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. ~!După zece ani. 

E h e u f u g a c e s 1 a b u n t u r an n i! P os
I h u m e, Post h u m e! Îmi vin în minte dactilii 
tăi şi par'că te văd, seninule Oraţiu, cu zâm
betul pe buze, cu cupa de Falern în mână, 

privind undele verzi ale Tibrului, cum îţi 

răscoleşti amintirile tinereţii pierdute, căutân
du-ţi împăcarea în filozofia ta resemnată, in 
contemplarea trecerii eterne. Ai dreptate, anii 
se scurg aşa de repede şi duc cu ei tot alte 
valuri din gândurile noastre ... 

Se împlineşte acum un deceniu, de când 
s'a pornit la drum cel dintâi număr al acestei 
reviste. Zece ani, o picătură în oceanul vast 
al istoriei şi totuş, când stai să socoteşti, 

câtă cheltuială de energie, câtă fosforescenţă 
de spirit, câte gânduri şi năzuinţi nu împes
triţează acest petec de vieaţă la noi ... S'au 
dărâma! altare vechi în vremea asta, s'au 
modificat valorile aprecierii, s'au pus în cir
culatie credinte proaspete, cari au deschis 
alte 'orizontud de simţire. Yn vieaţa intelec
tuală de aici, ce părea a nu mai mişca nici 
o undă, ca o mare moartă, aceşti ani au fost 
o perioadă de fermentare, de revoltă şi de 
sbucium rodnic. Pe urma lor s'au schimbat 
multe în sufletul nostru ... 

Stau şi mă gândesc, ce eră înaintea lor, 
şi resimt par'că atmosfera de lâncezeală în 
care a murit la noi veacul trecut, ca un 
uriaş adormit sub povara bătrâneţii. Ce linie 
de oboseală cuprinsese societatea noastră 

acum vreo zece ani şi mai bine! Oamenii 
păreau a se fi îngrădit cu totul într'un egoism 
mititel, fără nici o sbucnire de patimă, fără 

nici o grijă de durerile altora. Aproape in
.treagă cărturărimea eră îndrumată in vieaţa 

ei zilnică de normele unui utilitarism îngust, 
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din care nu se desprindea decât arare im
pulsul răzleţ al unui sentiment generos. Pe 
la oraşe găseai funcţionari, cari îşi depănau 

în tihnă povestea lor umilă, chibzuind în 
orele libere mijloacele unui traiu mai bun, 
ori reeditând la masa unei bcrării acelaş 

rnăciniş de vorbe potolite, din cari alegeai 
descurajarea ori cinismul neputinţei Acţiuni 

cari să angajeze conştiinţa publică nu se 
prea iveau, abia pe ici pe colo mai răsărea 

câte-o bancă nouă, unde-ş1 găseau culcuş 

câţiva grăbiţi pe drumul norocului. Preo
ţimea, care nu intrase încă în zodia "con
gruei", o ducea greu din fărâmiturile molit
felnicului si învătătorii nu stiau cum s'o 

' ' ' mai încurce cu cele trei sute de florini la 
an. Pretutindeni feţe îngrijite, zâmbetele cu
minţeniei desarmate în faţa vieţii. Ce să mai 
spunem de bieţii ţărani? Ei o duceau aşa 
înainte, în puterea inerţiei din bătrâni, ţinând 
posturile, cinstind sărindarele, plătind dările 

şi îndurând toată vitregia sorţ1i cu privirea 
de cumpăt şi bunătate a săteanului nostru 
păţit, cu resemnarea calmă a fatalismului 
românesc ... 

Negreşit, că toate manifestaţiile vieţii pu
blice purtau semnul acestei obosel1. Eram 
doar după vremea memorandului dela Viena, 
a cărui ţintă dăduse greş, după procesul 
dela Cluj, unde nu isbucnise flacăra însu
fleţirii celor traşi pe banca acuzei nedrepte, 
in măsura ce se putea aştepta dela fruntaşii, 

cari trebuiau să înţeleagă semnificaţia su
perioară a acestei judecăţi pentru milioanele 
ce se agitau în umbră şi pentru străinătatea, 
care numai prin dovezile abnegaţiei şi ale 
sacrificiului poate f1 smulsă câteva clipe uin 
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indiferenţa ei. Pe urma unei graţii, cât mi
nisteriale, cât împărăteşti, martirii noştri ieşi
seră de după zăbrele, ca întorşi acasă să se 
piardă intr'o urîcioasă sporovăială internă, 

din care dânşii s'au ales cu ruptura în două 
tabere, iar lumea cu cunoaşterea tuturor se
cretelor unei căsnicii deranjate. Doctrina pa
sivităţii parlamentare paraliza cu totul orice 
mişcare, iar pe-alocurea scoteă la suprafaţă 

preludiile unei destrămări politice. Gazetăria, 
când nu eră ocupată cu potrivirea unor mici 
socoteli de ordin personal ale şefilor, o ducea 
intr'o ţăcăneală domoală cu serii intermina
bile de articole brodate pe chestiuni de drept 
public şi mai arare cu ţintuirea cutărui fugar 
al partidului, pe care câteva sute de coroane 
din prilejul frământărilor electorale pentru 
cameră, îl scoteau din obscuritate ... Tncolo 
tăcere, neactivitate, lipsă completă de organi
zaţie, doar pentru salvarea formelor, din când 
în când, câteun "pronunciament" al "comi
tetului naţional", cu câte-o frază sonoră din 
Montesquieu, in coloanele încăpătoare ale 
"Tribunei" in doaga morţii ... 

Tn vieaţa literară apatia se resimţeă şi mai 
mult. Talente creatoare nu erau. După ple
carea lui Slavici din Ardeal şi după lumina 
orbitoare a geniului lui Coşbuc, in literatura 
ardelenească se făcuse o tăcere, care trada 
ceva din admiraţia şi din sfiala ce trezeşte 

totdeauna ivirea pe orizont a personalităţilor 
excepţionale. Pnn foiletoanele ziarelor mai 
înjgheba câteun tânăr strofe eminesciene 
ori îngăimări după formele noului maiestru, 
în vremea ce "Familia" din Orade, confec
ţionată de bunul Iosif Vulcan, venea în toată 
Sâmbăta, cu bucuriile ei inocente pe seama 
fetelor bătrâne. In coloanele anemicei reviste 
se pierduseră urmele greşurilor simpatice de 
demult, cu tiradele Daciei şi ale gloriei lui 
"Moş Traian", făcând loc încercărilor literare 
în cari băieţi de liceu ticluiau stihuri amoroase 
şi poveşti din lună, întroducând cu incetul 
in conştiinţa publicului o ideie bizară despre 
scriitori şi tot ce se chiamă literatură ... 

ln vremea asta de ananghie s'a zămislit 
ideia înfiinţării unei reviste literare în Buda
pesta. Ea venea dela câţiva tineri studenţi 

la universitatea deacolo. Adunaţi de prin di
ferite părţi cu rosturi deosebite, smulşi de 

pe la şcoli cu educatie potrivnică, acesti 
băetandri aruncati în babilonul de pe mat'ul . . 
Dunării, simţeau cu tot neastâmpărul vârstei 
trebuinţa unei frământări intelectuale. Tn di
buirile chinuitoare fatal legate de cultura 
străină care-i copleşea, dânşii s'au apropiat 
unul de altul prin impulsurile tainice ale 
aceluiaş suflet ţărănesc şi printr'o singură 

carte, ale căret rânduri ardeau ca limbi de 
foc toate palpitările gândului: Eminescu ... 
Din fierberea acestor îndemnuri, cari chemau 
la vieaţă atâtea visuri şi năzuinţi, s'a des
prins, după îndelungate discuţii, ideia unei 
reviste, care purta chiar prin numele ei pe
cetea eminescianismului romantic: "Lucea
făr u 1 ". Eră ceva din goana după ideal, din 
visările nopţilor instelate, din toate înfrigu
rările tinereţii, in coloanele neîndemânatice 
ale revistei, care pornea la drum cu amintiri 
din umbra satelor, cu povestiri din sbuciumul 
vieţii studenţeşti, cu pseudonime ce desgropau 
numr de regi assirieni ... 

Drumul ce 1-a urmat de-atunci şi până 

astăzi se va găsi, poate, odată cineva să-I 
povestească în altă parte. Trecând peste 
miile de pagini cercetătorul liniştit va lă

muri talentul, va dovedi munca, va arăta 

toată sbuciumarea care e îngrămădită acolo. 
Va zâmbl cu blândă iertare în faţa poticnirilor 
trecătoare, va alege gândurile luminoase se
mănate pe ici pe colo, va statori meritele, 
va fixa răspunderile şi va onora după cu
viinţă truda acelor puţini cari au reuşit un 
deceniu să asigure la noi soarta plăpândei 

publicaţii studenţeşti ... 
Atâta putem spune aici, că în vremea asta 

discordarea veche a mai contenit, că orizontul 
a fost luminat când de opaiţe sfioase, când 
de meteori, când de fulgerele unor clipe şi 

că in lupta impotriva întunerecului "Lucea
fărul" şi-a avut rostul lui. În lumea noastră 
aceşti zece ani au introdus o infusiune de 
idei şi sentimente, prin cari se anunţă înce
puturile unei regenerări sociale. Desigur, că 
trecutul apropiat cu micile lui preocupaţiuni, 
îşi mai resimte resonanţa târzie până în zi
lele noastre şi e firesc, că schimbările mari 
nu se pot săvârşl decât prin condiţii de vieaţă 
schimbate şi mai ales prin premenirea lentă 
a generaţiilor. Câte figuri jalnice nu mişună 
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şi astăzi în jur de noi, câtă ignoranţă nu se 
plimbă cu fruntea ridicată, câte căpătuieli 

ieftine nu ne stârnesc desgustul ... Dar, ori 
şi ce s'ar zice, atmosfera e mai puţin tul
bure. Letargia politică s'a mai atenuat, som
nolenţa literară s'a curmat deabinele. În spi
ritul public se ivesc palpitări nouă trezite de 
undele unei noi cugetări şi simţiri. Se des
luşeşte mai multă îndrăzneală, o structură 
nervoasă mai iritabilă, mai multă revoltă în 
faţa nedreptăţii, un spirit critic mai pronunţat. 
Morala publică e influinţată de fluctuaţiunea 
proaspătă, cătuşele ipocriziei tradiţionale mai 
slăbesc, hotarele unui egoism strâmt se sparg 
şi pe alocurea se ivesc licăriri răzleţe de 
avânturi generoase. S'ar părea că ard focuri 
pe culmi cari vestesc drumeţului priceput 
apropierea unei oşti din adâncimea văii ... 

Cei zece ani in trecerea lor schimbând 
atâtea, au schimbat multe şi în sufletele 
noastre. Nu mai suntem copii senini trecuţi 

abia de pragul adolescenţei, cari priveam 
luceafărul de sus, din ferestruia unei man
sarde la Budapesta. Vieaţa ne-a apucat de 
atunci în vârtejurile ei, apropiindu-ne de bo-

tezul dureros al bărbăţiei. fn drumul destul 
de lung s'a cufundat deatâteaori în nefiinţă 

înşelătoarea "fata Morgana" vrăjită de vi
surile noastre şi multe poticniri în cale ne-au 
silit să coborîm ochii spre pământ. Realitatea 
ne-a retezat o seamă de avânturi si ne-a dis
ciplinat multe porniri. După rătăcÎri îndelun
gate, ne-am aşezat astăzi fiecare într'un col
ţişor, de unde privim fluviul vast al vieţii ... 
Aşa cum ne-am ales din goană, plini de 

pravul celor zece ani, luptând îndărătnic 

pentru a ne păzi idealurile tinereţii, prea ti
neri pentru a mai goni iluzii deşerte şi prea 
bătrâni pentru a nu vedea multele dureri din 
faţa noastră, ne adunăm acum din nou la 
vatra veche. Venim cu tot sufletul al cărui 

sbucium voim să-I aş temem în aceste pagini ... 
Venim cu credinţa că acest suflet risipit 

pe drumuri e o sămânţă, care nu se pierde 
şi va rodl odată. 

lo orice caz noi suntem destul de tineri 
şi de îndrăzneţi, ca să putem aşteptă în li
niştea muncii vremea rodirii. Şi să înfruntăm 
fără teamă furtunile din jurul nostru. 

Octavian Ooga. 

Cântecelor. 
A fost pe semne hotărît 

De legi ascunse şi fatale, 
Să sufăr şi să plâng atât, 
O, cântece de dor şi jale 
Ce-adânci în mine-aţi izvorît 
Cum apa 'n stânci îşi sparge cale? ... 

De ce, când mă lăsam furat 
De tot ce-i sunet şi culoare 
Şi sufletul mi-era curat 
Ca trandafirii albi, în floare, -
De ce nu m'aţi împresurat 
Atunci, de ce tăcurăţi oare? 

De ce atunci voi n'aţi venit 
Osana să cântaţi iubirii? 
Ori poate v'au ademenit 
Mai mult osânda despărţirii 

Şi spinii care-am fost menit 
Să-i port pe frunte ca martirii? 

E3 

De ce-aţi tăcut atunci când eu 
V' as fi 'nteles asa de bine? 

' ' ' Şi năvăliţi în jurul meu 
Acum, ca roiul viu de-albine 
Pe care-I tot alungi mereu 
Dar murmuind, mereu revine? 

Prea tristă-i struna ce-o sunaţi 

Acuma 'n inima-mi nebună; 
Prea multe 'ntr'una v'adunaţi, 
Precum privighetori s'adună 
Prin dafinii încununaţi 
De flori, în nopţile cu lună ... 

Vai, cântece, tăceţi puţm ... 
Tăceţi, că nu mai am putere 
Să plâng, - şi e paharul plin ... 
Repaos .sufletul meu cere 
Şi pace dup' atâta chin: 
Tăceţi ... Mi-c sete de tăcere ... 

Şt. O. Iosif. 
t• 
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O zi veselă. 

Yn curte intrai pe-o poartă veche, bătută 
de vremuri, care se deschidea cu mare silă. 

Trebuia s'o hurduci mult, s'o ridici, s'o sgudui. 
Cine nu-i cunoştea năravul, după zolire înde
lungată o lăsă în plata Domnului, si-si făcea 
calea întoarsă, crezând-o încuiată. 'C~rtea in 
care intrai eră strâmtă şi întunecoasă. La 
stânga se înălţă foarte sus un părete prăpăstios, 
înnegrit de aerul plin de funingine al ora
şului. Casa avea două caturi. Spre stradă 
mijia din geamurile somnoroase o lumină 

mohorîtă şi obosită. Curtea avea forma unui 
paralelogram. Pe lângă peretele din stânga 
erau înşirate coteţe murdare pentru păsări. 
Laţii acestor închisori erau de jumătate pu
trezi. Aveau peste cincisprezece despărţă

minte, cu totatâtea uşiţe. Pe unele erau lăcate 
mici, ruginite, iar altele erau legate cu sfo
ricele de diferite culori. 

Pintre laţii vechi îşi întindeau gâturile 
moi, puii, găinile. Raţele deschideau largi 
ciocurile late, iar răţoii se închinau mereu 
din cap. 

Înaintea coteţelor pentru păsări, eră o fân
tână cu pumpă. De lângă ea, se scurgeau 
necontenit vine de apă noroioasă printre pie
trile pardoselii, cari închipuiau un părăiaş. 

Din curte se vedea sus un petec de cer, 
străbătut repede de-o rândunică sau de un 
porumb. Casa întreagă eră veche şi rece. Un 
miros de mucegaiu pătrundeâ mereu din pă
reţi. Pete mari închise se ridicau dela pământ 
pe păreţi ca nişte umbre, desenând piscuri de 
munţi, umeri de deal. Umezeala se ridică pe 
alocuri până deasupra ferestrilor. 

Pete mai întunecate se ridicau mai ales 
lângă cele două terestri, cari erau mai aproape 
de păretele cel prăpăstios. Aici soarele nu 
ajungea niciodată, căci chiar în miezul verii 
îl oprea coridorul de lemn al calului întâi. 

Tn dosul acestor două ferestre îşi făcea 
veacul de-un lung şir de ani maistorul Păvă
lucă. Dumnealui eră stăpân numai pe aceste 
două ferestre si pe-o use, care răspundea 

într'un coridor Întunecos. 'tn coridorul acesta 
plutea veşnic un miros greu, ca şi când prin un
ihete ar zăcea, de zile între2i, paseri moarte. 

Dumnealui eră ciobotar de meserie, si în 
dosul celor două ferestri se ascundeâ un 
muzeu întreg, din care nu lipsiă nici o urmă a 
sărăciei. Mescioara lui de lemn de brad eră 
lucie şi pe alocuri mâncată de părăiaşe. Eră 

aşezată înaintea ferestrei, ca să aibă lumină. 

Sculele meseriei lui erau împrăştiate pe o 
lădiţă, sub ea, jos pe podele, printre cismele 
cari se hodineau pe-o dungă, pline de glod 
uscat, descheiate la vârf ca nişte guri de 
peşti. Două paturi învălite cu cuverturi 
şterse, pătate, o masă, un dulăpior, un scrin, 
căminul. Pe păreţi deasupra căminului, atâr
nau în cuie vasele de bucătărie, de pe cari 
smalţul căzuse în petece mari. 

Trei copii, între doi şi şase ani, şedeau 
ca nişte ulcele jos pe podele între petecele 
de piele si se jucau toată ziua. Pe cel mai 
mic doa~na Geni îl purtă mereu în braţe, 
îndată ce se treziâ, - dacă Păvălucă eră 

acasă si lucra. Dacă nu eră acasă, c'o vă
dită satisfacţie doamna Geni îl lasă să mai 
sbiere. Dar familia lui Păvăl ucă eră şi mai 
mare. Trei copii, - două fetite şi un băiat, 

erau peste zi la şcoală. 
Ciobotarul eră un om puţintel la trup, cu 

fata palidă, cu ochii albastri, c'o bărbută 

as'cutită, roscată. Sedeâ cu ziua de cap, pâ~ă 
în c~asurile' târzii' din noapte, pe scăunelul 
lui. Sedeă încovoiat, cu pieptul supt, si lucra 
tăcut. De-un şir întreg de ani el î~pingeâ 
din greu la carul hodorogit care-i purtă prin 
vieaţă familia. Cu cât se sporiau copiii simfiâ 
că povara lui e tot mai copleşitoare. Şi nu 
arareori ofta pe scăunelul lui, sau, în cea
surile cele mai bune, flueră a pagubă, pri
vind prin casă. Se si mţiâ desperat, nenorocit 
de câteori doamna Geni îl mai cinstea cu o 
odraslă. Şi, aceasta, se întâmplă până acum 
tot la doi ani, c'o regularitate uimitoare. 
Atunci, cele dintâi săptămâni, maistorul Pă
vălucă nu eră bun de nimic. Se simţiă ne
putincios, moale, ca o cârpă muiată în leşie. 
Nu puteâ lucrâ mai nimic. Apoi lumina în
cepea să-I ardă la degete, şi oftând din greu, 
se aseza pe scăunelul lui, cu fata brăzdată 

de d'urere. Dungi adânci îi încr~meneau pe 
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semn cu mâna. Şi, aceia, începură numai 
decât să descarce lemnele. Copiii deveniră 

neastâmpăraţi Ar fi dorit să iese în curte, 
dar nu cutezau. 

Maistorul Păvălucă le văzu feţele la geam, 
zâmbl, si le făcu un semn cu mâna că pot esl. 

Venir'ă toţi trei, veni c'un surâs de mulţ~
mire si doamna Geni. Micutul rămase dur
mind 'în leagăn, în căldura ~oleşitoare. 

"Ei, băeţi !" făcu maistorul şi netezi pe faţă 
pe cel care era mai aproape. "Bune lemne!" 
zise el cătră nevastă. 

"Da, sunt bune", răspunse femeia. 
Maistorul luă o bucată cu coaja netedă 

si i-o arătă deaproape doamnei Geni. 
' "E fag. E fagul cel mai bun. Ăsta ştiu că 
dă căldură". 

Copiii urmăreau mişcările celor doi oameni, 
urmăriau cum se ridică grămada de lemne. 

"Are să sosească îndată masina, z1se vesel 
Păvălucă. Am vorbit cu ei. C~stă şapte co
roane. 
-Şapte coroane?" întrebă uimită doamna 

Geni. 
"Ei, las', nu-i mult. Le vedem tăiate 

şi pe urmă avem pace", zise îmbunând-o 
maistorul. 

Cei doi cărăuşi isprăviră cu descărcatul, 

Păvălucă le plăti, le zise "Să fiţi sănăto~i" 
şi intră, cu toată familia, să iee prânzul. Mi
cuţul se trezise în leagăn. Tşi scosese mân u
ţele albe, le ţinea deasupra capului şi se 
mira de ele. Doamna Geni se apropie de 
leagăn. Copilul nu plângea. Masa era aşter
nută. 

"Ce vrei, Geni ?" o întrebă cu blândeţe 
maistorul. 

"Să-I iau pe micuţu ", - răspunse ea, 
oprindu-se 'n loc. 

"Ei, lasă-!. Nu plânge. Să ai şi tu un 
prânz cu tihnă!" zise Păvălucă, lăsându-se pe 
scaunul din fruntea mesei. 

Veniră şi cei trei dela şcoală, şi prânzul 
se începu. Toţi mâncau cu poftă, şi obră

jorii copiilor se rumeniau de plăcere. O 
adâncă satisfacţie umplea sufletul maistorului 
Privind u-şi nevasta, copiii, îşi zicea mereu: 
"Nu-i rău să trăeşti ca oamenii." 

.,E bună friptura?" întrebă doamna Geni. 
"Da, dragă, e minunată", răspunse mul-

ţumit Păvălucă. Abia gustară câte-un pahar 
cu vin - el şi ea - şi poarta cea veche 
cârţăl, gemu apoi prelung. 

"Vine maşina!" ziseră vr'o trei copii deo
dată. 

"Da, vine!" spuse dumnealui privind prin 
geam şi, ridicându-se numai decât de pe 
scaun eşi în eu rte. 

Era o maşină cu benzină pentru tăiat lemne. 
Cei doi oameni smoliţi o aşezară nepăsă

tori lângă grămada de lemne. Maşina începu 
să pufăe, să ţîşnească nouraşi albi de vapor 
în aerul rece. Roata albă, strălucitoare, dinţată 
începu să sbârnăe, apoi îndată muşcă în 
lemnul pe care unul din cei doi oameni, i-1 
impinsese subt dinţi. 

Tn curte, în casă, se auzia auitul scurt, 
aspru, după fiecare bucată rătezată, şi for
fotitul motorului în răstimpul cât roata se în
vârtea repede. 

Esiră repede copiii maistorului, esi doamna 
Gen'i în curte. Chiar dintre chiria'şi se ivi
seră unii în uşi, capetele altora se zăriau la 
geamuri. 

Maistorul Păvălucă, luă o bucată din cele 
tăiate, privi ţesetura lemnului. Nu se vedeau 
găurele, era un lemn tare, îndesat. 

"Fagul nu te minte niciodată" zise el cu 
bucurie, cu satisfacţie, arătându-i-1 doamnei 
Geni. 

"Se vede îndesat" răspunse dumneaei ne
tezind capătul lemnului. 

"Os!" făcu maistorul aruncându-1. 
Masina forfeca, auia, rontănea, tiuia scurt, 

şi bu~ăţile de lemne cădea~ mer~u. Cei doi 
îşi aprinseră pipele şi lucrau ca nişte maşini. 
Lucrau nepăsători, spunându-şi din când în 
când vreo vorbă tare. 

Şi maistorul trebuia să strige dacă voia 
să-I înţeleagă nevasta sau copiii. Striga, ca 
un surd, şi-1 gâdelea plăcut vocea lui. Cântecul 
acesta ciudat al roţii, al motorului părea că-i 
înseninează sufletul. Părea că-i adaugă ceva 
nou, ceva bun, ce nu fusese în el până acum. 
Băeţii adunau repede bucăţile cari cădeau şi 
le aruncau grămadă. Se aplecau, luau în palme, 
îşi umpleau pumnii cu făina de lemn, care se 
ridica in deluşoare mici, ca nişte hoaspe. 

Maistorului îi venl ceva în minte. Se <plecă 
la urechea nevestei, ii spuse ceva. Ea intră 
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în casă, aduse o cheie, descuie o uşe care 
abia se observa din pământ. Meşterul o ri
dica. Era uşa dela pivniţă. El făcu un semn 
copiilor arătând la grămada de lemne şi la 
uşa pivniţii, şi aceia, fericiţi, se aruncară în
dată la lemnele tăiate, îşi încărcară brăţi

soarele, si începură să ducă lemnele în piv
~iţă. Copiii se purtau, se întreceau care să 
ducă mai multe, care să alerge mai repede. 
Râdeau, obrăjorii lor erau infloriţi, iar ochii 
le străluceau de bucurie. Numai cei doi mai 
mici începeau in răstimpuri să plângă. Se 
vedea numai cum îşi strâmbau fata si buzele. 
De vuetul maşinei plânsul lor n'u ~e auzia. 

Maistorul Păvălucă se apropia atunci de 
ei, ît netezia pe faţă, le punea cu mişcări de 
gingăşie un lemn in braţe, îi însoţia până 

la usa pivnitii si-i ajuta să-I arunce. 
C~i mai ~ăriŞori, cei de şcoală, erau in 

pivniţă şi aşezau lemnele. Doamna Geni intra 
câteodată in casă, să vadă de nu plânge cel 
mic. Apoi eşia iar, şi alăturea cu maistorul 
priveau fericiţi cum cădeau bucăţile de lemne. 

Doamna Geni, când se întoarsese într'un 
rând din casă se aplecă la urechea maisto
rului şi-i spuse ceva. 

"Nu face nimic! sirigă acesta. Am să le 
dau un atestat c'au fost bolnavi". 

Era vorba de cei trei mai mărişori cari in
târziaseră de cursurile de după prânz. 

Roata albă ţiu1 pentru cea din urmă oară 
motorul forfotl mai greu, apoi liniştea umplu 
curtea strâmtă. Era o liniste mai clară par'că 
decum o ştia maistorul Păvălucă. 

El plătl bucuros celor doi oameni smoliţi, 
cari porniră îndată cu maşina lor. 

Maistorul. doamna Geni se apucară şi ei 
să ducă lemne cu bratul. ln curând in curte 

' nu mai rămăsese decât grămejoarele de făină. 
Pe un răstimp oarecare toţi ai casei dispă
rură in pivnită. 

Într'un târ~iu începură să ese, întâi copiii, 
apoi doamna Geni, pe urmă maistorul Pă
vălucă. 

El luă cheia o învârtl de douăori in broască, 
apoi, privind ceriul rece şi plumburiu, zise 
fericit, cu ochii luminoşi, nevestei: 

"Deacum poate sosi alba 'n sat! 
Poate!" zise aceasta zâmbind mulţămită, 

cu multă căldură în glas. 
"Poate!" zise băiatul cel mai mare, în

vârtindu-se repede într'un călcâiu. 

Apoi, prin coridorul întunecos, intrară li
nistiti în casă. 

' ' Aveau un stânjin de lemne. 
1. AgArbiceanu. 

La castelul dintre brazi ... 

La castelul dintre brazi 
O fereastră-i luminată, 
Stă 'n pervaz un chip de fată, 

Are lacrimi pe obrazi. 

Părul lung în unde moi 
Se amestecă 'n beteala, 
Ce-i acopere sfiala, 
Umeri lor albi şi goi ... 

În prăpăstii sub fereşti 
Valurile cântă 'ntr'una, 
S'aprind una câte una 
Scânteierile cereşti. 

Ea privind ceriul aprins 
Şoptitor stelelor cântă, 
Ca o rugăciune sfântă, 
Cântec pururi necuprins ... 

Prinsă 'n vraja unui vis 
Se tot uită 'n albăstrime 
- Nu se mai aude nime 
Poarta la castel sa 'nchis ... 

Maria Cunţan. 

E3 
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Probleme interne. 

Din vălmă~agul discuţiilor şi polemicilor 
acestui an din urmă mi-a rămas în minte o 
învinuire ce s'a aruncat d-tui Octavian Goga. 
În toată proza politică a poetului, spuneil 
acuzatorul - numele lui ne este indiferent 
aici - nu se găseşte un singur articol în
dreptat contra asupritorilor străini, nici un 
atac împotriva Ungurilor. Câţi din bunii noştri 
cetitori naivi nu vor fi rămas robiţi de pu
tPrea convingătoare a acestui argument simplu 
şi neted. 

Curând pe urmă apăru un nou volum de 
articole politice ale d-sale şi tabla lui de 
materii confirmă din nou acuzatia aceasta. 
ln lnsemnările unui trecăto'r nu întâl
neşti nici un articol, mi se pare, de polemică 
directă cu punctul de vedere unguresc,aproape 
nici o imprecaţiune deosebită împotriva vrăş
maşului secular. Tn schimb articole nume
roase şi lungi împotriva arhiereilor şovăitori, 
împotriva transfugilor şi trădătorilor Burdea, 
Şeghescu, Mangra, ba chiar o scenă de bi
ciuire satirică a cutărui advocat naţionalist, 

~poliator al ţăranului căruia-i vinde şi capra 
hrănitoare. 

Unde-i naţionalismul radical, unde-i intran
sigenta acestui luptător politic care nu gă

seşte aproape nici un cuvânt de osândă stri
gătoare pentru vrăşmaşii noştri ai tuturora? 
În timp ce adevăraţii luptători pentru drep
turile poporului aleargă neobosiţi dela un loc 
la altul, chemând norodul la adunări, trezindu-1 
înfierând pe apăsători si biciuind cu fulgere 
oratorice politica "nefastă" a guvernelor tre
cute şi viitoare. sau aruncând dela tribuna 
parlamentară cele mai îndrăzneţe cuvinte de 
critică în faţa băncii ministeriale, acest om, 
pretins reprezentant al unei noi vremi şi al 
unei noi mentalităţi, pare a desavuă toată 

politica noastră naţională şi a pregăti calea 
unei îndulciri şi guvernamentalizări. 

Cetitorii cari au obiceiul de a se gândl îşt 
vor fi făcut singuri răspunsul la aceste în
vinuiri. Radicalismul naţional al lui Goga 
este o n o t ă 1 a ten t ă ş i i m p 1 i cită a 
scris u 1 u i său. El nu este proclamat 
tlproape nicăiri în cuvinte tari şi sgomotoase, 

dar se simte şi subînţelege pretutindeni ca 
o premisă tacită fără de care nimic nu ar 
putea fi înţeles. După lectura fiecărui rând 
cetitorul rămâne cu impresia unei intr an
si gen ţ e n aţi o n a 1 e neîmpăcaie, adânci, 
organice şi mult superioare naţio
nalismului de fraze al obişnuiţilor 
cuvântători politici. 

Atunci pentru ce poetul, în scrisul său, nu 
atacă decât de obicei problemele interne ale 
vieţii noastre publice, arătând un dispreţ ne
înţeles pentru problema externă a luptei faţă 
cu vrăşmaşul? 

Aici cred că este punctul cardinal de deo
sebire între noul crez al generaţiei tinere, 
ne care o reprezintă Goga, şi între concep
ţiile trecutului. Generaţia trecută a aşteptat 
totdeauna din afară mântui rea neamului 
nostru, izbăvirea de suferinţe. În mintea ei tot 
răul, toată nenorocirea şi îngenuncliierea 
ne-au venit de afară, curmarea lor atârnă 

deci tot de un factor străin. Soarta popo
rului nostru, tot binele şi înălţarea trebuie 
să o aşteptăm, să o solicităm tot dela deţi

nătorii puterii în monarchie, deci din afară. 
Potrivit acestei concepţii fundamentale, ce-i 
drept, nemărturisite şi inconştiente, dar mereu 
vii şi efective, toată linia de conduită a oa
menilor noştri politici dela episcopul eroic 
lnocenţiu Micu şi până la cei mai noi frun
taşi consacraţi de curând prin vr'un discurs 
stenografiat de d-1 Stahl, toată înţelepciunea 
noastră politică s'a resuma! în două teze 
fundamentale: vrăşmăşie împotriva Ungurilor 
asupritori şi prietenie pentru duşmanii ace
stora: Habsburgii. Tot ce nu privea aceste 
două puncte cardinale şi nu eră pus în 
serviciul lor, astfel şi problemele interne ale 
vieţii româneşti treceau pe planul al doilea 
sau, de cele mai multeori, nu aveau dreptul 
de a revendica titlul privilegiat al politicei. 

Învăţătorul face educaţie, bancherul eco
nomie, ţăranul plugărie şi poetul versuri sau 
nuvele, dar politica naţională, această 

ştiinţă nepătrunsă. areastă carte cu şapte 

peceţi, este accesibilă numai om u 1 u i p o-
1 iti c. Educaţia naţională, economia naţională, 
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literatura naţională rămân toate un lucru care 
nu are a face cu politica, această artă străină 
de ele, izolată şi fără nici o legătură cu 
celelalte ramuri ale vieţii naţionale. 

În minte<\ acestor oameni a face politică 
este a prezentă memorii şi memorande, a făuri 
prog-rame politice cari au în fond şi ele ca
racterul unor memorii, a rosti discursuri par
lamentare, a scrie articole de polemici cu 
Ungurii, şi a vorbi poporului de nenorocirea 
asuprirei străine. 

Atât de mult erau robiţi de această men
talitate, atât de pătrunşi de adevărul ei, încât 
în gândul lor un memoriu bine ticluit, o 
cuvântare îndrăzneaţă, o polemică incisivă 

şi biruitoare îmbrăcau proporţiile şi valoarea 
unei fapte şi autorul lor căpăta rolul unui 
mare om politic sau chiar erou. Astăzi, când 
o nouă mentalitate a rodit, noi criterii de 
judecată, adesea unele mărimile vechi, cu 
cât au fost mai mari, retorii trecutului, cu 
cu cât au fost mai sărbătoriţi, cu atât ne par 
mai neputinciosi şi falşi în patetismul lor, 
mai săraci şi mai lipsiţi de un fond serios 
în capitalul intelectual pe care-I învârtesc, 
veşnic acelaş de decenii încoace. Cel mai 
mare serviciu adus neamului, suprema faptă 
naţională se încheia într'o filipică avântată , 
într'o subtilitate de drept constituţional asu
pra cutărui punct din programul national 
sau într'o speculaţie metaf1zică asupra'prin
cipiulu! naţionalităţii. 

Generaţia noastră trecută. şi astăzi încă 

covârşitoare a redus politica la o ocupaţie 
intelectuală săracă, îngustă şi stearpă, străină 

de marile curente şi probleme de vieaţă in
ternă a neamului, mândră în izolarea ei, des
preţuitoare în înălţimea abstracţiunilor ei po
litica-juridice. 

Priviţi activitatea oamenilor noştri politici 
şi veţi găsl într'ânsa oglinda acestui fel de 
gândire. Pasivitatea şi activitatea parlamen
tară cu toate discuţiile pasionale ce au pro
vocat, memorandul cu uriaşa-i surescitare şi 
cu oboseala ce a urmat-o, discursurile par
lamentare şi adunările de popor cu telegra
mele adresate împăratului, toate sunt diferi
tele faze şi exp'Tesii ale aceleiaş politici cu 
faţa veşnic întoarsă spre afară, oarbă şi surdă 
pentru micile frământări, pentru nevoile şi 

durerile evoluţiei interne cari, oricât de mici 
şi înguste, pentru noi sunt mari şi vitale, căci 
sunt ale noastre. Aţi cetit vreodată un dis
curs sau articol al vreunui fruntaş naţional 

asupra cutărei chestiuni a vieţii noastre in
terne? Când aţi auzit vorbind pe vreun mare 
"luptător" naţional, nu despre deosebirea 
adâncă dintre "naţiune" şi "naţionalitate", ci 
despre problema cooperativelor săteşti, atât 
de arzătoare, despre efectele belingvismului 
şcolar, despre reforma sem inariilor noastre, 
despre înfiinţarea noilor episcopii, sau des
pre nevoia românizării culturii cărturarilor? 
Unde aţi auzit vreo nouă soluţiune indicată 
de ei în vreo materie similară, unde i-aţi 

văzut măcar discutând-o, căutând a aduce 
o lumină cât de slabă dar nouă, făcând o 
sforţare oricât de neînsemnată de gândire 
originală? Nu este interesant a se constata 
că în afară de rarele conferinţe naţionale, 

niciodată fruntaşii noştri politici nu au simţit 
nevoia de a rosti un discurs politic în faţa 

unui public de cărturari? Pentru ce vorbesc 
ei numai poporului? Pentrucă aici şi azi e 
suficient capitalul de idei şi argumente mo
ştenit dela tata Bărnuţiu. De şasezeci şi patru 
de ani toată gândirea noastră politică s'a 
oprit aici şi se mulţumeşte să repete, să facă 

variaţii, combinaţii şi permutaţii pe aceeaş 

temă, cântată întâi în admirabilul discurs de 
pe Câmp u 1 Libertăţii. 

Şi acum iată că răsare un om nou, în
zestrat cu o putere intelectuală, cu un dar 
de expresiune, chinuit de scrupulul sfânt şi 

mare de-a spune ceva nou, de-a aduce o 
contribuţie originală la gândirea epocei sale. 
Vă miraţi. că nu poate să mai bată acelaş 

drum Iar~ şi comod bătătorit de două ge
neraţii? In scrisul lui triumfă o nouă con
cepţie: ideia că iară a se neglijă po
l i t i c a extemă, c e n t r u 1 d e gre u t a t e a 1 

preocupărilor noastre trebuie pus 
inlduntrul vieţii n aţi o n a 1 e. Rămânând 

credincioşi celei mai desăvârşite intransigenţe 
politice înafară, adaugând însă la ea dra
gostea şi îngrijirea caldă pentru nevoile şi 

problemele interne, vom face politică na
ţională cu adevărat rodnică şi înţelegătoare. 

Noţiunea politicei capătă aici o accepţiune 

nouă bogată, adâncă şi felurită. Eă îmbră-
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ţişează toate problemele vieţii naţionale cu 
vasta lor ramificare şi cu îmbucarea roţilor 

ei de mecanism complicat şi miraculos din 
a cărei activitate răsare, ca un rezultat or
ganic şi fatal, progresul său, decăderea, mă
rirea şi triumful unui popor sau strivirea şi 

dumicarea lui de roata istoriei. 
Negreşit că nicăiri în articolele lui Goga . 

nu se găseşte rostit aceasta în mod expres, 
dar la baza lor ea se află ca o concepţie 
călăuzitoare şi răsare din lectura volumului 
său, ca un învăţământ şi ca un îndemn 
pentru toţi ceice de aici înainte vor pretinde 
titlul de îndrumători politici ai neamului ro-
mânesc la noi. Gheorghe Pop. 

Povestea unei vieţi. 
Roman de 1. Agârbiceanu. 

l. 
ln dimineaţa de întâiu Septemvrie 188 ... 

căruţa stă gata de drum în curtea largă a 
bădicului Petru Florea. Doi căluşei cu ca
petele plecate, cu coama aspră, lungă erau 
înhămaţi, şi un ficioraş,~slugulită la bădicul, 
se învârteă în jurul lor. In căru{ă eră înainte 
o lădiţă de lemn cie brad, lucie, ingălbenită, 
de pe care de zeci de ani isi poartă căru
cioara pe drumuri bădicul Petru Florea, pe 
zi şi pe noapte, cum se nimereşte norocul. 
Dumnealui are moşie bunicică, dar a băgat 
de seamă că, un om harnic poate să-si vadă 
şi de avere, şi se mai poate repezi din când în 
când cu vr'un domn până la oraş, sau să 
aducă de acolo marfă. "Pentru cal si pentru 
muere nu-i bună prea multă hodină" zicea 
bădicul zâmbind, când îl întreba vr'un om: 
"Iar la drum, cumetre ?" 

Dar acum dumnealui nu pleca în vr'o că
răuşie. În cărucioară se vedea o lădiţă nouă, 
vopsită cu flori rosii şi albastre, două pă
rechi de desagi plin'i, îndesaţi! şi mai înapoi 
un sac cu pae. Iar otava cu miros dulce, par
fumat, umpleă coşul căruţei, tineă moale sub 
lădiţă si desagi. ' 

Soarele se ivise de după Pădurea-frumoasă. 
Umbra care cădea din dealul viilor, acoperind 
jumătate din sat, se furişase repede până la 
poalele dealului cu coaste prăpăstioase. Văz
duhul se umplu de lumină, cerul se înălţă 
mai sus, lărgindu-si cupola albastră, ne-
sfârsită. ' 

ln' pridvor se zări chipul înalt, uscăţiv al 
bădicului, şi deodată i se auzi şi cuvântul 
aspru. 

"Destul, muere, lasă-1 să vie". 
In casa de zid, văruită proaspăt de Sântă 

Mărie, se auzia tânguitul înăduşit al femeii 
"Puiul meu şi dragul meu, că tare te 'n
străinezi şi pe noi nu ne mai vezi. Puiul 
meu!" Cântecul semăna cu bocetele dela 
morţi. 

Bărbatul intră iar în casă şi se întoarse 
numai decât aducând de mână un băetas de 
vr'o opt-noue ani, bulgăre la obraji, c'u 'doi 
ochi vioi, negri. Pantalonasii albi, pălănuta 
- tot era nou pe el, părea' că obrajii aceia 
plini, arsi de soare nici nu se potrivesc la 
hainele scoase acum din ladă. Când îl văzu 
fecioraşul dela cai îi zâmbi, şi zâmbetul îi 
rămase multă vreme pe fată. 

"Te duci, Ioane", îi zise' el, când stăpânul 
cel tinerel fu mai aproape. 

Ion, care la toate tânguirile măsii nu vărsă 
o lacrimă, acum simti că buzele încep să-i 
tremure. Dar dădu o roată căruţii şi nu plânse, 
numai ochii si-i simti umezi. El avuse încă 
mai în vară un schimb de vorbe cu slugu
liţa, îndată ce eră hotărît că-I vor da Ia şcoală 
la oraş. 

"Ai să plângi, Ioane", îi zise sluga. 
"N'am să plâng", răspunse mânios Ion. 
- O să vedem! 
- O să vezi". 
Măsa se mai boci pânăce bădicul Petru îi 

făcu lui Ion vânt în cărută, si-1 cuibări pe 
lădita cea nouă. Atunci femeia isi sterse din 
doue lacrimile, înghiţi sughiţurile ce i se ur
cau în gât, si începu să-i fie de ajutor băr
batului. Adună otavă mai multă la picioarele 
băiatului, îi îndesă mai bine batista cu rân
dunici în buzunar şi trase mai aproape de 
lădită o păreche de desagi. 

"Puteam fi pe la podu-mare, dacă nu ne 
opăceai tu, muiere", zise bădicul aşezându-se 
pe lădita cea lucie si luând frânele cailor. 

"Doa'mne, Petre cum ... , cum eşti ~i tu", vru 
să spună, dar nu putu c'o năpădi din nou 
plânsul. 

Bădicul, dând bici cailor, zise: 
"Eu nu-s nici cum. Dar domnii aceia dela 

şcoli sunt oameni pe punct, nevastă. Acolo 
nu poţi întârzia". 

Căruţa durăl pe podeţui dela poartă, apoi 
îndată, eşită in drum, se luă după ea un nor 
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gros de praf, care se făcea tot mai lung. "Mai avem, cum de nu. Unul de pe-a opta, 
Căluţii alergau în trap mărunt, părând că li doi de pe-a saptea si patru mai de seama 
se cutremură toate fibrele din trup, că se lui Ionică. Bâ vor fi chiar de-o vârstă cu el", 
sdrobesc, ca orice cai cu trupul mic şi scurt zise jupâneasa repede. "Are cu cine se jucă, 
dacă fug în trap. Până trecură prin sat se nu-i va fi urît. Şi la noi e bine. Nu-s copii 
auzia când dela o portită, când dela alta. mici, nu-i plânse!, nu-i aer stricat. Dar pe 

"Da-I duci, cumetre?' la altii?" Si ea se luă cu mânile de cap, clă-
- Mergem, cu ajutorul Celui de sus. tinân'du-şi-'1 a pagubă. "La mine şi rămâne 

Atunci s'ajute Dumnezeu." pe care-I primesc odată, până ce termină 
Apoi esind pe hotar drumul se întindea gimnaziul. Iată cel dintr'a opta, a venit, era 

alb, şerpuind printre lanurile cu porumb. ln numai atâtică". Şi ea arătă cu palma foarte 
răstimpuri bădicul îsi întorcea capul peste aproape de pământ. 
umăr şi-1 întreba câte ceva. Ion răspundea Bădicul Florea isi luă băiatul în brate şi-1 
si îşi adânceă privirea în zarea nemărginită. săltă de pe lădiţa lui unde înţepenise. B'ăiatul 
beparte în văi sclipea o apă ca o uriaşe rămase ca un pociumbaş răzimat de căruţă. 
tablă de argint. În jur se învârteau lanurile, "Nu le vor lua cineva deaici ?" zise Petru 
dealurile îmbrăcate cu păduri bătrâne. Sus Florea arătând desagii si lădiţa. "M'aş grăbl 
în albastru se învârteau, cu aripile întinse, să nu întârziem. Pe urrnă le voiu aşeza în 
nemişcate, paseri mari. Băiatul, pe lădiţa lui, casă. 
le vedea toate, şi i se părea că doarme şi - Vai de mine, cum să le fure? Dela 
visează. noi? Asa ceva nu s'a pomenit. lacă-s !re-

Oraşul nu era departe. Tn trei ceasuri, dacă cută de' cincizeci şi cinci. Dar nu! Însă n'ai 
atingea din când în când caii, bădicul Florea avea pentru ce să te grăbesti", zise jupâneasa 
ajungea totdeauna. Acum nu-i trebui nici în vreme ce se legăna ca' şi când ar bate-o 
atâta. La nouă si jumătate se oprl înaintea vântul, şi ochii-i fugeau în toate părţile. 
unei case bătrâne, cu două fereşti somn o- "Dar văd că nu- i nime pe- aici, dintre 
roase spre ulită, într'o mahala. băietii de seama lui Ion. Se vede că vor fi 

La sunetul clopoteilor portita se deschise cu părintii la scoală!" zise bădicul. 
şi în prag se ivi o jupâneasă încovoiată puţin "Astia~ s scrisi de ieri, dragă bădicute. 
de spate, slăbuţă, cu fata vestedă si încre- Părin'tii i-au adu's de trei zile. Ştii dumneata 
tită. De sub năframa cafenie 'îi scăpa o su- cumu~s oamenii cari nu pricep. Au venit cu 
.Z,ită de păr sur. Ea îrtvălui, dintr'o privire a trei zile înainte, şi directorului i s'a făcut 
ochilor verzii, cai, cărută, pe băiatul cocotat milă de ei, ca să se poată întoarce acasă. 
pe lădiţă şi pe bădicu!' Petru Florea. ' De, nu-s toţi oamenii de pe sate ca dumneata 

"Bine c'aţi sosit în pace, bine c'aţi venit. umblaţi in lume". 
Vino la mătusa, micutule, cum îl chiamă? Băd1cul, c'o presimţire rea, îşi luă copilul 
Ion? Vino la mătusa, Ionică", torăl jupâneasa de mână. "Să mergem, Ioane. Dumneata 
apropiindu-se de 'că rută si întinzând două să faci bine să te mai uiţi pe la căruţă", zise 
braţe uscate. ' ' apoi jupânesei. 

Dar copilul nu se miscă de pe lădita lui, "Vai de mine, dar cum să nu avem de 
şi jupâneasa se retrase repede, uşoară si grijă? Poti fi linistit dumneata, bădicule". 
deschizând poarta spunea mereu: "Nu face Şi dumneaei îi petrecu până la portiţă, cer
nimic. Se învaţă el cu mine. Drăgut băiat, când aci, să-! ciupească de obrazul plin şi 
sănătos băiat. Nu face nimic, are' să se roşu pe Ion. Acesta, însă, svâcnl si se ascunse 
obişnuiască pe la noi şi are să-i placă". după bădicul. • ' 

Ion rămase in căruţă, care intră hurducând "Nu face nimic, are să-i treacă" mai zise 
pe pietrile din curte. ..,...jupâneasa, închizând portita. 

"Oare n'am întârziat, jupâneasă Mino ?" De cvartir nu purtase n\ci o grijă bădicul 
zise îngrijit bădicu Petru, deshămând caii. Florea. Cu trei săptămâni înainte, când a fost 

"Nu, da de unde! Mai este vreme. Nu, n'aţi în cărăusie la oras, se întelesese cu jupâneasa 
întârziat. Băiatul are să fie primit. Ştie cetl? Mina. Eră îngrijorat, însă, pentru scoală. Voia 
Aşa? Atunci merge uşor. Vai de mine, cum să-şi treacă băiatul in clasa a treia dacă nu 
să nu-l "primească, aşa un băiat drăguţ şi a patra, căci trei ani cercetase şcoala dela 
cuminte . ei din sat. 

Dar Ion numai drăguţ nu eră. Pândeă. când Pe trotoare, prin piat mai ales înaintea 
nu-l privea jupâneasa şi atunci o cerceta cu edificelor şcolare, roia o lume pestriţă. Ti
ură şi cu groază. neri cu cărţi subsuoară, îmbrăcaţi în haine 

.. Mai aveti cortelaşi ?" întrebă bădicul lu- nouă, băietaşi cari rămâneau cu ochii duşi 
ând un brăfişor de otavă si scuturându-1 în- cine ştie unde şi pe cari părinţii trebuia să-i 
naintea cailor. ' tragă de mână ca să meargă mai repede, 
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preoţi dela sate cu bărbile pieptenate de 
sărbătoare, ţărani se învăluiau necontenit, 
arătând porturi din diferite tinuturi. Si un 
murmur surd. ca o fierbere înăduşită, plutea 
mereu deasupra capetelor. tn răstimpuri prin 
murmurul acesta străbătea limpede vreo voce 
de băiat care-şi striga numele cărţii uzate 
ce o are de vândut sau glasuri răguşite de 
tineri a căror voce se schimbă, îmbiau acelaş 
negoţ de cărţi. 

Bădicul Florea, tot !ntrebând, ajunse la can
celaria directorului, şi răsbătând prin mulţime 
se apropie de masa lungă, verde. 

"Ce doreşti dumneata?" întrebă directorul 
accentuând tare şi ascuţit silaba .ta". 

"Am vrea să ne aducem copilul acesta 
la scoală. domnule director" zise Florea ară
tân"d pe Ion, apoi privind în ochelarii direc
torului, cari i se clătinau mereu pe nas. 

Directorul erâ trecut de vrâsta jumătate. 
Se răzimă c'o mână de masă, şi aplecându-se 
puţin îi mângâie capul băiatului. care în li
niştea din cancelarie părea că ş'a mai venit 
în ori din ameţeala ce-l cuprinsese răsbătând 
până aici. 

,,Băiat sănătos. şi se pare deştept. A mai 
umblat la şcoală?" întrebă directorul ridicân
du-se si îndreptându-si ochelarii. 

.. Cum te chiamă, dragă?" "îl întrebă pe 
băiat. 

"Ion Florea", răspunse băiatul, care privea 
bucuros la omul acesta care-i părea grozav 
de ciudat. "S'arn mai umblat la scoală" adause 
repede băia'tul. ' 

"Unde ai mai umblat, drăguţule ?" întrebă 
directorul zâmbind cu bunătate . 

.,La noi. la dl!scălutu. 
- Hm ?" făci1 directorul trăsărind din cap 

si privind întrebător la bădicul Florea. 
' ,.În sat la noi, domnule director. Avem în
vătător bun, dar stiti dumneavoastră cumu-s 
oamenii. Îi zic dăsc.ălutu. da-I chiamă Mun
teanu. Însă copiii îi zic aşa cum aud că-i zice 
satul. A umblat trei ani la scoală. Si am vrea 
să fie primit pe-a treia". ' ' 

Domnului director i se ivi o dungă de ne-
mulţumire între sprânct>ne. · 

"ln clasa a treia nu mai este loc. Avem 
şaptezeci şi cinci, aşa-i domnule Câmpeanu ?" 
Si directorul se întoarse spre un domn cu 
tlarba roscată. 

"Clasa' a treia nu mai poate primi", răs
punse acesta liniştit, răsfoind un protocol. 

"Dar să vedem ce ştie pruncul", zise di
rectorul dându-i o gazetă. Ion luă cu hotă
rîre gazeta -îi veniă şi lui tată-său una -
şi începu să cetească unde arătă directorul 
cu degetul ,,Programul nostru e vechiu şi 
sfânt si să nu creadă dusmanii că vom lăsa 
vreodată ceva din el. Părintii nostri s, i-au 

' ' 

vărsat sângele de nenumărate ori pentru apă
rarea acestei patrii". 

Ion ceti fără să silabisească un singur cu
vânt. Numai accentuarea o grcsiă pe alocuri. 

Dunga de nemulţumire se ascunse numai 
decât dintre sprâncenelc directorului. 

"Bine, dragă!" zise el aplecându-se si nc-
tezindu-i părul moale. Apoi repede: ' 

"De cinci ori cinci? 
- Douăzeci şi cinci", răspunse băiatul 

privindu-1 tintă. 
"De şase ori şase? 
- Treizezi si sase", spuse Ion fără să 

clipească. ' ' 
"De saote ori noue? 
- sa·s· trei. 
- Foarte bine, foarte bine, dra!!ă'' , zise 

vesel directoru 1. "Se vedea că-i destept", 
adause privind la bădJcLll Florea. Apoi !n
torcându-se spre domnul cu barba roscată: 

"Domnule Câmpeanu, Ion Florea din' ... 
- Brosteni". răspunse bădicul Petru. 
"Ion Fierea din Brosteni trece in clasa a 

patra. Aşa, foarte bine". zise directorul cer
cetând cum a scris numele. "Acum, dragule, 
adause, întorcându-se spre băiat, vei veni la 
noi la şcoală. Apoi ridic i\ vocea şi un deget: 
,Ascultare!', al doilea deget: ,diliginţă!', al 
treilea deget: ,purtare bună'. Aşa foarte bine. 
Plătesti trei zloti si gata!" zise întorcându-se 
spre hădicul. ' ' 

Acela puse banii pe masă, mulţumi dom
nului director, si când să iasă, directorul îl 
strigă: "Nu cunipără cărţi. Le cumparărn noi, 
să fie la toţi la fel, şi pe urmă plata. Aşa! 
Foarte bine!" 

Directorul accentua repede pe .,asa". Îl 
apăsă pe "a" dintâi, "sa" nu se auzi aproape 
deloc. ' 

Bădicul Florea esi foarte multumit, cumpără 
un corn dela cel dintâi covrigar Şi i-1 dădu copi
lului. Apoi grăbi să-i aşeze lucrurile lui Ion. 

Ajunşi acas?. jup?.neasa Mina nu mai eră 
singură . Cei patru băeti de cari spusese că-s 
de-o vârstă cu Ionică 'priviră cu curiozitate, 
c'un fel de dispret la băiatul care intră după 
bădicul în casă. ' 

"Ai şi isprăvit? Da? Vezi, ţi-am spus eu", 
zise jupâneasa începând iar să torăie. "Iacă, 
aceştia-s cei patru de cari ţi-am povestit. 
Ştrengari, bat uliţele până se 'ncepe şcoala. 
De-atunci zar la poartă, neiculită". Si ea 
smânci din mână arătând cum înc~ie poarta. 

Bădicul Florea îi privi cercetător pe cei 
patru. Doi erau bruneti, aveau priviri în
cruntate şi semănau foarte mult. 

"Sunt fraţi?" întrebă el. 
"Da, fraţi" răspunse Mina, însă cel mai mic, 

şi arătă cu degetul pe unul, stă să-I în
treacă pe cel mai mare. Sunt într'o clasă. 
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,.Se par a fi mărisori. In ce clasă sunteti 
băieti ?" întrebă băd'icul. ' 

"lntr'a doua gimnazială", răspunseră în
tr'un glas cei doi. 

"Şi voi?" se îndreaptă el spre ceilalţi. 
,.Noi pe-a 'ntâia gimnazială", răspunseră 

aceştia. 

"Sunt mai mari ca al meu,jupâneasă Mma. Pe 
Ion I-au primit într'a patra", zise bădicul Florea. 

Cei patru se priviră triumfători, multumiti. 
Aveau cu toţii acelaş cuvânt în buze, p'e care 
ar fi dorit mult să si-1 spună. "Potoală", ar 
fi voit să zică,- cuvântul de batjo'cură care 
se da de gimnazisti celor din clasele scoalei 
primare. ' ' 

La dorinta lui Petru Florea ca să aseze 
lucrurile băiatului, jupâneasa Mina răsturnă 
numai decât întreagă casa. Luă învălitoarele 
de pe cele trei paturi, arăta lărgimea, li 
pofteâ să-şi aleagă, feriâ scaune, trăgea dela 
loc Ladite, bătea cu palma politele din că
mară, făcea loc in dulapul pentru cărti, gră
mădind hârtiile, manuale de şcoală a' celor
lalţi. Şi 'n vremea asta vorbea într'una, des
coperind noui si noui insusiri fiecărui ungher 
din casă. Bădi'cul Petru florea umblă ametit 
de colo până colo, lăsa lucrurile despacheta'te 
unde-i arăta jupâneasa si răsuflă usurat când 
isprăvi. ' ' 

Din bucătăria de vară lădita cea nouă râdea 
cu florile ei albastre si rosi( Ion, băiatul, stâ 
în mijlocul curţii şi ci privea, părând că vede 
un prietin, un binevoitor. Cu mâna în buzunar 
isi învârteâ mereu cheia dela lădită s'ar fi 
ct'orit să meargă s'o deschidă. A desct1iat-o 
si acasă de câteva ori, si se înăltâ din ea un 
miros asa de plăcut de scândură nouă! 
După' amiazi Petru Florea isi înhămă că

luţii şi-1 lăsă pe Ion suspinând. Dar când 
căruţa nu se mai văzi1, când băiatul intră în 
curte dus de mână de jupâneasa Mina, si 
cei patru îi dădură târcoale, cercând să s'e 
apropie de el, Ion se smâncl, o rupse la fugă 
si pitulându-se după grămada de lemne, în
cepu să plângă cu amar. 

Seara trebui să se culce în pat, la picioa
rele celor doi fraţi, pe lângă toate asigurările 
jupânesei de comoditatea ce-o face ea bă
ieţilor. Studentul dintr'a opta îl îmbună, îi 
vorbi cu dragoste şi-i spuse anecdote cu 
ţigani, până ce Ion adurmi zâmbind. 

Cele trei zile câte mai erau până se în
cepeau cursurile, îi părură lui Ion nespus de 
lungi. Cei patru îl chemau cu ei prin oraş 
să-i arete lucruri minunate. Tnsă băiatul nu 
se ducea. Câteodată cei patru rămâneau acasă, 
făceau c'un gătej un cerc larg lângă zid, unul 
intra în cerc iar ceilalti se sileau să-I nime
rească dela periferie c'o minge. Ti ziceau la 
joc "de-a Oioiu". 

Chiar în ziua următoare se jucară. Ion sta 
de-o parte si-i privea. 

,. Vino Floreo, şi tu", îi zise unul din cei 
doi fraţi. 

"Nu ştiu", răspunse băiatul în silă. Nu-i 
plăcea că-i zic Florea. 

"Te înveţi", zise al doilea frate. 
"Nu mă joc", făci1 Ion hotărît. 
Ei îşi continuară jocul, se înferbântară, 

ajunseră chiar la certe. 
Unul din fraţi, care rămase multă vreme 

în cerc şi primi multe lovituri, cât ce scăpa 
alergă la Ion Florea şi-1 târî in cerc. 

"Să vezi că-i uşor", zise acela. 
Si până când să-si vină Ion Florea în fire, 

îl Î1imeriră de câteva ori. 
Atunci băietasu l se aruncă repede, prinse 

mingea, si-1 iÎb! pe cel mai mare dintre frati 
în frunte.' ' 

"Duccvă-ţi dracului, proştilor", le zise 
băiatul cu mânie, şi fugi, printre ei, în 
casă. 

"Poţoală" strigară patru glasuri în urma 
lui. Dar el nu stiâ ce 'nsemnare are cuvântul 
acela. · 

De-atunci cei patru nu-l mai siliră să se 
joace cu ei "de-a ogoiul". Insă mai târz1u Ion 
Florea intră în joc de bună voia lui. Deşi 
era mai mic de ani, eră aproape aşa de 
înalt ca cei din întâia clasă de liceu. Si, 
în puţină vreme, ajunsese ca în cursul un'ui 
joc care ţinea câteun ceas, abia odată, de 
douăori să intre în cerc. 

La şcoală, în clasa a patra erau mulţi elevi 
veniti din scoalele sătesti. Ion Florea nu cu
nostea pe Î1irne si se aseza în banca unde-I 
trase un băiat m'ai mare, băiat din oraş, cu 
hainele soioase, în banca întâie. Aci se ni
meriră tot băieti veniţi din şcoalele sătesti. Cei 
cari au fost si' anul trecut aci, se ferlau de 
banca întâie, 'ca de foc. 

Profesorul intră târziu, mirosi praful pur
tându-şi ochii miopi prin clasă. 

"Măgarilor, v'aţi şi apucat să faceţi praf", 
zise el urcând catedra. Avea un glas pitigăiat, 
ca de capră, si Ion Florea se bucură de' glasul 
acesta: îi părea cunoscut de mult. 

Profesorul cerca să repetească unele cuno
ştinţe cu elevii cari au studiat sub mâna lui 
anul trecut. Dar mergea foarte în silă. Băieţii 
îl priveau cu teamă ca si când i-ar întrebă 
lucruri îngrozitoare, nemai pomenite. La o 
socoată în cap, dascălul se zoli zadarnic un 
sfert de ceas. Nici unul dintre elevii lui n'o 
putea face. 

"Nu ştie nime ?" întrebă profesorul cu faţa 
desnădăjduită. 

Ion Florea aducându-şi aminte că la "dăs
căluţu", la ei în sat, ridica un deget dacă 
ştiâ, făcu acest semn. 
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"Ei, să te-auzim", zise profesorul nemul
tumit. 
' "Dacă într'un sac sunt cinci litre de grâu 
s'un om duce de vândut opt saci, el a dus 
patruzeci de litre. Şi dacă !itra o vinde cu 
doi zloţi el a căpătat optzeci de zloţi pe 
grâullui", răspunse într'un răsuflet Ton Florea 
ridicându-se. El făcuse de mult socoata. 

"Să ştii că-i bine", zise profesorul cu necaz. 
"Vine unul străin să vă înveţe, măgarilor. 
Cum te chiamă, băiete?" întrebă apropiindu-se 
de banca întâie. 

"Ion Florea", răspunse băiatul vesel. 
"Si de unde esti? 
- Din Broşteni. 
- Ai cap, asta-i bine. Numai să vezi să 

te porţi cum se cade. Aici la noi nu se sufăr 
purtări necuviincioase. Să fi atent si să nu 
faci praf. ' 

- Bine domnule", zise Ion Florea sezând. 
Din ziua aceea profesorul mântuiâ cinstea 

clasei totdeauna cu Ion Florea. 
ln curând li se împărţiră cărtile, cari i se 

părură băiatului foarte frumoase: Pentru plata 
lor bădicul Petru Florea trebui să vină în 
oraş. 

jupâneasa Mina văicăreâ: 
"Ce de bani, ce scumpete! Nu-i putea lăsă 

pe băieti să-si cumpere cărti vechi? Le cum-
părai p'e nimica". ' 

ln ziua aceea Ion Florea fu foarte vesel. 
"Îţi place la şcoală, Ioane?" îl întrebă tatăl 

său. 
"Place", răspunse băiatul alegându-si niste 

pierseci aurii din traistă. ' ' 
"Si poti invătâ? 
- Pot: Eu şti'u mai bine," zise băiatul mes

tecând cu poftă miezul fraged. 
"Dar de jupâneasa Mina place-ti?" 
Băiatul clătina d1n cap că nu. ' 

. "Şi pentru ce nu-ţi place?" întrebă bă-
dlcul Petru . 

"Hm!" făcu băiatul luând altă piersecă. 
"Ei, nu spui? 
- Îmi taie din slănină", răspunse Ion robit 

cu totul de mustul piersecilor. 
"Mai aveţi"? il întrebă pe tatăl său. 
"Ce să avem? 
- Pierseci. 
- Mai sunt, cum să nu. Acum se coc. 
- Să-mi mai aduci când vii. Să-mi aduci 

multe. 
- Am să-ţi aduc. Dar să nu mai spui 

prostii de jupâneasa. Ea are slănină, nu-i 
trebuie a ta. 

- Şi totuş eu am văzut-o tăind", zise ho
tărît copilul. 

"Dar de cine-ti place tie aici, băete? 
- De baciu Negrea. ' 

Cine-i acela? Vr'un profesor? 

- Nu. Profesorului ii zicem domnule. Ba
ciul Negrea e cel de pe a opta", zise băiatul. 
"El îmi spune istorii cu tigani". 

Când se duse bădicul Florea, Ion nu mai 
plânse. În două săptămâni s'a obisnuit cu 
vieaţa cea nouă, - vorba jupânesei Mina. 

Zilele treceau repede. Incepu să invete 
din toate cărţile câte le avea, ~i după ce 
veniră serile lungi de toamnă ŞI de iarnă, 
lui Ion Florea îi plăcea să rămână seara la 
masă cu studentii cei mari si să frunză
rească prin cărti' cu chipuri, p'ână ce baciul 
Negrea îl trimitea la culcare. 

Aveâ o carte, îi zicea "lnimioara", o co
lectie de poezii apărută la Brasov din care 
dascălul le da mereu poezii de' rost. Şi erau 
unele poezii cu versuri lungi şi grele, însă 
Ion Florea le ştia totdeauna fără greş. Simţea 
o mare plăcere să se ridice în bancă, să se 
incline cum le arăta profesorul, si imitând 
glasul magistrului să spună cu o voce plân
gătoare, desperată: 

Glasul unu1 român 
Toti oamenii au o patrie numai cu nu am. 

La cer părmte bune te caut cu um1lire, 
Tn dar îmi este ruga, deşert al meu suspin. 

Şi. aşa m~i departe până unde avuseseră 
poez1a pe zma aceea. 

ln răstimpuri depărtate, asa încât elevii 
aproape isi uitau de el, veniă să cerceteze 
clasa domnul director. Atunci elevii răsutlau 
uşuraţi, dascălul le punea cele mai uşoare 
întrebări, si după fiecare răspuns, domnul 
director zice: "Asa! Bine dragă, foarte bine! 
Tot asa să învet'i". 

Câteodată punea şi dumnealui întrebări, 
la cari de cele mai multeori ştiă răspunde 
numai Ion Florea şi încă d01-trei. lnainte 
de-a eslle spunea totdeauna să fie ascultători, 
să invete, să nu murdărească caetele, cărţile . 

"Haina curată, cartea curată, lecţia ştiută 
atunci e scolarul vrednic de laudă". "Punct", 
făcea apoi luându-şi pălăria şi pornind spre 
use. Acest "punct" eră spus c'o voce înaltă 
si' tinea prelung, ca si când ar fi voit să 
curme orice discutie. ' 

Cât tinu toamna 'bădicul Florea veniâ destul 
de des pe la oraş, şi din poamele ce i le 
aducea lui Ion, se infruptau toţi cei din casă. 
Dupăce se puse inghetul si se sfârşi cu 

munca de pe hotar, nu 'era 'săptămână să 
nu aibă vr'o cărăusie, când se abătea tot
deauna pe la băiat.' 

Dar iarna de multeori nu-l află acasă. 
jupâneasa Mina, în cazuri de- acestea, îl 

lua totdeauna pe dinainte cu vorba 
"Jonică-i la săniat. Ce să-i faci? li poţi 

tineâ acasă? Las' c'asai bine. Doctorii spun 
că tinerirnea are lipsă de multă mişcare. De-
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parte? Asi, la câtiva pasi. Dar bun băiat, 
cuminte ş'i ascultător. Să' stii că scoti om 
mare din el. Hei, câti domni n'<w trecut în 
tinereţele lor prin casa asta! Să am atâţia 
galbini!" 

Omul se depărta liniştit şi- şi vedea de 
drum. 

Dar băiatul eră într'adevăr destul de de
parte cu sania, ori la ghiaţă pe râu. De 
multeori chiar jupâneasa-i trimitea "să mai 
aerizeze în casă". 

Dar oricât ar fi alergat Ion Florea după 
jocuri iarna, primăvara, la sfârsitul anului 
ieşl premiatul întâi. ' 

"Pe anul viitor la gimnaz cu el, bădicule", 
îi zise profesorul. 

,.Dacă ne va ajută Dumnezeu", răspunse 
Petru Florea. 

El îl adusese, într'adevăr, numai de probă 
pe un an. "Dacă nu învaţă, atâta pagubă, 
mi-am luat un ghimpe dela inimă" isi zisese 
dumnealui. ' 

In să acum eră hotărît să se facă luntre şi 
punte ca să-şi poată purta băiatul mai de
parte la şcoală. 

lncă în seara aceea, acasă, făcură plan uri, 
până noaptea târziu, cu nevasta. Isi socotiră, 
asa pe de-asupra cheltuelile ce le vor avea 
cu băiatul, socoteau venttele, şi cu putină 
strădanie, li se părea că vor învinge. ' 

(Va urma). 

Fărămituri. 

Cât de dragi imi sunteţi voi scri1tori umili, drumeţi 
fără noroc, stele fără nume in largul cerului . . . Voi 
cari vă dormiţi somnul de veci in rafturile neatinse 
ale anticarilor ... Aşa în câteun amurg de toamnă 
mă gândesc la voi, mi-e dor de voi . . . În clipe de 
aceste mă tulbură seninătatea olimpiacă a arte1 eterne. 
Cu o pietate blândă privesc cărţile voastre şi des
chizându-le mi se pare că am trecut pragul unor bi
sericuţe dela sate, cu păreţi înguşti, cu fereştile mo
horite. Sufletul vostru luminează ca o candelă sfioasă 
aprinsă la icoana Maicii Domnului . . . Tn astfel de 
lăcaşuri sărace şi părăsite se poate murmură o ru
găciune . . . Şi cine ştie dacă nu e mai curată, mai 
sfântă, decât orga măreaţă, care răsună intre zidurile 
de marmură ale sfântului Petru .. . 

Ar fi totuş o compensatie, dacă vieaţa, care ne-a 
furat râsul co pilăriei, ne-ar putea da măcar lacrimile ei. 

Cele două turnuri ale domului din mij locul oraşului, 

mi se par două braţe ridicate spre cer in chip de blestem. 

• 
Numai sufle tele vulgare îşi batjocoresc dragostile 

de odinioară, oamenii de bun simt sădesc flori pe 
morminte. * 

Vaca paşte florile pe cari noi le prindem la bu-
tonieră . ,. 

Cele mai multe femei sunt io stare să supoarte cele 
ma1 puternice furtuni sufleteşti, fără a-şi deranjă frizura. 

* 
Îmblânzitorii de fiare de obicei o sfârşesc rău: mor 

sfăşiaţi de bestiile pe cari ei lnşişi le-au domestici! .. 
- Sărman ii Don-J uani 1 • •• 

• 
La marginea oraşului un stâip de telegraf în seara 

de Crăciun. Prin sârmele lui trec veştile uoei lumi 
intregi. Cine să gândeşte la el : sărmanul poet! . . . 

Aegrotus. 

E3 

Peleu şi Tetis. 
De-o mândră zână povesteşte mutul, 
De care zeii toţi se încântară, 
Şi ca să nu se certe-o măritară 
C'un muritor; Peleu i-a fost ursitul. 

Dar ea, ca să-şi încerce 'ntâi iubitul, 
Se prefăcu 'n albastru râu, în pară 
De foc şi în fantastic chip de fiară; 
El a rămas statornic, fericitul. 

Când birul şi-a treia Incercare, 
Văzu, răpit de farmec şi u1m1re, 
Cum din nălucă mândra zân' apare. 

Şi încă tot cu dulce 'mpotrivire 
Stătu acum la 'ntâia sărutare 
Frumoasa zână 'nvinsă de iubire. 

1. Borcia. 
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Pe t ra. 
- Schită. -

Ori de câteori tu~a 1vlaria pleca la vie să 
dea o raită pe la avutul întins pe dealul 
roşcat al Cernăteştilor, soru-sa Salta, cucoană 
aqăgoasă , cu dichis la treabă, şi, supe de 
portărel, nu se putea să n·o ţie îmbrăcată 

în prag, să-i împue urechile, să-şi tragă în 
sus mânicele dela camizon de i se vedeau 
pe braţ arsuri cât banul: urme de cratiţă ... 

"Adu-mi, ţaţo, o !etică din deal ... ; papel
cile astea dela birouri mi-a oftica! zilele; nu 
mai ies din bucate. M'am sfaiogit . .. 

- O să mă 'ncerc. 
- . .. Şi Nae al meu s'a făcut ciudat, nă-

zuros ... Le trântesc dracului şi plec. Mi 
s'a urît. 

- Bine, soru-mea. Da' şi p'acolo s'a bo
ieri! lumea rău. Când aud de stăpân nici nu 
te-ascultă ... se uită în altă parte. Mai bine 
toacă pe vătraiu decât să câştige o bucăţică de 
pâne, o treanţă 'n spinare. E fudulie mare pe 
capul lor ... O să mă căsnesc. Anton, vecinul 
ăla al meu din vale, are, am auzit, o casă de 
copii, şi-i ltpit pământului. Să vedem nu mi-o 
da-o p'aia mai micşoară. E un noduleţ p'atâta! 

- ... Un băţ să mişte; . .. mă mulţămesc". 
Pe coarde mugurii s'au făcut ca fluturaşii, 

galbeni. A înflorit podgoria; s'a copt; ba a 
şi cules-o. Când s'au rupt preţurile la Bucov, 
toamna, târziu, şi-a adus aminte de făgăduială. 
Se apropiase vremea să dea ochi amândouă; 
nu mai avea cum s'o cârnească. Se legase. 
Babele, când nu trece dela ele, au miere pe 
buze. La momeli, să ştie învârtl omul cine 
le întrece? 

Ce-a făcut, ce-a dres, iute, şi-a dat Ro
mânui fata dela casă, în cap de iarnă, când 
perdele groase de ceaţă se lăsau spre Broasca, 
când spre slemna veştedă nu mai trecea decât 
câteun jugănar lipovean, în cisme lungi, cu 
chimirul soios ticsit de suie şi undrele - îi 
atârnau la o parte peste cămaşa roşie. 

Cu saci de nuci, cu mere, cu o tăgârţă cu 
fasole, cu struguri, cu doi claponi şi un ied 
viu, înfofolită, dând porunci în toate părţile, 

a plecat, închinându-se cu ochii jumătate în
chişt, oftând: ,.sfântuleţule, nu mă lăsa!" 

Drutm:l greu, bolovani, scoch ini, râpe, vi
zi 1iul cam baut, au ajuns la tret:,- 1-a prins. 
Seara a pus-o în ora ş . Aci un ger, un bur
haiu de nu se vedea la doi paşi . În întune
cime licăr i au lum i niţe verzi de feltnare; se 
auziau glasuri surde ca din prăpăstii; umbre 
nedesluşite, vedenii ca într'o lume de rătă

ctţi. Roatele înţepenite abia se mişcau, scâr
ţiind; birjarul bătea ca11 peste japurile de 
piele îngheţa te. O frică , o pustietate, un urît... 
până la poarta din Belizane. 

Cară birjarul basmalele, le duce înlăuntru 
una câte una şi la urmă troncănind ciubotele 
pe asfaltul ferecat de îngheţuri, păşind peste 
un morman de zăpadă, pune mototol pe la
viţa din bucătăne o mogâldeaţă înfăşurată 

într'o cergă. Când a desnodat căpătâile, doi 
ochi speriaţi priviau sub hălăciuga de păr 

ce-i astupă urechile: 
"Ţi-aduseiu puiul ăsta de sălbătăciune ... " 
Pe coana Safta o bufneşte râsul. Se lasă 

în jos, lângă ea ... o împinge în glumă peste 
pernă. 

"la stai să mă uit la tine .. . pliu! câţi ani 
ai fa? Cum te chiamă?" 

Buzele cari atâta cale nu se mişcaseră 

decât de fiorul spaimii, încletat e, cu vorba 
pierită după ele o z1 întreagă, abia spun: 

,, ... Petra ... repede, peltic, aruncând achit 
la cucoana care a adus-o şi care acuma stă 
în uşă, ţanţoşă, cu mânile in şoldun . 

Ţi-e frig? O pipăe şi eră sloiu. 
- Tt! 

' - Dăi ceva cald să bea ... nescai lapte .. . 
ca la pisici". 

Salta nu-şi ia ochii dela ea, îi strânge ca
pul între mâni, aduce urechea la inimă. 

"Cum i se mai sbate, ţaţo ... săraca!" 
O întrebă cu înduiosarc: 

) 

"Vrei lapte, Petra?" 
Uluită, nu pricepe de ce-i zice pe nume 

cucoana asta străină, cu părul ghemuit în 
hârtie, cu două boambe roşii în urechi ... pe 
care n'o văzuse niciodată . 

"Ţi-ai găsit - răspunde tot ea as ta-i 
ţuicăreasă ... " 
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Fără să mai adaste, a împins în tăciuni 

ibricul cu niţică ţuică pe fund, amestecată 

cu apă şi cu niţel zahăr. 

"Ei, - îi spune dupăce i-a dat beutura 
pe gât - acu stai aci! ea, culcă-te ... noi stin
gem lampa. 

- Dormi Petro, odihneste-te bine, că de 
mâne intri în serviciu la ~adam Şoancă." 
Tuşa Maria sosiă de obicelu Sâmbăta dela 

vie, înadins. A doua zi slujbaşii n'au cance
larie. Pot stă în bună lege de poveşti. Atunci 
îşi descarcă dumneaei sufletul: că lumea s'a 
făcut vrăşmaşă; cum a furat-o unul şi altul -
şi că în sfârşit şi anul ăsta ca întotdeauna, 
după atâta alergătură şi chin, s'a ales cu mat 
nimic şi te miri ce . 

.,0 s'o mărit naibii de vie; m'am săturat 

certându-mă cu toţi nebunii de pe lume .... " 
Dumineca dimineaţa. mai târzior, domnul 

iese în săliţă, pe jumătate îmbrăcat, cu piep
tenele în mână, cere să-i vie servitoarea sus. 
Îi spuseseră de cu seară că e o fată slujită, 
ştie să gătească, să spele, se pricepe la căl
cat. .. A fost numai la case bune şi-i apucă 

mâna la orice. Pufăiă printre mustăţi, mul
ţumit că-şi mai cruţă femeia, ::ă mai poate 
stă şi el de vorbă cu Săftica lui. 

.,Bine, drăguţă, că ne pică norocul ăsta la 
casă, ziceă plin de bucurie. Avem s'o ducem 
noi mai bine. Decât să mai cură! dimineata . . 
soba de cărbuni, fug în lume ... l-ai spus tu 
să ne facă pe ziua de azi ce-o ştl ... să ve
dem arama?" 

Surorile nu se mai puteau stăpâni. 
"Da ce v'a găsit, neică? face la ele răstit. 

Zău asa, Săftico, femeie în toată firea, râzi 
par' că' n'ai fi în minţile tale?" 

Aci vin alte pufăeli: puf! puf! mai îndesate 
şi mai repezite: De necaz, astea. 

Deschide uşa şi chiamă: 

.,Hai de sărută mâna la domnu; te-ai şters 
pe picioare? încet cu covorul ăla, vezi să 

nu te trântească ... " 
Portărelul, în papuci, încovoindu-şi trupul 

după mişcarea degetului ca să nu-şi cocolo
ziască cravata. şi-o legă în faţa oglinzii. 

Petra intrase în odae ca un şorecel, mărunt, 
n'o simţise. 

.,Nu te uiţi, bărbate?! 

- Unde e? şi face un pas înainte, apăsat 

şi săltăreţ, pasul lui, când îşi bate buzunarul 
cu palma şi strânge geanta la subţioară. 

Ptiu! bătute-ar păcatele! Piei din ochii 
mei; să nu te văz!" 

Se întoarce cătră bătrâna, le încarcă de 
Doamne-ajută: 

"Si tusa mai nebună ca tine. Ce treabă să 
faci: creŞtină, cu mâna asta de carne? ... 
Mai bine o lăsaţi să sugă la măsa. V'am 
spus eu vouă că nu sunteţi zdravene şi nu 
mă credeţi. 

Pufneşte, tu, Nae dragă, - îi spune stând 
picior peste picior, cu o mână moale căzută 
peste marginea scaunului da să vezi tu 
ce treabă o să-mi facă mie Petra. Cătră ea: 
- Aşa-i Petro ? ... Ştii fa să cânţi 7 la cântă-ne 
ceva, acu de dimineaţă ... până s'o îmbrăcă 
boierul. 

- .. păi nu mă bate? 
- ... Cine? Noi unde suntem?" 
Petra îşi drege niţel glasul înecat şi-o în-

curcă: 
Foaie verde mărăcine 
Ăl din deal m'a fermecat, 
Ăl din vale m'a lăsat ... 
Să-i ia dracu pe toţi. 

"Fugiţi cu paiaţa de pe capul meu ... ori 
nu înţelegeţi româneşte? 

- Vezi, mă, a ieşit şi cântăreaţă ... să te 
mai aud că n'are cine-ţi face soba dimi
neaţa ... ?!" 

Nu chiar din pădure, Petra e învăţată cu 
lumea. A tânjit la început, da o bucăţică de 
zahăr, câte niţică zeamă de dulceaţă pe 
marginea farfurioarii, sacul de nuci pe mâna 
ei ... au făcut-o să se dedea la stăpân. 

"Mergi fa, acasă că eu uite mâne plec, nu 
vii la mă ta? îi spunea ., vinăreasa Maria" cum 
se iscăleşte singură pe caetele de socoteli. 

- Nu viu că mă bate ... 
- Par' că stăpână-ta nu te bate? 
- Dacă!" 

Portărelul plecat la slujbă, coana Săftica 

închide uşa dela drum, stă la masă, într'un 
cot, fumează ţigară după ţigară ... 

.,N'auzi să cânţi?! Ce ţi-am spus? Aşa! 
Să nu-mi motăi, să-ti mai scape farfuriile 
din mână. Tar~ că v;eau să auz şi eu... la 
teatru ştii că nu mă duc!" 

2 
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Gâfăind aduce farfuriile; le potriveşte în 
dulap, pe policioară. 

"Acu să te văz la tacâm uri ... în trei ape 
să mi le clăteşti". 

Vine şi cu tacâmurile, îngrijorată. Abia 
ajunge să le razime niţel pe masă, pân-o 
trage cutia. Nu mai răsuflă. 

Coana Safta smiceşte un cuţit şi-1 duce 
la nas. 

"Ce-i asta, pupăzo? şi tranc! dă cu el 
d'asvârlita în bătătură. Aşa face cu toate: 
tranc! tranc! 

- Du-te şi le-adună; să le speli frumos 
că-ţi retez limba!" 

Le aduce mai apoi; ruşinată, calcă în vârful 
picioarelor. 

"Aşa te învaţă! Acuma zic ceva? că nu zic!" 
Mânile mici, roşii de leşie şi crăpate, ţin 

casa; toată gospodăria e în grija ei. 
"Ai măturat în bucătărie? Să-mi aduci 

aminte să cumpăr chibrite. Ai căutat pe berea 
de ou? să laşi uşa crăpată să ouă sub ma
şină ... Du-te de te uită: a umplut sacagiul 
butoiul cu apă? că mâne ne sculăm de 
noapte să muiem rufele". 

În clipele de răspas, pe scăunel, cu un 
petec de rogojină sub picioare, face cu ig
liţa: să ştie când s'o mărită să-şi gătească 

pernele cu colţi. Tunsă chilug, o moaie soa
rele: cârpa ii alunecă într'o parte, moţăe şi 

degetele se mişcă prin vis... dar igliţa nu 
mai apucă firul. 

"Petrol 
- Zău nu dorm, coniţă !" 
Când se schimbă soarele, îşi mută şi ea 

scăunelul după el... . 
Coana Safta şi-a direticat pe Ia chiriaşi, 

se plimbă prin curte, cu ochii pe la brazde. 
"Oare unde am îngropat sâmburii ăia de pier

sece turceşti că mi-am uitat ... poate ştii tu?" 
fuga, cu picioarele goale, întro polcuţă 

d'a cucoanii scurtată ce-i stă ca un burduf, 
îi arată: 

"Colea, uite ... 
- Cin' ţi-a spus ţie? 
- N'am pus eu par' că pânzele astea semn ... 

au putrezit, ia!" 
La un timp: 

"Cucoană? 
- Ce vrei? 

Acuma cântă cucul în ulmii coanii-mari, 
în deal ... 

Acuma; da iarna nu vine lupu? 
- Aoleo, lupu! nu umblam noi după ur

mele lui pe coastă; nu se dă la om!" 
Pe dulap, sus, legate cu cârpă peste do

puri, sunt aşezate borcanele cu vişinată veche, 
ruginită. 

Îsi face glumă cu ea. 
"Ai umblat la sticle ... nu văz eu? 
- Minte ai şi matale! coniţă ?! Aoleo, ce 

sunt fermecată să umblu pe dulapuri ... " 
Cât nu se duce pe la cunoştinţe să le în

toarcă vizita, dar din când în când tot îi pică 
musafiri coanii Saftii. Le-a deschis prin faţă. 
Petra cu gâsca jumulită, cu tuleii dela aripi 
smulşi, o aducea s'o arate cucoanii, s'o pâr
lească amândouă la spirt, şi pe urmă să-i 

dea un praf de mălaiu până mâne ... O caută 
în sofragerie, nu-i; ştia că după masă se re
trage în odăiţa dela drum, pitită după perdea 
să uită ... şi deschide uşa. Când a dat cu 
ochii de casa plină de musafiri, i-a scăpat 

gâsca pe covor: 
"Da de unde focului ieşirăţi ?" 

Într'o dimineaţă trecea spre zahana un cârd 
de oi, ostenite şi flămânde; se opriau din 
mers să apuce pe fugă câteun fir de ver
deaţă ieşit printre uluci, ici-colo. Petra aude 
clopotul de cioaie, strigătul tărăgănat al oilor, 
flueratul acela scurt, tainic, al ciobanului care 
are ceva din misterul singurătăţii, ceva din 
sufletul lui acoperit, vorbitor numai cu el 
însuşi. Petra năpusteşte oala cu lapte gata 
să dea în clocot, o sbugheşte pe poartă. 

Ajunge un mieluşel rămas codiţa. Merge cu 
el alături, îi mângăe lâna moale, încârlionţată. 
Nimeni n'a auzit un oftat, aşa cum ai alerga 
si o mână nevăzută te-ar opri pe loc. Frica 
~ă nu se rătăcească a !intuit-o. Cu mânile 
sub sort, s'a uitat până' ce un colt de ulită 

) 1 ' J 

i-a inghitit: întâiu s'a sters ciobanul din cap 
cu traist~ în spate, ap~i oile, doi miei albi 
mai mici decât ceilalţi, şi, la urmă baciul 
cu cânele după el... v. Cioftec. 
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Din ţara dolarilor. 
Cine-a scornit jalele? 
M isler cu vapoarele, 
Da vaporu nu-i de vină 
Că ŞI pe el focu-l mână. 

Vieaţa sufletească a cărturărimii ardelene, 
de o jumătate de veac se petrece cam în 
aceleaşi frământări, ca apa unui râu cu 
sbateri veşnice de valuri, fără ca vreodată 
însă vreun uragan de patimi, să o fi răscolit 

până în adâncimi, să fi rupt zăgazuri, să fi 
aruncat valuri grele peste ţărmuri, să fi mutat 
cursul din alvia lui veche. Preocupaţiile in
telectualului de astăzi, - abstracţie făcând 

de mici schimbări pricinuite de vreme -
sunt identice cu cele ale intelectualului de 
acum 50 de ani: creiarea unui rost economic, 
susţinerea naţionalităţii sale, şi lupta îm
potriva unor. culturi străine, cu tendinţe dr 
sugrumare. In liniile sale fundamentale, în 
elementele sale constitutive, lumea sufletească 
e aceeaşi, astăzi ca şi atunci. Deosebirea dela 
o generaţie la alta, zace în intensitatea de sim
ţire, în felul deosebit de înţelegere, în chipul 
divers de interpretare al aceloraşi principii. 

O revoluţie lentă se petrece, însă, în adân
cimi, în vieaţa sufletească a poporului. Şuerul 
trenului, acest ţipăt al civilizaţiei, care a 
turburat pacea cârnpiilor din stăpânirea ei 
milenară, a produs o schimbare neaşteptată 
în felul de traiu şi în consecinţă în lumea 
sufletească a satelor. 

Au dispărut depărtările, s'au deschis porţile 
tuturor produselor industriale bumbacul a 
alungat cânepa, ghetele au suprimat în multe 
locuri opinca, s'au închis şezătorile, s'a dis
trus în mare măsură industria manuală şi 

pretutindeni, ca şuvitele de apă într'o co
rabie ce se scufundă, a pătruns curentul ci
vilizaţiei, cutremurând vieaţa ţărănească din 
încheieturile ei de veacuri. Toate aceste 
schimbări pe ţăran I-au găsit desarmat şi 

I-au zăpăcit. Turburat în obiceiurile lui bă
trâne care-i dădeau un sprijin moral vieţii, 

apăsat de contribuţiile multiple ale unui 
stat feudal încă, sedus de creditul ce i se 
oferea ca un sprijin la nevoie, dar al cărui 

rost nu-l întelegeâ, într'o bună dimineaţă a 

văzut, cu înfiorare, cum se deschide prăpastia 

sub el. 
Atunci a pornit spre America, să caute mân

tuire. 
Smuls din satul lui, dincolo de hotarele 

căruia n'a trecut, poate niciodată, din seni
nătatea simplă a traiului lui patriarhal, din 
contactul direct cu natura, al cărei copil era, 
şi aruncat deodată în vălmăşagul şi vuetul 
fabrici lor din Statele-Unite, vă puteţi închipui 
ce criză s'a putut petrece în sufletul lui. 

Din această lume sufletească au răsărit 

cântecele ce le publicăm mai la vale. Flori 
încărcate de parfumul durerii, sub care moare 
biata lui inimă înstreinată: 

Oceanule, apă rece 
Dumnezeu sfântul te sece, 
Să te fi săcat de mult 
Eu să nu te fi trecut, 
Nici să nu te treacă nime 
Să fi tu plătit cu mine. 

* Poti fi ma1că supărată 

De' ce nu m'ai făcut fată 
Să şed cu furca pe vatră 
Să nu ştiu lumea de lată, 

Să sed pe vatră 'ntr'o dungă 
Să ~u caut lumea de lungă. 

* În America sunt bani 
Dar face copii orfani, 
Si surori fără de frati 
' ' 
Şi muieri fără bărbaţi. 

* 
Frunzuliţă ca iarba 
De când ii America, 
Multe pluguri ruginesc 
Şi ogoare 'nţelinesc 

Mulţi tineri !mbătrânesc, 

Multe neveste bocesc 
Multe maice 'ncărunţesc. 

"' Fetele din Vadul-sat 
Au dat jalbă la 'mpărat: 

lnălţate împărate, 
Noi cu capete plecate 
Te rugăm dacă se poate 
Să nu mai dai paşapoarte; 
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Căci feciorii cei voinici 
Au plecat toţi de pe-aici, 
Şi Misler, cerul I-ar bate, 
1-a dus departe, departe, 
Spre apusul soarelui 
ln ţara Anglezului, 
Noi rămânem supărate 
Fete mari nemăritate. 

* 

LCCb~A FĂ RUL 

Frunzuţă verde din vie 
Montana-i ţară pustie, 
N'auzi oameni dăinuind 
Nici feciorii chiotind 
Numai vântul vâjăind 
Si pădurea clătinând 

Şi câte un bubuit 
Din minele de argint. 

* 

~rnl 1, 1912. 

Trandafir de vânt bătut Când m'apropiu de-al meu sat 
În ceasul, ce m'am născut 
A trăsnit şi-a fulgerat 

Cunosc cânii pe lătrat 

Şi feciorii pe strigat 
De trăesc înstrăinat. Şi fetele pe cântat. 
Şi n'am parte de-al meu sat. 

* 
(Poezii culese de părintele Podea, din America.) 

A. E. 

Sonet. 
De când m'am dus atâţia ani trecură 

Şi 'ntr'un amurg când m'am întors în sat 
Vedenii dragi in drum mi-au alergat 
Şi teii toţi din deal mă cunoscură. 

Bătrânii tei au plâns, au fremătat, 
Păreă că trece-un basm din gură 'n gură, 

Străvechiul basm de dragoste şi ură 

Ce doi drumeţi pe-aici şi I-au uitat. 

Ca 'n cele vremi sunt toate 'n jur de mine, 
Acelaş câmp smălţat cu flori de mac, 
Acelaş lan cu spicul mic, sărac. 

Acum, când stau şi mă gândesc la tine, 
Aceiaşi oameni trec pe la fereşti 

Şi tu tot drag şi tot departe-mi eşti. 

Ecaterina Pltiş. 

E3 

Scrisoarea ta ... 

Scrisoarea ta mi-a destrămat 
A visului beteală, 

Cetind-o azi ca alte dăţi, 
Tn mine-un gând tresare: 

Ce viperă ţi-a 'mprumutat 
Veninul drept cerneală? 

Cu slova ta vin anii toţi 
Şi 'n vraja lor mă fură, 
Tn rostul ei mărunt cum 
Să 'nchizi atâta ură? .. 

poti 
' 

Ce-ar fi s'o sfârtic în bucăţi 
Şi s'o arunc în mare? .. 

Din ale scrisului tău veşti 

Otrava s'ar desprinde, 
Ca mâne-atât amar de peşti 
Pescarii n'ar mai prinde .... 

Othmar 
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Grupări literare şi idei politice 
de Sextil Puşcari u . 

1. 
ln discuţiile aprinse care pasionează de un 

an şi mai bine opinia publică românească de 
dincoace şi, în mare parte, şi de dincolo de 
munţi, a fost sulevată şi chestiunea dacă 

scriitorii, aceşti oameni pe cari suntem de
prinşi să-i credem trăind în lumea visurilor 
şi a iluziilor nerealizabile, sunt sau nu ca
pabili a concepe idei politice sănătoase ~~ a 
face pe îndrumătorii naţtune1 lor. 

lată o întrebare de ordin principiar, care 
merită a fi discutată. 

Din capul locului trebuie făcută o dis
tincţie bine stabilită. Nu vom considera pe 
scriitori ca indivizi, căci credem că între 
scriitori, tot atât de bine ca între advocaţi, 
medici, financiari sau alţi bărbaţi de oricare 
altă meserie sunt oameni cu şi fără aptitu
dmi politice. Acestea nu-s legate de vreo 
meserie sau ocupaţie oarecare, precum ta
lentul politic nu e distrus prin funcţiunea 

ce o ocupă unul sau altul. Deci noi nu vom 
căuta să aducem ca exemplu nici cazul lui 
Mommsen, despre care se aftrmă că pără

sindu-şi de câtevaori camera sa de savant 
îngropat în foliante, spre a scrie articole po
litice de actualitate, s'a documentat a fi foarte 
rău informat asupra împrejurărilor din ne
mijlocita sa apropiere, nici cazul lui Emmescu, 
despre care ştim cu toţii astăzi ceeace n'au 
înţeles contemporanii, că a scris articole po
litice tot atât de luminoase şi de strălucite 

pe cât de geniale erau versurile lui. 
Deci nu vom consideră pe scriitori indi

vidual, ci vom vorbi despre acele grupări 
literare, pe care nu le leagă numai inci
dental colaborarea la acelaş magazin literar 
sau ceaiunle cu pesmeţi vanilaţi ale cutărui 
mecenate, ci convingeri şi aspiraţiuni comune, 
precum mi se pare că e cazul cu scriitorii 
grupaţi în jurul "Tnbunei" şi al "Luceafă
rului". 

Răspunsul la întrebarea ce s'a pus îl vom 
căuta în câteva pilde din trecut. Şi nu vom 
alerga la alte neamuri, care ne-ar putea oferl 
exemple din bel~ug, ci ne vom îndrepta pri-

virile spre câteva grupări literare din istoria 
culturală a Românilor în ultimele decenit. 

Între anii 1830 şi 1840, în cele două prin
cipate, conducătorii recunoscuţi şi ascultaţi 

ai literelor române erau Eliade Rădulescu, 

care scotea la Bucureşti "Curierul românesc", 
şi O. Asachi, în fruntea .Aibinei" din laşi. 

Meritele acestor doi bărbaţi sunt mari 
pentru desvoltarea literaturii şi a culturii ro
mâne. Activitatea lor a fost uriaşă şi aproape 
orice iniţiativă care însemna un progres in
cisiv în desvoltarea noastră literară şi cul
turală a pornit dela ei. Cu toate acestea, nici 
unul nic1 altul n'a izbutit să strângă în jurul 
său o grupare de scriitori, care să se impună 
ca o generaţie, cu ideale şi aspiraţiuni 

bine stabillte. stârnind valuri largi în publicul 
mare. Yn istoria literaturii şi a cultuni române 
sunt pagini întregi - şi pagini frumoase -
în care se vorbeşte de Eliade Rădulescu şi 
de O. Asachi, dar nicăiri nu vom întâlnl un 
capitol care să vorbească de o generaţie nu
mită după aceşti conducători. 

Cauza e a se căuta mai ales în frica lor 
neapropiată. Eliade a fost toată vieaţa lut 
sclavul unei ambiţii aproape bolnăvicioase 

de a străluci; el, care avea talentul de a 
aprinde în scriitorii tineri flacăra entuzias
mului, nu avea tăria de a se bucura de ri
dicarea lor. Prin temperamentul său vioiu şi 

prin talent, el a izbutit într'adevăr să ţină 

încodată luarea aminte obştească asupra sa 
chiar şi în rătăcirile sale de mai târziu, şi când 
Societatea academică a luat fiinţă, bătrânul 

Eliade fu destinat a figură ca întâiul ei pre
sedinte. Dar strălucirea lui de o jumătate de 
~ecol a fost splendoarea unui astru singuratic. 

Asachi n'avea nimic din temperamentul 
vioiu al contemporanului său. Şi el şi-a zidit 
un piedestal înalt; pe acesta tronă rece, fără 
să-şi dea silinţa să atragă la sine sau să se 
coboare în mijlocul tineretului care se ridică. 
în jurul său. Deaceea celce nu avea înţele

gere pentru tdeile generaţiilor ce se ridicau, 
a fost uitat de ele. 
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Chiar cu rizicul de a devia dela obiect, 
voiu cită aici text11al "necrologul" atât de 
caracteristic prin care tinerii din jurul "Con
vorbirilor literare" aduc la cunoştinţa lecto
rilor moartea bătrânului agă (anul III, pag. 
324). 

"Unul din cei mai venerabili cetăţeni ai 
noştri, Gheorghe Asachi, a murit după o vieaţă 
lungă şi plină de merite. Patria noastră îi 
datoreşte mult. El trebuie să fie considerat ca 
principalul reîntemeietor a! şcoalei române, 
după întreruperi de secole. El a fcst cel întâi 
care a înfiinţat un jurnal român în Moldova; el 
a fost cel întâi care a introdus tipografia prin 
oraşe; cel întâi care a înfiinţat teatrul. Asachi 
s'a distins prin lupta ce a întreprins cu mă
năstirile greceşti ce usurpase averile şcoa
lelor române şi prin succesul ce a coronat 
lupta sa; el s'a distins prin calităţile sale de 
bun cetăţean şi patriot; el s'a distins ca pu
blicist, fiind după un timp îndelungat cel 
întâi ce scrise în limba română. Întâia lui 
poezie începe astfel: 
Un dor tainic mă impinge şi mă 'ndeamnă din junie 
Ca să cerc pe alăută româncasca melodie. 

Tncercările sale au dat exemplu celor mai 
tineri să lucreze la întemeierea unei litera
ture naţionale şi bătrânul nu lipsea niciodată 
de a încuraja junimea. Kogălniceanu, Negruzzi, 
Alecsandri erau mulţumiţi de aprobaţiunea 

bătrânului Gheorghe Asachi. Bogat de ani şi 
bogat de merite, el ne-a lăsat acum, dar 
memoria lui ne va rămâneă vie şi scumpă". 

Cât de elocvent e acest necrolog, străbătut 
de un respect adânc, de sigur, dar in care 
meritele lui Asachi se înşiră cu aceeaşi ră

ceală, cu care se scriu pe eticheta unei piese 
de muzeu notele demne de amintit pentru 
obiectul expus. Asachi încetase cu mult îna
inte de moartea sa a mai fi un scriitor român 
şi nu numai pentru generaţia tinerilor dela 
1866, ci chiar pentru generaţia dela 1840! 

Pe vremea când în pricipatele române Eliade 
şi Asachi erau conducătorii recunoscuţi ai miş
cării literare, câţiva dintre fii de boier ple
caseră la şcolile din străinătate, intre ei Ko
gălniceanu, Alecsandri, C. Negri, 1. Ghica, Al. 
Russo ş. a. lntre străini, unde dorul de casă 
îţi învăpăiază dragostea de neam şi mediul 

încunjurător te sileşte să faci mereu compa
raţii, în sufletele acestor tineri se născură 
idealele şi aspiraţiunile nouă care aveau să 

devină ţintele unei generaţii întregi. 
Întorşi, în preajma anului 1840, în ţară, ei 

s'au convins în curând că ideile lor gene
roase nu încap în cadrele celor două foi din 
capitalele ţării. Şi atunci, cel care între aceşti 
tineri aveâ darul să formuleze gândurile con
ducătoare ale generaţiei sale, M. Kogălniceanu, 
întemeie revista "Dacia literară" şi puţin 

timp dupăce stăpânirea o opri, revista "Pro
păşirea". Tn jurul grupării dela Iaşi se strân
seră în curând toate talentele tinere din ţară, 
în frunte cu C. Negruzzi, Gr. Alexandrescu 
şi N. Bălcescu. 

Aceasta e întâia şi poate cea mai frumoasă 
gruparE' 1 it era r ă pe care am avut-o noi 
Românii. Am subliniat cuvântul "literar", 
pentrucă toţi tinerii aceştia atunci erau numai 
scriitori şi programul lor eră excluziv literar. 
Dovada, deşl negativă. În vremurile acelea, 
când censura eră o raţiune de stat, acestor 
tineri cu idei tulburătoare, nu li s'ar fi dat 
voie, chiar dacă ar fi cerut-o, să scoată o 
gazetă p o 1 iti că. 

Căci şi pe atunci se făceâ o distincţie 

foarte lămurită între scrisul literaţilor şi al 
politicianilor. Literatura? Nişte idei mai mult 
sau mai puţin fantastice, care într'o anumită 
vârstă pot fi permise şi sub împrejurări pot 
amuza pe cetitor. Politica? O maşinărie com
plicată cu multe şuruburi, pe care nu are 
dreptul a le învârtl decât ceice prin vot re
ciproc se găsesc capabili de a o face. 

Deci proba, indirectă, fireşte, că în pro
gramul "Daciei literare" şi al "Propăşirei" 
n'ave~ ce căută politica, e dată. Si de sigur 
că dacă tinerii cam zvăpăiati c~ scriau la 

' ele nu şi-ar fi permis câteva aluziuni rău-

tăcioase la privilegiatul cler, la puternicul 
Domn si la si mai puternicul protector al 
lui'), ce~sura 'n'ar fi oprit foile, neavând nici 

') .,Dacia literară" a fost oprită pentru proverbul 
,.peştele dela cap se impute", întrebuinţat de Ko
gălniceanu în nişte note din subsol la traducerea 
.Călătoriei principelui Demidov" (cf. N. Cartojan, in 
Convorbiri literare XLI, 1015). "Propăşirea" 
trebui să apună pentrucă traducerea .Satirei cătră 

mintea mea" a lui A. Cantemir avcă un ascuţiş im
potriva prcoţimei, iar Kogălniceanu, inlr'un pro[es, 
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un motiv de a întrerupe literatura acestor 
tineri, sau cum spune ofisul din Il Noemvrie 
1844: "cuviincioasele şi moraliceştile învă

ţături". 

Adevărat, că astăzi, recitind scrisul acestor 
tineri şi mai ales al conducătorului lor, Ko
gălniceanu, îl vom aprecia altfel. Cel puţin 

dacă judecăm ideile formulate de el din punc
tul de vedere al utilităţii lor şi al indem
nului spre o îndrumare sănătoasă a întregei 
vieţi publice, ne pare că în ele se cuprinde 
cea mai bună politică ce se putea face atuncea. 

Iată câteva, ca probă. 
Spre a motiva apariţia nouei foi, Kogăl

niceanu arată cum cele trei gazete româ
nesti, cele două din capitalele principatelor, 
şi '"Foaia pentru minte, inimă şi literatură" 
dela Brasov, fac un separatism nepotrivit, 
mărginindu-se asupra provinciei în care apar. 
Celce ca tânăr student scrisese în "Istoria" 
lui destinată pentru străini că "regatul Da
ciei (înainte) ar fi de o mare greutate în 
cumpăna Europei", nu se putea restrânge la 
un program de gazetă locală, ci foaia pe 
care o întemeiază el poartă titlul semnifi
cativ de Daci a 1 it era r ă, voind să fie un 
organ al culturii româneşti de pretutindeni. 
Astfel se accentuează întâia oară idei a uni
t ă tii noastre c u 1 tu r a 1 e. 

Iar cultura o înţelegea el n aţi o n a 1 ă. Spre 
deosebire de Eliade, care îndemnând pe alţii 
si muncind însus, căută să popularizeze prin 
iraduceri scrieriie literaturilor străine, Ko
gălniceanu scrie că el se va sili ,.a publică 
mai cu deosebire scrieri originale şi a pri
goni mania traducerilor, deoarece traducerile 
nu fac o literatură, ci însuşirea cea mai pre
tioasă a unei literaturi este originalitatea". 
iarăş pentru întâia oară se stabileşte aici 
principiul sănătos că fiecare popor are da
torinta a contribui cu partea sa originală la 
prog;esul omenirei şi se dă un serios aver
tisment celorce imitând pe străini importau 

-
ca .vechii"(= advocat) al oraşului Botoşani contra că-
lugărilor greci, având curajul să .infiereze cu cuvinte 
apăsate pe streini", la porunca consulului rusesc, s'a 
aflat că foaia lui .s'a abătut dela mărgini ta ei des
tinaţie, încât lntrebuinţând rău acest prilej, şi-au iertat 
a publică alcătuiri pricinuitoare de scandală, de jăg
nire asupra celor vrednice de cea mai înaltă consi
deraţie şi lovitoare relighai" (cf. id. ib. XLI, 416 424). 

~~~~-=----

în organismul nostru dăunătoare corpuri ete
rogene. Şi dacă astăzi putem vorbi de o 
cultură românească, cu părţile originale, iz
vorând din însaş firea noastră, aceasta o 
mulţumim în cea mai mare parte tocmai 
faptului că doi dintre tinerii grupaţi în jurul 
,.Daciei literare", Kogălniceanu prin publicarea 
"Letopiseţelor" şi Alecsandri prin scoaterea 
la iveală a tezaurului literaturii noastre po
pulare, au legat literatura, limba şi simţirea 

noastră, care ameninţau să se depărteze cu 
totul spre Francezi, cu trecutul nostru literar 
tradiţional, aşa cum se manifestă în paginile 
vechilor noştri cronicari şi în poezia mile
nară a poporului nostru. 

Ideile acestea cuprindeau mai mult decât 
o îndrumare sănătoasă; din ele se desprindeă 
si o binefăcătoare incitare a sentimentului 
de mândrie naţională. Şi nu mândria vagă 
pentru originea noastră romană - pe atunci 
singura glorie istorică a noastră - ci pentru 
trecutul curat românesc, pe care el ajunse 
să-I iubească atât de mult, fiindcă îl cunos
cuse prin studii temeinice. "În mine veţi găsi 
un Român", spunea el, "însă niciodată până 

acolo ca să contribuez la sporirea romano
maniei, adecă maniei de a se numi Romani, 
o patimă care domneşte astăzi mai ales în 
Transilvania şi la unii scriitori din Valahiau. 
Şi cât de admirabil e acel protest contra 
dispreţului cu care ne întâmpinau străinii, 

dar în acelas timp si contra maniei "traia
nismului", în' lecţia de deschidere a cursului 
de istorie românească! "Inima mi se bate 
când aud rostind numele lui Alexandru-cel
Bun, lui Ştefan-cel-Mare, lui Mihaiu Viteazul; 
da domnilor mei. Şi nu mă ruşinez a vă 

zice că aceşti bărbaţi pentru mine sunt mai 
mult decât Alexandru-cel-Mare, decât Anibal, 
decât Cezar: acestia sunt eroii fumei, în loc 
că cei dintăi sunt ~roii patriei mele ... Suceava 
şi Târgoviştea sunt pentru mine mai mult 
decât Sparta si Atena! Baia, un sat ca toate 
satele pentru ~trăini, pentru Români are mai 
mult pret decât Corintul, pentrucă in Baia 
avanul rlgă al Ungariei, Mateiu Corvinul, 
viteazul vitejilor, craiul crailor, cum îi zicea 
Sixt IV., rănit de sabia moldovană, fu pus 
în fugă şi uită drumul patriei noastre". 

Şi precum nu putea fi altfel la tiO bărbat 



24 LUCEAFĂRUL N'rnl 1, 1912 

cu mintea luminată ca a lui Kogălniceanu, 

el a atras cu orice împrejurare luarea aminte 
asupra temeliei adevărate a statului, asupra 
mulţimei acelor desmoşteniţi, cari şi-au "in
rudit pământul cu sudoarea lor", accentuând 
că ,o naţie care numără numai 3000 de 
oameni înzestraţi cu drituri şi averi, singurii 
adevăraţi cetăţeni, nu merită acest nume". 

Ne vom opri la aceste probe, deşi s'ar mai 
putea cită şi altele. 

Dar, mise va zice, aici s'au citat numai 
păreri de ale lui Kogălniceanu, care, precum 
se ştie a fost politician sau deoarece 
acest cuvânt începe a avea în timpul mai 
nou o nuanţă de înţeles care nu i se po
triveşte lui Kogălniceanu - mai bine zis, om 
politic, iar nu literat. 

Chestie de apreciare. Politicianii îl revin
decă pentru sine, atât de mult, încât cu 
ocazia recentei desvăliri a statuei lui în faţa 
Universităţii din Iaşi, deci înaintea unui aşe
zământ pur cultural, şeful partidului liberal , 
din care făcuse, precum şe ştie, parte şi Ko
gălniceanu, ţinu să ţină în mod demonstrativ 
un discurs. Dar tot la această ocazie, d-1 
Iorga, care a dat în istoria literaturii noastre 
lui Kogălniceanu locul care-i revine, a spus 
în memorabilul său discurs: "Statuia lui Ko
gălniceanu aici trebuie să fie, înaintea Uni
versităţii Pornită dela cultura românească, 
opera lui se întoarce la cultura românească . 

Ideile lui însufleţesc astăzi o nouă epocă de 
cultură românească, care, la rândul ei , va da 
fără îndoială o nouă epocă de consolidare 
şi expansiune politică. Atunci el va fi iarăş 

al partidului care va realiza un nou ideal; 
până atunci, despărţit odată cu încheierea 
vieţii sale de partidul în care a lucrat un 
timp oarecare, el rămâne cu gândul său înalt 
în lumea curată a ideilor, în templul alb al 
amintirilor, cari nu sunt ale nimănui altuia 
decât ale naţiei întregi". Şi: ,A f o~ t unu 1 
din puţinii cari au simţit că sub 
numele de cultură şi politică se cu
prind numai manifestări cu înfăţi
şare deosebită ale aceleiaşi puteri: 
o energie naţională, o elementară putere su
fletească, ridicându-se cătră neatârnare în 
stat, cătră originalitate în cultură, cătră o mai 
deplină dreptate în societate, cătră o mo
ralitate mai înaltă în Tmpărăţia sufletului".') 

Aproape tot atât de greu ar fi a distinge 
care dintre ceilalţi tineri grupaţi în jurul 
,Dacie! literare" ŞI "Propăşirei" au fost po
liticiani si cari au fost literati. Toti au făcut 

' ' ' literatură şi aproape toţi au fost miniştri mai 
târziu. 

Ceeace-! cert însă , este, că în întrunirile 
acestor visători, ai acestor idealişti, cari s'au 
strâns în jurul une1 reviste literare şi au în
ceput prin a formă o grupare pur literară, fie 
în redacţia gazetei sau la moşia primitoare a 
"decanului" lor, C. Negri, la Mânjina, au 
pornit multe din ideile pe cari se întemeiază 
însuşi statul român modern; înainte de toate 
prin ei s'a înfăptuit cea mai mare dintre 
achiziţiile neamului nostru în veacul trecut, 
Un i re a. (Va urma.) 

').Neamul Românesc" din 4 Oct. 1911. 

Dări de seamă. 
Emile Faguet: Le Culte de l'incomp~tence ... et 

l' horreur des responsabili fes. 
E una din cele mai proaspete lucrări ale fccun

dului academician francez, împărţită în două volume 
şi tipărită in colectia de .studii contimporane", a edi
torului Bernard Grasset din Paris, care urmâreşte şă 
fixeze, intr'o sene de lucrări cntice, acele tendu1(e, 
acele curente şi acele fenomene sociale din a căror 
totalitate 'ă se desprindă 1 n făt işa re a mor a 1 ă a 
societă!ÎI franceze de azi. 

Această lucrare merită o deosebttă atenţJe, întru 
cât zugrăveşte o seamă de dispoziţii sufleteşti şi o 
seamă de aspecte sociale cari se găsesc şi in alcă
lutrea societăţii noastre româneşti şi din cunoaşterea 
cărora ar putea să izvorască un folos simţit pentru 
corectarea şi pentru îndrumarea judecăţilor noastre. 

Emile Faguet stărue să pună intr'o convingătoare 
evidenţă două scăderi caracteristice ale socJetălii fran
ceze de azi: cu 1 t u 1 in c om pc tin tii şi groaza de 
responsabilităţi, - scăderi determinate prin ex-
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tensiunea e s ce si vă a principiului democratic. lnfă
ţişând aceste două defecte morale ale societăţii fran
ceze, Emile Faguet desfăşură, uşor, pe nesimţite şi o 
foarte convingătoare critică a oganizaţiunii democratice 
pure. 

Avem in faţa noastră, prin urmare, un antidemo
crat. Nu trebuie să căutăm lnsă multă originalitate în 
ceeace priveşte combaterea exceselordemocraţiei. Emtle 
Faguet nu e de loc original. Lucrarea de faţă trebuie 
socotttă ca un rezumat foarte ingenios al tuturor 
atacurilor care s'au adus democraţiei de cătră d1ferite 
con deie. Deschideţi Re p u b 1 i ca lui Platon, şi veţi 

găsl pagini cari gem de repulsiune împotriva demo
craţiei; deschideti Reforma in te 1 ee tu a 1 ă şi m o
r a 1 ă a Franţe i de Renan, şi veţi găsi democraţia 

înfăţişată ca un izvor de slăbire a energiei franceze . 
deschideţi cartea lui Philibert d'Ussel, Democraţi a 
şi condiţii 1 e ei mor a 1 e, şi veţi găsi înşirate toate 
efectele cari se leagă de extinderea necumpătată a 
principiului democratic şi veţt găsi, prin urmare, şi 

esenţa lucrării lui Emile Faguet. Mai e nevoe să po
menim pe Gustave Le Bon care a condamnat aşa de 
energic goana societăţilor omeneşti după himera ega
lităţii? Şi putem oare să nu pomenim că în Franţa 
s'a închegat un curent naţi o nalist care ţinteşte rege
nerar.::a sufletului francez prin lecuirea lui de boala 
democraţiei? Nu mai incape vorbă, prin urmare, că 
Emtle Faguet e lipsit de originalitate. Lucrarea de 
faţă are la spatele ei un şir foarte impunător de studii 
şi reflecţii îndreptate impotriva democraţiei. Fiind in
cunjurată lnsă de prestigiul şi de faima numelui de 
Emile Faguet, ea trebuie semnalată ca o expresie pu
ternică a acelei mişcări intelectuale din franţa care 
urmăreşte lozinca lui Ren an din 1872: Să ne le
cuim de democratie! 

Pentru Emile Faguet, principiul conducător al or
ganizaţiilor democratice se resumă ln tendinţa de a 
intona pretutindeni in c om pe ti n ţ a, nesocotind s pe
ci a 1 iza re a riguroasă a diferitelor funcţiuni sociale. 
Regimul guvernării prin delegaţi, aleşi ln mod direct 
de cătră naţiune, înseamnă intronarea desăvârşită a 
in co m pe tin ţii, intru cât corpul electoral, prin fe
liul lui de a judeca şi de a aprecia, caracteristic mul
ţimilor, nu poate fi în stare să ridice din mijlocul lui 
numai ceeace este valoare, merit, competinţă. 
Amorul de egalitate apoi, caracteristic unei societăţi 

infierbântată de frigurile democraţiei, determină masa 
electorală să înlăture, prin votul ei, tot ceeace are darul 
să afirme o inegalitate: inteligenţa, cultura, competinţa. 
Prin urmare: fie neputinţa firească de a aprecia va
lorile, fie dispreţul îndreptat impotriva a tot ce în
seamnă merit, determină masa electorală să ridice în 
fruntea ei mediocrităţile unei societăţi, - şi asta se 
chiamă cultul incompetinţii. ln feliul acesta s'a 
născut clasa politicianilor, cărora faguet le dă urmă
toarea definiţie: Oameni fără idei personale, mediocri 
ca instrucţie, impărtăşind pasiunile mulţimii, cari n'au 
altă Indeletnicire decât polit1ca şi cari ar murl de foame 
dacă n'ar li politica Regimul democraţiei nu poate 
exista decât prin politiciani cari să nu contrazică prin 

nici un gest al lor principiul suveranităţii poporului. 
De aci izvoreşte acea vădită corupere a marilor func
ţiuni sociale, în îndep linirea cărora se nesocoteşte 

dreptul competinţii şi al specializării riguroase. 
Orice amestec al unui om cu convingeri neatârnate, 

investit cu prestigiul unui talent superior şi luptând 
impotriva feliului de a vedea al unei societăţi, e în
lăturat cu cea mai puternică înverşunare şi socotit ca 
o lndrăsneaţă ştirbi re a voinţti poporului suveran, care 
voinţă se găseşte depusă în mânile politicianilor con
sacraţi. Tendinţa nelnfrânală de-a strecura p o 1 iti ca 
pretutindeni, de-a săvârşi lotul prin politică, de-a 
nu lăsa nimic in afară de puterea p o 1 iti cii, e o 
tendinţă născută din ambif•a nemărginită pe care o 
are poporul de a-şi afirmă suveranitatea vointii sale 
pnn politicianii aleşi de el în pertodul electoral. 
Corpul legislativ şi Corpul administrativ, - amândouă 

se găsesc în puterea suveranităţii poporului care se 
manifestă prin interpelări parlamentare şi prin tot 
feliul de intervenţii politice. Nimic fără voinţa popo
rului, ceeaceinseamnă: totul in detrimentul com
p e tin tii. Singurul lucru de care se ţine seamă intr'o 
organizaţie democratică sunt o pin i uni 1 e p o 1 iti ce 
ale unui om, ceeace înseamnă: izgonirea com
P e tin ţii. În faţa mulţimii suverane nu trebuie să vii 
cu merite şi cu însuşiri, ci numai cu o pin i uni p o
Ii tic e cari au darul să linguşească pasiunile şi să 

mulţumească starea de nesţiinţă a unei mulţimi. 

Politicianii sunt sclavii mulţimtlor. Deaceea, regimul 
democratic ureşte de moarte funcţiunile inamovibile, 
fiindcă un funcţionar inamovibil are toată putinţa să 
reziste tuturor inrâuririlor politice care s'ar exercită 
asupra lui, ceeace ar însemna o micşorare a voinţii 
poporului, - şi asta nu se poate. Inamovibilitatea 
unei funcţiuni înseamnă transformarea ei in funcţiune 
aristocratică, - ceeace nu se poate. 

Singurul loc in care se poate refugia competinţa 

sunt profesiunile libere: advocatura, medicma, ingineria 
etc. Unui medic nu i se cere de cât ştiinţa şi com
petinţa lui. O societate de intreprindere industrială 

nu va întrebi! niciodată pe un inginer: ce opiniuni 
politice ai? - ci-I va întrebi!: care-ţi este priceperea 
şi competinţa? Deaci, oroarea democraţiei faţă de 
aceste profesiuni bazate pe priceperea individuală 

şi tendinţa ei continuă de-a etatiza totul, de-a creiit 
adecă numai funcţiuni de stat. 

Şi-acum, cari sunt rezultatele intronării incompe
tinţii? Emile Faguet le înşiră: a) Suprimarea acelei 
innal te înţelepciuni care trebuie să presideze la facerea 
legilor, şi, prin urmare, scăderea prestigiului pe care 
trebuie să-I aibă o lege. În societatile democratice, 
legile se fac de cătră oameni cari au fost aleşi prin 
pasiune a mulţimii şi cari lucrează in vâltoarea pa
si uni 1 o r politice, încât o lege votată lnseamnă 

biruinţa unui partid asupra unui alt partid, iar o lege 
căzută înseamnă lnvingerea unui partid de cătră un 
alt partid. Prin urmare: deprecierea cuvântului de lege, 
care ou mai are intr'ânsul acel element de autoritate 
aproape divină pe care-I aveau legile societăţilor vechi; 
b} hpsa de magistratură independentă, ceeace înseamnă 
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lipsa de impartialitate în distribuirea dreptătii, intru buzunar, oameni cari nu sunt in stare să lntreprindă o 
cât magistraţii sunt numiti şi inaintati in ierarhie de actiune pe propria lor răspundere şi pregăteşte, in mod 
cătră un guvern sau altul şi, prin urmare, sunt supuşi in râu· sigur, indrumarea societăţilor spre monstruozitatea 
ririlor rolitice; c)coruperea moravurilor unei societăti, socialismului. Sprijinirea regimului democratic pe ele
manifestată prin nesocotirea o r icărei autorităli, mente aristocratice, e, şi de rândul acesta, leacul pc 
ceeace înseamnă: desfrâu mor a 1. Autoritatea celor care-I propune Emile Faguct. Cam acestea sunt ideile, 
morti, autoritatea trecutului, autoritatea unei tradiţii, - de sigur, nu originale, cari se pot desface din lucrarea 
totul este inlăturat de democraţie, care nu vrea să se de faţă. 

simtă stânjenită prin nimic. Relele înşirate aci, există. Asta, fără nici o indosală. 
lată rezumatul primei părti din lucrarea lui Emile Nu ştiu însă, dacă, din existenţa lor, se pot scoale 

Faguet. Remediu!?- Tntroducerea unui element a ris- verdicte de condamnMe împotriva regimului democratsc, 
tocratic in structura societăţilor democratice, adecă: aşa cum a scos, in chipul cel mai brutal cu putinţă, 

respectul competinţii. Aristocraţie demo- d-1 Aurel C. Popovici, a cărui originalitate stă tocmai 
fi 1 ă, care să fie pururea deschisă elementelor de ··in această brutalitate. 
valoare, care se ridică de jos, şi popor aristocrat, Convingerea noastră e aceasta: că v•rtuţile, insuşirile 
care să respecte competinta celor de sus,- iată formula sufleteşti ale unes societăti, numai e 1 e, pot smulge 
pe care ni-o dă Emile Faguet. toate foloase:e sociale cari se pot căpăta din existenta 

În a doua parte a lucrării sale, Emite Faguet caută unui regim. Ori noi: invinuim prea mult regimul 
să ne incredinteze, prin raţionamente şi prin exemple democraţiei şi suntem prea indulgenţi cu noi inşine. 
luate din vieaţa societă!ii franceze, că o trăsătură ca- Acel aş regim, dar altă educaţie, alte suflete. 
racteristică a acestei societăti, determinată de regimul E chestia numai de vreme. 
democratic, e groaza de răspund c r i, care se Regimul democraţiei are darul acesta de-a scoate 
manifestă in lumea ideilor juridice, în indeplinirea la iveală toate insuşinle şi toate defectele cari se 
diferitelor funcţiuni, in vieaja de familie şi in viea ja găsesc in sufletul unei societăţi. Nu c de mirare, prin 
socială. Foarte interesante exemplele cari ni se dau urmare, că studiÎie de critică socială desvelcsc astăzi 
pentru dovedirea iresponsabilităţii juridice, con- atâtea dezordini mora:e in societatea franceză. 
cretizată pe deplin in instituţia jur aţi 1 o r. lnte- În lumina proiectată de democraţie asupra unei 
resant apoi capitolul în care se condamnă functiona- societăţi, vezi tot binele şi tot răul care se găseşte 
rismul de stat, bazat pe groaza de răspunderi şi rezultând in sufletul oamenilor, dar nu văd in ce ch<'p regimul 
din lipsa de energie a indivizilor Plin de învăţături democratic ne-ar lmpiedecă. pe noi să înlăturăm răul 
e capitolul in care se condamnă tendinţa tatălui francez şi să intensificăm binele? 
de-a rămânea la .doi copii", tendinţă născută din Numai atunci am avea dreptul să fulgerăm impotriva 
groaza de răspunderi. Pretutindeni, prin urmare, se democraţiei, aşa cum fulgeră d-1 Aurel Popovici, de 
manifestă această groază, corupând vieaţa unei so- pildă, când din pricina ei nu am putea să luptăm 
cietăţi în toate încheieturile ei. împotriva diferitelor anomalii sociale. Câtă vreme însă, 

Remediu!? -Cultivarea voinţii individuale condiţiunile regimului democralic îţi dau putinţa să 

şs crearea de puteri neatârnate cari să micşoreze din in registrezi răul, fără să te impiedece să lupţi impotriva 
ce in ce mai mult influinţa acelei forţe oculte, aşa lui, nu înţeleg gesturile pline de brutalitate ale d-lus 
de idolatrizată de indivizi, Stat u 1. Emite Faguet, ca Au rei Popovici. Înmulţind insuş;rile morale ale oame-
şi Gustave Le Bon, ŞI, in general, ca toti adversarii oilor, şi avănd putinţa de-a le înmulţi, - as!gurăm 
socialismului, vede in Stat un izvor de nimicire al democraţiei cele mai priincioase condiţiuni de-a da 
energiilor unei societăţi. Statul creiază robi, leneşi, unei societăţi tot binele pe care-I poate da. 
uniformitate care distruge, cerşitori cu diplomă In ,. O. Tomescu. 

Cronici. 

R~ie, Bi~eri~ă.= 
O problemă religioasă . 

Pe lângă multele scârbe şi urâciuni, pe cari le-a 
scos nenorocitul an 1911 la suprafaţa vieţ!Î noastre 
publice,- aruncând o lumină atât de tristă asupra 
tainiţelor sufleteşti a multora dintre fruntaşii noştri 

- tot anul acesta ne-a adus şi oarecari semne îm
bucurătoare: câteva mărturisiri sincere şi preţioa5C a 

unor dorinţ1 de indreptare în ceeace priveşte educa
ti a religioasă a cărturărimii noastre. 

"Tribuna", - care a înţeles ln timpul din urmă 
să agite cele mai importante probleme ale vieţii noastre 
publice şi să mărturisească, in orice chestiune, ade
vărul intreg fără inconjur - a pus in d,scuţie şi pro
blema unei educatii religioaşc mai îngrijile care in 
clasa noastră cultă e socotită ca fiind de prisos. "Şi 
această nenorocită socotinjă scria "Tribuna" -
consti1ue una din rele mai mari primejd11 pentru v1rat~ 
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noastră naţională, cu mult mai mare poate, decât 
chiar acordarea sau neacordarea votului universal". 

In cursul rliscuţiunii, ce s'a desfăşurat asupra acestei 
probleme, s'au spus adevăruri dureroase despre in
diferentismul religios al celor .cari işi aduc aminte 
de sfânta noastră biserică, numai când e vorba de 
vreo alegere, şi nu o consideră altfel decât ca un fel 
de ancilla miserae ambitionis,- bună de a 
le oferi onoruri: prezidentli şi deputăţii sinodale sau 
congresualeu. S'a aruncat o bună parte de răspundere 
asupra catihetilor dela şcoalele străine, cari nu ar 
ingriji, cum se cuvine, de educaţia religioasă a tine
retului nostru, care cercetează asemenea şcoli. Cati
heţii au respins cu indignare învinuirile, ce li s'au 
adus, cercând să arate, că lipsa sentimentului rel;gios 
la clasa nnastră cultă rezultă din mai multe împre
jurări, cum sunt: contractul social cu elemente străine, 
adeseori duşmane religiei şi bisericei noa~tre strămo
şeşti, lectura nepotrivită şi necontrolabilă şi mai presus 
de toate: superficialitatea şi indiferentismul religios, 
de care e pătrunsă vieata familiară a multor intelectuali 

Pentru aceştia ar fi. in adevăr, un lucru cam greu, 
să răspundă la întrebările, atât de simple şi de fireştt, 
ce adresează Şaguna t!!il!.!D!il.-îJ:uma_ din f!::wrulasele 
sale_cuvânt.~ti. bi~e~ti: .Tntreb~-vă pe ~i_jg_şjy_ă, 
iubiţilor, este oare pe la gsele voastre gjJic~
vărat creştine~ toate dimineţil~_seril~ ~ 
săvâr i i voi si casnicii voştri rugăciunea de~im~ta 
~de~ ntrebati-vă pe voi înşivă este oare ln 
casele voastre o bice~ a se ru_&!. _inaint~ _şi_după 
măiifare şi este oare obiceiul ln casele voastre, _ca 

voi cucasnicii voştri să cercetati hiserica in ziua 
DummeciTSiîil aaîtor sărbători si este oare .ll.bkeiul 
casef voastre a cetl Biblia şl alte cărţi bisericeşti şi 
a'-p"ovestl celor mai tineri despre frica-Ti:îilJtimnezeu 
şi despre sfl!ntă liij"ea::: n()~_ştră ?" ----
~ Ca un răspuns la aceste lntrebări poate fi con
siderat articolul lui O. Goga: .Vrem o credinţă!" 
Acest articol, - in care autorul işi intretese in mod 
atât de mişcător amintirile sale, din tara Secţiei, unde 
.. se respectă toate obiceiurile câte au rămas din bă
trâni" şi unde aristocraţii se adună Tn fiecare Duminecă 
seara laolaltă cu slugile lor ca să cetească din B i b 1 i e 

arată cât de gol şi despoiat de credinţă este 
sufletul "mult lăudatului intelectual" român. 

Pe când intelectualii altor neamuri înaintate găsesc 
In credinţa lor religioasă un echilibru moral şi un 
razim In sbuciumul necontenit al vietii, pe când pu
ternicul fond de credinţă împrumută ţăranilor noştri 

o .. vieată sufletească intensă şi anume îndrumări de 
cinste şi cuviinţă în fapta lor",- vieaţa intelectualului 
român, care se crede cu atât mai cult, cu cât se "în
străinează mai mult de toate tradiţiile din bătrâni, 

se prezintă .ca o biată barcă răzleaţă, aruncată în 
voia valurilor". ,.Goana vieţii il mână şi un raţiona

lism vulgar ii potriveşte cărările. Alunecă la surrafaţă 
purtat de mici fleacuri şi minciuni convenţionale ... 
Mintea lui e o pasere ostenită, care cade şi de aceea 
nu petrece bucuros in sferele abstracjiunei. Rostul lui 
morale o ha lansă purur~a mişcată de lmpre-

jură r i. .. De aceea trăeşte într'un cerc Ingust, p r c
ocupat numai de problema existenţei ma
teria 1 e . . . bate apa 'n piuă 12 cutare adunare de 
popor ... invârtcşte mici daraveri, reuşeşte in mă
runtele sale operaţii financiare, dar nici o pornire 
furtunoasă spre ideal nu-i robeşte sufletul" ... 

Toate aceste fenomene de vieaţă, zugrăvite cu atâta 
pătrundere psihologică de condeiul lui Goga, izvoresc 
dintr'un singur motiv: lipsa de credinţă religioasă. 

Deaceea este educaţia religioasă a cărlurărimii 

noastre ,.o problemă atât de mare şi atât de nebă

gată In seamă a vremii noastre frăm1intate de patimi 
mici". 

O solutie a acestei probleme atât de importante 
ar li: să îngrijească consistoriile noastre a numi pe 
lângă şcoalele străine catiheţi dintre cei mai luminati 
şi insufletiti preoti şi profesori ai noştri, iar ln cen
trele universitare să infiinteze cămin uri s tu de n
I eşti, puse sub conducerea celor mai de seamă dig
nitari bisericeşti, a celor mai lnflăcăraţi şi mai con
vinşi propoveduitori ai adevărului lui Hristos şi apă

rători neinfricaţi ai naţionalităţii noastre. 
Este lmbucurător, ca această solicitudine pentru o 

educaţie religioasă mai lngrijită se manifestă chiar 
din partea unuia, care prin scrisul său are darul de-a 
exprima ceeace simt multi alţii şi este, deci, până la 
un anumit punct, îndreptăţit a vorbi ln numele tutu
rora. Deaceea socotim, că articolul .. Vrem o cre
din ţă" poate fi privit şi ca un fel de mărturisire 

publică, cum se obişnuia In vechime, din partea celorce 
pot să-şi dea seama de urmările triste şi incalcula
bile ale indiferentismului religios. 

Sălbătăcia moravurilor, ce s'a vădit In detestabilele 
hărţueli ale fruntaşilor noştri din acest an, li va fi 
Indemnat şi pe P. S. Sa Episcopul Dr. Miron Cristea 
să accentueze în cuvântarea sa din Lugoj, că .nouă 
nu ne trebuie oameni lnvăţap, dar fără cre
dinţă. căci aceia pot deveni mai răi dec:l.t 
fiarele sălbatice, cari te sfăşie la marginea 
cedrului". 

Criza bisericească din România a îndrumat şi acolo 
atenfiunea celor îngrijoraţi de soartea neamului şi cu 
răspundere pentru viitorul lui asupra scăderii senti
mentului religios la clasa cultă .• Societatea ortodoxă 
naţională a femeilor române", constituită anume pentru 
apărarea patrimoniului de credinţă strămoşească, a 
adresat în primăvara acestui an d-lui ministru de 
culte C. Arion o petiţie, rugându-1 să dispună ca in 
diferitele şcoale să se cultive cu mai multă ingrijire 
studiul religiei ortodoxe. 

Oameni cu greutate la cuvânt au arătatln scrierile 
şi cuvântările lor convingătoare, ce prăpastie înfri
coşată se deschide in calea înaintării noastre ca neam 
şi ca biserică, dacă conducătorii vor stărui în cărările 
lor rătăcite de până acum, părăsind frumoasele de
prinderi şi bunele tradiţii creştineşti, cari trebuie să 

fie temelia cea mai de valo3re pentru educaţia na
ţională. Au arătat, că numai cei sălbateci nu res
pectează aceste lucruri sfinte, că numai cei superfi
ciali se îndepărtează de tradiţ1a religioasă şi naţie-
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nală, iar oamenii cu adevărat culţi sunt pătrunşi in 
adăncul sufletului lor de sentimentul religios, care-i 
indeamnă să se inchine cu cuviinţă in faţa tainelor 
nepătrunse ale vieţii. D-1 profesor universitar Vi r g i 1 
Ari o n, vorbind in cursul său de deschidere, despre 
religiune din punct de vedere sociologic 
incheie arătând, că .numai religiunea a măngăiat şi 
încălzit, in drumul atâtor decenii, frunţile celor mai 
mari creatori de ştiinţă, că dânsa reprezintă trunchiul 
puternic, din care au răsărit pe rând toate ramurile 
culturii omeneşti. Ar fi prea oţios să nu recunoaştem 
utilitatea şi imensa moralitate, care se inchide in trai
nica credinţă religioasă. Raţiunea prin lnsaş natura 
ei c disolvantă, e rece, nu te poate mişca, nu te poate 
agita cătră faptele mari de jertfă. Ea nu-ţi poate da 
avânt, Incredere, ideal. Şi atunci singurul izvor, din 
care ne putem lmprospătil şi oţell biruinţa, rămâne 

religiunea". Dr. 1. Lupaş. 

[!] 

Educaţie, Şcoală. 

Chestiuni şi probleme şcolare. 

.Luceafărul" şi-a lărgit cadrele de activitate, el vrea 
să lmbrăţişeze deaici incolo toate problemele de vieaţă 
ale neamului nostru. E firesc ca dintre acestea să nu 
poată lipsi chestia şcolară. Şi aceasta din mat multe 
motive. Nici un popor n'a ajuns pe terenul educaţiei 
apogeul, ba putem afirmă că tocmai cele mat inaintate 
popoare recunosc mai mult cât de departe se află ele 
de idealul unei bune educaţii. Cu atât mat mult va 
trebui să simţim noi, cari suntem un popor cultural 
tânăr, depărtarea la care ne aflăm de idealul visat. 
Dar oare nu ne izbim noi chiar în vieaţa de toate 
zilele de atâtea şi atâtea ori de insuficicnta orientării 
noastre in materii de educaţie, care e cea mai grea 
artă şi cea mai firească datorie faţă de noi lnşine? 

Chiar dacă s'ar vorbi şi s'ar scrie la noi mult despre 
educaţie şi despre vieaţa şcolară - şi tot ar mai 
rămâneâ mult de zis şi de scris, - dar aşa că se 
scrie şi se vorbeşte - şi se şi lucrează - comparaliv 
atât de puţin, să nu fie justificată oare necesitatea 
unei rubrici şcolare speciale pentru o revistă cu un 
program atât de vast? 

Dar chestiunea şcolară mai are la noi, ca de altfel 
şi la alte popoare, încă o lature. E laturea naţională 

prin care chestiunea noastră şcolară câştigă o deo
sebită importanţă. Nu e aceasta urmarea vreunui 
şovinism naţional, ci e un eflu:x al înşăşi naturii lu
crului. Individul face parte dintr'un popor oarecare. 
Acest popor îşi are o limbă a sa, care e cel mai firesc 
şi mai apropiat mijloc de cultivare pentru toţi in
divizii care-I alcătuiesc. In limba fiecărui popor e depus 
însuşi sufletul poporului. De aici marea lnşemnătate a 
limbii poporului pentru educaţia acestuia şt grija ce 
se dă cultivării limbii, din motive de educaţie. De aici 
tendinta tuturor popoarelor conştiente spre o şcoală 
na ţională, în care să-şi poată asigură o educaţte potri-

vită cu structura sufletească a lor. De aici şi Ia noi 
Românii dtn aproape toate părţile, tendinta sistematică 
pentru ridicarea şi lntărirea de şcoli, cari să fie ln 
consonanţă cu trebuinţele noastre sufleteşti. De aproape 
100 de ani de când şcoala grecească din România a 
fost înlocuită pe incetul cu şcoala "naţională", cum i 
s'a zis in primele decenii după infiriparea ei, în Regat 
e o perpetuă năzuinţă pentru organizarea cât se poate 
mai corăspunzătoare a şcoalei, cu nevoile sufleteşti 
şi trupeşti ale poporului. De peste 100 de ani se frâ
mântă la 001 in Ardeal poporul românesc in scopul 
dobândirÎI unei şcoli, care să-i servească adevăratele 

tnlerese sufleteşti; de ani de ztle luptă Românii din 
Bucovina pentru reromânizarea invăfământului in loca
lităţile româneşlt; de patru decenii aproape se depun 
jertfe lnsemnate de bani şi de sânge pentru redeşteptarea 
prin şcoală a Macedo-Românilor ... lupte sbuciumate 
şi lndârjite pentru o idee: pentru educaţia firească 
a poporului. 

Cadrele ln cari se desfăşură aceste lupte nu sunt 
numai de un .oarecare" interes, ci de cel mai mare 
interes atât din punct de vedere cultural cât şi politic. 
Cunoaşterea acestor cadre, a luptelor ce se dau in
lăuntrul lor, precum şi a mijloacelor cu ajutorul cărora 
se poartă e, fără îndoială, o necesitate, şi ln acelaşi 
timp şi o datorie rentru orice om cugetător. Atătea 

m1jloace se găsesc în tierv•ctul şcoalei moderne, atâtea 
probleme sunt adânc concrescute cu şcoala şi atâtea 
idei SI! zămislec c ln şcoală şt pentru şcoală, încât ch;ar 
o înţelegere ma; adâncă a vieţii culturale din trecut 
şi de astăzi, fără de cunoaşterea problemelor şcolare, 
nici nu e cu putinţă. Deaceea se simte necesitatea unei 
rubrice şcolare intr'o revistă, cum vrea să fie de aici 
incolo ,Luceafărul". 

Această rubrică nu are de scop in prima linie in
formarea cetitorilor specialişti, ci ea se adresează deo
potrivă tuturor cetitorilor revistei Ea vrea să le arate 
tuturora, la inteles, o parte din multele chestiuni de 
ordin educativ şi şcolar, pe cari trebuie să le ştie nu 
numai învăţătorul, ci şi fiecare intelectual, care prin 
însăşi această atribuţie a lui eşi un învăţător al mulţimii. 
Multele frământări pentru apărarea şi susţinerea şcoate
lor noastre în această ţară nu sunt interesante numai 
pentru învăţători, ci deopotrivă pentru fiecare Român; 
amănuntele despre felul cum se lucrează şi cum se 
poate lucrâ ln şcoala românească, de asemeni privesc 
pe toţi; importanţa şcoalei româneşti şi superioritatea 
ei faţă de şcoala străină e o chestiune, care trebuie 
discutată cu atât mai mult, cu cât lipsa de convingere 
în acest punct e fatală nu numai pentru vieaţa noastră 
culturală ci şi pentru cea politică; educaţia naţională 

şi religioasă a tuturor păturilor societăţii noastre e o 
problemă, care nu se poate deslega decât trecând in con
ştiinţa publică; nenorocitul sistem al bilinquismului tre
buie studiat până în cele mai mici amănunte şi impotriva 
lui trebuie să se declare şi la noi, cum s'a declarat de 
câtăva vreme in Bucovina, răsboiu de exterminare; edu
caţia populară in general şi, in special, pentru marele 
procent de analfabefi şi pentru multele sate ale noastre, 
în cari nu sunt şculi romăneşli sau nu sunt şcoli de loc, 
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e o problemă urgentă a cărei deslegare atârnă numai 
de noi; raportul dintre şcoală şi biserică, dintre şcoală 
şi stat, (pedagogia şi politica 1), dintre şcoală şi so
cietate, trebuie pus şi el intr'o lumină mai clară; cu
noaşterea frământărilor şcoalei şi politicei ungureşti 
nu mai poate fi trecută nici ea cu vederea, precum ŞI 

aceea a compatrioţi lor noştri de allă naţiOnalitate; 
educaţia naţională-bisericea5că a celor câteva zeci de 
mii de elevi de a1 noştri din şcoalele streine primare 
ŞI ~ecundare, precum şi a studenţilor universitari -
acei .,copii ai n1mănu1" lăsaţi în prada capitalelor şi 
a culturei străine, trebuie să ne preocupe mai mult 
decât până acuma; educatia celor două tagme mai 
însemnate, in cari se razimă cultura poporului, a În
văţătorilor şi a preoţilor, precum şi cadrele în cari se 
desfăşură pertecţionarea ulterioară a acestora (con
ferenţe, reuniuni, biblioteci, reviste, etc.) va trebui să 
formeze obiectul unor serioase studii, la cari e de 
dorit să-ŞI dea concursul cât mai mulţ1; literatura 
pentru tinerime, literatura didactică şi literatura pe
dagogică, dela noi şi din România, trebu1e analizată 
şi selecţionată după principiile reclamate de ade
vărata trebuinţă; peste toate acestea unitatea cultu
rală a poporului nostru pe teren şcolar trebuie sus
ţinută la suprafaţă cu tot preţul, căci ea ne poate da 
o mare incurajare in năzu10ţele noastre spre cultură, 
iar cunoaşterea literaturei didactice, pedagogice şi 

educative străine din Apus ne poate inprieteni cu puncte 
de vedere superioare, cari să fie de mare folos atât 
profesorilor şi învăţătorilor, cât şi părinţilor. Aceştia 

din urmă, cari formează majoritatea cetitorilor revistei, 
vor trebui să găsească aici adeseori sfaturi şi lndem
nun in legătură cu marea dar gingaşa lor activitate 
de educatori. 

ln această rubrică, in care se vor trata toate aceste 
probleme, se vor face şi anchete referitoare la situaţia 
şcolară din difemele părţi ale pământului locuit de 
Romăn1 şi la diferite chestiuni şcolare de actualitate, 
in cari îşi vor afla locul lor ş1 cifrele statistice atât 
de necesare pentru fixarea stănlor şcolare şi culturale. 

Dr. Onisifor Ohibu. 

Filozofie. 
Însemnătatea filozofiei la noi. 

Problemele cari preocupă lumea filozofică de a~i, 

precum şi încercările de a le rezolva, sunt foarte 
puţin cunoscute la noi. lnsuficienţa aceasta nu este 
păgubitoare din cauza că sunt puţini cari au cunoş

tinţe filozofice, ci neajunsul provme acolo, că cei mai 
mulţi acceptează fel de fel de frănturi de filozofeme, 
fără a le pătrunde cu destulă pricepere şi fără a le 
examina valoarea reală din punct de vedere critic. 

De altă parte constatăm la uni1 oroare, la alţii o 
vădită neincredere şi ironie faţă de tot ce este sau 
are pretenţia de a fi filozoffe. Cuvintele .a filozofa" 
nu arareori se întrebuinţează la noi in sens eufemistic 

pentru determinarea unei acţiuni, care dealtfel se 
m:meşte .a bate apă 'n piuă", .a bate câmpii", .a 
imblăti cuvinte goale", .a îmbăta cu apă rece" ş. a. 
Cauza ace$tu1 fenomen este a se căuta în trecutul 
nostru cultural şi mai ales 10 condiţiile intre cari -
după înlăturarea in parte a cătuşilor, cu cari am fost 
ţinuţi veacuri dearândul in întunerecul neştiinţei -
am inceput a păşi pe calea progresului. Noi Românii 
încă nic1 până astăzi nu ne putem lăuda cu un geniu 
filozofic, pe care să-I putem aşeza alăturea de marii 
filozofi ai Germanilor, Francezilor, sau ai Englezilor; 
poate din cauza, că nici străbunii noştri romani nu 
au excelat in această privinţă, întrucât din sânul lor 
abia au răsărit câţiva filozofi mai de seamă, can şi 
ei au Imprumutat şi perfecţionat numai sistemele fi
lozofice greceşti, cu deosebire epicureismul şi stoi
cismul, sau poate din cauza, că încă nu am ajuns la 
stadiul filozofic in desvoltarea noastră culturală. Ne
increderea şi bagateiJzarea filozofiei este a se reduce 
poate şi la faptul, că tocmai in momentul când am 
inceput a ne ridica spre nivelul cultural al altor po
poare, filozofia era aşa de discreditată, Jncât se părea 
că nicicll.nd nu se va mai putea ridica la rolul ei de 
mamă şi regină a tuturor ştiinţelor, pe care-I avuse 
pănă atunci. Filozofia lui Hegel, care pretindea a fi 
aflat in sfârş•t răspunsurile absolut s;gure şi adevă

rate la toate problemele din sfera concepţiunilor despre 
lume şi vieaţă, a devenit tot mai discreditată in mă
sura, ln care ştiinţele particulare, indeosebi cele na
turale - bazate pe date nei;;doelnice - au stabilit 
adevăruri, can nu se mai puteau concorda cu plăs

muirile aprionce ale filozofiei dominante pe acele 
vremuri. Falimentul hegelianismuiUJ era considerat ca 
o prăbuşire a filozof.ei ca atare. Numai cu mare 
greutate inlăturănd treptat prejudecăţile, a reuşit in 
fine filozofia a-şi recăştiga Jocul de onoare Intre ce
lelalte ştiinţe, adaptându-se, fireşte, imprejurărilor 

schimbate. 
Ce putea să ne ofere filozofia în starea ei decă

zută? Nu era oare o cheltui re zădarnică de energie, 
dacă bunăoară bărbaţii noştr1 cei mai aleşi s'ar fi 
dedicat speculaţiunilor abstracte, In Joc să îndepli
nească lucrurile cele mai elementare şi multele tre
buinţe arzătoare reclamate de o vieţuire conştienti 

naţională şi culturală? Filozofii de profesie au falit 
priviţi totdeauna ca nişte oameni unici în felul lor, 
chiar când invăţăturile lor au fost admirate, cât de 
caraghioşi trebuiau să fi fost deci inaintea lumii acei 
bărbaţi, cari s'ar fi dedicat unor astfel de contempla
ţiuni intr'un timp, când nimeni nu mai avea Incredere 
ln ficţiunile lor, şi când împrejurările pretindeau muncă 
pozitivă din partea tuturor ce!Qr capabili pentru impli
nirea nevoilor reale ale vieţii. 

Ni s'ar putea pune intrebarea, oare nu este cumva 
şi azi lncă justă această judecată? Oare lansarea pro
blemelor filozofice nu este şi azi încă o risipă de 
forţe pentru satisfacerea unor ex1gente neexistente? 

Obiecţiunea aceasta s'ar putea admite, insli numai 
in cazul, când am trăl cu totul izolaţi de frământările 
filozofice de a:ti. Am putea iu cazul acesta să ră-
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mânem pe lângă străvechea şi sănătoasa filozofie a 
poporului nostru, bazată parte pe credinţele religioase, 
parte pe experienţele seculare ale înaintaşilor. Oamenii 
totdeauna au filozofat şi vor filozofii până la sfârşitul 
veacurilor. Eternele probleme relative la vieaţă, moarte 
şi dumnezeire se impun fiecărui om cugetAtor, pre
tind a fi rezolvate într'un fel sau altul. Până când 
religiunea desleagă in mod mulţămitor aceste enigme, 
omul trăieşte o vieaţă armonică; din momentul însă 
când oarecari influmţe externe tulbură liniştea şi tre
zesc indoieli chinuitoare, se instăpllneşte asupra sufle
tului nesiguranta, pe care numai după grele şi amare 
lupte o poţi înlocui iarăş cu seninătatea de mai nainte. 

Desechilibrarea şi lipsa de orientare, ce caracteri
zează toate manifestările noastre de astăzi, ~e re
simte - durere - ŞI in filozofia veche a neamului 
nostru. Graba precipitată, cu care nizuim a Inainta 
pe toate terenele, nu ne dă răgaz pentru asimilarea 
multelor elemente noue luate deavalma din diferite 
sfere de cugetare, astfel că in ace5t vârtej haotic ab1â 
mai putem să regăsim punctul de razim pierdut 
odată. Şi cât e de uşor să ajungi In acest vârtej! 
Poate nici una dintre ştiinţe nu deşteaptă interesul 
atâtor diletanţi, ca tocmai filozofia. Ea este consi
derată ca un fel de avere a nimărui, pe care orice 
chemat-nechemat poate să şi-o insuşească, să o cul
tive, respective să o maltrateze după bunul plac. În 
orice altă ştiinţă se recunosc autorităţi, se admit anu
mite adevăruri fundamentale, dela cari nimeni nu se 
poate abate, in filozofie însă aflăm atâtea păreri câte 
capete. Nu există absurditate, care să nu fi fost pro
povăduită vreodată In numele filozofiei. Vânarea după 
ceva nou şi ne ma1 auzit până acum şi afirmare.1 în
drăzneaţă a celor mai riscate paradoxe, cu cari au 
voit şi voesc unii a-şi salva eticheta originalităţii, au 
împestriţat filozofia cu cele mai bizare teorii şi ipoteze. 
Nu este ştiinţă, care să fi suferit atât de mult in urma 
diletantismului ca filozofia, şi nu este diletantism care 
să producă atât de mult rău pentru omen1me, decât 
tocmai diletantismul filozofic, care se joacă cu ce are 
omul mai scump, cu ideile şi idealurile cele ma1 
inalte ale concepţiei despre lume şi vieaţă. D1feritele 
sisteme de filozofie dm străinătate n'au putut să nu 
afle aderenti şi Intre intelectualii noştri. Adeseori găsim 
între noi combatanţi f!lnofici cu pretenţioase aiere 
de savanţi, cari cu dialectica lor frapantă, lmprumu
tată din te miri ce autor străin, işi exercită opera 
lor distructivă faţă de toate victimele, ce le ies în 
cale. Opera lor este pur distructivă, căci in locul con
cepţiilor nimicite prin săgeţile veninoase ale argu
mentelor lor, de obiceiu nu sunt in stare a oferi ceva 
pozitiv. Nu filozofia in sine este păgubitoare, ci numai 
filozofia uşuratică şi neserioasă, care fără scrupul 
şi cu tonul celui mai autoritar dogmatism îşi dă in 
vileag învăţăturile. 

Din momentul când aceste filozofeme au devenit 
factori, cari determină vieaţa noastră trebuie să le 
discutăm; trebuie să constatăm In mod cu totul obiectiv 
ce este şi ce poate să presteze adevărata filozofie. 

Nu doar că am voi să indrumăm o nouă filozofie 

a neamului românesc. Aşa ceva ar fi cu neputinţă 

şi cine ar voi să o facă cu toate aceste, ar săvârşi 
nu numai un act de mândrie provocătoare, ci şi un 
atentat la adresa sufletului, in care trăeşte un neam 
intreg. Credinţele religioase şi principiile de vieaţă, pe 
cari un popor le acumulează pe baza unei experienţe 
indelungate, sunt comorile lui cele mai preţioasă; ele 
li sunt îngerii cei bun1, cari ii procură mângâiere şi 
î1 lndulcesc vieaţa întreţesută cu atâtea neajunsuri şi 

amărăciuni. Numai acela ar putea să se atingă nc·
pedepsit de această comoară, care s'ar simţi in stare 
a o inlocui astfel, ca posesorul ei să nu sufere n1c1 
o pierdere. Unde este insa acea minte cuprinzătoare, 
care să creeze ceva nou şi mai durabil decât în
ţelepciunea profundă şi sănătoasă a unu1 popor Intreg? 
Unde sunt filozofii cei mari şi străluciţi? Toţi au dis
părut de pe firmamentul umenimei intocmai ca n;şte 

comete, despre cari numai cronicele neaccesibile mul
ţimii ne mai vorbesc. Sufletul poporului însă - acest 
filozof anonim - este singurul, care produce învăţă
turi trainice, el este singurul, din care, ca dintr'un 
izvor nesecat se revarsă apa cea vie a inţelepciunii, 
singurul care asemenea stelelor fixe, răspândeşte lu
lumină clară şi netulburată. Dacă din când in când 
se iveşte câte un filozof, care propagă un mănunchiu 
de adevăruri netrecătoare, aceasta înseamnă, că el a 
ştiut să se coboare până la izvorul cel limpede, care 
în mod inconştient şi supraindividual se manifestează 
in filozofia poporului, că el a fost in star" a servi 
drept organ de revelaţiunc a unui principiu mai inalt. 
Geniul, pe care-I atribuim oamenilor aleşi, nu este 
decât numirea pentru acest principiu superior. Ceeace 
ne descopere geniul, este glasul curat al omenirei, 
dreptaceea el află totdeauna răsunet in oameni. 

Nu e mirare dec1, că poporul rămâne conservat1v 
in concepţiile llu, pentrucă ele sunt produse de tre
buinţele naturale ale fiinţei sale şi ele ii ccmpletează 
vieaţa sufletească sbuciumată prin asperităţile ln
tâmpinate zi de zi, la acea unitate armonică, pe care 
o constată şi o invidiază toţi membrii clasei de sus, 
imbuibaţi de falşitate şi rafinene. Nu numai frumuseţa 
naturii oe produce la ţară lmiştea sufletească şi re
crealiunea pe care zădarnic o căutăm in vieata de 
oraş, ci inainte de toate moravurile şi atmosfera sufle
tească in care trăesc ţărami. Raiul lor sufletesc ne 
face şi pe noi mai buni, ne ridică intr'o star~, pe 
care pană atunc1 nu o cunoscusem, ne face parte de 
plăceri, de cari nu am mai gustat. 

Dacă ii răpeşti unui popor acele elemente de vieaţă 
spirituală, el atunci ş'ar pierde rostul existenţii, ar 
lua înfăţişarea atâtor naufragiaţi spirituali, can nu mai 
dau de limanul mântuirii. 

De ce n'a isbutit încă nici un filozof să creeze o 
soc1etate măcar cât de restrânsă, care să trăiască 

exclusiv pe baza principiilor filozofiei sale? De ce 
nu s'a putut realiza statul platonic măcar şi numai 
în cadrul restrâns al Platonopolei proiectate de Plotin? 
Sigur din cauza, că nici platonismul şi nici una din 
celelalte sisteme filozofice, câte s'au perândat până 
în z1ua de azi, nu a fost in st:tre să servească drept 
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surogat pentru concepţiile despre lume şi vieaţă a 
popoarelor. Ele n'au fost în stare să rezoalve în 
mod definitiv nici măcar o singură problemă, fie 
teoretică, fie practică, necum să dea răspunsuri la 
mulţimea cea mare de enigme intre cari işi duce omul 
vieaţa. 

De bună seamă filozofia poporului este simplă şi 
naivă, însă in simplitatea ei corăspunde cerinţelor 
sufletului şi a vietii omeneşti in genere. Rămânând 
aceste din urmă constante, îşi păstrează şi filozof1a 
poporului eficacitatea pentru toate timpurile. 

Nu de aceasta voim să ne ocupăm, ci scrisul 
nostru este adresat acelora, cari fie prin ocupaţiuni 

ştiinţifice, fie prin meditări au abandonat acea co
moară şi caută a o Inlocui prin diferite filozofeme, 
pe cari cu un nume colectiv le numim filozofie ştiin
ţifică în opoziţie cu cea populară, sau şi filozofie in 
înţelesul mai strâns al cuvântului. 

Filozofia ln sensul acesta a fost totdeauna obiectul 
preocupaţiunii celor puţini, a acelora, cari au \"Oi! să 
obţină o pătrundere raţionala a tuturor en;gmelor. 
Lucrurile pe cari alţii le aflau ln toată ordinea, filo
zofii le-au prezentat ca probleme, a căror rezolvare 
avea să se dea în aşa fel, ca ea să mulţumească 

mintea şi inima deopotrivă. 
Pe când filozofia populară exista de când cel dintâ1u 

om a început să-şi dea seama despre rostul vieţii 

sale şi despre natura obiectelor ce-lîncunjura, aceasta 
dm urmă s'a ivit într'un timp relativ foarte târziu, 
adecă deodată cu primele încercări de pătrundere 

ştiinţifică a diferitelor fenomene ş. a. mai înainte a 
celor din natura exterioară, cari prin varietatea, mă
reţia şi frumuseţa lor au absorbit aproape Intreaga 
atentiune a oamenilor, iar mai apoi şi a celor din in
temui omului, adecă a fenomenelor conştiinţii, pe 
cari le cunoaştem prin introspecţiune ln noi înşine. 

Filozofia a cuprins intru inceput toate ştiinţele. La 
sânul ei s'au întărit aceste, iară când au ajuns un 
~rad oarecare de desvoltare, rând pe rând, s'au se
parat, cons!ituindu-se ln ştiinţe particulare, de sine 
stătătoare. Astăzi diferenţiarea aceasta a ajuns aşa 

de departe, încât nu mai există un teren care să nu 
fie cultivat de o ştiinţă oarecare particulară. Ne în
trebăm deci, cu ce se mai ocupă filozofia, dacă ea 
nu mai are un teren de cercetare de sine stătător? 

În felul cum se răspunde la această intrebare, se de-
termină şi noţiunea filozofiei. Dr. P. Roşea. 

Istorie. 
Audienţe româneşti la Ţarii kusiei în 

veacul XVII. 
în limbagiul consilienlor dela .biroul ambasadorilor" 

- care era ministeriul de externe al Ruşilor - a fi 
primit in audienţă de cătră Ţarul rusesc, se chiema 
.a vede a ochii" sau .faţa prea 1 u minat ă a Ţ a
ru 1 u i". 

Fericirea aceasta .de a vedea ochii Ţarului" a avut-o 

!n veacul XVII un mare număr de Români, din Mol
dova şi Muntenia şi vre-o câţiva din Ardealul nostru. 
Atotputernicul stăpânitor al Rusiei nu-şi ascundea 
atunci ,.faţa• dinaintea supuşilor săi, ci ştiă să atragă 

la sine ŞI să mângâie pe toţi creştinii răsăriteni, cari 
acasă la ei nu prea aveau parte de bucurie. De aceea 
lndrăsnea să scrie V ar 1 a am, cărturariul Mitropolit 
al Moldovei cătră Ţarul M1hail Feodorovici că ,.pnn 
lucrarea Atotputernicului Dumnezeu şi pri:1 bunătatea 
lui nespusă, Vi s'a dăruit mai aleasă decât altora in
telepciune şi in Hristos cucernicie, care se aude in 
toată lumea• şi cu alt prilej .că nu numai pe noi ne-ai 
atras spre casa iubirii şi binefacerii Maiestăţii Împă
răţiei Voastre, ci mai ales harul lu1 Dumnezeu a aşezat 
împărăţia Ma1estăţii Voastre intre împăraţi şi cneji 
spre a fi !n cele din urmă ocrotitoriul şi apărătoriul 

bunei credmţi, răscumpărătoriul robilor, măngăitoriul 
celor ce sufer in mizerie şi ziditonul bunei credinţi, 

mărirea şi lauda pravoslavnicilor, ochiul luminat al 
bisericii răsăritene, milostenia nesecată a celor, ce cer". 

ln aceste clare cuvinte ale lummatului ierarh mol
dovean n1 se spune, ce-i îndemna pe Români să plece 
la Curtea Ţarului din Moscva, ce căutau şi ce găseau 
ei acolo. 

Documentele păstrate de Ruşi cu multă ingrijire 
în arhivele lor ne dau bogate informaţii despre călă
torii, cari mergeau in Rusia şi ne descriu uneori şi 

ceremoniile ce se făceau la audienţele acestor călători. 
Strălucită a fost - de sigur - audienţa, in care 

s'a înfăţişat la Ţarul Mihail Feodorovici in 4 Martie 
1629 Arhimandritul moldovean Varlaam, Mitropolitul 
de mai târziu, in fruntea sotiei lui Vodă Miron Bar
novschi. Solia era compusă din Medelnicierul Pavel 
a lui Stefan Ureche, Cămăraşul Christofor Larionov 
şi din trei boieri moldoveni: Teodor lgnatiev, Miculae 
Eustratiev şi Paladie Ponovitoi. Arhimandritul mai 
avea pe lângă sine pe Chelariul Teodosie, călugărul 

Teofan şi pe ierodiaconul Petru. Toţi au fost primiţi 
deodată de Ţarul, care şi-a arătat toată bunăvoinţa 
faţă de ei şi le-a împlinit toate cererile îngăduind să 
comande la pictorii din Moscva o seamă de icoane 
bisericeşti pentru neşte mănăstiri clădite de Miron 
Barnovschi în Moldova. La audienţă a predat solia 
moldoveană Ţarului scrisorile lui Miron Barnovschi 
şi alui Petru Movilă, Arhimandritul din Chiev. 

Voevodul Miron Barnovschi scriind Ţarului spune, 
că moştenind sceptrul Domniei şi făcându-se Oblă

duitoriul Moldovei a urmat şi pilda Domnilor de 
demult, cari au fost inainte de el luptători pentru ade
vărata ortodoxie şi cari in semnul bunei lor credinţe 
au umplut Moldova cu preafrumoase mănăstiri, cu 
cinstite şi dreptmăritoare hramuri ale lui Dumnezeu. 
Drept aceea a ridicat şi el mănăstirea Dragomirnei 
cu biserica în numele sf. Treimi, pe urmă a mai zidit 
din temelie două mănăstiri, una cu hramul Uspeniei, 
ceealaltă cu hramul sf. George şi a sf. [oan cel Nou. 
Spre a împodobi deci aceste hramuri cu prea!rumoase 
icoane din Moscva, răspândite pretutindeni, şi-a trimis 
el solia sa în frunte cu Varlaam şi cu boierul Pavel 
Ureche la Ţarul. 
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Tânărul .voivodici" moldovean Petru Movilă, care 
era arhimandrit în Lavra cea mare din Chiev încunoş
tinţează pe Ţar, că Voevodul Miron Barnovschi .ruda" 
sa, işi trimite la Moscva solii cu scrisoare de inchi
nare cătră Ţarul, anume pe Arhimandritul său pe 
.Ieromonahul" (sic) Varlaam şi pe boierul său pe 
Med(llniciarul Pavel alui Stefan Ureche, cum şi pe 
ceilalţi călugări şi mireni. Domnul tor te-a dispus a 
se inchina mai ales preacinstitei haine a Mântuitorutui 
Isus Hristos - din care o parte se păstrează in 
Moscva - şi la moaştele sfintilor, marilor făcători 

de minuni din Moscva şi pe urmă să-i cumpere oare
cari lucruri de lipsă, adecă sfinte icoane şi blănuri 

vestite. Roagă deci pe Ţarul şi pe Patriarhul, să bine
voiască a le îngădui să vadă prealuminata fata îm
părătească, să se inchine şi să sărute sfânta haină a 
Domnului şi să-şi copieze .jitiile" sfinţilor din Moscva 
spre mărirea lui Dumnezeu şi a sfinţilor plăcuţi lui 
şi spre lauda şi mângăierea neamului ortodox rusesc 
inaintea celorlalte neamuri. Pentru această binefacere 
Domnul Dumnezeu atotdăruitorul să-I bmecuvinteze 
pe Ţarul împreună cu părintele său trupesc, Patri
arhul Filare!, cu prealuminata soţie şi copiii lor. 

La audienţa aceasta a prezentat solia moldoveană 
şi darurile, ce le-a adus. Pentru Ţar: o parte din 
moaştele sf. marelui mucenic Iacov din Persia in chivot 
de argint aurit şi pecetluit, apoi două "zlotoglave"(?), 
două covoare de jamsc şi două arcuri turceşti, iar 
pentru Patriarh două .zlotoglave" şt două covoare 
de jamsc. ln schimb ei au prtmit dela Ţarut pentru 
Domnul lor patru soroace de samur, două in preţ 

de câte 50 de ruble şi două de câte 30. Arhtman
drilul Vartaam a primit trei soroace de samur, unul 
de 30 ruble, două de câte 25 ruble. Boieriul Pavel 
Ureche trei soroace, unul de 30 şi două în preţ de 
câte 20 ruble. 

Solia s'a mai prezentat odată in audienţă la Ţar 
la inceputul lui Aprilie când boieriul Ureche şi cu cei
lalţi mireni au plecat acasă, rămânând în Moscva 
singur Varlaam cu călugării lui. 

ln vara anului \645 intâtnim în Moscva un arhiereu 
de al nostru. E Mitropoliml lorest, care !tind ascultat 
in biroul ambasadorilor a spus .că a fost Mitropoltt 
in Ţara ungurească, in Bălgrad şi din cetatea aceea 
t-au alungat Ungurii pentru credinţa pravostavnică şi 

creştinească şi i-au făcut multe năcazuri. A venit pe 
urmă In Moldova, la Vastle Vodă lmpreună cu nepotul 
său şi Vasile Vodă 1-a oprit in mănăstirea Putnei, 
unde sunt acum 30 de fraţi. De aici a plecat să se 
inchine Maiestăţii Sale, Ţarului din Moscvad. 

Mitropolitul Iorest a fost primit in audienţă de Ţar 
in 26 August, când i-a prezentat moaştele sf. Dumitru 
din Tesalonichi. A primit şi el dela Ţar darurile obiş
nuite, adecă o cupă de argint aurită, 12 .arşine• de 
camohă, un soroc de soboli, iar in bani 30 de ruble. 

Cu mult mai însemnate sunt audienţele altui Mi
tropolit ardelean, ale lui Sava Brancovici care merse 
ln anul 1668 la Moscva cu o frumoasă suită din care 
făceau parte un arhidiacon Ioan, un diacon Stoica, 
fratele său Geor~:e, doi nepoţi şi alti şase oam~ni. 

El a fost primit de mai multeori in audienţă de cătră 
Ţarul Alexie Mihailovici. Nt s'a păstrat şi descrierea 
completă a celei dtn!âi aud:nţe, care a avut-o celebrul 
Mttropol1t ardelean în 31 Maiu la Ţarul ru~esc. 

La audienţele aceste eră obic~iul, ca să-i introducă 
pe cei ce voiau să se prezinte Ţarului un consilier 

.dela biroul ambasadorilor, care avea să vorbească 

tot, atât In numele Ţarului, cât şi in numele celorce 
se prezentau la audienţă. Pe Sava şi pe soţii lui i-a 
condus şi i-a prezentat Logofătul Gherasim Dochturow. 
Dupăce a apărut Ţaml cu suita sa în sala de aud1enţă 
şi s'a aşezat pe tronul impărătesc, Gherasim Doch
turow făcând un s~mn şi păşind inante s'a inchinat cu 
adânc respect Inaintea Ţarului şi a zis: 

"Aiexie Mihaitovici, Mare Domn, Ţar şi Mare Cneaz, 
singur stăpânitor a toată Rusia Mare, Mică şi Albă, 

Ţi-se lnchină Ţie, Marelui Domn, Mitropolitul Sava 
din Bălgradul Ardealului". 

Ai,:i Mitropolitul şi cu suita ::.a a făcut un adânc 
compltment inaintea Ţarului. După aceea Dochturow 
urmă a spune mai departe: 

.Şt V'a adus Vouă, Marelui Domn, Mitropolitul, 
chipul sfânt al de vieaţă făcătoarei Treimi, incadrat 
cu argint, o cruce de lemn in cadru de argint cu dia
mante, o panaghie tăiată dm chiparos, încadrată in 
aur, cu petrii scumpe şi rubine, două cruci tăiate 

din lemn de cedru". 
Ţarul a dispus atunci M1tropolttului a·i aduce lu

crurile sfinte şt primindu-le dela el şi-a făcut semnul 
crucii inaintea lor, ca mai pe urmă să poruncească 

a le da diecitor dela vistie1 ie Pe urmă a dat Mitro
polttul Ţarului scrisorile ce le aveă la el Ţarul le-a 
primit şi a .binevoit" a-şi intinde mâna spre sărutare 
Mitropolitului şi soţtlor lui, întrebând totodată pe Mi
tropolit de sănătate Sava a răspuns inchinându-se şi 
cerând dania sau milostema Domnului rusesc. Dupăce 
a mai intrebat şi de sănătatea Principelui Apafi Ţarul 
a dispus Logofătului Dochturow a spune Mitropolitului 
ce dante capătă. Şi Dochturow !nchinându-se din nou 
a zis: 

.Mitropolitule Saval Marele Domn, Ţar şi Marele 
Cneaz Alexie Mihailovici, singur stăpânitor a toată 
Rusia Mare şi Mică şi Albă şi oblăduitoriul altor multe 
ţări şi împărăţii răsăritene, apusene şi ale Nordului, Te 
milueşte cu dania Maiestăţii Sate împărăteşti: O cupă 
de argint aurită, cu acoperemânt, o stofă de camohă, 
un soroc de soboli şi bani 30 de ruble. Şi pe voi to(• 
soţi şi slugi, Vă miluieşte Matestatea Sa împărătească 
cu darul său". 

in sfârşit dupăce s'a spus Mitropolitului şi soţilor 
săi cinstea de mâncare, ce o primesc in loc de masă 
la Ţarul, au fost dimişi la cuartirul lor. 

Scrisorile amintite mai sus se află toate in copitle, 
cari le-au luat atunci la biroul ambasadorilor. Una 
e dela .craiul" Mthail Apafi al Ardealului, alta e dela 
regele Poloniei lan Kasimir şi a treia e dela Mitro
politul din Chiev Iov Boreţchi. Cele două dintăi sunt 
mai importante. 

Mibail Apafi recomandă din Bistrita in 18 Ianuarie 
1668 pe Sava Brancovici .cinstt!ul episcop• al biseri-
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cilor de legea grecească din Ardeal, care a plecat 
să ceară milostenie pentru trebuinţele bisericii sale. 
Cu această ocazie salută şi aduce urările sale de bme 
Ţarului Alexie Mihailovici şi casei sale. 

Regele Poloniei Ioan Kasimir spune in scrisoarea 
sa, că s'a rugat de el cinslltul părinte Sa va Brancovici, 
Mitropolitul Ardealului. să-i îngăduie a trece liber 
prin ţara lui şi să intervină pentru el la Ţarul, ceeace 
a fost inclinat a o face cu atât mai ales. că ştie foarte 
bine, cu câtă înnăscută bunăvoinţă şi râvnă spre lauda 
lui Dumnezeu obişnuieşte Ţarul a primi .persoanele 
duhovniceşti". N 1ci nu se îndOieşte prin urmare, că 
şi Mitropolitul Sava Brancovici, care a Intreprins un 
drum aşa de lung pentru zidirea bisericilor lui Dum
nezeu in ţara Ardealului, va primi cele donte ln ce
renle şi in rugarea sa. 

Atât la audienta aceasta, cât şi la cele următoare 
Sava a făcut cea mai bună impresie asupra Ţarului 

aşa, că a izbutit să-şi câş!ige graţia acestuia. 
In 2 August a fost primit din nou in audienţă, când 

a primit 200 de ruble drept milostenie, iar in 4 August 
i s'a dat răspunsul pentru principele Mihail Apafi. 
In 25 August i s'a dat un hrisov de danie, ca să poată 
veni in Rusia pentru milostenie tot la şapte ani. Astfel 
de hrisoave dintre toate mănăstirile româneşti nu 
au primit decât două, cea din Galata şi cea din Co
şulea, pentrucă nu obişnuiau a se da decât acelora, 
cari au fost câştiga! deoseb1ta graţie a Ţarului rusesc. 

Un savant rus Ma1cow spune, că Sava intru atâta 
a plăcut Ţarului, că acesta a dispus să se facă pentru 
el o frumoasă m1tră arhierească . Şi când in 28 Au
gust, i s'a dat şi pasaportul de plecare, Ţarul a dispus 
spre deosebita cinste a lui Sava, iui Bogdan Trusow, 
Căpitanul Streliţilor (a gardei personale a Ţarului) 
din Moscva, să-I petreacă până in Smolensk ca pri
stav. 

Afară de acei amintiţi aici s'au mai invrednicit .,a 
vedea ochii" Ţarului şi alţi Români aşa, că in anul 
1700 putea Mitropolitul Teodosie al Ungrovlahiei să 
roage pe Ţarul Rusiei .să nu uite" neamul ortodox 
.,nici să nu-l respingă, mei să-I lase până in sfârşit 

in acele năpraznice suferinţi şi năcazuri ale lui, ci 
să-I ridice, ca pe un căzut, căci nemăsurata bunătate 
şi neajunsa intelepciune a lui Dumnezeu 1-a ales şi 
l-a aşezat de cel mai mare şi mai puternic Ţar şi 

Monarh al acelei mari şi întinse împărăţii, de căpe

tenie şi corifeu! cel mai innalt a tot neamul drept
mărilor: spre care privesc toţi ochii şi după Dum
nezeu caută la el, Marele Domn, nădăjduiesc in el şi 

dela el aşteaptă toţi mântuire şi mângâiere."•) 
De fapt ln veacul următor a venit pentru Românii 

ardeleni un fel de .mântu1re" şi .mângâiere" dela 
Ruşi, pentru fraţii din cele două1ări însă mângăierea 

aceasta a fost foarte amară. Dr. Silviu Dragomir. 

') Ştiril e cuprinse in acest articol se întemeiază 
toate pe documente scoase din Arhiva Mmisteriuiui 
de externe din Moscva, pe cari le voiu publica într'un 
stud1u special. 

Stiinţe naturale. 
Cuib de rândunică. 

Vrei o căsnicie fericită, pomeneşte-te de dimineaţă! 
Uită-te la rândunică, care toată vieaţa trăeşte primele 
Juni de miere! 

Când iarba Incepe să lăcrimeze rouă şi apare ro
şaţa la răsărit. cu şorjul alb de jupâneasă ies şi rân
dunelele dm cuib şi soţii chiar dacă ar fi fost mai 
mulţi ani împreună, incep lngânările şi ciripiturile 
primelor Juni de căsnicie. 

Câţi o Intrec in cântecel Fără să amintim măestrul 
măestrilor celor aripa ţi: privighitoarea la al cărei titlu 
se simt măgulite şi cele mai mari cântăreţe ale noastre. 
Ş1 să pot simţi, căci nime nu va putea spune un cântec 
mai măestrit şi mai înfocat decât ea, poetul iubirii 
intre pa~eri. O intrece CIOCârlla care picurându-şi 

cântecul urcă voioasă şi sprinţară lnălţimîle cerului 
şi stând pe loc ca o candelă atârnată Intre pământ şi 
cer spune intregii lumi de desuptul ei secretele Juncii 
inflontc cu uşurătatea cu care spun femeile secretele 
lncredinţate lor. O Intrece chiar şi ingâmfatul şi co
chetul cuc, care dacă nu-şi strigă numele cu îngâmfare 
din ascunzişurile lui de pe vârful rămurelelor şi-1 

spune cu cochetăria !născută a acelora, cari toată 
vieaţa şi-o petrec în cântece şi jocuri In casele altora, 
căci acest cavaler din .societatea bună" a celor ln
aripate, lntocma1 ca şi cavalerii noştri, până-i frunza 
tinerea, e sărbătoritul tuturor jourfixelor, are intrare 
In toate casele, nu are llpsă de jugul unei vieţi fa
miliare şi ouale şi le depune în cuibul altor paseri; 
aşa scutit de grijile vietii, cochet şi sprinten, o duce 
in cântece şi jocuri şi îşi strigă numele când cu ln
gâmfarea, când cu cochetăria cavalerului. Dar când 
frunza e bătrână nice cucu n'o mai mână; el, care 
cânta în toate Jocurile poftit dau nepoftit, amuţeşte, 

parecă i s'ar h stricat glasul de multele chefuri. 
Întocma1 ca la oameni şi la paseri în glasul lor e 

exprimat caracterul. lndrăgostitul cântă altfel decât 
îngâmfatul şi cochetul sau unul nepăsător de ziua de 
azi şi uşuratic ŞI ns1pitor pentru ziua de mâne cum 
e ciocârlia, care puţin practică şi nehotărîtă cum 
este, se duce dela not toamna târziu când zăpada 

acopere pământul şi vine Jnapo1 de multeori prin 
Februarie, când zăpada incă nu s'a dus, de o vez1 pe 
marginile drumurilor cerşind milă. Cine va aştepta ca 
rândunica, care trăeşte vieaţa ei întreagă bucuriile 
pnmelor luni de căsnicie, să cânte altfel de cântec 
decât c1ripiturile ei de laudă a vieţii casnice cu glu
mele şi guguli riie noilor căsătoriţi? Când o vezi de 
dimineaţă pe un par uscat, m1şcăndu-şi aripioarele 
cu capul intins in cântecul adresat perecllii sale zice 
cam următoarele cuvinte redate ln traducere liberă: 

.Ce bine am durmit, dragul meu, în cuibul acesta 
făcut de tine. Păcat că eu ţi-am ajutat prea puţin la 
facerea lui Cum l-ai căptuşit de călduros! Puii noştri 
vor trăi in el ca pui1 de împăraţi. Câtă fericire când 
va fi phn şi-şi vor deschide guriţele aurii şi tu şi eu 
le vom căra flutun şi tot ce vom prinde in sbor. 

3 
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- Fericirea zilelor viitoare - răspunde el - nu 
trebuie să amuţească pe cea de astăzi. Dă-mi voe să 
spun lnsă că la cuib tu ai lucrat cel puţin atât cât 
am lucrat şi eu. Tu ai dus primadată pământ şi l-ai 
pus la straşina casei şt poate acum lţi pot mărturisi 
adevărul: eu ştiam că pământul l-ai cărat cu gura şi 

duceam şi eu ca să pot săruta locul gurii tale. Tu 
ştii cum luăm noi tina de pe marginea bălţilor şi o 
amestecăm cu saliva noastră. Tina e tină oriunde 
am pune-o, dar amestecată cu parfumul guriţei tale e 
ceva dumnezeiesc. Sărutat de tine, de saliva ta, praful 
drumurilor, încântat că tu l-ai ţinut in gură, se în
cheagă de nu se mai desparte nici dupăce e uscat, 
până când celalalt praf neatins de tine se duce in 
toate părţile lumii cum ll bat vânturi le. Al tău e me
ritul că avem azi un cuib, tu mi-ai dat indemnul, pu
terea de muncă, eu am meritul că te-am ascultat. 

- Se vede că nu ţi-s dragă, că numai interesul te-a 
legat de mine, puteai să alegi pe alta mai bogată şi 

mai frumoasă, şi dacă nu-ţi place să nu te fi legat, 
dar nu să zici guriţă când gura mi-e aşa mare; te 
asigur, puii i-aş puteâ hrăni singură, şi de mă crezi 
săracă, că gura mi-e prea mică, mi-e aripa lungă şi 

mare şi o voiu purta cu suflet când am de ce să o 
port. Nu va scăpa de dinaintea mea nici o insectă 

şi puii, oricât de mulţi să fie, nu vor pieri de foame 
chiar dacă n'ai fi tu. 

- O zestre, bogăţie mai mare nu mi-am dorit vreo
dată. La noi nu-t ca la oameni, noi fiecare trăim 

pentru pui. În ei e tot viitorul nostru şi dacă e ade
vărat că de dragul tău am făcut cuibul, nu mai puţin 
e adevărat că mă gândeam şi la ceice vor să vie. 
Ştiu că ei vor sămăna cu tine şi cu mine, cu mama şi 
c.u tatăl lor. Cu calităţile ce le dăm noi ca moştenire 
vor trăi in Intreaga lor vieaţă. Noi vom muri dar nu 
de tot. O mică părticică din mine va rămânea im
preunată cu o parte din tine şi se va continua tn puii 
noştri atunci când noi vom fi de mult ţ1irână. Nu 
mi-e tot una cine e mama puilor mei. Şi dacă te-am 
ales pe tine nu e doar, că altele nu mi-ar li venit in 
cale, dar la tine am găsit mai multe calităţi şi cali
tăţile tale vor altoi pe ale mele in puii noştri. De o 
mie de ori dacă ar trebui să mă duc pe zi după 

hrană puilor o fac cu plăcere şi oricâte nevoi ar veni 
le intimpin uşor dacă aş şti că puii mei vor sămăna 
cu tine. Ce le putem da noi puilor decât puterea să 
poată trăi in lume? Uite oamenii sunt mai nefericiti 
decât noi: îşi adună şi pentru timpul când puii lor 
sunt mari; şi ei in că nu pot aduna cât pot prăpădi 
puii. Ei au atâtea consideraţii la căsătorie, noi nu ne 
facem atătea gânduri, ne îngrijim ca puii să moşte
nească puterea de a trăi cinstit in lume. De am vedea 
numai puişorii mari şi toate vor fi bune 1 

- Vrei puii mari, vrei să te scapi de mine. Cali
tăţile ce mi le vezi azi, când am sosit aproape de 
locul naşterii, nu mi le-ai văzut şi atunci când eram 
In Locul căldurilor de sud? Eu mă cugetam ŞI atunci 
la tine şi cu cuviinţa fetelor bine crescute, am cercat 
să mă apropiu de tine iar tu nu aveai nici grija mea 
~i acum imi spui poliloghii de acestea. Ce meşteri 

sunteţi voi bărbaţii 1 Poate şi acum te gândeşti ce 
bine ar li de m'aş scipa de tine! 

- Dragă rândunică, nu am fost tot cu tine şi io ţara 
căldurilor şi dacă câteodată făceam pe supăratul nu 
eşti tu vinovată? Eram pe lângă tine dar te feri ai de 
mine de teama, ca valurile apelor mari peste cari 
trecem, te pot lăsa văduvă şi ne purtai cu vorba pe 
doi sau pe trei inşi, dintre cari unul bietul sub ochii 
mei şi-a găsll sfârşitul in gura neagră a valurilor. 

- Ei las povestea tristă! 
- Ma1 ţii şi acum la el? 
- De morţi te temi?" 
Şi cu aripele se prind de undele vântului de di

mineaţă. 

Ougulirile cântecelor de dimineaţa încetează lodatll 
ce luminişul din răsărit trezeşte lumea celor cu patru 
aripi, căci atunci Incep grijile zilei şi trebuie să caute 
de ale hranei. Cuibul lipit de straşina casii boltit ca 
oricare leagăn aşteaptă gol implinirea visurilor făurite 
până când a fost zidit. Zidit dio ţăr:lnă s'ar dărâma 
ca vestita clădire a lui Manole, dar intocmai ca şi 

in mănăstirea lui Negru Vodă au pus şi ele ceva din 
corpul lor. Ţărâna au amestecat-o cu salivă, care pe 
la inceputul lui Maiu e mai cleioasă decât oricând şi 
cu ea lipesc firicelele de praf traversate altcum ş1 

de liricele de fân. Se vede, ele cunoşteau inaintea 
noastră principiul betonului inarmat. Firicelele de fân 
supoartă tensiunea, ţărâna incleiată presiunea. 

Dar cuibul nu stă mult timp gol; ca oricare leagăn, 
dacă e cumpărat odată e semn că nu peste mult va 
avea şi locuitori. Îndată ce are o bogăţie de 5-6 ouă 
albe, ici-colo pătate cu puncte ruginii şi violete, cuibul 
in decurs de două săptămâni e totdeauna păzit de 
cineva, mai ales de femeiuşcă, iar mai apoi de gălăgia 
celor ce nu mai pot fi săturaţi oricât de mare ar li 
gura care le prinde şi aduce hrana acasă. 

Victor Stanciu. 

Literatură. 

După zece ani. 

Porni am atunci io lume pentru inlâiaoară, cu un gea
mantan plin de iluzii. Era mărişor geamantanul, ce e 
drept, şi plin-plinuj, dar totuş ni se părea, că prea 
e ... uşor. 

Dasem la .Petru Maior" peste numărul prim al unei 
reviste scoase dacă nu mă înşel, de universtlarli din 
Viena. Probabil acesta a fost cel dintăi impuls, dar 
eu cred că ma1 mult Inrudirea sufletească a unor ti
neri vizionari, cari simţiau, că au ceva de spus, ceva 
ce se sbate undeva in adâncul sufletului, cerând, cu 
sfială şi neincredere lncă, haina cuvântului. 

Eram sfăşiaţi pe atunci in două tabere mari - istoria 
se repetă neintrerupt - deoparte băeţii cu parale şi 
cu pantalonii călcaţi comme 11 faut, de ceeaJaltă băeţii 
de ţăran şi de preoţi, alcătuind o lume a parte, cu 
gandul de a săvarşl şi noi ceva pentru marea mul-
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ţime a muncitorimii, ce se sbate in mizerie şi In in
tunerec. Eram, cum ar zice Lăpuşneanu, prost 1 mea, 
fără de a avea Tnsă avantajul să fim ŞI "mulţi". 

Eram mai puţini şi din câţi eram atunci, constat 
cu mâhnire, că rând pe rând dispărea câte unul şi că 

atâţi de mult lipsesc azi .din mândra noastră ceată . " 
Ce vreţi? La douăzeci şi unul de am, toată lumea 

se simteşte ca ridicată in slavă , î mbătată de propria 
ei tinereţă. Era aşa de frumoasă lumea, la vârsta aceea, 
era atâta poez1e in tot ce ne imprejmuiâ, încât nu era 
nevoe decât să-ţ i întinzi mâna . . . să -ţi in moi conde1ul 
in călimară şi să - I laşi apoi să o ia rasna, impins de 
puterea aceea de vrajă, ce se despnnde din sufletul 
tău, ca dintr'un izvor ce isbucneşte cu putere elemen
tară, despirând scoarta apăsătoare a lutului. 

Vorba e, însă, că nu tot ce sboară se mănâncă şi 

nu-i tot aur ce sclipeşte! Dela o vreme, când cum
păna judecăţii incepe a apăsă mai greu în talgerul ei, 
stai şi te socoţi , dacă e măcar un dram de talent 
in scrisul tău, dacă are un sens bătaia ta insistentă 

la porţile zăvonte ale Parnasulu1. Ş1 cum simţul practic 
al vieţii ţi se deşteaptă tot mai muh - deodată cu 
anii de tinereţă nebunatică - începi a te convinge, 
că e lucru mult mai cuminte, să l a ş1 in sarcina altora 
indeletniciri le aceste ingratc. iar tu să-ţ1 vezi frumuşel 
de rigoroaze, de o partie ... bună, de un fotoliu în 
direcţi unea unei bănc1 mari ... de un jeţ de fruntaş .. . 

Şi aşa se împrăştie prie tenii deodată, ca puii de 
potârniche. 

Ce1 rămaşi in urmă iş i strâng şirurile rări te şi 

pleacă inainte, călăuziţi de licări rea unei scântei dum
nezeeşti , in care se încred. 

Şi iată, că maestrul Caragiale, le spune iron1c, 
potrivindu-şi ochelarii şi ridicând, ln semn de mus
trare, degetul arătător dela mâna dreaptă; 

.Măi băeţi! Nu care cumva să vă închipuiţi, că 

e o mare fericire să ai ta 1 e nt! Talentul c, de sigur 
o binecuvântare pentru omenire, dar pentru ce\ ce-l 
poartă în suflet e o mare povară, poate chiar o ne
norocire .. . Omenirea ţinteşte spre bine - şi TI rea
lizează; oamenii de talent tintesc spre mai bine! ... 
Luptă o vieaţă lntreagă pentru acest mai b 1 ne, bine 
ştiind, că ou-\ vor ajunge niciodată . Pe urma lor vin 
alţii şi alţii, muncind ŞI sucombând in drumul spre 
culmea, la care omenirea nu se va ridică niciodată! 

Ei au arătat drumul spre culme. . . şi ceilalţi vin 
incet-incet pe urmele lor, adunând fărâmele şi fără
mele aceste sunt hrana sufletească a omenirei - de 
magna mensa Homeri ... " 

Nenea Iancu a rămas cu degetul ridicat in semn de 
mustrare, ca un arhanghel sever, ce stă de pază, cu 
sabie de flacări, la poarta Arte1. 

* 
După zece ani de muncă, răsfoiesc colecţiile vechi, 

recetând articole uitate, zâmbind ~ub povara am .ntirilor 
ce mă Tmpresoară . 

Auch ich war e1n JOng\ing . . . spune revista chiar 
in numărul dintâi. 

A trecut multă vreme de atund şi apă multă s'a 
>curs de atunci pe Murăş, ln vreme-ce revista a in-

ghiţit in mii şi mii de pagini gânduri ce ne-au fră
mântat un deceniu. 

Neincrederea şi zâmbetul ironic al multora s'a ri
sipit de atunci, şi multe condeic ale fruntaşilor literaţi 

de dincolo au impodobit coloanele .Luceafărului" cu 
strălucirea numelui şi a minţii lor de aur. 

Astăz i , când revista lmbracă haină nouă săptă

mâna\ă, avem şi noi un prilej de bucurie, la gândul, 
că scrisul nostru n'a fost zadarnic şi că publicul ce
:itor ştie să sprijinească o nizuinţă culturală, care e 
tot aşa de necesară la noi , ca hrana zilnică . 

Al. Clura. 

Arta. 
Madonele florentine ale lui Raffael. 

Cât de darnic şi cat de milost1v e câteodată ceriull 
Unui singur om îi hărăzeşte toMe comorile şi toate 
darurile sale, pc cari vreme îndelungată le-a risipit 
între atâţia muritori. Raffaet o di Giovanni Santi 
(1483-1520) a fost de bunăseamă unul dintse cei 
ocrotiţi de milostivenia ceriului. Natura 1-a inzestrat, 
pe\ângă bunătatea şi smerenia, care fermeca şi robiâ, 
şi cu un talent ce străluceşte şi astăzi în istoria fru
museţii create de sufletul omenesc. Cam cu aceste 
cuvinte începe Giorgio Vasari- vestitul istorio~raf din 
secolul al 16-lea, care a descris istoria picturii dela 
Cimabue până In zilele lui -' povestirea vieţii ne
muritorului pictor Raffael dm epoca renaşteri i. 

Dacă ce riul i-a impodobit sufletul lui Raffael cu atâtea 
daruri, apoi desigur că nu i-a rămas nici el dator, căci 
aproape toată bogăţia talentului său a cheltuit-o pentru 
a inveşnicl in cele mai desăvârşite forme artistice pe 
ceice stăpânesc lmpărăţia credinţii creştine . El a co
bor!! ceriu\ pe pământ, făcându-1 nemuritor ; el a venit 
ca un a\ doilea Messia, care a propovăduit şi în
tărit credinţa, imbrăcându-o !n haina dăinuitoare a 
colori\or şi \ăsându-o ca moştenire artistică tuturor 
veacurilor. Credinţa vremii sale, lntrupată in creaţiu
nile lui, va rămânea pururea tânără şi va fi In tot
deauna adm1rată. Credinţa veacului de m1jloc va trăi 

in opera lui Raffael, cum t răeşte cultul păgân al Gre
cilor in operi\e artiştilor Phidias şi Praxitel. Pictura 
lui, ca a tuturor artiştilor mari, va aveâ o vieaţă fără 
bătrâneţe, oricâte scăderi caută şi vor căuta să-i gă
sească criticii de artă. Mai ales Madonele lui Raffael, 
pe cari le-a zugrăvit cu atâta dragoste şi cu atâta 
gingăşie cât a trăit, vor rămâneâ expresia cea mai 
inaltă a artei omeneşti in acest gen. Madone au 
zugrăvit mulţi artişti şi inainte şi după el, dar nici unul 
nu 1-a intrecut. Nimenea n'a reuşit să înfăţişeze pe 
Maica Preacurată cu atâta nevinovăţie, slinţeme, 

demnitate şi blândeţe ca dânsul. Acest pictor cu chip 
de femeie şi cu ochi visători se parl' că intr'adevăr 

s'a coborit din zările albastre ale ceriu\ui pentru a 
arăta oamenilor bunătatea şi frumusetea Făcătoarei 

de minuni, căreia se inchina cu cucernicie mai ales 
lumea d1n vremea lui Raflael. 

3* 
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Noutatea fermecătoare a Madonelor lui Raffael e 
tendinţa lui de a le desbrăca tot mai mult din sfi,,ţenia 
şi misticismul rece, in care le invăluiau anteccsorii 
şi contimporanii lui. Chiar şi dânsul. când e1 a sub in
fluinţa şcoalei din Umbria nu îndrăzneşte să le zugră
vească altfel. Numai dupăce a ajuns în florenţa, unde 
a studiat minunata tehnică şi adânca concepţie a lui 
Lionardo şi a învăţat compoziţie şi anatomie dela 
Michelangelo, a inceput să facă din Madone mame 
ca toate mamele, încălzite de căldura vieţii omeneşti, 
cari işi iubesc copilul fără să arete că el e .,intru
patul suflet de Mesia". Raffael a dat vieaţă 1maginei 
sfinte a Madonei, inzestrându-o cu însuşiri omeneşti 

şi coborându-o pe pământ. Cele ma1 multe Madone 
le-a zugrăvit Raffael ln vremea cât a stat in flo
renţa. Dela figurile simple ale Madonei cu copilul 
in braţe (Madonna del Granduca, Madonna Colonna, 
Madonna di casa Tempi), cari seamănă tot mai mult 
cu burghezele italiene, a trecut la o compoziJ e 
nouă, zugrăvind pe Maria cu doi copii, Isus şi Ioon, 
in forma unui triunghiu. În aceste tablouri figura Mariei 
e întreagă şi poate mai credincios zugrăvită. Dintre 
aceste tablouri face parte şi Frumoasa grădinăreasă 
(.La belle jardiniere") din Louvre, pe care o repro
ducem tn acest număr. E cea mai frumoasă dintre 
Madonele florentine ale lUI Raffael, pe care in plas
ticitate o Intrece poate numai Madonna delia Sectia, 
care, deşi pictată la Roma, e vădit concepută sub in
fluinţa şcoalei florentine. Maria şede încunjur2tă de 
verdeaţă in perspectiva unei regiuni incântătoare in
seninată de zările ceriului albastru. Peisagiul din acest 
tablou e unul dintre cele mai bogate şi mai amănunţit 
studiat. In faţa Mariei sunt cei doi copii, Isus răzimat 
de genunchii maică-sa, care-I înfăşoară in pnviri de 
dragoste, iar Ioan cu o cruciuliţă de trestie în mână 
îngenunche înaintea Mântuitorului. Din faţa acestui din 
urmă se întrezăreşte par'că profeţia patimilor ce le 
va indura fiul Mariei. figura lu1 Isus e cea mai fru
moasă figură de copil pe care a zugrăvit-o Raffael. 
Iar Maria e o frumuseţe cu adevărat dumnezeiască. 

Despre o asemenea Madonă a putut scrie Eminescu 
in tinereţele sale: 

Şi-a creat pe pânză goală pe Madonna-Dumnezeu, 
Cu diademă de stele, cu surisul blând, vergin, 
faţa pală 'n raze blonde, chip de înger, dar femeie, 
Căci femeia-i prototipul Ingerilor din senin. 

Oct. C. Tăslăuanu. 

Însemnări. 
Reorganizarea revistei noastre. Duparum s ·a reslit 

~· in numărul trecut ,,Lu~eafrirul'", Zncepă11d '" (l(·e,,f 
număr, apare sub l'ngrijiren unui comitet de rcdlll·(ir ni 
cărui membri runt următon·i: Directorul Oclal'ian 
Goga, l Agârbiccanu, Dr. Tiberi11 Brediteanu. 
Dr. Con.<lantin Buc~an, Al. Ciura, Dr. Silt•iu 
Dragomir, I Enescu, .durei Esca, Dr. Onisifor 

Ghibu, Dr. Ioan Lupaş, Gh. Popp, Dr. Pace/ 
Ro~ea, V. Sta 11 tiu, La~ ar Tritean u şi re
dactorul O el. C. Tă $/ ă 11 an u. Membrii aeutui 
comtlel au fost aleşt d·inlre co/abora!Qrii revÎ$1~, cari 
fiind ett loeuinţa în Sibiiu sau in aprapi~re, pot con
Iri/mi mai mult In supracegherea •i. Deaceea "" •'aa 
introdus in com·itel nwnâroşh sprijini/ori exlernt ai 
"Luceafărului" - din " căror crmlribuţie d• muncă ·'" 
ca .<usţine ret•isfa şi al căror nume ~c găseşte in lisln 
rolaboralorilnr. >Ve urmdrmd rtlt Sl'OJI rlerâl o prapa
gandă de idei, e fire_",. că şi comllelul şi colaborato-rii 
nu pol fi prh·iti de<-ii.l ea. membri ai wwi _grupări de 
cifrturari1 r·ari \ii-au crent din nrPAJ.5lă ret:it~1d Uti (}rgan d~?

expreswue pe <ea ma preocupaţiunilor lor inteledllak R--•
pertând priw·ipiullibertrifii de opiuie, .-ingura platformri a 
ori,ărri grupă•·i liferm·,, .,Lueeafânrl" va etTullt să 

fie în tiilor o oglindă a wrmlelor· dr .simţire ~i de 
1dei cari (rămânlă .<o,ielafra norrslră in prefarerea ei 
de aslă~i. Fireşte.. râ prin i11lrodueererr riiscuţiunilor 

polii ire in coloanele nurr.<lre, nu l'Otlll altr·P-1·a decât sii 
ne asigurăm libe•·tatcn de opinie ~i în frrţn manife.•
taţiilor de acest fel, dorhul a conlribu. după putin(ri 
la lămurirea unor probleuiR de interes _qrnual. Ar fi " 
greşală deri, să se creadă, eă prin aceasf(f inm:aft.e ,.,_ 
risllr "Luceafânrl'', piRruindu-~i caracterul eultural, ar 
{inli la re~rutarea de proxeli(i pe .<eama wwi nou parti•! 
politic ru intenţii nemărturisite şi ru regisfrr rie rul•
rmţi. Rolul ei se mărgim$fe la propaganda de idei, 
de.<p1·e rare retitorul i~i pual<' facP o părere chior diu 
a<·rst număr al reristei. Dară am dnt totuş acesft lă

umriri, arn {;leul-o pmtnr a impră~li<l oriet: umbra d~ 
bănuieli cari se pot ua~te în :r.ilele noa.,lrP tu/bun •i 
pHnc ele patimi. 

gg 

Vieaţa lui Andreiu Şaguna. Revista de sociologie 
.Huszadik Szazad" din Budapesta scrie, sub acest titlu, 
o amănunţită dare de seamă despre monografia d-lui 
Dr. 1. Lupaş: Mitropolitul Andrl'iu baron de Şaguna. 
Dupăce rezumă complet cuprinsul cărţii, aduce laude 
atât autorului cât şi străduinţelor culturale ale Ro
mânilor. .Opera profesorului Lupaş - scrie recen
sentul - e o lectură delicioasă, cu toate semnele unei 
rutine de scriitor şi a unei drepte judecăfi politice. A 
cetit cu mult folos pe friedjung şi e in stare a judeca 
evenimentele din punct de vedere european". Pe urmă 
arată, ca o greşală a cărţii, că se retac intîmităţile din 
vieaţa lui Şaguna, fără de cari nu putem inţelege de 
multeori motivele interne, cari au determinat Ia acţiune 
pe un asemenea om politic. "Asta e fără îndoială o 
mare scădere" - continuă recensentul, -care e, însă, 
recompensată prin multe calităţi. Trebuie să relevăm mai 
cu seamă tonul discret şi distins al scriitorului, in care 
vorbeşte despre chestiunea naţionalităţilor. O pildă 
vrednică de urmat din partea maghiarilor şi nema
ghiarilor. În judecăţi ln genere e cumpănit. Aceste par 
a rezulta mai mult din însuş subiectul, decât dm opinia 
individuală a autorului. Stilul e necăutat, vioiu şi cu 
întorsături. Dacă cetitorii unguri ar ştl româneşte, de
sigur ar cetl cu mult folos Şt cu multă plăcere această 
carte•. 
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Recensentul de incheiere scrie următoarele adevă
ruri: .Ceice cred că maghiarizarea Românilor e o ne
cesitate culturală, care l'a urma dela sine, - dupăcum 

argumenta o foaie francmasonă - să arunce o pri
vire comparativă asupra stării de astăzi şi a celei 
inainte de 48 a celor trei naţionalităţi dm Ardeal. Cine 
ar puteâ contesta că distanţa, care despărţeâ pe Români 
de Saşi şi Unguri in ce priveşte cultura şi averea a 
!Căzut? Iar această inaintare a Românismului s'a făcut 
din putere proprie, fără intervenţia puterii de stat, ba 
de multeori chiar in butul acesteia, în vreme ce cele
lalte două naţionalităţi au fost intotdeauna intr'o si
tuaţie privilegiată. Fără îndoială că a contribuit mult 
şi Şaguna, care deşi n'a fost con crescut cu Românismul, 
şi-a dăruit cu o hotărîre marinimoasă energia bărbă
tească acelora, cari erau mai slabi şi cari aveau mai 
mare lipsă de ajutorul lui'". 

ln acelaş număr se apreciază şi episcopul G. D. 
Teutsch, din prilejul biografiei sale scrisă de Friedrich 
Teutsch. Recensentul arată inferioritatea politică a 
acestui învăţat faţă de Şaguna. Teutsch de câteori avea 
de lucru cu miniştri şi cu curtea din Viena îşi pierdea 
capul şi rămânea totdeauna zăpăcit. In vremea arhi
păstoririi sale se şi prăbuşesc cele mai multe cetăţui 
de apărare ale Saşilor: incetarea autonomiei Ardealului, 
prefacerea teritoriului privilegiat in comitate şi influinţa 
puterii centrale asupra şcoalei şi bisericii săseşti. De
atunci Saşii n'au inaintat nici in cele economice, întrucât 
industria şi comerciul e cucerit lot mai mult de alţii. Sin
gura cetăţuie ce le-a mai rămas e proprietatea mijlocie 
dela sate, care, însă, e mai mult inertă decât creatoare. 

Ne mirăm că această revistă serioasă se ocupă şi 

de caraghioasa reclamă a decadentului domn Emillsac, 
care a răspândit vestea conferinţelor din Cluj aranjate 
de d-sa. Păcat că revista d-lui Motru ţine hangul 
acestor reclame ... 

81! 

Concertul societăţii "Carmen" în Bucureşti. So
cietatea corală .Carmen" a intrat ln al XJ-Iea an al 
existenţii sale. E an de bucurie pentru ceice ţin la 
cântecul românesc, pentru ceice doresc ca muzica 
neamului să pătrundă cât mai mult in sufletul iubi
tarilor de artă; la cel dintăi concert nu se mai găseau 
bilete ·cu o săptămână !nainte. A fost trebuinţă 

astfel de un al doilea concert cu acelaş program. E 
mult asta, când acum câţiva ani sala Ateneului era cam 
goală la concertele de muzică românească. Directorul 
societăţii .Carmen" şi maestrul conducător al corului, 
d-1 D. Kiriac, a ştiut să desvălue şi să arate comorile 
nepreţuite ale muzicei noastre, să atragă atenţia asupra 
lor şi să le dea locul ce-l meritau in spiritul publicului. 

Concertul din ziua sfântului Andrei (30 Noemvrie), 
cu concursul orchestrei ministrului instrucţiei, al d-nei 
El. Locusteanu-Bonciu şi al d-lor 1. Băjenaru, 1. Ma
nolescu şi I. T. Căpriţă, a dat o seară delicioasă bu
cureştenilor participanţi. ln program, pe lângă mu
zică românească, bucăţi clasice: grandiosul marş 
pentru cor mixt şi orchestră din .Ruinele Atene1" de 
Beethoven, cântecul de vânătoare din capodopera .Cele 
patru anotimpuri" oratoriu de Fr. Haydn. .Răsunetul 

din Ardeal" şi .Peste· deal" corurile mixte cu solo 
ale lui 1. Vidu, au găsit o prea bună tovărăşie In 
acompaniamentul orchestrei orânduit de eminentul 
prufe~or dela Conservator d-1 Castaldi. Aer blând de 
Bănat, suspin de dor neţărmurit, câte puţină voioşie 

trecătoare a unui suflet ce mai mult sufere, uşoară 

melancolie e muzica lui Vidu, acest maestru al cân
tecelor bănăţene. Îţi spune multe muzica lui clară, te 
lasă pierdut gândurilor şi-ţi mângăe uşor, nespus de 
delicat sensibilitatea. Vocea expresivă de adânc simt ro
mânesc a d-nei Locusteanu, omogeneitatea timbrului de 
mezzosoprană, emisiunea îngrijită şi nuanţarea amănun
ţită a părţilor de .,solo", au contribuit, in mare parte, la 
succesul bucăţilor lui Vidu . Corul şi orchestra au mai 
e ~·ecutat "Valurile Dunării", valsul atât de cunoscut 
şi atât de duios in sinceritatea lui, de Jvanovici. A 
impresionat mult omagiul adus amintirii compozito
rului ardelean, a plăcut interpretarea; s'a bisat. Ş1 

ultimul punct: ,.Pustiul" oda-sim[onie a visătorului 

orientalist francez Felicien David; orientalist nu prin 
motive ci prin coloritul particular ce a ştiut să-I 

dea tuturor operelor sale. Oda-simfonie e com
pusă din 3 părti. Dintre fragmentele ce le alcătuesc, 
in deosebi: Marşul caravanii, Furtuna in pustiu, Imnul 
nopţii, Dansul almeelor, Reveria serii - aceasta de o 
rară poezie,- Cântecul mezuinului şi Plecarea cara
vanii, sunt bucăţi ticluite cu mare gingăşie, cu adâncă 
1 utere descriptivă. D-1 I. Manolescu, unul dintre cei 
mai talentat' artişti dramatici români, a ZIS versurile 
odei cu o pătrundere şi cu o căldură uimitoare. Prea 
puţini zic versurile ca Manolescu, poate doar poetul 
Cincinal Pavelescu .. D-1 L Băjenaru, pe vremuri cel 
mai vestit tenor al nostru, s'a regăsi! in vechile-i 
clipe fer ' cite de odinioară, dând dulci sensaţii în ,.Imnul 
nopţii". D-1 l. Căpriţă, tenor leger, a cântat cu tempe
rament şi cu dexteritate partea mezuinului. Corul şi-a 
arătat ce poate ln toate punctele programului; de 
altfel e constituit in cea mai mare parte din artişti, 

mai puţin din diletanţi. Expresie, nuanţări - poate, 
cum au mai spus-o şi alţii, ar fi trebuit doar o mai 
îngrijită articulare a cuvintelor - şi mai ales o uni
tate desăvârşită a vocilor, fac din .Carmen" o ideală 
instituţie corală. Orchestra, ca în totdeauna, excelent; 
şi deasupra tuturor bagheta calmă şi sigură a ma
estrului Kiriac. (I. B.) 

81! 

Arta poporală ln Austria şi Ungaria. În vremea 
din urmă se dă o atenţie tot mai mare artei ţărăneşti 
din Euro pa, a cărei studia re, până de curând, a fost 
neglijată aproape la toate popoarele culte. Cercetările 
din ultimele decenii au arătat, lnsă, că această artă 

ascunde comori preţioase pentru cunoaşterea sufle
tului ţărănesc şi un bogat izvor de inspiraţie pentru 
arta decorativă a fiecărui neam. S'au inceput deci stu
diile şi cercetările pretutindeni şi se urmează şi astăzi 
cu sârguinţă. ln multe regiuni, mai ferite de evoluţia 
capitalistă a vietii economice, înfloreşte şi astăzi in
dustria şi arta ţărănească. In aceste regiuni se şi pot 
culege cele mai multe obiecte de artă poporală. Mo
narhia noastră nu e tocmai săracă in asemenea regiuni, 
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dupăcum dovedeşte şi volumi~osul număr din revista 
engleză .,The Studio", care închină vreo 300 pagini 
artei ţărăneşti din Austria ŞI Ungaria. Numărul are 
foarte multe planşe in colori şi simple, pe cari se 
reproduc diferite obiecte de artă ţărănească dela 
toate neamurile din monarhie. Planşele sunt in
soţite şi de articole lămuritoare. Despre arta din 
Austria scrie directorul muzeului etnografic din Viena 
Dr. M. Haberlandt, despre Ungaria Aladăr Kriesch
K5r!lsfoi, despre Saşii şi Românii elin Transilvania şi 

despre Croaţia şi Slavonia A S. Lcvetus, corespon
denta revistei "The Studio", pe care am avut cinstea 
să o cunoaştem, când a vizitat .Muzeul Asoc1at•unii" 
din Sibiiu. Mai vitreg suntem trataţi noi Românii din 
Transilvama. Autoarea ne dă gata în 16 rânduri, în 
can sunt şi câteva neexactităţi. Reproduceri după ţe
săturile, cusăturile ŞI sculpturile noastre in lemn -
aceste dm urmă după autoare, făcute de tigani lipsesc 
cu totul. ln schimb Saşii sunt privilegiati şi aici. Românii 
din Bucovina sunt bine apreciaţi de d-1 Haberlandt. Vina 
pentru ignorarea noastră o purtăm şi noi, căci nu ne 
ştim îndestul aprecia comorile ce le avem, adunându-Je 
sistematic şi păstrându-le Jntr'un Muzeu. 

l!!l 

Oroarea de epitete. Nu e nici o mirare, că în 
urma tonului, care caracterizează la noi în timpul dm 
urmă unele din discuţiile z1arelor politice, unde cu
vintele: .smintit", .mincinos", .bandit" etc. sunt 
câteodată cele mai inocente expresii curente, in lumea 
noastră mai potolită a intrat o groază de epitete şi 

unii cu drept cuvânt au început să confunde politica 
cu înjurătura. Deaceea s'au găsit şi între cetitorii 
noştri oameni, cari la vestea că .Luceafărul" va 
discuta de-aici înainte şi chestiuni politice, au zâmbit 
amar, gândindu-se, că probabil a sosit vremea, ca şi 

in coloanele acestei reviste, să se instăpânească ma
niera de d1scuţie a vremii mai nouă. Am primit chiar 
şi scrisori la redacţie, in cari suflete curate, ne im
ploră să păstrăm curăţenia coloanelor şi să ferim .pu
blicaţia cu frumosul nume sideral" de .spurcăciunile 

insultei". li rugăm să fie liniştiţi. Aici nu se vor în
tâlni cu obiceiurile particulare ale altor hârtii tipărite. 
Ti putem asigura de pe-acum, că !ntruc1lt a face po
litică însemnează a împărţi ghionturi şi chiote la 
oamenii din jurul tău, a te da în spectacol şi a face 
spume Ia gură, noi ţinem să rămânem străini de 
această meserie. Oricât s'ar găsi deci duşmani de ai 
noştri, conştienţi sau inconştienţi, cari ar căuta să ne 
tragă de mânecă, noi ne vom scutura de ei cu cea 
mai mare grabă şi vom trece mai departe. ln orice 
caz nu vom înjura, cu deosebire nu, fiindcă ne dăm 
seama, că acest gen e un import unguresc, care e 
în plină inflorire cam pe la Debreţin şi Salonta-mare. 
Românul zâmbeşte şi mişcă dumirit din cap, când un
guru! sparge păhare şi se războieşte cu Maica precistă. 
Cam aşa vom face şi noi. Când vom vedea, că ad
versarul nostru dă în gropi şi răcneşte ca un taur 
rănit, îl vom lăsa în boii lui, sau cel mult, il vom da 
la cronica veselă să râdă lumea de el şi să petrecem 
şi noi. şg 

Profeţli .•• Rău face ziarul .Romanul" din Arad, 
că se dedă la profeţli pe socoteala noastră şi ne 
batjocoreşte revista chiar înainte de apariţie. Îl rugăm 
foarte respectuos să binevoiască a nu ne nenoroci 
acum, dupăce am văzul lumina zilei. Din paginile 
noastre poate alege destule .justificări ştiinţificeşli 
ale prostiilor de pân'acum" ... E cel mai bun prilej 
pentru a le da acum Ia gazetă şi a ne prohodi după 
cel mai proaspăt tipic ... Noi aşteptăm cu resemnare 
ora fatală, fiindcă de sicriu ne-am căpuit demult .. 

81! 

Parcul naţional german. Îndemnaţi de parcul na
tural naţional din valea râului jellowstone al Ameri
canilor, cari întreagă valea şi împrejurimea geisirelor 
şi vulcanilor de lângă valea Jellowstone, un afluent 
al râului Missouri-Mississippi, au decretat-o de parc 
natural naţional în care animalele şi plantele se pol 
desvolta fără să fie atinse de mâna omului, Germanii 
în râvna şi intelegerea ce o au pentru frumuseţile na
turii au pus bo.za unei societăţi care să găsească un 
loc potrivit pentru intemeierea parcurilor naturale în 
can plantele şi animalele bătrânei Europe s'ar putea 
desvolta liber. Abia de 2 ani de zile, societatea nu
mără astăzi IO,Z70 de membri, intre cari 441 societăţi 

cu aproape 400,000 de membri. Împăratul, regii şi 
principii germam sunt membrii societăţii sprijinite de 
toate instituţiunile culturale ale Germaniei. In anul 
trecut s'a incassat dela membrii 124,000 mărci, iar 
câştigul unei loterii în folosul parcului natural a fost 
de 460,000 mărci, cu totul avea deci la sfârşitul anului 
534,000 mărci şi câteva câmpii în Liineburger Heide 
unde voesc să facă primul parc natural; al doilea parc 
e proiectat in Alpii Austriei, iar al treilea în Germania 
sudică. • 

Şi până când in Vest se ingrijesc oamenii ca şi 

stâncile să-şi păstreze fata neschimonosită de mâna 
omenească, şi adună bani cu sutele de mii să poată 

creşte in linişte iepuraşii şi buruienile, la noi nu avem 
nici o societate, care ne-ar păstra monumentele pă

rinţilor noştri. dacă nu şi pe cele naturale, nu avem 
o societate pentru protejarea acelora cari Ingrijesc de 
creşter~a poporului nostru şi nu putem aduna atâţia 

bani, cu cât s'ar putea face faţă nevoilor .Asocia
tiumi", prima noastră societate culturală. 

Poşta redacţiei. 

Manuscrisele nu se fnapoiază. -

C. R. Bucureşti. Scrisoarea cu care ne trimiţi 

versunle e interesantă, fiindcă în ea, fără să vrei ri
dici o problemă, asupra căreia putem spune două 
vorbe. O-ta ne scrii între altele: .or fi întrunind sau 
ba, strofele mele, condiţiile unei opere de artă, nu 
ştiu, atâta ştiu că ele izvorăsc din sufletul meu şi 

aşează pe hârtie crâmpeie din realitatea unei vieţi, 

sunt deci expresiunea celei mai desăvârşite sinceri
tăţi" ... Va să zică sinceritatea ... Iti recetim din 
nou versurile din care ne alegem cu un erotism căl
dicel, cu imagini obişnuite, cu potnviri de vorbe fără 
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surprize... Sunt slăbuţe, comune, fără relief ... -
Se poate, zici d-ta, dar sunt sincere şi exprimă .rea
litatea unei vieţi". Ce ne pasă - răspundem noi, -
de realitatea pe care o fotografiezi d-ta, dacă eşti 

sincer şi de omenie în corectitudinea cu care te-ai 
trudit s'o aşterni pe hârtie, când această realitate, 
aşa cum se desprinde din scrisul d-tale, e mută şi 

ne lasă reci? Nouă ne trebuie adevărul artistic şi ne 
interesează prea puţin, dacă acesta e prins din com
binaţiile unei imaginaţii creatoare, sau din rostul real 
al unei lntâmplări. Iubirea d. e. din care izvorăsc 

cântecele d-tale, e un sentiment al nostru al tuturora, 
e o .realitate• prin care toţi au trecut şi cu toate 
astea numai lui Eminescu i-a fost dat, să scrie: .Pe 
lângă plopii fără soţ", pentrucă numai în sufletul lui 
a trăit un sbucium creator. Acum, că in adevăr Emi
nescu, e exprimat ln poezia lui o stare reală de lu
cruri, că au existat peste tot undeva acei .plopi fără 
sot", că e in conformitate cu adevărul istoric frumoasa 
poezie, ori e numai jocul fantaziei capricioase, -
aceasta e o chestiune foarte secundară şi nici nu ne 
trece prin minte. Aşa şi cu versurile d-tale: fiind o 
operă de artă cine s'ar intreba, dacă in adevăr In 
seara ceea luna tremura deasupra platanilor şi femeia 
cu .ochi adânci ca marea", visa la braţul d-tale, cum 
spui in strofele ce ne trimiţi ... Asta te priveşte şi te 
asigurăm, că din partea noastră ai fi fost cruţat de 
orice control ... Ţi-am fi publicat cu drag cântecele, 
fiindcă pe noi nu ne priveşte .sinceritatea", ci talentul 
d-tale. Pentru cea dintăi te poate trage la răspundere 
cel mult doamna cu .ochi adânci ca marea" ... 

Lionel. Blaj. Să nu te superi, dar trebuie să 

zâmbim In faţa exotismului ciudat care se desprinde 
din versurile d-tale. Ba nu zău, dar nu ţi-e oarecum, 
să ne vorbeşti de luna care .trece albă peste culmi 
cu portocali", de .murmurul mării de Marmara", de 
.zâmbet trist de odaltscă",- d-ta, care stai frumuşel 
in Blaj şi probabil te plimbi acum spre Veza fluierând 
vesel şi sănătos tun? Spune drept, ce-am greşit noi, 
de vrei să ne tragi pe sfoară? ... 

P. Poez1ile .Cântec" şi • Vlaicu" sunt mai uşurele 
ca altele ce-au apărut cu iscălitura d-voastră prin 
diferite părţi. Din . Vlaicu la Blaj" dăm aici două strofe: 

Uşor, uşor ca fulgul de ninsoare 
ln zări albastre-şi leagănă mărirea 
Şi 'n văi adânci, in svon de mii de glasuri, 
Un neam întreg îşi cântă desrobirea. 

Copil ales al plaiurilor noastre, 
Setos de-a fi stăpân pe firea 'ntreagă, 
ln oChii tăi tresar sclipiri de fulger 
Şi-un vis măreţ in minte-ţi se 'nchiagă. 

Strofa a treia e prea răsunătoare ... 
Poate altele ... 

Mai m u 1 tor a. Vă mulţumim pentru frumoasele 
cuvinte de incurajare, de laudă, de profeţii măguli

toare ... Vă rugăm însă să nu ne cereţi publicarea 
lor. Noi nu operăm cu .manifeste• ... Deocamdată ne 

căutăm sprijinul cd măi puternic in credinţa proprie, 
nu in părerile altora. 

A. N. Ar a d. Treceti, vă rugăm, pe la Cluj, unde 
vă poate spune d-1 Jsac adresa d-lui Ervin Densuşanu 
dela "Vieaţa nouă". Să vă trimiteţi acolo .strofele 
barbare" şi vă asigurăm, că o să faceţi carieră, fără 

multă trudă şi fără mare sacrificiu de talent. Cel mult 
trebuie să vă radeţi mustăţile, ca să fiţi mai in stil 
cu nobil ii noştri "aristocraţi" ... Noi vă publicăm aici 
versurile, cari ar fi apărut in fruntea celebrei reviste, 
tipărite pe hârtie velină: 

De când te-ai dus ln suflet port 
Inghetul nopţilor polare, 
Şi 'n besna neagr'un cap de mort 
La căpătâiul meu apare. 

Lumină ca doi licurici 
In fund adâncile orbite, 
Şi ca o turmă de furnici 
Roiesc cuvintele şoptite. 

Auzi! ... (Un junghiu mă arde 'n piept 
Şi groaza-mi fulgeră prin vine): 
- De-atâta vreme tt> aştept 
Găteşte-te să vii cu mine! ... 

Da, da ... Cu d-voastră ne mai întâlnim noi ... 
M. Poezia d-tale .seara de Crăciun" ne vine cu 

prea multe remin1scen~e din Goga. ldeia o găsim ln 
volumul: .Poezii". De pe-acolo culegem o multime 
de expresii şi imagini, pe cari le cetim Ia d-ta. Păcat: 
După câte lucruri ne-ai mai trimis, noi credem că n'ai 
nevoie să treci dincolo de graniţele talentului d-tale. 

Strofa din urmă e frumuşică: 

Ci cum stăm aşa, deodată 
Inima din loc ne sare, 
Sună dulce Ia fereastră: 
- "Bună sara gazdă marei" ... 

D-şoarei C. S. Vă rugăm să nu ne mai faceţi 
bucluc dm ce n'avem. La noile d-voastre lntrebări 

nu vă mai putem răspunde. S'ar supăra iarăş d-1 
Vaida că încurcăm politica naţională cu dragostea 
d-voastră. Vă sfătuim să vă adresati marelui bărbat 
de stat. Veţi primi incaltea un răspuns .autoriza!". 

Greşeli de tipar. 
ln poezia d-lui 1. Borcia .Pe 1 eu şi Te ti s" s'a 

strecurat o greşală regretabilă. ln strofa primă, rândul 
întaiu a se cetl .mitul", in loc de .mutul". 

Nota Administraţiei. 
Acest număr apare In mărime de 40 de pagini 

din prilejul jubileulul de zece ani al "Luceafă
rului". Numărul viitor va fi de 20 de pagini. 

m 
Clişeul caricaturii a înttirziat. Se va publica tn Nr. 2. 

m 
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Cronica mea. 

Onorat public! Dornic să se 'nalţe 
C'un pas mai sus spre mândru-i omonim, 
Luceafărul s'a primenit acuma 
Când lumea strigă: nSă ne primenim!" 

Întineri! ca legendara Phoenix 
Cununi de raze nouă si-a adus, 
- (Tot stiu mai bine' păsurile vremii, 
Ceice contemplă stelele de sus.) -

Un lung convoiu strălucitor de astri 
El duce 'n drumu-i falnic spre zenit 
Şi chiar Ia coada noii constelaţii 
M'arăt şi eu, modestul satelit. 

Eu sunt un biet proprietar de rime 
Cu capul plin, cu buzunarul gol, 
Nici gânduri n'am, nici acţii Ia ,.Albina" 
Şi 'n consistor eu nu joc nici un rol. 

Ca un gurmand eu mă hrănesc într'una 
Din codrul meu de râs cuotidian, 
Şi-o lume 'ntreagă zâmbetu-şi răsfrânge 
ln svartul meu ce-l iau la Habermann. 

' ' 
Nu am astâmpăr, seamăn cu nebunul 
Ce fulgeră în viforul lui Lear, 
Asemeni lui eu nu fac carieră 
Şi n'o să fac parale la chimir .. . 

Drept accident de nastere pe semne 
Am moştenit ingratul 'adevăr, 
Pe care-I poartă cântecele mele, 
Oricât de m uiţi m'aţi înhăţâ de păr. 

Onorat public! Fără supărare 
Iertaţi-mi deci meteahna din părinţi, 
Ce strică doar un biet nebun sărmanul 
În lumea asta plină de cuminţi? 

Primiţi cu bine glasul care strigă 
Cuvintele de altii spuse 'ncet, 
Chiar când nu ~caldă 'n smirnă si tămâie 
Pe naţionalul nostru comitet. ' 

Să-I ascultaţi, căci mintea voastră poate 
Din el ascunse taine să priceapă, 
Adese doar microbii toti ai mării 
Îi poţi găsi într'un păh~r cu apă ... 

De multeori celebrii mei tovarăsi 
Şi-or pune poate gândului zăvo~: 
V o r s p u n e- a t u n c i a z â m b e t e 1 e m e 1 e, 
Ce-ar fi să plângă 'n lacrimile lor ... 

Yorick. 

'l'lP4JmL LUI W, !JUFFT bl S[BIIU. 
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Scoarţe pentru Luceafărul 
orice an cor. 2.-. 

Colee~ile reTistei "Lueeatlnl". 
utlterl ........ Ilo .... 

Al!nl 1, (1900~ . • !10 cor. 
Anul II, ( 1903) • . . • . • (() " 
Anul III, (1904} . . • . • . 30 " 
An oJ IV, (1905) epuizat 
Anul V, (1006) Ed. simplă 16 " 
Anul V, (1006) Ed. de lux 25 ., 
Anul VI, (1907) Ed. simpli 16 " 
Anul VI, (1907) Ed. de lux • 26 " 
J.nol vn, (1900) Ed. simpli 16 ,. 
Anul VII, (1900) Ed. de lux 25 
Anul VIII, (1909) Ed. simplă 16 " 
AnulVTII, (1909) Ed. de lux 25 ,. 
Al!ul IX, (1910) Ed. simpli 16 
Aw-1 IX, (1910) Ed. de lux 25 " 
.! • X, (1911) Ed. simpl~ 16 ,, 
Anul X, (1 911) Ed. de lu 25 " 

Toa~ colecţflle impreună edJţla simplă 
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Biblio-teca scPii'toPlloP dela noi 

apare sub auspiciile 

• 

m 

.,Rsoclatlunu ptntru llttratura romani şJ cultura poporului romaa" 
ingrijitA de Oct. C. Tăslăuanu. 

A. apărut 

primul volum: AMINTIRI 
schite şi novele 

de 

AJ..e:x.a.:.1dr"U Ci. "Ura. 
In care se :r.ugrlvesc crAmpele din vieata de student, sbuciumări din lupta sufletelor desrAdl
dnate, cari s'au rupt de llngl vatra CArăneascl ,1 s'au făcut clrturari, apoi scene din traiul 
pafriarcbal al bliefllor '' motilor din Muntii-Apuseni şi amintiri din plllpAnda lui copillrie. 
E cel mai bun volum a talentatului scriitor Al. Ciura. Volumul e precedat de o receoziune 

critici scris! de d-1 Oct. C. Tăslăuanu şi de portretul lui Ciura. 

Pretul unui volum: Cor. 1.60. 

Se &be,te Ilie v&nzare la toate ll .. rl.rllle. 

Q- Din ~ nfcl unul cărturar romAn dela noi si nu lipsească 
. aceasti Biblioteci. -~ 

e:::3~c::::JB~Be:::::3E*â?'"(!)SF3 
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Îmbunătăţirile revistei "Luceafărul". 

Nizuinţa noastră d~la intemeierea .Luceafărului" a fost să dăm publicului românesc 
o revistă tot mai bună, tot mai desăvârşită. Dela 1 Ianuarie 1912, lntrând in anul al 
XI-lea de existenţă, ne-am hotărlt să o facem revistă siptămânală pentru literaturi, 
artă şi politică, punându-o sub conducerea unui comitet. Comitetul de redacţie e alcătuit 
din următorii: Director: Octavian Goea, membrii: /. Agârbiceanu, Dr. Tib. Brediceanu, Dr. 
Const. Bucşan, AL Ciura, Dr. Silviu Dragomir, !. Enescu, Aurel Esca, Dr. Onisifor Ghibu, 
Dr. Ioan Lupaş, Gh. Popp, Dr. P. Roşea, V. Stanciu, Lazar Triteanu şi Redactorul Oct. C. 
Tdsltluamt. Pe lângă aceşti membri ai comitetului de redacţie vor colabora toţi scriitorii 
de seamă dela noi şi din România. 

"Luceafărulu, ca revistă săptămânală, va apărea în mărime de o coală, cu un adaus 
ilustrat in colori sau simplu. ln cursul anului 1912 vom da' câte două reproduceri tn colori 
după tablourile lui Raff~el şi Lionardo da Vinei şi mai multe reproduceri in autotipie 
după operile pictorilor diA epoca renaşterii. La sfârşitul numărului vom mai da ~ 

caricatură. 

Făcând aceste tmbunătăţiri, am urcat preţul de abonament cu 4 Cor. pe an. 
Condiţiile de abonament in viitor vor fi deci următoarele: 

Austro-Ungaria: 

an 20 cor. 6 luni . . . . 10 cor. 

Pentru preoţi, învăţători şi studenţi: 

an 16 cor. 6 luni . . . 8 cor. 

În RomAnia şi străinătate: 

1 an . . . • 25 cor. 6 luni . . . . 13 cor. 

ln România şi străinătate pentru preoţi, tnvăţlltori şi studenţi nu putem da revista 
cu preţ mai scăzut din cauza prea marilor cheltueli postale. 

Ediţia de lux am suprimat-o. 
Toate abonamentele sunt a se plăti înainte. Aceia dintre cetitorl, cari după pri

mirea numărului de probă, nu ne vGr trimite abon~mentul şi nu ne vor înapoia nici nu
mărul vor fi obligaţi a ne trimite preţul lui de 50 bani. 

Premiile revistei "Luceafărul". 
Aceia dintre cetitori cari ne vor trimite abonamentul pe întreg anul 1912, pând 

la sjtirştful lunei Ianuarie 1912; vor priml gratuit //iada de O. Murnu sau Informaţii literare 
şi culturale de Oct. C. Tăslăuanu sau 4 reproduceri heliogravate după tablourile lui Gri
gorescu sau 2 dintre anexele colorate :publicate tn cursul anului 1911 sau Caietul Il din 
Piesele rombneşti ale d-lui Tiberiu Brediceanu. Fiecare abonat, care îşi va alege una dintre 
aceste premii, va avea să trimită deodată cu abonamentul pe intreg anul 1912 şi suma de 
30 fii. pentru cheltuelile postale impreunate cu expediarea premiului. Cei ce doresc să pri
mească premiul recomandat vor trimite suma de 50 fii. în loc de 30 fii. 

Abonaţii, cari nu ne vor trimite abonamentul intreg pe 1912 până la sfârşitul lunei 
Ianuarie 1912 nu vor mai aveA drept la premiu. 

Revista "Luceafărul" e cea mai potrivită revistă pentru familii. 

Redacţia şi Administraţia revistei "Luceafirul". 

Si bii u "(N agyszeben ). 
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