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ȘCOALELE BLAJULUI.
- 1754-1904. —

1.
«Noi P. Pavel Aron de Bistra, din mila s. c. Tutu

ror celor din numita Eparchia noastră, cinst. Protopopi, 
Preoților, Ieromon. Clericilor, așișderea și tuturor mi
renilor pace ș. c.

Fiindc prea înălțata stăpînitoarea noastră k. crăia
scă Maria Teresia, ca o prea milostivă a noastră și 
nespusă ctitoră, urmînd prea lăudata rînduială a prea 
iubitului oarecînd marelui ctitorului nostru și Cesar 
Carol al șesălea, nu numai același așezămînt despre 
partea Vlădiciei, a Mănăstirel și a școalelor a le duce 
în sfîrșit a voit, ci încă și prin nouă orînduială s’a milo
stivit a ne porunci, cum cuprinzînd din milostivă dă
ruire averile vlădicești și mănăstirești și așezîndu-ne 
într’însele îndată cît va fi cu putință mai curînd să ne 
apucăm de deschiderea învățăturilor și chivernisirea în
tr’însele a celor lipsiți, căreia împărătești porunci cu 
umilință supunîndu-ne și după putință ajutorîndu-ne 
Domnul, a-i face destul cugetînd și fiindcă începutul 
înțelepciunei este frica lui Dumnezeii, ca întru toate 
întîifl să poată învăța cu fapta și cu cuvintul mai ales 
în s. biserică, numitul ecclesiarh va avea grija cum 
toată rînduiala bisericească cu evlavie să se isprăvească.

Lingă acestea se va începe acum întiii pînă la alta 
a noastră rînduială a se ceti, a se proceti și a se tîlcui 
după vremea și vîrsta celor lipsiți:

întiu : Dumnezeeștile zece porunci începînd dimineța 
îndată după s. Liturghie;

a doua: se va ceti, proceti și tîlcui cele șepte dum- 
nezeești taine și bisericeștile porunci cari se vor în
cepe la un cias după prînz;

a treia-: se vor dovedi și se vor tîlcui cele mai de 

lipsă ale credinței cu tîlcuirea și Iarăși cu dovedirea 
din s. cărți adevărului s. uniri, a cărora învățătură 
Iarăși se va face dimineața îndată după s. Liturghie și 
la un cias după prînz;

a patra: va fi luare de seamă și îndreptare la ce
tirea, procetirea, scrierea și tîlcuirea limbilor și ceva 
cunoștințe a științelor care așișderea va fi în vremile 
și ciasurile mai sus însemnate. Lîngă toate acestea ne- 
încurmata școală de obște ce va fi tuturor de toată 
vîrsta, de cetanie, de cîntare și de scrisoare, nici o 
plată dela ucenici așteptîndu-se, numai într’însele care 
va vrea după rînduiala celui mai mare spre acea treabă 
pus să se chivernisească.

Carele toate așa fiind rînduite și așezate pentru aceea 
am vi ut a le face în știre și la arătare tuturor, cum 
nu numai cei-ce vor fi datori a le cerceta și după pu
tință a le învăța, adecă care vor trage nădejde de su
fletească păstorie să le poată și spre cuprinderea ace
lorași să se poată îndrepta, ci încă alți toți iubitori de 
spașenie fiind vor cugeta a avea dintr’însele ceva cu
noștințe de lipsă să se poată îndrepta și în ce vreme 
a le cerceta, precum și dorim tuturor cum într’însele 
chivernisîndu-se să se deprindă și cuprinzîndu-le să 
Ie învețe spre îndreptare a vieței creștinești și a do- 
bîndi prin plinirea lor vieața de veci, care tuturor o 
poftim prin darul Domnului nostru Isus Chr. Dat Blaj 
1754 Oct. 21 zile».

II.
«Noi P. Pavel Aron de Bistra, din mila lui Dumnezeu 

și a scaunului apostolic celor de legea grecească prin 
toată țeara Ardealului și părților ei adause, Vlădicul 
Făgărașului etc. Cinstiților leromonachi dela mănăstirea 
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sf. Treimi din Blaj pace dela Domnul Christos și spașe- 
nie, Iară dela noi blagoslovenie.

De vreme-ce prea milostivul Dumnezeii cu nespusa 
rîndulală a prea bogatei sale milostiviri; prin milosti 
virea Iarăși a prea înălțatei stăpînitoarel noastre acum 
odată la mult dorita neamului și bisericel adunare cî- 
tușl de cît ne-afi împreunat, se cuvine, cum și noi 
așișderea vrînd cu fapta a răspunde chemărel noastre 
și sfîrșitulul, cugetului Iarăși poftei și poruncel prea 
milostivilor și prea înălțaților ctitori și așișderea și aș- 
teptărei neamului și lipsei bisericel să ne îndemnăm 
spre cuprinderea acelora, prin carele să se plinească 
acele datorii ale noastre spre a căror mai de grabnică 
pornire și plinire am socotit de lipsă a fi acum întifl 
pînă la alta a noastră orînduială, cum acestei însem
natei turme să se deschidă fîntînile darurilor, adecă:

întiu: unul dintre frații ieromonachi să înceapă a le 

gerea și vîrsta ascultătorilor întru carele foarte cu soco
teală se va sîrgui a le dovedi cu bun temeiu adevărul 
s. uniri. Și acestea așișderea și după prînz începînd va 
lungi sau va scurtaafi vremea înțelepțește.

Al 4-lea frate Ieromonach afară de aceea va avea 
grija de lipsa fraților despre trapezare, ca să nu fie 
scădere celor de lipsă în vremea sa. Va avea grija și 
a tipografiei, ca să se poată face cărți de cele de lipsă. 
Acestea mal sus însemnate, începîndu-se precum s’a 
zts dimineața după Liturgie se pot lungi în vreme după 
lipsa și folosul ascultătorilor și Iarăși pot să fie ceîce 
vor asculta procetirea și tîlcuirea poruncilor sfinte și a 
s-lor taine, cu cel-ce vor asculta învățătura credinței 
și cunoștința adevărului unire! într’o casă saâ într’o 
școală, rînduindu-se și înțelegîndu-se învățătorii, așa 
cum, cînd unul va eși celalalt să între sau măcar și 
osebită casă sau școală fiecare cu a sa.

Blajul.

ceti și a le proceti dumnezeeștile porunci dimineața 
după s. Liturgie îndată, lungindu-se sau scurtîndu-se 
vremea după lipsa sau folosul ascultătorilor. Același 
Ieromonach după prînz, să le procetească și tîlcuiască 
cunoștințe de s. Taine: materia, forma, intenția, mini
strul și Iarăși modul cum să se slujească și de la cine 
ș. c. cu care prilej pot veni în socoteală și în arătare 
și poruncile bisericești.

Al 2-lea Ieromonach să aibă grija limbilor cum care 
ar vrea, sau ceva cunoștințe din începerea ceteniel sau 
cunoștința limbilor latinești și ungurești sau știindu-le 
ar vrea a avea mal mare și mal bună înțelegere, să 
poată întru acelea a avea deprinderi, chivernisire și 
sporire încă și spre științe pășire. Care iarăși trebue 
să se înceapă dimineața îndată după s. Liturgie; Iară 
după ameazi uu cias după prînz, înlungind Iarăși ori 
scurtînd vremea după lipsa ori folosul ascultătorilor.

Al 3-lea frate Ieromonach să aibă grije a proceti 
lipsiților și setoșilor cunoștința credinței, mal ales 
ele-ce sînt de necesitate medii și altele după înțele-

Ear’ cel’ cu, limbile vor trebui să aibă eî-șl deo
sebit una, din care eșind după rînduiala învățătorului 
săă, sau mal înainte de intrare, să poată întră și în
văța la școala cea de obște și care ar fi de același 
vîrstă să poată întră și la ascultarea dogmelor. Peste 
acestea și învățătorii dogmelor și mal ales ispravnicul 
trapezeriet în vremea lor, cînd n’aravea alțî ascultători 
și mal vîrtos în Dumineci și sărbători vor putea pe 
rînd să facă, pe cît li-se va părea, creștinești învăță
turi în obșteasca școală.

Lingă carele toate părintele Gerontie si cinstitul pro
topop Săcădate, care vor învăța în sinul preoțesc pe 
cel-ce Ie vor trebui, vor avea grije, cum pe cel-ce pen
tru multe trebl nisuesc aici să-i facă a întră la ascul
tarea învățăturilor; asemenea rîndul patrahirulul să țină 
toți pe rînd începînd de la Vecerne Sîmbătă seara și 
pînă la alta Sîmbătă după Liturgie. Iară s. Liturgie pe 
rînd vor sluji după istros și în bisericuță, ca și aceea 
să nu rămîle fără slujbă și preoții fără jertfire. — Dat 
Blaj 1754 Oct.»
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în virtutea acestor două decrete, la care se 
adaugă încă un al treilea,’ cele dinții înalte școale 
aleRomînilorsedeschid, înainte cu un veacși jumă
tate, — la 21 Septembre vechiu, 1754, — în Blaj.

Din focul sfint, de a cărui lumină și căldură 
se împărtășiau pe vremuri numai zeii Olym- 
pului, și mal apoi, din mila lui Prometheu titanul, 
și neamul muritorilor, a ajuns în sfîrșit după atîta 
amar de veacuri o scînteie luminoasă și pe vatra 
uitată a umilului neam romînesc.

La zarea ei slabă s’afl încălzit părinții părin
ților noștri, la zarea ei licăritoare au propovă
dui! cei dintîi dascăli, apostoli ai Romînizmu- 
lui, călugării mănăstirii din Blaj: cetanie, scri-

lumina și cu spiritul lor de jertfă masele stă- 
pînite de întuneric; azi munca e divizată, și 
modeștii dacăli și susținători ai școalelor Bla
jului, departe de a fi jaluzi pentru acest titlu de 
mărire, care odinăoară era singur al lor, vor 
tresări fericiți în fața acestui progres spre lu
mină săvîrșit cu puteri unite, vor tresări mîn- 
găiați în groapa lor umilă, supt paza unei simple 
cruci de piatră, de pe care urgia vremii a 
șters de mult pe «Aici odihnește în Domnul..... »

*
La anul 1754 s’au deschis două școale, una 

pentru pregătirea mai înaltă preoțească, din care 
s’a desvoltat cu timpul gimnaziul de astăzi, iar

soare și cîntare, «nici o plată dela ucenici aș- 
teptîndu-se.»

La zarea ei mîngăitoare, urzitoarele posomo
rite au aruncat caerul cernit, ca să dureze în 
sfîrșit un fir mai trainic pentru viitorul unui 
neam menit pierzării.

Zarea nehotărîtă s’a încins în — flăcări. Lu
mina lor indica răsăritul unui soare aiît de în- 
tîrziat. Și după cum aștri cerului își împrumută 
reciproc lumina, tot astfel s’au aprins din dăr
nicia soarelui ce răsăria la Blaj atîtea alte fo- 
culare încă, cari aveau să-i fie frați de cruce 
în marea și dificila operă a culturii naționale.

Era o vreme, cînd școalele Blajului săvîrșiau 
. singure această muncă titanică, pătrunzînd cu

1 Cf. Cipariu, «Acte și fragmente» pag. 217—220. 

cealaltă «școala obștească», pentru elementele 
cetirii și a scrierii, școala normală de azi. Nu
mărul elevilor ajunge chiar la început cifra 
de 300, cifră aproape duplicată în deceniile 
din urmă. La început se propunea religia, I. 
latină, (aceasta a fost totodată și limba instruc
țiunii pînă în deceniul al 3-lea al veacului trecut) 
limba maghiară și ceva istorie.

Întîiul director al gimnaziului, Gregoriu Maior, 
episcopul de mal tîrziu, creiază fundațiunea de 
pîne pentru 200 elev'. La 1773 școala se ridică 
la rangul de liceu cu 5 clase, conform planu
lui de învățămînt al vremii prevăzut în așanu- 
mita «Ratio Educationist Singuraticile clase 
purtau numele: principia, gramatica, syntaxis, 
rhetorica, poesia.

La 1831 gimnaziul se completează în liceu
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după norma celui din Cluj, augmentîndu-se cu 
catedrele de istorie, algebră, geometrie, fizică și 
chimie, pelîngă cea de psihologie și logică. 
Episcopul Lemenyi (cel atît de falș aprețiat!) 
înființează la 1833 catedra de istorie universală 
în contra rescriptului guvernului din Cluj. La 
1850 gimnaziul se completează la VIII clase, 
în forma lui de astăzi, (cu modificările legii de 
instrucție a ministrului Trefort din 1883.) Mitro
politul Vancea, de pie aducere aminte, a jertfit 
sume enorme pentru ridicarea prestigiului școa- 
lelor la nivoul celorlalte școale medii din țară, 
și pentru îmbunătățirea sorții profesori lor. Notăm 
încă noua aripă a institutului, la a cărei zidire 
publicul romînesc a contribuit cu 20.000 floreni, 
adecă cu aproape jumătate din suma ce se re- 
cerea spre acest scop.

La ziua de Trei-sfinți 1854 s’a celebrat cu 
mare solemnitate centenarul înființării școalelor 
și cu acest prilej directorul de atunci al gim
naziului, Cipariu, rostește un prea frumos dis
curs festiv în fața archiepiscopului Șuluțu.1 Spa
țiul nu ne permite să dăm în întregime acest 
magistral discurs, dar nu ne putem reținea de 
a nu reproduce măcar următorul pasaj referi
tor la călugării Bazilitani, cei dinții dascăli ai 
gimnaziului din Blaj: «încă nici de tine pot să 
uit, în acest minut, cuvioasă societate a marelui 
Bazilici, căreia delaînceput fu încredințată soartea 
acestui institut. Măreață plantă, verde înflori
toare, care așa curînd te-ai uscat; căci vermele 
împărecherii a ros la rădăcina ta și tu te-ai 

veștejit. Acest edificiu destinat să fie azil celor 
ce numai religiunii și științelor și-au închinat 
zilele lor, a rămas așa curînd deșert de tine! 
O, și cîtă speranță avea în tine dieceza și na
țiunea! O și cîtă lipsă avea să rămîi pînă în 
zilele noastre, — zile în cari spiritul s’a schim
bat cind sacrificiile sînt așa de rari! Sacrificii 
pentru religiune, sacrificii pentru științe: baza 
societății și baza culturii omenești. Tu te-ai 
stîns, ci începutul faptei mînilor tale a rămas. 
Fie memoria ta binecuvîntată!»

*
Schițarea aceasta în fuga condeiului să nu 

ne fie spre imputare, cînd bine știm, că se află 
deja sub presă istoricul școalelor din Blaj. Răz
boiul civil din 1848—9 a fost un adevărat de
zastru pentru istoricul acestor școale, căci cu 
acest prilej a fost arsă și împrăștiată archiva dim
preună cu biblioteca vechilor călugări. Prin ur
mare datele statistice pînă la 1850 sînt defec
tuoase, și numai cu mari greutăți se vor putea 
întregi în parte măcar, din archiva țării, și alte 
izvoare.

Și pînă atunci șirele aceste vor tălmăci ad
mirația noastră sinceră pentru voi, părinții su
fletești ai neamului nostru, dascălii iubiți și ne
uitați ai vremilor apuse.

Voauă, iluștrii Archierei, cari ați ridicat aceste 
ziduri sfinte și li-ați susținut cu atîtea nesfirșite 
jertfe; voauă, dascăli ai neamului, cunoscuți 
sau uitați cu desăvîrșire; vouă umbre luminoase 
în zmerenia și rîvna voastră neîntreruptă — 
mărire și închinare aducem !

A. Ciura.
1 I. Antonelli, «Breviarul istoric al școalelor», pag. 23 

și urm.

SI RZÎ.
Și azi de-aT reveni deodată 

$ă mă iubești cum te-am iubit, 

Doar' ura mea ți-ar fi răsplată 

După ce ani am suferit.

Te-ași măsura cu nepăsare 

Ca pe-un străin adus de vînt,

Și fără nici o remușcare

Țî-ași pune crucea pe mormînt.
Maria Cunțan,
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Cită boală-I pe sub lună 
Nu-I ca dorul de nebună, 
Cită boală-I pe sub soare 
Nu-i ca dorul de-arzătoare...

Apoi urmează cîtăva vreme o tăcere adine'. 
Nicoară și Lina stau îmbrățișați, gură la gură, 
obraz lingă obraz, neindrăznind să scoată o 
vorbă. îl frige obrazul ei de foc și-l gîdile o 
șuviță de păr, ce-i alunecase Linei pe față. Din 
celalalt capăt al satului s’aud slab cintece de 
vioară și fluerături de trișcă, pintre cari tresar 
sdrîngăniri de cobză: zumba, zumba, zumba. 
Chiote vesele, strigăte și cintece din gură ;fac 
să clocotească văile. Sînt feciori, ce-aii să ineargl 
mine la cătane. Sfioase ies pe la portițe fete, 
a căror umbră se deseamnă lung în lumina 
lunei, și se uită pe drum, apoi s’ascund după 
pîrlaz. Lina cu Nicoară ies și ei la pîrleaz. Luna-i 
sus și ei trebue să se despărțească. Ea ar vrea 
să zică ceva, însă nu poate. în fine totuși se 
biruc pe sine: — Uitâ-te bădiță, îți dau dacă 
vrei năframa asta cu flori de m’tasă. O am 
dela mama și ea o are dela bunica mea. S’o 
ții, că-i cu noroc. Vai! de m’ar ști mama!

— Și la despărțire ce-mi mai dai?

— N’ați gura!
— Numai una?
— la-ți, cît îți place I
— Și-acum una peste poartă, căci luna sfin

țește ’ndată, știi ca’n cîntec:

Dragă mi-I lelița ’naltă 
Că-mi dă gura peste poartă.

— Așa.
— Noapte bună!
— Voie bună!
Lina răzimată de pîrlaz privește dornic în 

urma lui, pîn’ ce-1 pierde din ochi. Luna se 
pleca spre-asfințit însă ea sta tot acolo. Și 
era o tăcere așa de mare, sfintă: dormiau și 
apele și vîntul, iar copacii stăteau drepți încre
meniți in pulberea razelor de lună. în vale pe 
Someș au amuțit morile, liniștea e stăpînă peste 
toate, numai in răstimpuri, cind și cînd o boare 
pribeagă face frunzele să foșnească domol, sau 
cornul străjerilor trimbiță încetișor in depănatele 
capete ale satului. Așa de sfios și tremurător 
răsună buciumul în această liniște dumnezeca- 
scă, ca o rugăciune a nopții... Și Lina stă tot 
la poartă...

ANONIMII.
Voi toți cari îndrăgiți de ochii viorei ai Pal

las Athene! ori ai altei zeițe mai puțin severe, 
ați încercat a pune pe hîrtie frămîntările minței 
voastre; voi cari ați trecut cu izbîndă fiorii 
primului volum (aici autorul își înclină capul cu 
significativă reverință!); voi, cari ați lăsat în 
urma voastră volume multe și ați binemeritat 
de a fi amintiți în trei scurte șire ale «Enciclo
pediei Romîne»(aici autorul se pleacă maiadînc); 
Ilustritățile Voastre, cari vă îndurați prea gra
țios a ocupa un stal binemeritat în secțiunile 
noastre științifico-literare ori în Academie (au
torul se proșterne în țărină!) și voi în sfîrșit, 
autori iubiți, cari v’ați mutat dela noi cu trupul 
și nu ne mai întovărășiți decît în manualele de 
literatură sau — rari nantes— sub masca sombră 
a bronzului sau marmorii binevoiți a ve reîn
toarce cu autorul la întiiele voastre începuturi 
de nemurire.

Zic «întîiele începuturi» fără să comit tauto
logie (decînd cu lecția ce mi-a tras-o dl D. Z. 
am de gînd să mă fac stilist bun!) căci litera
tura noastră, în deosebire de alte neamuri civi
lizate, prezintă o serie neîntreruptă de începă
tori, cari încep (iarăși tautologie!) prin a pro
mite, continuă prin a promite iarăși, și isprăvesc 
prin a promite pentru cea din urmă oară . . .

Au promis viața întreagă. Și în ziua cea de 
judecată — cînd distinsul nostru critic (toți cri
ticii noștrii sînt distinși!) i va lua de guler și 
le va răcni: «Bine dom’le, ce-ai făcut în lume 
cît ai stat?» El va răspunde sus și tare: «O, 
domnule critic, eu am promis, și cred că și asta 
e ceva, in o literatură minusculă ca a noastră.» 
«Ai promis, și n’ai dat nimic, domnule, și asta 
va să zică, a trage lumea pe sfoară — afară 
din volumul cercetărilor mele literare!» .. .

Și va merge acesta în focul de veci.
Trecînd peste această criză, a cărei umbră se 

răsfrînge în parte și asupra noastră, a drept-cre- 
dincioșilor muncitori dela «Luceafărul», să re
venim la anonimii noștri.

Nemurirea, această zeiță fascinătoare, care a 
alintat atitea frunți gînditoare și va mai mîngâia 
atîtea altele, ori cît de ademenitoare ar fi în 
atotputernicia-i, nu va putea eclipsa nici odată 
farmecul dulce al anonimatului.

La adăpostul acestui din urmă se scriu articolele 
de fond aie ziarelor, și articolele de literatură, a 
căror valoare crește în proporția mistică a ne
cunoscutului.

Cît de greu e să spui adevărul, și cît de greii 
e ca acest adevăr să fie perceptibil cetitorilor, 
îndată ce știu, că tu l-ai scris.
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Sub masca atotputernică a anonimatului, scri
itorul acestor rînduri ar putea începe o schiță : 
«Stau tolănit în camera cea mal luxoasă a pa
latului meu». . .

Dacă aș iscăli, ar rîde toată lumea în pumni 
sau într’un caz mai fatal, și-ar face serioase 
concluzii asupra acelui «meu» atît de normal, 
și de cum se cade . . .

Citești un articol de fond. îl afli desăvîrșit 
ca fond și formă. Cine asigură autorului imu
nitatea aceasta, cînd cetitorul vede iscălitura, ori 
bine cunoscutele inițiale?

Inițialele sau iscălitura își au și ele impor
tanța lor sugestivă : îndoit favorabilă celor mari 
și întreit ingrată mititeilor. Sînt nume și inițiale 
cari din capul locului te captivează. îți place o 
schiță saiî o novelă, îndată ce vezi semnătură 
lui Delavrancea; cetitoiul pierde adevărata mă
sură de aprețiare. Numele singur e așa de lu
minos, încît cetitorul nu mai are răgaz să caute 
eventuale pete în lumina aceasta de soare. Emi- 
nescu, Coșbuc, Caragiale, Slavici, lorga, — mai 
încape rezonarea criticei lingă aceste nume lu
minoase ?

Criticul, că-i critic și se emoționează, d’apoi 
bietul public, ce să mai spună el ?

E o sugestie.
Autorii mari proiectează lumina talentului lor 

și asupra creațiilor viitoare și ele ne ajung în 
mînă sub strălucirea aceasta, cîștigîndu-ne îna
inte de ce le-am fi răsfoit măcar.

Eu cred că admirația aceasta anticipativă nu 
e nici decum măgulitoare adevărătelor talente. 
Ele nu cer bilet de liber percurs pe socoteala 
acestei sugestii, ci în conștiința superiorității, 
chiar așteaptă o judecată dreaptă și severă, o 
dovadă aceasta, că publicul i urmărește și i 
înțelege in avîntul lor, Iar nu-i aprobă numai 
cu gestul nesigur al omului bun și mărginit, 
care nu-și dă samă despre ce anume e vorba, 
dar nu se îndoiește, că tot ce ar eși din con
deiul celebrului autor e cap de operă!

Strălucirea numelui orbește ochii cetitorului și 
el e încîntat cu ori ce preț.

Pînă să ajungi să cetești «Quo vadis», ai 
cetit atîtea recensii și laude asupra lui; ai citit 
numele acesta pe placate, în reclamele gazete
lor, ai văzut chiar cărți poștale ilustrate repre- 
zentind scena din circ cu Lygia, Ursus și tau
rul, ori cu Neron compunînd imnuri în fața 
Romei incendiate, numele lui Sienkiewicz ți-a 
intrat deja adine în inimă și cînd apuci în sfîr- 
șit să-i cetești, nu vezi decît un lanț neîntre

rupt de scene care de care mai admirabile, și 
rămîi încătușat pe veci.

Tîrzifl poate îți dai seama, că Sienkiewicz a 
voit să facă din Vinicius eroul principal, și că 
acesta e foarte palid alăturea de mîndrui și no
bilul Petronîus, și că unele scene și chiar sche
letul romanului îți amintește destul de deslușit 
romanul lui Bulwer: «Zilele din urmă din Pom- 
peji ...»

Ear publicul nu poate vedea opera însăși, 
ci vede pe autor și numai pe autor.

Și dacă păvaza aceasta e superfluă oamenilor 
mari, — e deadreptul ostilă bieților scriitori, cari 
apar pe arenă fără armură de oțel, fără coif și 
fără zale strălucitoare.

Ce caută acesta în locul cel sfînt, 
Acela de acolo ?..

se va întreba publicul, asemenea Margaretei 
lui Faust.

O lucrare mijlocie iscălită de un nume bine- 
cunosc\ t are în ochii publicului o valoare, la 
care nu se va putea ridica nici odată lucrarea 
desăvîrșită a unui necunoscut.

C/neascris? se întreabă la noi și numai foarte 
arare ce s’a scris.

Autorii noștri de seamă ar face mult haz de 
critică, dacă ar publica vr’o lucrare anonim. 
Discipulii și admiratorii de profesiune ar avea 
în cazul acesta, credem, mai puține epitete la 
îndemînă și abia ici colo vr’un critic cu ade
vărat conștiințios ar cunoaște «ex ungue leonem.» 
Și la urmă să li se spună: «Bine, oameni 
buni, ea am scris cartea asta! Nu aflați că-i 
escelentă?»

Anonimi’, autorii articolelor de fond ai zia
relor noastre de pildă, nu sînt favorizați de 
aceasti soartă. Au în schimb însă neasămănate 
recompenze. Cine va putea spune satisfacția ce 
o are autorul anonim al unui articol, cînd îl 
laudă chiar dușmanul lui? Și cine, mai ales, 
va avea desăvîrșită satisfacție a autorului ano
nim, desavuat de prietinul lui cel mai bun?

E o critică absolut justă. Autorii dispar, 
dușmăniile și prietinia dispar și ele și se cri- 
tizează singur lucrarea.

Va ajunge critica științifică, și .mai ales pu
blicul, la acest înalt punct de observație, încît 
să poată judeca opera în sine, fără cea mai 
mică nuanță de personalitate?

Și autorii noștri mari, avea-vor vre-odată 
mîngăirea de a se putea mmdri: «opera mea a 
plăcut nu pentru că eu am scris-o, ci pentru 
că publicul însuși a înțeles-o și a simțit-o ală
turea de mine» ? Al.
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C î H T E C
Frunză verde, frunză verde, — Frunză verde îmi aduce
La fereastra mea, Porumbița n cioc,
Fîlfîind din aripi bate Poate dragul meu trimite-mT
ftlbă porumbea. Veste de noroc...

.V
Poate-T frunză din dorita
Creangă de măslin...
— Biată inimă bolnavă, 
Frunza e de spin.

Sibiiu. R. O» MRIOR.

CRONICĂ Șl NOTIȚE.
Unul «gentleman». în Nr. 40 — din 13 Oct.

— al revistei economice «Activitatea» din Oră- 
știe, un «șevaler», dușmănit cu sintaxa limbei 
noastre, și bun amic al dlui Dr. Diaconovich 
(nu Diaconovici), publică un articol chilometric 
în care face apoteoza noualesului secretar al 
Asociațiunil.

Autorul articolului e dușman al «popismului», 
«filologiei» și al revistei noastre.

Pornind din «axiomul» că «nebunul n’asudă 
nici la deal nici la vale» și din faptul că «gen
tlemenii» cari atacă, sub masca anonimității
— deși D-zeu a dat tuturor dobitoacelor un 
nume — nu sînt vrednici decît de milă sau 
dispreț, — n’ar trebui să mai răspundem <u 
nici un cuvînt la nălucirile neserioase cari îm- 
pînzesc aproape o pagină și jumătate din «Ac
tivitatea».

Ca să nu-și imagineze însă necunoscutul 
vre-un triumf — și împreună cu el poate di
rectorul și unii cetitori neorientați ai numitei 
reviste — prin cel mai meritat răspuns din 
partea noastră: «todtschweigen», vom face mai 
întîi cîte-va spicuiri din elogiile cu cari îl în
zestrează pe dl Diaconovich, pe care-1 rugăm 
să nu se supere dacă le reproducem textual:

»E adevărat, că domnul D. e advocat și 
nu literat. Din contră (?) aceasta e pentru 
împrejurările noastre concrete bine, Diacono
vici e literat ca advocat și advocat ca literat.»

— Ați înțeles? Dl D. e advocat și nu li
terat. în împrejurările noastre însă este din con
tră un advocat ca literat și un literat ca advo
cat. E o drăgălașă perinutație, dragă cetitorule. 
nu te zăpăci! Tot așa am putea zice: domnul 
literat este un Diaconovich ca advocat, sau 
domnul advocat este literat ca Diaconovich, sad 
din contră advocatul este un Diaconovich ca 
literat.

«Dl D. are încă prea multă cultură literară 
pentru cerințele noastre și mai ales pentru 
scopul »Asociațiunii transilvane».

între paranteze, șevalere, «Asociațiune tran
silvană» nu mai avem.

«La «casine» vedem pe toți bătînd cărțile, 
dar foarte rar pe cîte unul cu vr’un jurnal 
în mînă. Aici merită dl Diaconovici toată 
lauda».

Șevalere, dacă ai ști măcar interpuncție, 
după-cum nu știi scrie romînește, ai fi pus aici 
virgulă și nu punct, și nu i-ai fi aruncat dlui 
D. în față acest lucru, care aparține «diver
selor scornituri».

«Dl D. a dat viață «Enciclopediei Romîne», 
cel mai mare op literar și științific al timpului 
ultim al tuturor Romînilor».

Autorul e de bună credință și vorbește 
serios 1
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Și cînd săvîrșește caracterizarea persoanei 
dlui D.: «Un om vesel, asociabil, spilcuit și 
elastic»... e tot așa de serios.

Ce va zice oare dl D. la epitetele panegiris- 
tulul său războinic?

Autorul care-și exprimă opiniunea »cu fran- 
cheța și imparțialitatea acelui om, ce arborează 
lealitatea și libertatea examinării ca o devisă 
falnică», spune despre burghezimea noastră (ci
tește : advocații, medicii, profesorii, funcționarii 
noștrii) că are învățătură dar nu cultură, amin
tește apoi de un pretins docent la universitate, 
— pe care-1 înjură — iar «Luceafărul» îl 
numește «harababură de literatură, știință, 
filologie, fără nici un program, și nici o țintă», 
«un fel de ermafrodit». Mulțumim autorului (pe 
care divul Traian să-l povățuiască) pentru acest 
ton șevaleresc, în numele burghezimii noastre, 
al pretinsului docent universitar și al umilitei 
noastre redacții!

Cel ce înnoată «în apa rece a realismului 
brutal» e vădit că nu află în revista noastră 
nici o țintă și nici un program. Și de va mai 
scrie o sută de articole tot nu o va afla.

Scriind epitetele de «harababură» și «erma
frodit», poate că autorul s’a gîndit la articolul: 
« Un curent neîntemeiat în literatura romînească» .*)

Dacă da, atunci autorului nu-i rămîne decît 
să pășească nemascat pe arenă...

în acest caz la revedere «harmonicetip urban»!
Redacția.

CĂRȚI $1 REVISTE.
(Dări de seamă și notițe bibliografice.)

Alexandru P. Vojen, Carmen Sylva, — studiu cri
tic, — Arad 1904.

Un tînăr făr de musteață, cu o frunte înalt boltită 
de-asupra unor ochi mici de Cazac neastîmpărat, a 
descălecat din părțile lașului în țara noastră, purtat de 
gînduri de apostol: luminarea cărturarilor romîni din 
Ungaria. Și graiul apostolului cu polecră barbară cu- 
vîntă c’un avînt exaltat despre tainele operei de artă a 
Carmen Sylvei și despre misterele greii de tălmăcit 
ale nemuririi sufletului nostru. Spusele lui farmecă 
lumea dela noi și cinstiți! creștini serbătoresc pe apo
stolul Alexandru... iar acesta încasează coroană lîngă 
coroană, trăește bine și e fericit.

Conferința «Carmen Sylva» s’a și tipărit. Acei cari 
au auzit-o pot deci să-și reînvie ușor farmecele trăite, 
în aceasta conferință e bine că s’a accentuat nota na
țională din activitatea reginei-poete, fiindcă aceasta

*) Vezi «Luc.» a-1903, num. 14, p. 243. 

pentru noi e cea mai simpatică. Restul conferinței nu 
ne descopere pe acel care vrea «a croi un noă drum 
cercetărilor întreprinse asupra operilor literare» (Cf. 
Revista idealistă An. I. Tom. II. p. 395). Pe originalul 
cu «o nouă direcțiune a criticei», cu un «nou sistem de 
cercetare și procedare» din «Mișcarea literară la noi» 
îl regăsim și în această conferință, Iar în plus o doză 
curioasă de avînt poetic declamatorie falș.

Conferința a doua nu o cunoaștem. Se zice însă că 
s’ar adăpa din apele teozofiei și ale altor sisteme filo
sofice necongruente cu maturitatea minții celor mulți. 
Și-a căror răspîndire printre cei cari primesc fără să 
controleze și judece, numai dăunătoare poate fi. De 
aceia ne mirăm mult cum o foaie ca «Poporul Român», 
care are o misiune sfîntă și care trebue să-și cumpă
nească orice vorbă, sare în apărarea teozofiei, (Vezi 
Poșta Redacției din Nr. 38 — 1904) pe cînd alte 
foi ale noastre: «Răv.», F. Diec.» n’afl găsit la loc să 
aprobe aceste idei «mîntuitoare». Această nouă profe
siune de credință poate să-și aibă rostul ei la anumite 
neamuri c’un trecut cultural matur, dar cine o propo- 
văduește între poporul nostru dovedește o desăvîrșită 
desorientare asupra desvoltării firești a unui neam și 
prin urmare face o fundamentală greșală, care mai ales 
unei foi poporale nu se poate Ierta.
Alta e chemarea noastră a tuturor: cultivarea culture! 
noastre naționale și a limbei noastre mame, ca să nu mai 
fim vrăjiți de farmecul limbei vorbite de pribeji ca Vojen. 
Acesta a fermecat lumea cu frumsețea și muzicalitatea 
limbei, Iar cei neobicinuiți nu și-au mai daf silința să 
se oprească și asupra fondului. Și de-ar fi făcut-o aceasta, 
desigur că nu proslăviafi existențe dubii certate cu bu
nele moravuri.

Administrațiunea casei bisericii. «Cîte-va cuvinte 
asupra bisericilor Sf. Nicolae-Domnesc și Trei-Ierarchl 
din lași». București, 1904.

O elegantă broșură de 59 pagini în care dl Alexandru 
I. Lăpedatu povestește în cuvinte alese și documentate 
istoricul bisericilor de curînd tîrnosite din lași, iar dl 
Lecomte du Noiiy face descrierea artistică a acestor 
biserici.

* * *

/. C. Popescu-Polyclet, Viorele, versuri. Craiova, Li
brăria și tipografia David I. Benvenisti, 1904. 1 volum 
de 92 pp. în 8». Prețul 1 leii.

Mulți visători încearcă să înstrune și astăzi Lyra și 
să-și doinească frumos frămintările inimei lor tulburate 
de văpaia ochilor cutărei Laure, dar acordurile ei nu 
mal opresc lumea noastră alungată de afaceri, glasul 
ei nu-1 mai ascultă nimeni .., doar cîteva suflete în
drăgite ... Unde sînt clipele liniștite și făr’ de gînduri 
cînd inima-șl cînta, supt vraja nopților de lună, tainele 
dorurilor sfinte ? S’au dus ... și n’a mal rămas decît 
amintirea lor duioasă.

A scrie astăzi versuri lirice e greu, din cale afară 
greii, fiindcă sufletul poetului trebue să fie o adevă
rată comoară înveșmîntată in cea mai desăvîrșită formă, 
ca să poată farmeca și fura inima și auzul mulțimii ri-


