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O NOUA POETA: DOAMNA FARAGO.

Să fie vre-o doi ani, poate chiar mai mai puțin de atîta, de cînd 
scrie femeia care iscălia întăiu cu acel nume turcesc de Fatma care 
nu se prea potrivește ca pseudonim literar și se potrivește mai puțin 
decît alteia unei poete a visărilor melancolice, a meșteșugitelor apro
pieri între priveliștile naturii și mișcările sufletului omenesc, a multor 
trecătoare lucruri gingașe. Mai multe reviste, întăiu, mi se pare, «Re
vista noastră» a d-nei Constanța Hodoș, au tipărit poesiile acestei 
cîntărețe nouă, care se impunea prin curăția graiului, prin cadența 
largă a versului. Și în această revistă au apărut destul de des poesii 
iscălite: Fatma. Acum, d-na Elena Farago, care de curînd își destăi- 
nuise numele cetitorilor, strînge la un loc ce a scris mai bun și dă, 
în editura «Luceafărului» din Pesta, un volum de peste o sută de pa
gini, care va răzbate de sigur, de și nu în cercurile mai largi, care 
prețuiesc cu deosebire noutatea, felurimea, puterea.

Acest volum vine poate prea curînd pentru cineva așa de bine în
zestrat ca d-na Farago. Mai trebuie timp pentru ca talentul ei să se 
fixeze ’n formele în care se va dezvolta mai departe și pe care nu ar 
fi bine să le părăsească. Deocamdată, această scriitoare care-și începe 
abia rostul, sufere înrîuriri care nu se potrivesc cu firea și cu pute
rile ei, ea urmează mode câre n’o prind și caută să trezească prin 
mijloace slabe ecouri care s’au stins de mult, după ce atîta timp ră
sunaseră măiestru pe urma glasului unui uriaș. Pe cînd poesiile ușoare 
ale d-rei Călugăru sînt nemerite ca ton și foarte asemenea între ele, 
în ceia ce privește coloarea și timbrul, aceastălaltă scriitoare, de un 
mai mare avînt, de o mai vădită putere de a înnainta și de a se pre
face, de o mai bogată inspirație și de o conștiință mai înnaltă a da
toriilor ei, — șovăiește încă, își caută un drum printre formule, amin
tiri, răsunete.

Este un întreg șir de poesii care, de sigur, putea să lipsească: 
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lungile monoloage cu sine însăși care defilează în versurile solemne 
pe care d-na Farago (să lăsăm la o parte numele de debut : Fatma),, 
pe care d-na Farago le poate înmulți pănă la nesfîrșit, cu o măies
trie de formă, cu un sunet armonios care nu se pot tăgădui. D-sa 
a cetit pe Eminescu, fără să se cunoască aceasta prea mult; a cetit 
însă și pe Vlahuță, și aceasta se cunoaște. Cercetătorul evlavios al tai
nelor sufletului său însuși a învățat-o, vădit, să cìnte. A lui e acea 
sonoritate învăluită, ale lui sînt acele largi umbre triste, a lui e acea 
căutare a celor nevăzute, care nu se pot coborî nici-odată, acea în
trebare a sufletului rătăcit care merge dureroasă pănă la capătul lumii 
și se întoarce și mai nemîngîiată acasă, în golul credinții față de 
oameni și viață. Zăbranicul vinețiu îl cunoaștem de la cellalt, de la 
învățător, de la model. Numai cît Vlahuță e totdeauna un stăpînit, 
un înfrînat, care lasă să se audă puțin din multe, foarte multe ce ar 
putea să spuie ; la el e strìngere la un loc, e condensare; un larg 
fond se simte în dosul acelor lucruri ce se spun. Și felul chiar de a 
le spune e mișcat, duios, vibrant de o mîndrie care nu vrea să strige 
și nu poate să vorbească în graiul cuminte din fiecare zi. Oe poate 
da însă din toate acestea un suflet de femeie, care nu e în stare să ră
sune decît de durerile sale mari și adevărate, și nu de suferințile în
chipuirii, culese de pe filele unei cărți iubite ?

Să spunem lămurit : această lungă tînguire care nu doare, care nu 
indignează, are numai meritul unui vers corect, frumos pe alocurea, 
care curge veșnic, dintr’un izvor bogat în unde fumurii, încete, ca un 
rîu din lumile abstracției desăvîrșite în care nu poate trăi nimic.

Dar poeta a găsit de la o vreme tot mai mult, și alt ton, alte to
nuri. Nu i-a plăcut numai, ca oricăruia ce o ascultă, acel ritm al 
poesie! populare, care poate să salte, dar poate să se și frîngă, poate 
să se mlădie,- să se oprească pe gînduri, să se arunce sălbatec, să 
gîlgîie în zbucnituri dese, să se răsfațe apoi pe alocurea senin de tot 
albastrul cerului. Scriitoarea acestor d’intîiu «Versuri» i-a furat și 
taina. înțelegând parcă superioritatea lui față de ceia ce ea poate 
spune mai bine, cu o bucată în metru poporan își deschide d-na 
Farago volumul, cu acel :

Caier blînd, răsfiră-te,
Fir duios, înșiră-te,

care sună în adevăr ca un blînd și lin cîntec de țesătoare. Mai de
parte, întîmpini chemarea rîndunelei

Rîndunea ușoară 'n zbor,
Crainic primăverilor,
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care nu e mai pre jos de cea d’intîiu. Apoi poeta va vorbi pe rînd, 
ca în sfaturile poporului cu firea, către «jocul de unde împietrit», 
către «salcia îngemănată», către «firicelul de lăcrămioară». Fără ase
menea invocații care înstrună pentru poesie sufletul ascultătorilor, 
același spirit se desface din plîngerea femeii de țară căreia i s’a pus

...în prag străjer,
Datini grele ca de fier,
Și zăbrele la ferești 
Mi-au pus pilde bătrîneștl.

în același fel e prohodul «pomului frînt», ce se închină din frun
zele uscate pentru cea din urmă oară, sau spovedania «nebunei» care 
caută un iubit ce nu este.

Acest cîmp e foarte întins, și viețe întregi de poeți adevărați se pot 
cheltui cu folos în străbaterea lui. Pot răzbate însă prin el și pot 
munci cu folos numai aceia cari aduc un suflet curat, în care se păs
trează încă nevinovăție în simțiri, naivitate față de natură. Pentru 
un bărbat, el e mai primejdios decît pentru o femeie care poate uita 
de sine mai ușor ca să înțeleagă apoi acele glasuri ce se aud din tot 
largul pămîntului, din toate adîncimile lui, numai atunci cînd soco
teala, rațiunea, planurile vieții au tăcut, s’au dus. Un volum întreg 
de asemenea cîntece ale cîmpului ar fi avut o altă însemnătate și 
unitate și noutate decît acesta, cu bucățile de lirică învățată, filoso
fică, ce cad între celelalte și li slăbesc amintirea.

Și în cîteva alte domenii însă, această începătoare ar avea de cules. 
Cine cetește bucata în care se proclamă de unde vine pentru oameni, 
prin frumusțea femeii, descoperirea și prețuirea tuturor farmecelor 
lumii, cine ascultă povestea rîului înghețat și află că și în viața oa
menilor sînt lucruri care-i samănă, cine va fi mișcat apoi de povestea 
stejarului, ce se tipărește astăzi aice, acela va aștepta de la această 
scriitoare și alte traduceri în natură a simțurilor omenești și alte tra
duceri în simțire omenească a priveliștilor firii și altele din acele 
apropieri între înfățișările materiale și morale, ce-și corespund desă- 
vîrșit, ale lumii noastre.

în sfîrșit, cetind cîntecul despre fetița zglobie ce s’a destăinuit bu- 
nicăi, acela despre visul bătrînei singuratece ce se vede mamă 
iubită, matronă venerată pe care o încunjură odraslele multe, trebuie 
să dorești ca d-na Farago să dea tot mai multe cercetări de acestea 
ale sufletului femeiesc pe care tot o femeie le poate face cu mai multă 
izbîndă, fiindcă ea are pentru aceasta un învățător nelipsit și veșnic, 
pe sine însăși.
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Cutare pastel e printre cele mai bune ce avem; cutare încercări 
de metruri nouă, complicate, plac pe alocurea și, oricum, intere
sează. Iarăși cărări ce se desfac spre viitor. Mierla roabă ce cînta 
zbătîndu-se de durere între gratii, această nouă dovadă de pricepere 
pentru mișcările sufletești cele mai umile, e încă un semn bun.

De mult nu scrie la noi o femeie cu idei, cu știință de vers, cu 
iubire pentru arta sa. Părăsind pentru totdeauna discuțiile cu sine 
însăși, lăsînd altor tânguitori lungul vers de jălanie, vorbind naturii 
fără viață, pe care o învie, deslușind pe cei smeriți din viața oame
nilor și din afară de dinsa, căutînd a da de urma potrivirilor tainice 
ce se află între cele însuflețite și cele fără suflet, d-na Parago îșî va 
însemna trainic numele în literatura noastră.

N. IORGA.

/ S U S

Ai fost un om și-ai pătimit ca dînsul...
Un Dumnezeii — cum îl credeați părinții — 
Plutește ’n veci de-asupra super iuții:
El nu ni poate înțelege plînsul.

Pe Dumnezeu de l-am vedea în cue,
Cu pieptul plin de lănci, cu chipul supt, 
Am spune căt-i un joc, dar jertfă nu e: 
El din ființa lui nimic n’a rupt.

Dar Tu ai sîngerat pe negre căi, 
Supt umilinți ce nu le știe cerul;
Tu ai gemut cînd te pătrunse fierul, 
De:atl tremurat și ucigașii tăi.

Și ochii tăi cei blînzi se înnoptară,
Și gura ta s’a 'nvinețit de chin,
Și duhul tău, ce nu putea să moară, 
A smuls din trup suspin după suspin...

Un om, un om prin patimile tale!
Și totuși cît de sus, lumina mea,
Te-a înnălțat răbdarea sfînt’a ta !
De mila ta, la glasul tău de jale,
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Să se deștepte morți de mit de vremi 
Și-adîncul lumii să se înfioare,
Iar tu — să ai privirea iertătoare, 
Un om să fii — și tot să nu blestemi !...

Cum au putut să steie laolaltă 
Atîta chin și-atîta bunătate ?
Se rătăcește mintea și nu poate
Să te urmeze 'n lumea ta înnaltă....

** *

Al nostru ești: al celor slabi și goi — 
Pămînt ți-e trupul și ’n pămînt s’ascunde, 
Dar umbra ta rămase printre noi
Și inima-mi te simte orișiunde:

De sufletul ce-a întîlnit miserii
Și cu obolul săil le-a vindecat,
7e-apropii lin prin negura tăcerii
Și strîngi în taină mina care-a dat;

Apostolului răsplătit cu ură,
Tu-i spui: Mergi, nu ești singur în durere! 
Și gura ți-o înfrățești cu sfînta gură 
Ce-a semănat nădejdi și mîngîiere;

De cel ce geme, neputînd să moară, 
Apropii cupa liniștii de veci, 
Mereu sporește-a inimii comoară 
Și drum de zîmbet lași pe unde treci....

Al nostru ești! Ce ochiți văzu vr’odată
Că te-al suit la cer, purtat de nori ?
Ce gînd nebun zvîrli această pată
Pe cel mal mare dintre visători ?

Putut-a oare sufletu-ți să fugă
La cei senini și fericiți din cer,
Cînd jos, prin murmure de chin și rugă, 
Atîtea brațe tremură și-l cer?

Nu, nu ! Ale Golgotei reci piroane
Nu te-au lipit atît de strîns pe lemn, 
Cît te-a legat de-acest pămînt nedemn 
Nemărginirea rănilor umane.
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Atîta timp cît lutul n'o să crească
Copii asemeni chipului tău sfînt;
Atîta timp cît liniștea cerească
Nu se coboară în inimi pe pămînt;

Cît timp nu vezi aieve tot ce sameni
Și ochii toți de plîns n’or fi deșerți,
Atît de mult Tu cel născut din oameni
Va trebui să mîngîi și să ierți;

Atît de mult vei auzi jelire
Și rana ta va sîngera mereu — 
Îmblînzitor de oameni prin iubire, 
Tu ți-ai ales destinul cel mai greii!

.... Dar, cînd vel smulge ’ntreaga omenire
Din somnul lung al greului răbdat,
Cînd nu va fi, nici chin, nici rătăcire,
Atunce Tu zîmbi-vei împăcat;

Atunce numai îngerul hodinii
Va coborî supt ochiu-ți înțelept:
îți va culege de pe frunte spinii
Și-ți va închide rănile din piept.

P. Cerna.

FRAȚI

Fără să ridice privirea de pe hîrtiile ce iscălia, maiorul răspunse 
răstit:

— Va merge cornistul companiei.
Ofițerul vroi să mai adaoge ceva, dar maiorul nu-i dădu vremea, 

ridică în sus capul, și, cu acea luminiță gălbuie în ochi, ce dădea 
căutăturii lui un aier de veselie, chiar atunci cînd era înfuriat, spuse 
răspicat:

— Cred c’ați înțeles, domnule sublocotenent.
Ofițerul răspunse, scurt, că a înțeles, și plecă ; străbătu sala pe 

lîngă camarazii ce-1 priviau bănuitori, apoi luă drumul drept în spre 
compania lui. în ușă îl aștepta serjentul-major, ofițerul îi porunci, 
la rîndul său, cu un glas ce împrumutase ceva din acel al maio
rului: «Va merge cornistul companiei». Serjentul-major se întoarse: 
«Va merge...», dar nu avu cînd să sfîrșească, cineva din fundul în
tunecos al sălii, cornistul care auzise și ordinul comandantului de 
pluton, răspunse innăbușit, dar hotărît: «Am înțeles, să trăiți domnule 
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serjent-major». în această vreme, ofițerul intră în cancelaria com
paniei, își puse mantaua, își luă chipiul, și, ridicîndu-și gulerul, ieși 
în curte, îndreptîndu-se spre poartă ; o luă pe o stradă lăturalnică, 
mai apropiată. Ajuns acasă, își aruncă sabia și chipiul într’un colț, 
mantaua în altul, nu dădu voie să i se facă focul, și se aruncă în pat.

Cu fața înfundată în perne, degeaba căuta să-și găsească un as- 
timpăr. fi fu peste putință să adoarmă. La urma urmei, vrînd să-și 
gonească neliniștea, se încercă să gîndească într’un anumit fel: «Mă 
rog, nu-i murise nimeni dintre cei de aproape ai lui, nici-o rudenie 
mai îndepărtată, nici măcar un prieten dintre aceia cu cari ar 
fi petrecut clipe tulburi, sau fericite, ce pecetluiesc trăinicia în
frățirii a doi oameni. Nu, ci un soldat, un străin mai la urma 
urmei pentru dînsul, un om pe care-1 avuse un an în frontul com
paniei...... Așa vroia ofițerul să-și înlăture mîhnirea, dar nu putea. 
Gîndul celălalt, cel care izvora fără voia lui, acela îi reîmprospăta 
alte lucruri în amintire. Căci sînt atitea prietenii, atîtea înrudiri sufle
tești, legate numai dintr’o vorbă caldă, dintr’un semn. Pentru asta, 
pe semne, își aducea aminte cum, în cutare zi de marș chinuitor, pe 
o arșiță dogoritoare, ceruse apă la soldațil din plutonul lui, — mai 
nimeni nu avea, iar celor ce li rămăsese poate cîteva picături, le 
păstrau pentru setea lor de oameni trudiți ce duc atîta amuniție pe 
ei. 0 singură mînă a întins bidonul, dar în așa fel, că cel din rîndul 
al doilea, ce-1 dăduse, rămînea ascuns, parcă într’adins, după ranița 
camaradului din rîndul întîiu. Cînd a înnapoiat bidonul, l-a ținut 
aproape, silind pe soldat să se arate: era Stan Petre.... Dar în cutare 
noapte ploioasă, în avanposturi, în manevra trecută, cînd a găsit 
în cortul lui un culcuș de paie uscate, pregătit pentru o odihnă 
mai cum se cade 1 Tocmai tîrziu află, printr’o întîmplare, că tot 
Stan Petre i le adusese... 11 primise ca recrut în urma stăruinței 
fratelui său, cornist al companiei cu doi ani de vechime. îl între
base: «Vrei să vii la- mine, băiete?». Recrutul își apropie răpede 
călcîiele, își scoase iute căciula, și răspunse din toată inima: «Vreau, 
cum nu, să trăiți domnule sublocotenent...». Ce putere de a însenina 
pe alții avea soldatul acesta ! Numai să-l fi privit, în marșuri, mer- 
gînd voinicește, totdeauna zîmbind, cu ochii țintă la frate-său, cor- 
nistul ce suna de clocotiau depărtările, și-ți trecea orice osteneală... 
Rar soldat și prieten credincios ca Stan Petre ! Acum cîteva zile, 
intrînd dimineața în companie, îi ieși cornistul înnainte ; cu glasul 
înnecat de lacrimi, îi spuse că peste noapte dusese pe frate-său la 
spital. îl cuprinsese o arșiță grozavă, vorbia într’aiurea, iar doctorul, 
chemat grabnic, spusese că-i tifos. De frică să nu se îmbolnăvească 
și alții, îl scosese răpede din casarmă. îl văzuse la spital, pe patul 
de chinuri, cu buzele arse, cu fața suptă, și cu ochi șterși ce nu mai 
puteau cunoaște. Ieri, la raportul companiei, caporalul de serviciu 
îi raportase că Stan Petre murise. Iar maiorul, om bun, dar cu 
toane, nu îngăduise ca la înmormîntare să sune un alt cornist.

Înțelegînd că nu va putea adormi, chinuit de gînduri și amintiri, 
ofițerul se îmbrăcă, și, cu toate că nu era nevoie, plecă din nou la 
casarmă.
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A doua zi începuse a ninge. Plutonul de paradă venise, și se în
șirase în ograda spitalului, în fața odăii întunecoase ca o hrubă de 
beciu. Un caporal și cîțiva soldați intrară innăuntru. Ofițerul făcu 
semn cornistului să se ducă și el, apoi innaintă singur, intră pe ușa 
îngustă, scoborî cîteva scări și rămase lingă părete. In mijlocul că
măruței de piatră, pe o masă, Stan Petre părea că doarme ușor, 
gata să tresară la cel d’intîiu sunet al «deșteptării» pe care nu mai 
avea să o audă nici-odată. De pe față i se dusese parcă urma de 
zbucium ce rămine după o boală plină de chinuri; in locu i răsărise 
zîmbetul acela cuminte ce descrețise de atitea ori fruntea ofițerului.

La căpătăiu îi plîngea maică-sa, o femeie slabă, trudită de muncă, 
cu picioarele goale, pe o vreme ca aceasta de început de iarnă. Mai 
încolo, un frate al ei, cu decorațiile războiului pe piept. Cînd bătrîna 
văzu pe celalt băiat al ei, începu a se boci în gura mare: «Mi l-o 
luat Dumnezeu, și m’o lăsat numai cu tine! Băietul mamei băiet».

Iar bătrînul căuta s’o liniștească: «Taci, Smarando, așa o vrut cel 
de sus». Apoi veni lingă ofițer, se opri, la o parte, și spuse: «Să 
trăiți, domnule sublocotenent, nu vă supărați, așa-s femeile, mai slabe».

Ofițerului i se ridicase un nod în git, nu putu să răspundă nimic, 
și, de frică să nu-i scape o lacrimă, își ținti privirile pe una din de
corațiile bătrînului.

Cu două zile înnainte, se dăduse ordinul de zi prin care Stan Petre 
era făcut fruntaș; camarazii lui vrură să-i dea întîiul și cel din urmă 
dar al lor, — doi dintre dînșii îi cusură, pe mînecile tunicii, galonul 
împletit din mătasă: puseseră mînă dela mînă și-l cumpăraseră. Și de 
odată unul băgă de seamă că numai cravata îi lipsia fruntașului 
Stan Petre; cornistul își desfăcu răpede cravata lui, și o înfășură 
ușor, ca și cum i-ar fost frică să nu-i tulbure somnul, la gîtul fra
telui său. Iar maica-să, cu degetele ei groase, de abia îi atinse fruntea 
și-i așeză capul pe pernă: «Așa, să nu se lovească, dragul mamei».

Preotul sluji puțin, apoi patru soldați așezară sicriul pe o năsălie, 
și-l scoaseră afară. Soldații se descoperiră. Ningea des, cu fulgi mari, 
ce cădeau ca niște flori albe de cununie. Preotul trecu înnainte, 
apoi veniau soldații ce purtau năsălia, cei doi bătrîni, ofițerul și 
plutonul. Plecară în bocetele mamei.

Ofițerul privi pe gornist. îl văzu că duce cornul la gură, că stă 
cîteva clipe fără să poată suna, apoi auzi un scîncet ce se schimbă 
într’un hohot de plîns, și, de odată, ca un strigăt de nespusă durere, 
cîntecul de îngropare al ostașilor străbătu aierul. Și’n clipa ceia i 
se păru că aude un șopot înnăbușit în rîndurile soldaților din urma 
lui, vroi să privească înnapoi, dar nu putu, căci lacrimile îi năpă
diră în ochi; înclină capul pe piept, și începu a plînge.

Em. Gîrleanu.
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UNUI STEJAR
\-------

La crucea dintre drumuri te-ai pomenit crescînd
O fi un veac de-atuncea, — o biată rămurea
Erai, și-ți era groază de lumea ce trecea 
Că mulți dintre aceia ce n'aveau zor de drum 
Crestat-au cu briceagul în trunchiul tău plăpînd, — 
Și nu li era milă, și nici li da în gînd, 
Cum vînturile toate își răzbunau pe tine,
Că poate-ar fi mai bine să-ți pună o proptea.—

Acum ți-au pus o tablă, și 'n slove mart pe ea 
Sînt scrise cîfeși patru cătunele vecine, 
Și tu li arăți calea drumeților străini, 
Și te cunosc copiii cîți sînt în patru sate, 
Și li ești drag de parcă în tine-și văd strămoșii, 
Și nelipsit ți-i chipul din cîte le spun moșii 
Că vezi tu li-al fost martor în cîte drumuri toate.

Și ai crescut aicea încet, încet, așa,
Fără să-ți spuie nimeni cuvînt de mîngîere,
Și mult ai plîns pin’ trunchiul plăpînd a prins putere, 
Și-aii început să vie în zilele de vară
La umbra ta drumeții, spunînd de cîte ’n lume,
Și de la ei aflat-al că ai și tu un nume, 
Bătrînule stejar...

Odată, într’o seară, — abia&crescuseși mare, 
Venia pe drum o fată plîngînd, ’și s’a oprit 
Și-a stat întreaga noapte bocind în gura mare, 
Și-apoi tîrziu, spre ziuă, cu graiu mal potolit 
A prins să zică-un cîntec, —

Și-atunci, întâia oară
Știut-ai că sînt inimi ce pot răbda dureri
Mai mari decît a’ tale cînd te ’ncrestau drumeții, 
Și dor mal greii ca vintul, și decît toți nămeții, 
Și-ai învățat atuncea că se găsesc și 'n lume 
Copii cari crescut-au lipsiți de mîngîieri....

Și-apoi de-atuncl încoace te-ai oțelit văzînd 
Cîte nevoi în lume, cît plîns și cîtă luptă...
Ți-aducl și-acum aminte de prunci cu fața suptă 
Și de femei speriate, înghemuiți de-a valma
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Cu lucruri de-ale casei, în timpuri de băjenii
Cînd hordele dușmane goniau spre munți sătenii.
Și parcă simți și-acuma, —'de și cam mulțl sînt anii —
Cînd pentru 'ntăia oară aii fost trecut dușmanii
Cum te-a durut în creștet și cum te-ai strîns de groază ;
Dar nu mai era teama că s'or lega de tine,
Ci te gîndial la pruncit lăsați în slaba pază
A brațelor bătrîne, —

Si, cît de bucuros
Te-al fi plecat atuncea, să te doboare jos,
De-ai fi putut cu asta să domolești vrăjmașii...

Și cu cît drag, bătrîne, te-al fi plecat securii 
în timp de răzmeriță, să dai un ajutor
Acelor ce-și dau viața pentru pămîntul lor...
O, parcă-i vezi și-acuma aidoma, — pandurii...

... De un' să li poți spune pe toate în de rost?
Văzut-ai și țiganii în timpul dezrobirii,
Treceau pribegi în cîrduri urmând blestemul firii
De-a nu-șl avea în lume cîndva un adăpost...

Si-ți mai aduci aminte și de haiduci, — ți-erau
Atît de dragi, — din treacăt rupeau cîte o f runză
Si-așa cîntaii de jalnic, — și te durea că n'ai 
Puteri să li poți face vre-un rost să se ascunză. 
Treceaii cîntând spre codru, pe cai ce păreau zmei,
Si ’n viersul lor tu parcă îți regăsiai copila
Care-a venit odată de te-a 'nvățat ce-i mila
Si te-a 'nvățat atuncea întăiii din viersul ei
Cîtă durere poate să 'ncapă într'un cîntec....

Brăila. Elena Fabago.

CUGETĂRI

Tinerii visează înnainte, bătrînii visează în urmă; la mijloc, bărbații luptă.
*

A fi exact, înseamnă a fi ceva înnainte.
*

Sînt lacrimi care împacă durerea și altele din care ea se hrănește.
*

Stelele cred că soarele fuge de ele. •X.



Dorobanți (După Bouquet).

Supliment la SamXiMonl», anul V, Xo. 23.



Supliment la * Sănia tiătorul*, anul V, No. 23.

Aurar! spălînd aurul ( după Raffet).
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ONOAREA OFIȚERULUI ROMÎN
(Sfîrșityi.

îngăduința ca și favoritismul zdruncină puternic temeliile oștirii; pe 
asemenea basă șubredă nu putem clădi o organisație solidă, nici des- 
volta o noțiune sănătoasă a onoarei. în aplicarea acestui principiu se 
resumă severitatea militară, care a devenit o expresiune curentă, dar 
adese ori rău înțeleasă.

Pe lingă severitatea și scrupulositatea, elementul principal în această 
parte a educației militare este personalitatea, pilda superiorului. Cu drept 
cuvînt a zis Napoleon :

«Onoarea unui comandant constă în a executa ordinile primite ; în a călăuzi 
pe subordonații săi pe calea onestității; în a menținea o bună disciplină ; în a fi 
credincios, în toate, intereselor Statului și suveranului; în a jertfi cu desăvîrșire 
interesele sale personale.»

Vrea să zică și acest mare căpitan este de părere că onoarea exterioară 
trebuie să coincidă cu cea interioară și că comandanții unei oștiri sint 
cei d’intăiu cari trebuie să fie conscienți de acest adevăr.

Am căutat a arăta unde sînt rădăcinile sentimentului onoarei ostășești 
și care este basa pe care putem să întemeiem o concepție sănătoasă a 
onoarei.

Cuvîntul napoleonian onoare și patrie 1 2 pus în fruntea acestui studiu 
ni arată că onoarea ostășească este strîns legată de onoarea națională.

1 V. n-le 13, 16 si 20 din acest an.
2 Această devisă are originea sa de la decorația francesă Legiunea de onoare, 

pe care ea s’a pus de Napoleon I-iu la înființarea acestui Ordin (19 Maiti 1802).
8 Sămănăiorul, An. V. N-le 5, 6.

Căci, precum pe onoarea individuală a fiecăruia se întemeiază onoarea 
unei comunități, unui corp întreg și precum onoarea unui corp se răs- 
frînge asupra membrilor săi, tot astfel se întîmplă cu oștirea și națiunea. 
Onoarea amîndurora este nedespărțită.

în special, cu valoarea și, prin urmare, cu onoarea ofițerimii scade sau 
se urcă valoarea și onoarea națională, precum am dezvoltat aceasta cu 
alt prilej, intr’un studiu intitulat «Chemarea Ofițerului» 3.

Onoarea națională, ca și cea individuală sau aceia a unui corp ofițeresc, 
nu este numai exterioară; ea nu poate fi o pretenție neîntemeiată pe 
merite și pe aspirații. Onoarea națională are drept temelie o dezvoltare 
constantă și vrednică și conlucrarea unui popor cu alte națiuni pentru 
un scop înnalt; această din urmă condițiune se impune mai cu seamă 
popoarelor mai mici.
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Mai găsim și o altă asămănare în această privință; precum onoarea 
ostășească nu trebuie să degenereze în vanitate sau aroganță, așa și onoarea 
națională cere ca patriotismul să nu capete caracterul unui naționalism 
extravagant sau al unuî șovinism neraționat; concetățenii unui Stat să nu 
se facă laudatores temporis acti, uitînd a pune în practică formula patriae 
inserviendo consumor, prin care strămoșii lor aü ajuns la mărire.

Nu trebuie deci să uităm că, d’impreună cu onoarea exterioară de care 
ne bucurăm, cu creșterea importanței situației noastre în Europa, cresc 
și îndatoririle noastre față de lumea apuseană. Strălucirea titlului de 
Regat, reputația națiunii romîne, creditul Statului nostru atîrnă de 
modul cum vom organisa de acum înnainte cultura și civilisația poporului 
nostru, de modul cum vom dovedi că înțelegem misiunea noastră.

Este nediscutabil că România are o îndoită chemare : aceia de a fi pilda 
popoarelor de pe cursul inferior al Dunărei și din Peninsula Balcanică ; 
aceia de a păzi avanposturile civilisației apusene, scăpînd de influența obscu
rantismului oriental și a degenerației levantine elemente cît se poate 
mai numeroase. Căci pentru un popor, ca și pentru un individ, nu este 
destul a trăi pentru a se conserva; și un popor trebuie să-șî legitimeze 
existența în mijlocul celorlalte națiuni de aceiași rasă sau de aceleași 
idei, prin înțelegerea chemării sale.

Sînt exemple care dovedesc că popoarele ce nu-și găsesc rostul lor 
în acest sens, se desprețuiesc, își pierd onoarea și se prăpădesc : neatîr- 
narea lor politică se reduce la un titlu deșert, în dosul căruia se ascunde 
robia economică și intelectuală.

Odinioară popoarele slabe se învingeați de către cele vrednice și cu
tezătoare cu armate, prin războaie și bătălii; astăzi cucerirea nu se face 
numai prin războaie, ci și pe calea arătată mai sus. învingerea pe acest 
teren nu este însă mai puțin rușinoasă.

România a ieșit învingătoare din lupta în contra puterilor brutale ce o 
încunjurau; însă lupta astăzi nu a încetat decît în aparență, sau pentru 
cei cari nu vor nici să vadă, nici să înțeleagă. Este foarte just ceia ce 
am cetit într’o carte (Iorga, Cwvznfe adevărate, p. 174) că:

«Popoarele cele mari sînt tolerate și cu păcatele lor, a căror iertare o impun. 
Asupra celor mici însă apasă tot-deauna privirea bănuitoare a censorilor prădal
nici, ce nu vroesc existența lor. Nici-o lipsă a unor astfel de popoare nu va fi 
privită cu indulgență.»

Onoarea individuală a fiecărui om îl îmboldește la muncă și la înde
plinirea datoriilor, chemării sale; tot așa și onoarea națională trebuie să 
ne îndemne a munci, adecă a progresa și a contribui prin acest progres 
la propășirea omenirii întregi, fie chiar numai cu o parte modestă.

Această ideie poate apărea ca un ideal prea înnalt, ca un vis nepractic 
și disproporționat cu titlul modest al studiului de față.
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S’ar părea poate că sîntem prea mici, prea neputincioși pentru a ne 
ridica atît de sus cu gîndul și că ar fi nefolositor de a ne depărta atît 
de mult de cerințele nevoilor noastre imediate și directe.

Ne întrebăm însă dacă nu 'este tocmai în interesul educației ofițe
rilor de a se părăsi din cînd în cînd terenul activității practice și inte
resele vieței zilnice și a se privi lucrurile dintr’un punct de vedere mai 
înnalt ?

Căci atunci mi se vor deschide orizonturi încă neîntrevăzute, vom înțe
lege mai bine legătura ce există între toate manifestările vieții popoa
relor și între educațiunea și organisația oștirii și existența Statului.

încheind această expunere, îi resumăm conținutul:
Am căutat a ni da socoteală despre noțiunea onoare! și despre însem

nătatea ei. Am stabilit deosebirea între onoarea exterioară și cea interioară.
Am dovedit că onoarea ostășească nu se deosebește în sine de aceia a 

oricărui om vrednic.
însă datoriile ostășești (credința, disciplina, curagiul, camaraderia, cinstea, 

pregătirea pentru războiu) precum și calitățile trupești și sufletești cerute 
de la un ostaș sînt atît de frumoase, chemarea unui ofițer este așa de 
ideală, încît cel care corespunde în cariera sa tuturor acestor cerinți este 
într’adevăr un bărbat deosebit de vrednic, deci demn de a fi onorat și 
îndreptățit a avea o concepție deosebită a onoarei.

Cînd, grație unei selecțiuni și educațiuni cinstite, ofițerimea se compune 
în cea mai mare parte din asemenea bărbați, ea se bucură de un presti
giu deosebit și se naște în sinul ei o concepție deosebit de înnaltă a 
onoarei: atunci onoarea exterioară coincidă cu cea interioară.

Unele tradițiuni și forme exterioare moștenite din vechime și în parte 
rău înțelese se află astăzi încă cuprinse în noțiunea onoarei ostășești. 
Dar aceste forme sînt sancționate de înșiși superiorii noștri, și deci 
trebuie să ni supunem lor ca militari disciplinați.

Această disciplină însă nu este mută; ea un însemnează că renunțăm 
la progres; numai iuțeala pasului cu care înnaintăm, trebuiește măsurată; 
nu trebuie nici să năvălim fără socoteală, zdrobindu-ni capetele de zidul 
cetățuii ce a stat din evul mediu mai multe sute de ani, nici să rămî- 
nem într’o așteptare rușinoasă, lăsînd ca alții să ni dovedească că ei 
sînt mai vrednici.

Am stabilit apoi legătura ce există între onoarea ostășească și onoarea 
națională, simbolisată prin inscripția : onoare și patrie.

în fine am arătat în ce constă onoarea națională a unei țeri, în special 
a României.

Cei cari au avut bunăvoință de a ceti cu atenție acest studiu vor fi 
simțit că ni-a venit destul de greu de a împăca în expunerile noastre 
două idei opuse: osîndirea concepției învechite despre onoarea exte-
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rioară și declarația că datoria ostașului romîn este de a se supune tra- 
dițiunilor, încă existente, izvorîte din această noțiune.

Această contrazicere nu trebuie să pară ciudată; asemenea paradoxe 
ne însoțesc în tot cursul vieții noastre. Să fim însă destul de sinceri 
pentru a nu tăgădui existența lor. Cel care a studiat Tetralogia lui Ri- 
cârd Wagner, va găsi oglindită în figura alegorică a lui Wotan starea 
în care se găsește astăzi orice individ care cugetă și simțește : asupra 
fiecăruia dintre noi apasă tradițiunea și legea născută din noi înșine, 
moștenite de noi; fiecare se simte legat; fiecare are însă dorința arză
toare, dorul puternic de a rupe aceste lanțuri.

Pănă cînd vine un erou, care distruge fără milă credințele învechite, 
pentru a pregăti fericirea unei generații nouă și libere.

Căpitanul Al. D. Sturdza.

EU N'AM NIMIC CU LUMEA VOASTRĂ

Cu n’am nimic cu lumea voastră, 
Ci sînt așa cunq mi-e să fiu 
Mi-a fost în scris a fi pustiu, 
Și 'q yaq născut pe lumea voastră, 
privesc la yoi ca prin fereastră ; 
pfimic maî mult nu vreau să știu...

Ce-aYuiu, diq bunurile voastre, 
€ doar o dragoste și-urț cînt; 
Și ce-oiu avea, e uq mormînt 
£a fel mormînturilor voastre, 
...Cu doar cu nopțile albastre 
Tovarăș veșnic sînt....

M. SĂulescu.

CUGETĂRI

De cîte ori robul lingușește, de atîtea ori înghite un blestem.
*

Sufletele pocite pocesc tot ce se coboară în ele.

Cutare te întreabă de ce nu te oprești din calea lungă și bună pentru a cîrpi 
pe ștrengarul care-țî scoate limba.

*
Dracul a fost făcut negru pentru ca să nu-I mai poată fi rușine.

De ce să te miri că e nerușinat omul care s’a deprins cu rușinea ?
X.
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ALIMAN VOINICUL
— POVESTE —
(U r m a r e) L

Duminecă seara, a fost masa cea mare, iar a doua sară, Luni, fu un
cropul. Că mai veselie ca atunci, n’a fost nici cînd!

Nunul se prinse și el de horă în casă, alături de soacra cea mare, și 
țupăiau moșnegii, că nu li mai ajungea casa; iar, dacă văzură așa, scoaseră 
hora afară, să li fie mai în voie, și mi-o ținură păn’n ziuă în jocuri și 
veselii.

Cînd fu să se încheie nunta a șeptea zi, împăratul se scoborî din scaun, 
și urcă pe ginere-său, iar el rămase cu gospodăria și să-și deie seamă cu 
pungile, ca unul ce era sătul de zbucium, că nu mai făcea pentru dînsul 
slujba asta obositoare de împărat.

După aceia, toată lumea își luă rămas bun de la însurăței, și se împrăș- 
tiară fiecare pe la țara și locul lui; iar Aliman Făt-frumos avea să stă- 
pînească cu dreptate și cinste împărăția lui cea nouă ; da’nu știa sărmanul 
că mai are multe de pătimit, că, Doamne ferește, să nu-i dai omului cît poate 
răbda! Iar, înnainte cu cuvîntul din poveste, vom vedea noi ce mai este, 
că ’nnapoi noi am văzut lucrul cum s’a petrecut.

** *
Cînd socoti Aliman Voinicul că s’a împlinit anul de cînd plecase din 

Ținuturile sale, numai ce zise către socru-său:
— Babacă, mi-i ținea d-ta locul ? Că pe mine m’o pălit un dor de- 

acasă, și vreau să mă răpăd, să-mi mai văd și eu moșiile!
Socru-său îi răspunse:
— Vai de mine, fiule, da’ cum să nu te îndatoresc, că tu parcă ești 

rupt din inima mea ; ș’apoi doar numai pe voi vă am pe lumea aceasta !
Soția lui, cînd auzi că se pornește în călătorie, îl rugă s’o iea și pe dînsa, 

că acasă are să moară de urît, zicea ea, și pe urmă voiește să-i vadă 
moșiile. Aliman Voinicul îi îndeplini voința și găti o trăsură frumoasă și 
încăpătoare; înhămă patru cai cari nu mai văzuseră lumina soarelui 
pînă atunci, și plecă spre Ținuturile lui, unde ședea oarba spînzurată de 
limbă și-și plătia păcatele. Cînd ajunseră acolo, zise el neveste-săi:

— Soțioara mea cea dragă, tu stai afară; nu mai intra, — că ce-i vedea 
înăuntru, are să te spăimînte! Iar el păși pragul și-o găsi pe oarba tot 
cum o lăsase, numai cît se uscase săraca ca o coarnă în urma atîtor 
suferințe; iar găleata de la ochiul stîng era plină de lacrămi, pe cînd 
aceia de la ochiul drept era numai doage.

El o scoborî din spînzurătoare, o spălă la ochi cu lacrimi, de văzu ca 
prin sîtă, apoi îi zise :

1 V. n-rele 48, 50, 52, anul IV, și anul V, n-rele 2 4, 7, 8 17, 19 și 20.
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— Tu l-ai jelit pe tată-tău, iar nu pe mine ; de aceia te mai las un an 
să te pedepsești aici; iar după aceia te-oiu lua pe lingă mine ca pe-o soră.

După ce rosti vorbele .care le-am spus, ieși la soția sa, iar ea atîta să 
îndrăgise de locurile acelea, unde erau așa de frumoase, că-i venia să 
rămîie acolo să trăiască, și zise:

— Frumoase Ținuturi mai ai tu. dragul mieu;ce bine arii să rămînem 
aici, să nu ne mai întoarcem în viermătul omenesc cel clevetitor și pis- 
mătareț. Și-am trăi aici uitați de lume, de n’om mai fi în ochii nimănui să 
ne stinghireze dragostea!

Iar el îi răspunse :
— Bine ar fi, puicuța mea, dar vezi că eu sînt împărat și trebuie să 

fiu veșnic între supușii miel, că au multe nevoi și eu li sînt ca și un 
tată, de li împart dreptate și-i cîrmuiesc creștinește. -Ehei, să fiu eu 
slobod, am trăi cum ni-ar plăcea, dar așa, vezi, draga mea, că nu pot!

Și cu drept cuvînt nu putea să lipsească, că țara, fie cît de bună, dar 
fără ocîrmuitor îi ca și carul cel mai bun făr’de proțap.

Pe urmă, plecară din nou spre împărăție și lăsară acolo pe dușmanca 
lor și locurile cele minunate: codrii cei frumoși, apele sunătoare, paserile 
cele cîntărețe. Merseră ei cale lungă, iar pe marginea drumului de o parte 
și de alta erau pomi înfloriți, cît te’nădușia mirosul lor și-ți lua auzul 
ciripitul păserilor. Iar înnainte și ’nnapoia rădvanului mergeau călărași 
de pază, ca nu cumva să se răpadă niscai făcători de rele să li cășuneze 
vre-un neajuns.

Vezi d-ta, mergeau călărași unde nu era el pregătit spre luptă, ci se 
juca cu nevasta lui cea tinerică, de-a mai mare dragul să-i privești.

Merseră ei cît merseră, și au ajuns la împărăție.
Mulțămi lui socru-său, că l-a îndatorat, iar apoi se apucă de făcut fapte 

bune; ajuta văduvele, înzestra fete sărace; mă rog, orînduia treburile și 
sorocia faptele, ca un stăpînitor cu frica lui Dumnezeu în suflet și cu 
bunătate creștinească.

Trecu, și anul cel de pedeapsă al chioarei, iar J\.liman Voinicul zise 
către socru-său și către soția* sa :

— Mări băbacă, și, tu soțioara mea, să mă iertați că nu v’am spus pînă 
acum, că mi-o fost și mie rușine ; am o soră chioară care șede singurică 
în casele mele și mă gîndesc că-i păcat de Dumnezeu s’o las să se chi
nuiască acolo. Ci mi-am făcut socoteală c’ar fi bine s’o aduc aici, să tră
iască și ea pe lingă noi, că aicea, de bine, de rău a avea cele de trebuință 
și nu i-a zice nimeni nici: fă-te mai încolo ; pe cînd, unde este acum, cu 
bună credință că n’o îngrijește nimeni!

Socru-său, care nu știa cum îi povestea, îl ținu de rău, cum de nu i-a 
spus pănă acum, și-îl sfătui să plece cît mai curînd, s’o aducă, că-și în
carcă sufletul de păcate.

Se găti de plecare Aliman Voinicul și se răpezi să aducă pe soră-sa, 
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să culeagă șerpele înghețat și să-l vîre în sîn, ca mai apoi șerpele să-i 
resplătească binefacerea.

Porni, și, cît o fi zăbăvit el pe acolo, cînd se întoarse, îl găsi pe socru-său 
orb. Orbise, așa, din senin într’o noapte ; vezi d-ta, parcă era un semn de la 
Dumnezeu, că se apropie piaza cea rea de casă. Iar, într’altă noapte, i 
se arătă Maica Domnului în vis și-i destăinui că el capătă vederile 
la loc, dacă s’a unge la ochi cu apă vie și apă moartă, de unde se bat 
munții în capete.

Când sosi Aliman Voinicul, bietul socru-său începu să plîngă și să-i 
spuie întîmplarea cu visul, că, dacă s’a spăla cu apa de aceia, apoi vede 
ca și un copil de șepte ani.

Iar Aliman Voinicul îi răspunse :
— Ci nu te teme, dragă tată, că pentru d-ta m’oiu arunca și în foc, 

numai să te mai văd odată cum ai fost, că, dacă nu ți-oiu face eu, de la 
altul să nu tragi nădejde !

După aceia spuse calului și cînilor să se gătească de drum, că s’or 
duce acum tare departe, că nici el nu știe vre-o țintă, da’ vor merge 
după cum va bate vîntul și după cum i-o îndrepta voia lui Dumnezeu. 
Nevasta vrea să-i așeze ceva merinde și o garafă cu apă în traistă, să 
aibă ce gusta cănd n’o mai găsi în altă parte, da’ surioara lui bărbatu- 
său numai ce-i zise:

— Cumnățică dragă, lasă-mă pe mine să așez merindele și să umplu 
garafa cu apă, că mi se umple inima de bucurie cînd pot face și eu 
vre-o treabă pentru dînsul, că altfel n’am cum să-i mulțămesc de bună
tatea lui față de mine 1

Soția lui Aliman Voinicul, cum era fără nici-o viclenie, tocmai ca o 
porumbiță, o lasă, iar vicleana se învîrti, se moșmoli, ca să n’o bage de 
seamă nimeni, și picură otravă în sticlă; apoi o puse în traistă și-și 
căută de treabă. Iar el plecă fără grijă, să aducă'’apă vie și apă moartă 
lui socru-său, și nici cu spatele nu știa de nenorocirea care avea să-i 
răsară poponeț în cale.

Merse el, merse, cît a fi mers noi nu putem ști, și ajunse lîngă un ulm 
stingher în mijlocul cîmpului. Ci se hotărî el să steie acolo la umbră și 
să prinzească, că i să dăduse soarele drept inimă. Cum se așeză pe iarbă 
și începu să scoată din traistă ce i-a fost pus de-acasă nevasta, cînii în
cepură să urle, iar Aliman Voinicul răcni la dînșii:

— Ne, turbelor, ce acuma v’ați găsit să-mi cîntați la cap ! Și trase un 
gît de apă.

N’apucâ să înghită bine apa, că se lungi jos la pămînt și închise ochii, 
da’ nu să doarmă, ci murise; vezi bine, unde era băutura otrăvită; că 
doar moartea nu vine cînd o chemi, ci te iea tocmai cînd nu te temi. 
Bieții cînî nu mai știau ce să facă de durere; urlau, se învîrtiau împre
jurul lui și grăiau între dînșii:

— Vedeți, măi fraților, că el o apucat să ducă sticla la gură înnainte 
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de-ai spune noi. Ce ne facem acum cu dînsul în cîmp ? zise Greul Pă- 
mîntului.

Cum se olicăiau ei așa și nu se dumeriau ce să facă, o pajură ce se 
învîrtia pe-acolo, li zise:

— Degeaba, degeaba, așteptați, cînilor, să se scoale, că, pînă nu-1 veți 
aghezmui cu apă moartă și apă vie de unde se bat munții în capete, nu 
va grăi nici-un cuvînt; ci stați aici și două veleaturi de om și tot fără 
de el rămîneți!

Cînd auziră cînii una ca asta, se frămîntau și mai avan de durere, că 
cine să li aducă lor apa aceia, și cine știe unde-o fi? Ei chibzuiră c’ar 
fi bine să prindă pajura, că numai ea ar putea face treaba asta. Dar 
cum să prinzi tu o pasere așa de mare, mai ales cum nu aveau cînii 
arme; și, chiar dac’ar fi avut, cum erau să umble niște cîni cu armele; și 
apoi cu armele o omorau, iar lor li-ar fi trebuit vie.

Cum stăteau ei la sfat, văzură un mocan la poalele dealului, stînd ră- 
zimat în cață, lîngă niște oițe, și zicea dintr’un fluier, iar în mijlocul 
turmei se bătea de muscă un măgar încărcat c’o mulțime de țoandre.

Greul Pămîntului se duse la cioban și ceru să-i dea lui măgarul:
— Mocănaș puiule, dă-ni nouă măgarul că noi ți-om da doi în schimb, 

că nouă ni scapără măseaua în gură de trebuință acuma!

(Va urmă.) Virgil Caraivan

CRONICĂ

A. Cărfi.

* Poeții Iosef și Anghel strîng într’un frumos volumaș traducerile lor din 
poesiile lirice ale lui Ibsen; la sfîrșit, se află minunata poemă Terje Vigen, 
povestea bietului luntraș norvegian care a putut să ierte pe cine-i furase 
întreagă fericirea vieții.

Traducerile acestor meșteri traducători nu se mai laudă. Toți le dorim 
însă mai multe.

* Al doisprezecelea Anuariü al Institutului de limba românească al profe
sorului G. Weigand din Lipsea (Jahresbericht des Instituts für rumänische 
Sprache zu Leipzig), apărut zilele acestea, cuprinde întăifi o încercare a d-lui 
I. Stoian asupra lui Cipariu, mai ales din punct de vedere gramatical. E 
multă sîrguință în această lungă analisă. Apoi d. Weigand însuși și d. Pericle 
Papahagi dau cîteva notițe: notița celui d’intăiu privește înțelesurile cuvîn- 
tului mai și obîrșia cuvîntului rosf. De o mare însemnătate e îngrijită lucrare a 
d-lui M. Hiecke, care rînduiește în categorii psiho-filologice deosebitele 
nume, multe, interesante și poetice, pe care poporul nostru le dă prietenilor 
și dușmanilor lui din lumea felurită a dobitoacelor. La urmă, studentul ma
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cedonean Capedan studiază limba manuscriptului Dimonie, manoscript aro
mânesc cu litere grecești, tipărit acum cîțiva ani de directorul Institutului, 
în prefață, d. Weigand anunță că ministrul Șișmanov din Sofia i-a creat și 
un Institut pentru filologia bulgărească.

* O carte a Cîrmuirii, «Acum 40 de ani», care are pretenția de a înfățișa 
pentru jubileu, într’o formă și poporană și poetică, sosirea în țară a principelui 
Carol la 1866, e iscălită de profesorul de liceu din Severin Al. Resmeriță. 
Stilul e fără nici-o putere și, încă mai rău, de o stîngăcie vrednică de com
pătimire; știința autorului e puțină. E o compilație cu totul lipsită de rost 
și care nu poate întâmpina o bună primire din partea nici-unei categorii de 
cetitori. I s’a făcut un rău serviciu d-lui Resmeriță, care poate fi un dascăl 
bun, dindu-i acest prilej de a se compromite. De ce să nu fi rămas d-sa în 
ochii lumii numai un harnic profesor de desemn?

Trebuie să recunoaștem însă că știrile despre primirea în Severin a prin
cipelui, precum și ilustrațiile ce le întovărășesc, au o valoare de informație 
și pot folosi deci viitorului istoric.

* Unul din prietenii noștri ardeleni ni scrie:
«Din izvor vrednic de toată încrederea aflu știrea că un bun Romîn, ofițer 

în armata austro-ungară, a avut fericirea să dea peste un manuscript foarte 
prețios, care cuprinde însemnarea cronologică și comentarea întîmplărilor din 
vremea revoluției lui Horea. Manuscriptul s’a găsit în biblioteca familiară a 
unui comite din familia maghiară Eszterhâzy și e însoțit de documente pre
țioase. Se spune că proprietarul copiei acesfui manuscript în curînd îl va da 
publicității».

* Conferința pe care o publică d. N. Răutu, supt titlul: «Scrieți, băieți, 
numai scrieți», pornește de la unele constatări ale bătrînului Eliad, constatări 
foarte hazlii de cetit și astăzi și cu multă potrivire la împrejurările în care 
trăim, pentru a critică apoi păcatele de căpetenie ale vieții noastre literare 
de astăzi. Nu mai e de nevoie să spunem că d. Răutu are sentimentele pe 
care și noi le credem cele mai bune și mai folositoare.

* Se zice că ar fi ieșit un catalog al celor expuse de Bucovineni la Expo- 
siția noastră. Foile de acolo se plîng că nu l-au căpătat. Nici noi cei de aici. 
Ce taină o fi ?

B. Reviste.

* în revista bisericească Viitorul (București), n-le 18-20, se face o dare 
de seamă despre cartea nouă asupra Bisericii moldovene pe care a dat-o epis
copul de Pscov, Arsenie, născut în Basarabia și cunoscător al limbii noastre. 
N’am văzut încă această mare lucrare, de vre-o 600 de pagini in 4-to. Se 
pare că unele capitole, ca acela despre episcopia Proilavului, cuprind lucruri 
nouă și folositoare. O dare de seamă mai întinsă într’o revistă bisericească — 
de ce n’ar fi în «Biserica ortodoxă»? — mi se pare neapărată pentru cîți nu 
știu rusește. Cel ce dă notița din «Viitorul», e un student în teologie de la 
Chiev, care nu prea pare să fie un cunoscător al istoriei românești.
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* în n-1 21 al «Revistei Bistriței» o notiță despre răposatul botanist Por- 
cius și o dare de samă despre îngroparea lui. în foileton un studiu despre 
stăpînirea bistrițeană a lui Ion Corvinul.

* Familia (Oradea-Mare) din 21 Maiu dă.chipul neurologuluî dr. Marinescu, 
noul membru al Academiei Romîne. însemn cu bucurie cronica d-luî Sever
C. Dan despre îndeplinirea unității literare românești și despre folosul ră- 
mînerii în Ardeal a fruntașilor scriitori romîni ce au apărut în ultimii anî 
acolo.

* în «Buletinul Expoziției», n-rul 8, se descrie casa Romînului, RumeruluT, 
din Istria, cu multe numiri de folos, și se dau și alte știri cu privire la acești 
frați răzleți și meniți peirii. Tot acolo, folositorul raport despre stupi al d-lui 
Remus Begnescu.

* Datine din Rădășeni, descrise de M. Sadoveanu, în n-rul 35 al «Albinei».

C. Ziare.
* Poesii de d-ra Cunțan în No. 54 al «Telegrafului Romîn» (Sibiiu): una e 

închinată lui Ibsen.
* Un articol despre viața economică românească din Săliște în «Dreptatea 

(Brașov), No. 25.
* în Tribuna (Arad), No. 102, un articol despre exposiția de la Sibiiu a 

profesorului Comșa, de colegul său I. Șpan, care recomandă și el să nu se 
piardă atîta bogăție de artă poporană cîtă este acolo.

* în foiletonul «Telegrafului Romîn» de la Sibiu, No. din 27 Maiu, notițe 
asupra vechiului pod de la Galații Făgărașului, care va fi în curînd dărîmat. 
Lucrătorul lui a fost un Romîn, Borcea din Sibiiu, la 1783.

D. Felurimi.
* Unul din cei mai bătrîni membri ai Academiei Romîne a murit zilele tre

cute. De mai mulți ani el nu se mai vedea în sesiunea extraordinară din 
Mart. Florian Porcius stătea în depărtatul colț de munte al Rodneî ardelene 
de lîngă Maramureș, între multele lui rude care se mîndriau cu înnalta situa
ție științifică pe care o avea el.

Toată lunga viață de nouăzeci de ani și-a trăit-o în tîrgușorul curat, în- 
cunjurat de o strălucită natură, unde s’a născut și unde trăiseră neam de 
neamul lui. Porcius era un foarte bun cunoscător al florei Carpaților. Trăind 
însă în împrejurări științifice nepriincioase, n’a scris mult după acele lucrări 
de tinereță care au adus alegerea lui.

* D. M. G. Holban a fost trimes de Ministeriul de Instrucție la Rouen pentru 
a lua parte la serbările în memoria lui Corneille. Era numai de cît de nevoie 
această misiune: fără delegatul romîn, serbările poate că nici nu se făceau !

* Se anunță moartea lui Eduard von Hartmann, autorul «Filosofiei Incon
știentului». Era cel mai bărbos dintre filosofi și a scris în pat mai toată 
opera sa.

N. Iorga.
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