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Cuvânt înainte.
Prin această revistă şcolară nu croim dru

muri noi de răsbatere a cuvântului creator, ci 
vrem să netezim pe cele vechi. Totuşi, apariţia 
unei publicaţiuni şcolare e un moment deosebit de 
important în activitatea ei. Subliniem şi marcăm 
momentul, deoarece acest act cultural, începător 
de propăşire nouă, trebue să pătrundă dincolo 
de zidurile şcoalei. Pe lângă consideraţiuni de 
interes national si cultural, căutăm să îmbi- 
năm imaginaţia cu practicul, pentru ca din a- 
ceste două elemente să întocmim idealul nostru 
de educatiune.

y

E în această simultaneitate de vederi in

telectuale o adâncă şi egală înţelegere a ne- 
voiei noastre de propăşire şi este o mică şi 
modestă chezăşie că si noi dorim să desvoltăm

y  y

personalitatea elevilor noştri, sub semnul cul
turii.

Sunt convins că această nouă legătură între 
noi şi elevi, de cari suntem deja atât de strâns 
uniţi în interese comune, va întări şi mai mult 
uniunea sufletească, servind astfel ideia de 
progres, care este singurul nostru ţel.

Deva, la 1 Decemvrie 1936.
Profesor I. Boteanu, 

directorul liceului.

PROGRAMUL NOSTRU
Revista nu o scriem pentru cei care vie- 

ţuesc dincolo de porţile şcoalei. Publicul căruia 
ne adresăm noi e format din elevii şcoalei noas
tre. înainte de toate, acest organ de publicistică 
este deci al liceului nostru. Profesorii vor scrie 
pentru elevii lor, iar elevii pentru profesorii şi 
camarazii lor.

O facem aceasta în primul rând cu gân
dul de a cunoaşte mai bine forţele intelectuale 
ale tinerilor ce-i formăm şi de a le pune şi lor 
la îndemână un mijloc potrivit pentru exerciţiile 
unei gimnastici mintale sănătoase. In felul acesta, 
dispoziţiuni remarcabile nedeclanşate încă, talente 
în potenţă, vor putea să vadă cu o zi mai de 
vreme lumina zilei.

In vederea realizării acestui scop, revistei 
noastre am dori să-i imprimăm următoarea 
structură:

1. Articole scrise de d-nii profesori.
2. Articolele cu caracter literar sau ştiinţi

fic ale elevilor.
3. Compunerile elevilor. (Aici se vor pub

lica lucrările trimestriale dela diferite obiecte de 
studiu care ies din comun, compunerile mai bune 
făcute în clasă, desenele elevilor, etc.)

4. Diferite pagini ca: pagina literară, cer- . 
cetăşească, sportivă, umoristică, etc.

5. Cuvinte încrucişate. (Aici se vor da spre 
deslegare, sub formă de concurs, diferite teme, 
propuse de profesorii de specialitate, sau chiar 
de elevi.)

6. Note din viaţa şi manifestările liceului 
„Decebal".

Intre şcoală şi cultură există o strânsă le
gătură. S’a spus că şcoala este instituţia care 
transmite comoara culturală dela generaţia veche 
la cea nouă.

E drept. Nici nu se poate concepe o mai 
frumoasă misiune ca aceasta, de a realiza con
tinuitatea între generaţii prin mijlocul valorilor 
culturale. Şcoala secundară, şi în special liceul, 
poate avea însă şi o altă misiune. încă de pe 
băncile şcoalei elevii trebue pregătiţi şi pentru 
creaţia culturii, căci liceul nu este altceva, decât 
anticamera focarelor de ştiinţă, care sunt univer
sităţile. încă de aici trebue să obicinuim tineri
mea şcolară cu descoperirea adevărului, crearea 
frumosului, practicarea binelui şi cultul divinităţii. 
Existenţa unei reviste şcolare este un mijloc 
excelent şi pentru realizarea acestui scop.

Atunci când revistele noastre au o existenţă 
atât de efemeră, ca încheiere şi în preajma sfin
telor sărbători, ce am putea dori mai bun tine
rei noastre reviste, decât urarea ce o fac colin
dătorii „boerilor mari":

„Intru mulţi ani fericiţi"
„Şi ca pomii să’nfloriţi"
„Şi ca ei să’nbătrâniţi."

Din partea comitetului şcolar al şcoalei s’a 
făcut tot ce omeneşte a fost posibil, pentru a 
asigura revistei noastre o viaţă, cum zice poetul 
Horaţiu: „mai durabilă decât arama".

Deva, 14 Decemvrie 1936.
Liviu Sirca.
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Cu prilejul zilei de 1 Decem brie
La această dată, acum 18 ani, adunarea naţională 

din Alba-Iulia a proclamat unirea Ardealului descătuşat 
cu patria mamă.

S’a desăvârşit atunci edificiul unităţii româneşti 
menită a avea trăinicia veşniciei, căci dreptatea-i este 
temelie, iar sângele martirilor ce au crezut şi voit întru 
dreptatea neamului, cimentul care nu poate fi măcinat 
de nici o putere din lume.

Şi a fost cu putinţă această sfântă înfăptuire, după 
judecata cea mare a istoriei care a curmat vremurile de 
robie prin dărâmarea monarhiilor monstruoase, ce ne 
ţineau înlănţuiţi fraţii. Pe ruinile acestora naţiunile eli
berate îşi durează state cu graniţe naţionale, întocmiri 
şi drepte şi fireşti.

Tratatele de pace au consfinţit ceeace naţiunile au 
înfăptuit prin voinţa lor, pe temeiul dreptului de auto
determinare naţională. Dreptul a triumfat atunci în faţa 
forţei brutale. Popoarele nu mai erau împărţite în asup
riţi şi asupritori.

Era firesc ca această operă a dreptului să consti
tuie o bază prielnică pentru pacea popoarelor.

Ba, unii nutreau ideia unei federalizări a Europei, 
după modelul Statelor-Unite Americane.

Dar dacă tratatele au pecetluit drepturile incon
testabile şi libertatea naţiunilor, n’au putut înlătura pri
mejdiile ce ameninţă viaţa statelor naţionale. Dinpotrivă. 
Un val de ură s’a născut în sufletul acelor ce se socot 
victime ale tratatelor.

In Europa stau azi faţă în faţă două tabere duş
mane : prima e alcătuită din acei ce privesc în urmă 
şi nu pot uita trecutul, frumos în adevăr pentru e i; a 
doua o formează acei ce se îngrozesc de trecut şi în 
nici un chip, nu pot renunţa la drepturile câştigate.

Cei dintâi sunt stăpâniţi de duhul revanşei şi de 
aluzia câştigării, măcar în parte, a „drepturilor pierdute" 
prin marele războiu. In interesul 'păcii, se impune — zic 
•ei — o revizuire, chiar parţială, a tratatelor, izvor de 
„.nedreptăţi, de nemulţumiri şi umilinţă".

Aceasta e tabara revizioniştilor, tulburători ai pă
cii, duşmani ai dreptului şi ai libertăţii neamurilor.

Cei mai îndureraţi dintre revizionişti se socot un
gurii, ei se tânguesc mai amarnic, iar cel mai „nedrept" 
•dintre tratate, e acel dela Trianon, deoarece atacurile 
.cele mai puternice ţintesc actul acesta prin care ni s’a 
recunoscut şi nouă, în sfârşit, dreptul nostru sfânt a- 
«upra Ardealului.

Aceasta e problema ce preocupă pe fiecare Ro
mân în preajma zilei de 1 Decemvrie şi în toate zilele 
de peste an.

Popoare cu mare prestigiu în uriaşa luptă pentru 
triumful dreptăţii au îmbrăţişat — fie şi teoretic — a-

de Prof. D. Munteanu.

ceastă ciudată problemă a revizionismului şi, în deosebi 
a celui de formă maghiară.

Anglia şi Italia s’au alăturat, chiar după încheierea 
tratatelor, la tabăra revizioniştilor şi cu deosebită „dra
goste", au susţinut revizionismul maghiar, fapt atât de 
mult preţuit de Unguri. Uitând că au fost soldaţi ai 
dreptului, au devenit doctrinarii revizionismului. Ciudate 
atitudini şi la aceste naţiuni!

E interesant cum înţeleg Englezii această problemă, 
căci aceştia au un revizionism al lor, cu marcă verita
bilă anglo-saxonă, care, de altfel, e în perfectă armonie 
cu politica tuturor compromisurilor britanice.

„Tratate consimţite în locul celor impuse", aşa a 
formulat Ramsay Mac Donald problema revizionismului.

Pe temeiul acestei doctrine ar fi cu putinţă ca 
Franţa, de ex., să renunţe de bună voie şi măcar în 
parte la Alsacia, Lorena şi să consimtă, după această 
operaţie, la întocmirea unui tratat pe care l-ar accepta 
şi Germanii.

Să presupunem că un tâlhar ţi-ar răpi punga cu 
bani. L-ai prinde, i-ai lua punga, dându-i şi cuvenita 
corecţie. In cele din urmă, accepţi să împărţi banii cu 
el pentru ca să fie „pace şi armonie". Nu se poate tăl
măci altfel aplicarea formulei britanice.

Cu toate acestea, doctrina este excelentă, dar nu 
se poate aplica decât în colonii, în pământuri ale nimă
nui, unde e vorba de pradă de războiu, acolo unde sunt 
negri ori altă lume colorată, cari pot fi tot atât de bine 
stăpâniţi de Germani, ori de Englezi. In nici un chip 
nu se poate aplica în ţinuturi cari fac parte întregitoare 
din organismul naţional al statelor europene. Şi pentru- 
că discutăm formele revizionismului, ne întrebăm, dece 
oare Anglia se cutremură când e vorba de retrocedarea 
coloniilor germane, pe cari le deţine fără consimţămân
tul Germaniei?

Prin ce tratat au consimţit Indienii să rămână 
sclavii Angliei? Dar există oare în lume un popor, fie 
cât de sălbatic, care ar accepta nesilit lanţuri şi jug?

Formula aceasta e convenabilă numai pentru liniş
tea păianjenului britanic, căruia nu i se poate cere res
pectul dreptului şi scrupule. Formula e o enormitate. 
Consecinţele însă a început să le simtă şi Anglia. 
Câtă temeinicie şi-au pus Ungurii în sinceritatea revi
zionismului britanic!

Şi Italienii îşi au revizionismul lor, cuprins în for
mula rostită acum câţiva ani de către Duce: „Tratatele 
sunt sacre, dar nu eterne", aşa că din când în când 
trebuesc ajustate pe ici pe colo, în interesul păcii.

Pentru patria Ducelui formula nu se potriveşte, 
căci pentru Italia toate tratatele ce i-au consfinţit liber
tatea şi unitatea, rămân sacre şi eterne. . . Până şi
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recenta cucerire a Etiopiei e un fapt sacru, menit a fi 
eternizat printr’un tratat. Formula, ea şi cea britanică, e 
pentru alţii: pentru Franţa, pentru Mica înţelegere şi, 
curios, mai ales pentru noi. Pentru acestea tratatele, 
deşi sunt sacre, nu pot fi decât vremelnice.

E drept sau nedrept, asta nu interesează pe dl 
Mussolini.

Tratatul dela Trianon — fiind atât „de nedrept" 
— e menit să aibă o existentă cu totul efemeră.

Pentru nedreptatea aceasta pătimeşte Ungaria doar 
şi, alături de ea, suferă Anglia, care nu aude gemetele 
milioanelor de sclavi pe care-i exploatează atât de civi
lizat, suferă şi Italia care a robit decurând un popor 
cu scopul înalt de a-1 civiliza. Adică de ce popoarele 
Europei să aibă un alt tratament decât Indienii ori Abi- 
sinienii? Căci acesta e soarta pe care o pregătesc Eu
ropei revizioniştii de tot felul.

Pe noi ne interesează tratatul dela Trianon. Ce 
crimă se desprinde din litera acestui tratat, numai Un
gurii şi doctrinarii revizionismului ştiu.

Au fost în adevăr pe vremuri tratate cari nu au 
avut nimic drept, nimic sfânt la temelia lor. Să ne a- 
mintim, de exemplu, de tratatul secret încheiat la Lublin 
în anul 1412 între Sigismund de Luxenburg şi Vladis
lav Iagello, cari puneau la cale împărţirea Moldovei 
lui Alexandru cel Bun, de acel din 1812 dela Bucureşti 
prin cari Ruşii ne-au răpit Basarabia.

Ce altceva a produs congresul dela Viena, 1815) 
decât o serie de odioase atentate la viata popoarelor, 
considerate ca turme necuvântătoare de către monarhii, 
pentru care bunul plac se confunda cu dreptul?

Criminal, în toată puterea cuvântului, a fost în 
sfârşit, faimosul tratat dela Bucureşti, 1918, prin care 
puterile centrale răstigneau România, fiindcă a îndrăz
nit să lupte pentru desrobirea fraţilor. Nu roşesc oare 
revizioniştii la amintirea acestei isprăvi, atunci când 
cer dreptate ?

Să-şi închipue fiecare şi, în special, doctrinarii 
revizionismului, ce soartă ar fi avut Europa dacă trata
tele se încheiau la Viena sau la Berlin.

Sunt în istorie tratate drepte, deci sacre, după- 
cum sunt şi tratate nedrepte, chiar criminale. Nici toate 
sacre şi deaceea, nici toate eterne. Şi atât rămâne etern 
dintr’un tratat cât a fost turnat din dreptate. Restul e 
condamnat peririi.

Vremurile tratatelor criminale au apus. Tratatele 
ce au încheiat războiul mondial, au dărâmat tot ce se 
clădiseră prin tratatele criminale dela 1648 până la 
1918, întronând în viata popoarelor principiul dreptului.

Actualele tratate cuprind în litera lor libertatea 
popoarelor, cărora nu li-se poate discuta dreptul la viată.

Prin tratatul dela Trianon ni s’a recunoscut formal 
un fapt împlinit pe temeiul dreptului, Unirea Ardealului

cu patria mamă, unire rostită liber de fraţii noştri a- 
cum 18 ani. Aceasta nu înseamnă răpire, nici anexare 
silită, în dauna altei naţiuni, deşi în alte împrejurări 
am fi puţut-o face, fără a fi în conflict cu dreptul. 
Poate fi criminal un tratat prin care ni-se recunoaşte 
dreptul la viaţă pe pământul străbunilor noştri? Oare 
libertatea noastră e un atentat faţă de Ungaria?

Şi totuşi, tratatul dela Trianon e „criminal" pentru- 
că a mutilat pe vecina noastră dela Vest. Cu alte cu
vinte, întregirea neamului şi pământului românesc s’a 
făcut cu bucăţi din trupul Ungariei. Cari sunt acele 
fragmente ungureşti din trupul României Întregite nu 
se cunosc, pentrucă nu există. S’ar putea spune în ace- 
laş fel că Polonia, de exemplu, e alcătuită din bucăţi 
rupte din Rusia, Austria, Germania. E şi aceasta o ră
tăcire ungurească, pe care Ducele Mussolini nu s’a dat 
în lături s’o susţină şi nu pentrucă e drept, ci pentrucă 
îi convine, deocamdată.

Să ne amintim însă că mai sunt în Europa şi 
alte mutilate, de exemplu Austria, Rusia, Turcia. N-ar 
fi bine oare pentru sfânta dreptate şi pentrucă tratatele 
nu-s eterne, să li se dea şi acestora — chiar dacă nu 
cer — ceeace li s’a amputat: Austriei i s’ar da Tirolul,, 
Istria, Triestul, Ungaria; Rusiei Polonia; iar Turciei 
întreg Balcanul şi fostul Paşalâc de Buda. Dece nu?

Ţările acestea au stăpânit doar atâtea pământuri,, 
atâtea popoare, aşa cum Ungaria a stăpânit, să zicem, 
1000 de ani Ardealul. Căci acesta e unicul titlu de 
dreptate pe care se pot bizui revizioniştii dela Pesta,, 
atunci când cer Ardealul. Ei bine, aceasta nu se poate,, 
căci ar însemna să robeşti popoare abia scăpate din 
sclavie, aceasta ar fi în adevăr criminal. Cine mai reg
retă descompunerea Turciei Europene, prăbuşirea mo
narhiei habsburgice şi cine ar dori reînvierea lor?

O stăpânire vremelnică nu poate constitui un drept: 
de revendicare teritorială. Căci, dacă Turcia a stăpânit 
Grecia, Serbia, nu însamnă că aceste teritorii sunt şî 
turceşti, dupăcum Ardealul e românesc, deşi I-au stăpânit 
Ungurii atâta vreme. Polonia nu e nici rusească, nici 
germană ori austriacă, deşi a fost împărţită de cele 3 
împărăţii şi stăpânită mai bine de un secol.

Decât, poţi cuceri pământuri multe, poţi înăbuşi 
strigătul de libertate al cuceriţilor, dar nu poţi ucide 
sufletele şi nici să stingi conştiinţa dreptăţii.

S’a verificat aceasta în chip atât de strălucit cit 
Statele creiate prin cucerire, prin pradă, în anul 1918. 
Atunci s’a revizuit drepturile naţiunilor şi tot atunci, la 
Alba-Iulia, s’a revizuit conştiinţa şi drepturile noastre,, 
indiscutabile, asupra Ardealului.

Ce să mai revizueşti ? Să mai întrebi dacă popoa
rele eliberate au nevoie de jiig străin? Să mai întrebă 
pe Români, dacă nu cumva vor să se întoarcă la vre
murile de robie? Judecata s’a făcut odată. Ea e dreaptă;
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şi sfântă. Tratatul dela Trianon e sacru şi etern, ca şi 
tratatele ce privesc libertatea şi. unitatea celorlalte na
ţiuni.

Că nu l-au recunoscut Ungurii de bună voie, nu 
noi suntem de vină.

In interesul păcii şi armoniei, vecinii noştri, vor 
trebui să recunoască, în cele din urmă, că tratatul dela 
Trianon nu le-a răpit nimic, fără a mai aştepta un tra
tat „consimţit şi nu impus".

Un alt tratat pe care l-ar consimţi şi Ungurii nu

se va încheia niciodată, pentrucă niciodată nu vom re
nunţa la drepturile noastre.

Singura revizuire posibilă nu poate fi nici cum ar 
fi vrut Englezii, nici cum a predicat Mussolini, ci nu
mai pe calea armelor. Această soluţie numai ameninţă 
edificiul unităţii româneşti. Să nu uităm că forţa e ar
mura dreptului, trebue să le avem pe amândouă. Aten
ţie la graniţa de vest şi, în acelaş timp, să ne îngrijim 
cum se cuvine de blânzii revizionişti pe care România 
întregită îi ocroteşte ca o mamă.

D. Munteanu

Raţionamentul şi Silogismul*)
de prof. L. Sirca.

I. Introducere. La cunoştinţe putem să ajungem 
pe 2 căi: a) prin simţuri, b) prin raţiune.

Că zăpada e albă, e o cunoştinţă ce o datorim 
simţului vizual; că soba arde e o cunoştinţă obţinută 
prin simţul tactilj că portocala are gust acru, aceasta 
ne-o spune simţul gustului.

Afară de aceste cunoştinţe ce le datorim simţuri
lor mai avem altele, mijlocite de raţiunea noastră, care 
are facultatea de a infera, adecă de a deduce o cunoş
tinţă din altă cunoştinţă.

Inferenţele sunt de două feluri: a) mediate, b) 
imediate.

Inferenţele imediate le obţinem fără mijlocirea unei 
a  treia cunoştinţă şi în logică sunt cunoscute sub nu
mele de inversiunea şi opoziţia judecăţilor.

Cele mediate le obţinem cu ajutorul unei a treia 
noţiuni şi poartă numele de raţionamente sau silogisme.

Cunoş
tinţe ob
ţinute | 
prin [

Schematic ar f i :
a) sim
ţuri

b) ra- < 1) ime-
ţiune 1 diate

{
I 2) me- 
{ diate:

( a) opoziţia judecăţilor

| b) inversiunea judecăţilor 
t

Raţionamente sau Silogisme

II. Intuiţia. Exemplul cel mai clasic de raţionament 
este acela dat de însuşi Aristotel, întemeietorul logicei: 

'Toţi oamenii sunt muritori 
Socrate este om
Socrate este muritor.

III. Tratare. Acest raţionament l-am obţinut cău
tând să răspundem de întrebarea: E Socrate muritor? 
Răspunsul nu-1 putem da direct, ci numai recurgând la 
ajutorul unei a treia noţiuni, care este aceea de om. 
Având această noţiune, acum pot să răspund problemei 
puse, stabilind raporturile ce urmează între cele 3 no
ţiuni: Un raport între noţiunea om şi muritor, altul

*) Lecţie de logică ţinută în clasa VH-a de liceu.

între noţiunea Socrate şi om şi al treilea între Socrate 
şi muritor.

111.
Socrate ---- >  muritor

V /I/ ̂\ /-
\l /

om

Rezultatul este raţionamentul dat ca exemplu.

Definiţia raţionamentului

Descrierea făcută, ne va uşura înţelegerea diferi
telor definiţiuni ce s’au dat acestui produs al raţiunii.

Pentru Aristotel el este o cuvântare, în care fiind 
pus ceva (primele 2 judecăţi), rezultă ceva (a treia ju
decată), chiar prin faptul de a se fi pus.

Spenczer a zis că raţionamentul este stabilirea unui ra
port indirect între două noţiuni. De fapt, raportul între 
„Socrate" şi „muritor", l-am stabilit în mod indirect, 
recurgând la ajutorul noţiunii „om".

O definiţie foarte curentă şi uşoară este aceasta: 
Raţionamentul este scoaterea unei judecăţi noi, din 
alte două judecăţi vechi, care, cu alte cuvinte, spune ceea- 
ce a spus Aristotel în definiţia sa.

Elementele raţionamentului.
Raţionamentul, care e un tot, îl putem descom

pune prin analiză în 3 judecăţi: „Toţi oamenii sunt 
muritori", „Socrate este om", şi „Socrate este muri
tor". Primele două se numesc premise (dela lat. „prae 
mitto =  a pune înainte), iar a 3-a concluzie (dela lat. 
„conclusio" =  încheiere.) Concluzia de fapt încheie pro
cesul de raţionare, început în prima judecată. Premisele 
sunt judecăţile din care derivăm o altă judecată. Con
cluzia e o judecată derivată din premise.

Judecăţile, la rândul lor, se descompun în noţiuni. 
Aceste noţiuni am văzut că sunt: „Socrate", „muritor"
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şi „om“. Intr’un silogism sunt 3 noţiuni, fiind luate fie
care de două ori.

Mersul analizei e acesta:

I. II.
Toţi oamenii sunt muritori „Toţi oamenii sunt muritori" 
Socrate e om „Socrate e om"

Socrate e muritor „Socrate e muritor"

III.
„om" — „muritor"
„Socrate" — „om“
„Socrate" — „muritor"

Ce raport există în privinţa sferei între 
cele trei noţiuni ?

Cele trei noţiuni, la care am ajuns disecând raţio
namentul, se numesc termenii silogismului. Dacă exa
minăm raporturile dintre ele în ce priveşte sfera, ob
servăm că sunt în raport de subordinare. „Socrate" 
intră în sfera noţiunii „om", iar „om" intră în sfera 
noţiunii „muritor". Din cauza aceasta primesc şi denu
miri diferite. Noţiunea cu sfera cea mai mare se nu
meşte termenul major, noţiunea cu sfera cea mai mică 
termenul minor, iar noţiunea care cuprinde în sfera ei 
un termen, iar ea e cuprinsă în sfera altei noţiuni, se 
numeşte termenul mediu. In raţionamentul nostru, „om“ 
este termenul mediu, „muritor" termenul major, iar 
„Socrate" termenul minor.

Dintre aceşti 3 termeni, termenul mediu are im
portanţa cea mai mare. Greutatea la alcătuirea unui 
raţionament constă tocmai în aflarea termenului mediu.

Rolul termenului mediu

Rolul lui este de a mijloci concluzia, deci de a 
ne facilita stabilirea raportului între termenul major şi 
minor. Din acest motiv el nu se găseşte niciodată în 
concluzie.

O reţetă practică pentru stabilirea termenilor.

Că un termen este major, minor sau mediu, aceasta 
-o putem stabili examinând raporturile între sferele lor. 
Avem însă şi o metodă mai practică şi deci mai uşoară 
pentru a-i determina. Predicatul din concluzie este ter
menul major, subiectul concluzii termenul minor, iar al 
treilea termen, care nu se găseşte în concluzie, e ter
menul mediu.

Numele diferit al premiselor

Dintre cele două premise, una exprimă un raport 
între termenul major şi mediu, iar cealaltă un raport 
între termenul minor şi cel mediu. Din această cauză 
premisa care cuprinde termenul major se numeşte 
„premisă majoră", iar cea care cuprinde termenul minor,

„premisă minoră". Iată dece putem zice că majora 
se referă la un caz general, minora la un caz par
ticular, iar concluzia este aplicarea cazului general la 
cel particular.

Ordinea judecăţilor în silogism
De obiceiu, raţionamentul începe cu premisa ma

joră, urmează apoi minora şi concluzia.
Stuart Mill, reprezentantul logicei inductive, spune 

că e mai firesc să se înceapă cu premisa minoră şi 
după aceea să urmeze majora.

In vorbirea de toate zilele se întâmplă să punem 
la început concluzia şi apoi să înşirăm premisele.

Mecanismul raţionamentului
In cartea sa, „Psychologie du Raisonnement" A. 

Binet, psihologul francez, încearcă să explice geneza 
unui raţionament prin asociaţia de idei. Raţionamentul, 
după el, s’ar reduce la o asociaţie de asemănareţ ur
mată de una de contiguitate. In exemplul nostru, noţiu
nea „Socrate" atrage după sine pe aceea de „om" pe 
baza legii asemănării, iar ideia de „om" evocă pe aceea 
de „muritor" pe baza legii de contiguitate („atingere"), 
printre însuşirile din conţinutul noţiunii „om", fiind şi 
aceea de „muritor."

Dacă această explicare este bună pentru a ex
plica mecanismnl raţionamentului din punct de vedere 
psihic, trebue să accentuăm că în logică raţionamentul 
se explică numai prin raporturile de incluziune sau ex- 
clusiune a termenilor, adecă pe baza unei analize a ra
porturilor dintre sferele noţiunilor. — (Când avem un 
raport de identitate, subordinare sau încrucişare avem 
cazul de inclusiune, iar dacă acele două noţiuni sunt 
opuse, avem cazul de exclusiune.) Excepţie fac numai 
raţionamentele matematice, care nu se bazează pe ra
porturile de inclusiune sau exclusiune a termenilor, ci 
pe identitatea lor. Un exemplu: Raţionamentul mate
matic ce urmează, a putut să ia naştere numai înlo
cuind un termen echivalent cu altul echivalent:

A =  B
B =  C

A =  C

Felurile raţionamentului
Există 3 feluri de raţionamente : raţionamentul in

ductiv, deductiv şi dela particular fa particular.
Raţionamentul dela „particular la particular" îi 

datorăm lui Stuart Mill. Este meritul lui de a fi arătat 
că omul, şi mai ales copilul mic, raţionează dela un caz 
particular, la alt caz particular, fără să se ridice la ca
zul general. De exemplu:

Focul de ieri m’a ars 
Acest lucru e foc

Acest lucru mă va arde.
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In premisa l-a avem un caz particular, vorbindu- 
se de „focul de ieri“, în premisa Il-a iarăşi ne refe
rim la un anumit foc, avem deci tot un caz particular, 
iar concluzia e tot particulară, valabilă numai pentru 
fenomenul în discuţie.

Avem apoi raţionamente, care pleacă dela mai 
multe cazuri particulare şi se ridică Ia o regulă gene
rală: sunt raţionamentele inductive:

1. Ferul e bun conducător de căldură; arama e 
bună conducătoare de căldură; zincul e bun conducător 
de căldură etc.

2. Ferul, zincul, arama, etc., sunt metale.

Metalele sunt bune conducătoare de căldură.
A 3-lea fel de raţionament este cel deductiv, care 

pleacă dela un caz general (toţi oamenii sunt muritori) 
şi ajunge la un caz particular (Socrate este muritor).

. Raţionamentul şi Silogismul
Silogismul a fost definit ca fiind forma tipică a 

raţionamentului deductiv. Prin „formă tipică" se înţe
lege respectarea legilor silogismului.

Din această definiţie rezultă că:
1. nu toate raţionamentele sunt silogisme, ci nu

mai acelea care respectă cele 8 legi ale silogismului, 
dar că orice silogism este un raţionament;

2. că silogismul e deductiv, şi că nu există silo
gisme inductive, deşi Liard, în logica sa, vorbeşte şi de 
silogisme inductive.

IV. Sinteză (asociaţie). Raţionamentul formează 
obiectul de cercetare al logicei formale. Analiza noţiu
nilor şi a judecăţilor am făcut-o numai în vederea înţe
legerii raţionamentului.

Raţionamentul este un tot unitar. întrebuinţând limbajul 
psihologilor configuraţionişti, am putea spune că el e o 
configuraţie. Ceeace înseamnă că n’am avut la început 
noţiuni, apoi judecăţi şi că raţionamentul ar fi sinteza

lor, deci un produs ulterior, ci raţionamentul este prim
ordial, iar judecăţile şi noţiunile sunt numai opera 
analizei. Wundt poate că a avut dreptate, când a spus 
că „Sufletul este un lucru care raţionează" şi că ordi
nea în care ar trebui să fie tratate problemele logicei 
formale ar trebui să fie: Raţionamentul, judecata şi no
ţiunea şi nu noţiunea, judecata şi silogismul.

Ştiinţa nu este însă o copie, o fotografie a reali
tăţii, ci o explicare, o înţelegere a ei. Ordinea în care 
o ştiinţă înţelege să trateze problemele ei, nu trebue 
în mod necesar să reproducă ordinea naturală a des
făşurării fenomenelor. De aceea nu este o eroare tra
tarea problemelor aşa cum suni înşirate în tratatele de 
logică clasică, iar inovaţia introdusă de ex. de logicianul 
francez Goblot, de a începe studiul logicei cu analiza 
judecăţii, poate fi socotită ca fiind mai psihologică, dar 
nu şi suficiertt de metodică.

Mai bine se va înţelege structura raţionamentului 
pornind dela studiul noţiunii, decât dacă am face ope
raţiune inversă şi am începe studiul logicei cu studiul 
raţionamentului.

V. Aplicare. 1. Să se răspundă printr’un silogism 
la întrebarea: Sunt regii infailibili ?

2. Să se dea câte un exemplu de raţionament in
ductiv, deductiv şi dela particular la particular.

3. Să se dea un exemplu de raţionament care să 
nu fie silogism.

4. Să se afle termenul major, minor şi mediu în 
silogismul:

Furnicile trăiesc în societăţi bine organizate
Furnicile sunt animale inferioare.

Unele animale inferioare trăiesc în societăţi bine 
organizate.

Concurs de limba franceză
In fiecare an, Misiunea universitară franceză din 

România aranjează, între liceele unde predau profesori 
francezi, un concurs de limbă franceză spre a stimula 
elevii sârguincioşi şi premia elevii distinşi:

La concursul din anul trecut (Aprilie 1936) au 
fost premiaţi elevii următori ai liceului Decebal:

Elevul SzSllosy Ludovic a obţinut premiul I. în 
clasa VlI-a (premiat pentru a doua oară),

Elevul Munteanu Mircea a obţinut premiul I. 
în clasa IV,

Elevul Mihâly Elemer a obţinut premiul IV. în 
clasa VIII,

Elevul Meţiu loan a obţinut premiul III. în 
clasa IV,

Iar efevu/Sâncrăian Silveriu declasa IV. a me
ritat o menţiune.

*

Publicăm mai jos subiectele propuse concurenţilor, 
precum şi tezele cele mai distinse, corectate, complec
tate şi chiar amplificate, pentru a arăta familiilor ce 
se pretinde dela elevi, ce muncă ne impunem noi profe
sorii spre a îndemna copiii la o muncă temeinică şi a 
le insufla un spirit de emulaţie sănătos şi rodnic.

*
M I S S I O N

UNIVERSITAIRE FRANQAISE 
EN ROUMANIE.

IV-me Classe.
Traiter au choix l ’un d e s  d e u x  sujets suivants.

I-er sujet.
Vous £crirez â un jeune lyc^en frangais de votre 

âge pour l’inviter â venir faire un voyage en Roumanie:
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Vous lui demanderez de vous rendre visite dans la viile 
que vous habitez et vous lui en decrirez le site, Ies 
monuments, Ies traditions locales, l’histoire, Ies envi
rons, en un mot tout ce qui peut vous paraître digne 
d’interet pour attirer votre jeune ami.

Il-me sujet.
„C’etait un jour de pluie. J’avais regu en cadeau 

tout un attirail de postilion, casquette, fouet, guides et 
grelots. 11 y avait beaucoup de grelots. J’attelai; c’est 
moi que j’attelai ă moi-mârne, car j’etais tout ensemble 
te postilion, Ies chevaux et la voiture. Mon parcours 
s’etendait de la cuisine â la salle â manger par un 
■couloir. Cette salle â manger me representait tres bien 
une place de village. Le buffet d’acajou ou je relayais 
me semblait sans difficulty l’auberge du Cheval-Blanc. 
Le couloir m’etait une grande route avec ses perspec
tives changeantes et ses rencontres imprevues. Confine 
dans un petit espace sombre, je jouissais d’un vaste 
horizon et j’eprouvais, entre des murs connus, ces sur
prises qui font le charme des voyages. C’est que j’etais 
alors un grand magicien. J’evoquais pour mon amuse
ment des etres aimables et je disposals â souhait de la 
nature. J’ai eu, depuis, le malheur de perdre ce don 
pryrieux. J’en jouissais abondamment dans ce jour de 
pluie ou je fus postilion.

Anatole France (Le Livre de mon Ami).

A .
1) Expliquer dans le texte ci-dessus Ies mots sou- 

lignes d’un seul trait et donner leur traduction roumaine.
2) Analyser grammaticalement Ies mots soulignes 

de deux traits: pluie, ou, m’, petit, postilion.
3) Le petit Pierre est-il un postilion veritable? 

Pouvez-vous indiquer les expressions ou vous compre- 
nez qu’il est seulement un enfant en train de jouer?
B.

1) Quelle est la periode de l’histoire de France qui 
vous paraît la plus interessante? Donnez les raisons de 
ce choix.

2) Quelles sont les grandes villes de l’Ouest de la 
France? Pouvez-vous en caracteriser quelques-unes?

3) Citez les livres franqais que vous avez lus, 
intime en traduction roumaine. Indiquez celui qui vous 
a paru le plus interessant et pourquoi.

Dâveloppement du premier sujet.

Mon cher ami,
J’ai regu ta lettre, qui m’a fait grand plaisir. Je 

me rappelle encore mon beau voyage â Paris, ou j’ai 
vu tant de belles choses.

A mon tour, je viens t’inviter â visiter mon pays, 
si peu connu des Franqais. Je ne peux pas t’offrir de 
visiter tout ce qui est â voir en Roumanie, mais tu as 
l’occasion de connaître le chef-lieu de son plus histo-

rique departement. Ma viile — Deva — est situee au 
centre du departement Hunedoara, entre les Monts Occi- 
dentaux et Ies Carpathes, dans Ia vallee du Mureş. Une 
pârtie de la viile s’etend dans la plaine, l’autre pârtie 
est accrochee aux flancs d’une collide qui se dresse 
â l’ouest. Elle est dominee d’un piton que couronnent 
les ruines imposantes d’un vieux chateau feodal. Une 
vegetation luxuriante couvre les pentes de la colline. 
La fraîcheur de ses frondaisons en font une promenade 
particulierement recherchee en ete. Les ruines sobres 
et tristes qui se dressent sur le sommet attirent de 
nombreux touristes. Le château de Deva est un des 
plus remarquables monuments de toute la region.

La legende dit que ce château date de l’epoque 
de Decebale, et c’est pour cette raison que notre viile 
s’appelle Deva (Deci-Dava, le château — fort de Dece
bale).

D’apres une autre legende, plus fantastique, le 
château aurait ete bâti par une fee. II y avait une fois 
trois fees qui voulaient batir chacune un château. 
La premiere dit qu’elle ferait un château d’or, 
sans le secours de Dieu; l’autre, qu’elle le ferait d’ar
gent, egalement sans son secours; la troisieme dit qu’elle 
ferait un château de pierre, avec le secours de Dieu. 
Le château de la premiere stecroula. Sur son emplace
ment il y a aujourd’hui la station balndaire de Geoagiu. 
Celui de la deuxieme s’est ecroule aussi avec la colline 
sur laqueile il stelevait, et aujourd’hui la colline d’Uroi 
semble ntetre que la moitie d’une colline. Le château 
de la troisieme se dresse encore, majestueux, sur le 
rocher de Deva et domine la valtee du Mureş. Cette 
legende a ete dcrite en vers par le poete local Nicolas 
Sporea.

Deva est une viile trfes interessante au point de 
vue historique. Son origine remonte â l’epoque Romaine; 
elle a ete assiegee par les paysans revoltes de notre 
tteros Horea, puis elle a ete occupee par les tegions 
d’Avram Iancou, en 1848.

Notre viile se trouve au coeur de la plus interes- 
sante region du pays: au Nord les Monts Occidentaux 
ou vivent les „Moţi“;on peut y voir le ehâne de Horea, 
le tombeau et la maison d’Avram Iancou, les grottes de 
glace de Scărişoara, le mont „Găina“, ou chaque annee 
a lieu une „foire aux filles“, treş interessante. Les hom
ines y accourent de tous les cotes du pays, et mârne 
d’autres pays: on y rencontre beaucoup d’Anglais. Cette 
region est tres riche en or. Au sud nous pouvons visi
ter la Valiee du Jiu, riche en „or noir“, c’est-a-dire en 
houille; le Pas Surduc, aux belles montagnes et peupie 
de vieux monasteres; les villes du departement ainsi que 
le superbe château d’Hunedoara, berceau des Huniades, 
familie qui a donne de grands rois â la Hongrie; Sar- 
mizegetusa, la vieille capitate du Vercingetorix roumain,
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Decebale ; „Ulpia Trajana", la capitale de la Dacia Ro- 
maine, de la „Dacia Felix“; Ies Monts Retezats, la sta
tion balneaire Geoagiu, le defile du Mureş: â chaque 
pas nous rencontrerons des choses belles et interes- 
santes.

La poesie specifique de la region: Ies bergers qui, 
couches sur l’herbe verte, preş de leur moutons, chan- 
tent leur „doine"; Ies paysans qui, la nuit, autour du 
feu, jouent du bucium, longue trompe de bois au son 
triste et profond; Ies danses au son de la cornemuse, 
tout cela, je crois, t’interessera beaucoup et te fera 
connaître l’âme roumaine.

Tu pourras â loisir etudier notre musique popu
late, nos traditions, le folklore de la region.

Ne t’etonne pas, mon cher ami, si j’insiste: la 
Roumanie vaut la peine qu’on se derange pour la visi
ter. Certes, tu me feras plaisir en repondant â mon 
invitation. Tu en tireras toi-meSme un grand profit; au 
cours de ton voyage tu pourras voir et apprendre beau
coup de choses. Et apres avoir connu la Belle Rouma
nie et le brave peuple Roumain, tu retourneras en 
France le plus fidele ami de mon pays.

En te priant de ne pas me refuser le plaisir de 
t’avoir quelque temps, je te serre cordialement la main.

Ton fidele ami:
Mircea Munteanu.

Clasa IV.
Developpement du deuxieme sujet.

A.
1) Explication des mots soulignes d’un trait. 

Un attirail est l’ensemble des objets necessaires â une 
fonction ou â un metier. En roumain on dit: 

toate lucrurile necesare unei ocupaţii.
Un postilion est un homme qui a pour occupation de 
transporter des personnes ou des bagages. En roumain: 
„surugiu“.

Les grelots sont des objets en metal ayant la 
forme d’une tres petit cloche et suspendus, en general, 
au cou des chevaux ou des chiens. En roumain on dit: 
clopoţei.

Un buffet d’acajou est un meuble d’acajou ou 
l’on tient les vivres. En roumain on dit: bufet din lemn 
de acaju. L’acajou pousse en Amerique. On appelle 
magicien une personne possedant une puissance myste- 
rieuse. L’enfant avait une imagination si grande qu’il 
se croyait magicien. En roumain: vrăjitor.

5) Analyse grammatical des mots soulignes de 
deux traits.

Pluie: substantif, feminin, singulier, complement 
de nom de jour.

Oil: pronom relatif invariable; remplace „buffet 
d’acajou, complement circonstanciel de lieu de „relayais".

Petit: adjectif qualificatif. masculin, singulier, epi- 
thete d’„espace“.

M’: pronom personnel, atone de la premiere per
sonne du singulier, complement attributif de „couloir".

Postilion : nom commun, masculin, singulier, attri- 
but de “je“.

3) Reponse aux auestions posees ă propos du texte. 
Le petit Pierre n’est pas un veritable postilion. 11 s’agit 
seulement d’un enfant en train de jouer. Ce qui le 
prouve ce sont les expressions suivantes:

a) Cest moi que j ’attelai ă moi-meme. Le petit 
Pierre s’attelle lui-meme. II est â la fois le cheval et 
la voiture. II nous explique d’ailleurs qu’il est â la fois 
le postilion, les chevaux et la voiture; „...car j ’etais: 
tout ensemble le postilion, les chevaux et la voiture;

b) „de la cuisineâ la sailed manger par un cou- 
lo!r“: Le petit Pierre trottait comme un cheval dans le 
couloir de la maison, puis allait de la cuisine â la salle 
â manger. Ce couloir ne pouvaitpas etre une veritable 
route pour chevaucher.

c) „Cette salle ă manger represen fait une place 
de v i l la g e l’enfant distribue des roles aux objets qui 
sont â sa portee, pour jouer le sien.

d) „Le buffet d’acajou me semblait I’auberge du 
Cheval-Blanc“; ici encore nous avons une transforma
tion de la realite due au magicien.

e) „Le couloir m’etait une grande route avec ses~ 
perspectives changeantes et ses rencontres imprevues"; 
l’imagination du petit Pierre, le pouvoir mysterieux du 
magicien a dlargi l’espace ou evoluaient les jeux de 
l’enfant et fait surgir un cadre feerique.
B.
Questions d’histoire, de geographic et de literature.

1) Quelle est la periode de I’histoire de France 
qui vous parait la plus interessante? Donnez les raisons 
de ce choix.

La Guerre de Cent ansestla periode de l’histoire 
de France qui me paraît la plus interessante.

C’est parce que cette guerre a suscite l’heroi'sme 
d’une jeune fille, de Jeanne d’Arc.

La moitie de la France avait ete conquise par 
les Anglais. La France semblait perdue. Charles VII. 
etait desespere et ne savait plus que faire.

Jeanne d’Arc, ecoutant les voix de ciel, qui lui 
disaient de sauver la France, partit â cheval pour Chi- 
non ou etait le roi. La route etait difficile et dangereuse, 
parce qu’elle etait sillonnee par les patrouilles anglaises. 
Arrivee â Chinon apres un voyage de dix jours, Jeanne 
voulut voir le roi.

Elle entre dans la salle et cherche le roi dans la 
foule. Elle le reconnaît parmi ses vassaux. Apres l’avoir 
ecoutee, le roi lui donna une petite armee, avec laquelle 
Jeanne deiivra Orleans.

/
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Faite prisonniere dans une bataille contre Ies Bour- 
guignons, elle fut vendue aux Anglais. Les Anglais la 
firent comparattre devant un tribunal eccldsiastique, 
dont le president etait l’eveque Cauchon.

Apres un proces inique, elle fut condamnee â mort 
et conduite sur la place de Rouen, ou s’elevait un bu- 
cher. Cette admirable heroine fut brulee vive comme 
sorciere. Quand Ies flammes l’envelopperent, elle cria: 
„jesus" et rendit Târne.

2) Quelles sorit Ies grandes villes de l'Ouest de la 
France? Pouvez-vous en caracteriser quelques-unes?

Les grandes villes de l’Ouest de la France sont: 
Biarritz, Bayonne, Bordeaux, St. Nazaire et Nantes.

Biarritz, petit port sur la cote du Golfe de Gas
cogne, est une station climatique renommee. II jouit 
d’un climat modern.

Bordeaux est un grand port frangais sur l’estuaire 
de la Garonne. Les vignobles qui l’entourent constituent 
aussi une grande richesse.

3) Citez les livres frangais que vous avez Ins, 
meme en traduction roumaine. Indiquez celui qui vous 
a păru le plus interessant et pourquoi.

Je n’ai guere lu d’auteurs frangais en frangais: 
je n’ai pas encore termini la lecture de „Frangois le 
Champi“ de George Sand. Ce livre m’interesse, mais 
je prefere les livres de Jules Verne. J’en ai lu trois: 
„Cinq semaines en ballon", „Un billet de loterie" et 
„Un voyage au centre de la terre".

„Cinq semaines en ballon" m’a păru le plus inte- 
ressant, parce que j’aime les livres qui traitent un sujet 
de physique ou de chimie.

Meţiu loan

VII-me Classe.
Traiter, au choix, l’un d e s  t r o i s  sujets suivants:

I-er sujet.
Dissertation lit ter aire.

On a feite l’annee dernifere le cinquantenaire de 
la mort de Victor Hugo. Cet ecrivain vous paraît-il 
encore d’actualite ?

Il-me sujet.
Dissertation litteraire.

Vous connaissez ce jugement de Theophile Gautier 
sur Chateaubriand:

„Chateaubriand a restaur^ la cathedrale gothique, 
rouvert la grande nature ferm£e et invents Ia melan
colie moderne". Discutez-en la valeur et montrez com
ment Chateaubriand merite d’etre compte parmi les 
preromantiques.

11 I-me sujet.
Explication franqaise.

La mort du loup.
Les nuages couraient sur la lune enflammee 
Comme sur l’incendie on voit fuir la fumee, 
Et les bois etaient noirs jusques â l’horizon.

Le Loup vient et s’assied, les deux jambes dressees 
Par Ieurs ongles crochus dans le sable enfoncees.
11 s’est juge perdu, puisqu’il etait surpris,
Sa retrăite coupfee et tous ses chemins pris;
Alors il a saisi, dans sa gueule brutante,
Du chien le plus hardi la gorge pantelante 
Et n’a pas desserre ses mâchoires de fer,
Malgre nos coups de feu qui traversaient sa chair 
Et nos couteaux aigus qui, comme des tenailles,
Se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles, 
Jusqu’au dernier moment oil le chien etrangle,
Mort longtemps avant lug sous ses pied a route.
Le Loup le quitte alors et puis il nous regarde.
Les couteaux lui restaient au flanc jusqu’â la garde,
Le clouaient au gazon tout baigne dans son sang;
Nos fusils l’entouraient en sinistre croissant.
— Il nous regarde encore, ensuite il se recouche 
Tout en lechant le sang repandu sur sa bouche,
Et, sans daigner savoir comment il a peri,
Refermant ses grands yeux, meurţ sans jeter un crL

Helas! ai-je pense, malgre ce grand nom d’Hommes,.
Que j’ai honte de nous, debiles que nous sommes! 
Comment on doit quitter la vie et tous ses maux,
C’est vous qui le savez, sublimes animaux!
A voir ce que l’on fut sur terre et ce qu’on laisse,
Seul le silence est grand; tout le reste est faiblesse,.
— Ah 1 je t’ai bien compris, sauvage voyageur,
Et ton dernier regard m’est alle jusqu’au coeur!
11 disait: „Si tu peux, fais que ton âme arrive,
A force de rester studieuse et pensive,
Jusqu’â ce haut degre de sto'ique fierte
Oii. naissant dans les bois, j’ai tout d’abord monte.
Gemir, pleurer, prier est egalement lâche.
Fais energiquement ta longue et lourde tâche 
Dans la voie ou le Sort a voulu t’appeler,
Puis apr£s, comme moi, souffre et meurs sans parleţ".

Alf red de Vigny (Les Destinies)'
Vous commenterez ces vers d’Alfred de Vigny en 

essayant de montrer leur valeur descriptive et leur por
tae philosofique et morale. Vous montrerez aussi l’im- 
portance du sentiment qu’ils represented pour revolu
tion de la pensee d’Alfred de Vigny.

Developpement du troisieme sujet.
I. Introduction.

A. Localisation.
Les trois fragments que nous avons â analyser 

font pârtie de „La mort du Loup", poeme d’Alfred de 
Vigny. Dans ce poeme, Vigny raconte un incident de 
chasse dont il a ete probablement le temoin et il deve- 
loppe la legon de stoi'cisme qu’il en a tiree pour lui- 
meme et pour les hommes.

B. Resume de „La mort du Loup“.
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Un familie de loups a ete cernee par Ies chasseurs 
et par leurs chiens. Le loup, le pere, pour sauver la 
louve et Ies louveteaux, affronte Ies assaillants et attire 
leur attention sur lui, quitte â vendre cher sa vie. 
Avânt de succomber sous leurs coups, il etrangle un 
des chiens qui se jettent sur lui; puis il meurt sans 
pousser une plainte, en regardant la mort en face. Le 
poete, profondement touch£ par le courage et la fer- 
metd du loup, et aussi par le regard humain que la 
bete mourante lui jette, a honte de la lâchetd des hom
ines devant la mort et devant la souffrance.

C. Divisions du developpement (du commentaire) 
Ce poeme, un des plus beaux de Vigny, renfertne des 
beaut^s de premier ordre.

a) II contient un magnifique tableau et des details 
descriptifs pleins de relief.

b) Le recit, dramatise comme celui des fables de 
La Fontaine, est â la fois emouvant et rapide.

c) La morale, que le recit illustpe et que le poete 
a  pris la peine d’exprimer, est sublime.

d) Enfin „La mort du loup" marque une etape 
avanele dans Involution de Ia pensie de Vigny.

II. Commentaire des fragments.

A. Valeur descriptive des fragments.
Le premier fragment constitue une admirable toile 

de fond. Ce clair de lune, sinistre comme un incendie 
et tombant sur une sombre forât, nous prepare au drame 
sanglant auquel le poete va nous faire assister.

Ce qui fait la valeur de ce tableau, c’est sa so- 
briete vigoureuse. Nous devinons que le vent emporte 
îes nuages et cependant le poete n’a pas nomme le 
vent:

„Les nuages couraient sur la lune enflammee“. 
On croit voir, grâce â la magie d’une formule nette et 
expressive, les nuages assombrir ce clair de lune aux 
lueurs d’incendie. Vigny, modeste comme les grands 
artistes, et bienveillant comme les grand poetes, laisse 
au lecteur le plaisir de deviner et de comprendre ce 
qu’il n’acheve pas.

Dans le recit de la lutte, Vigny, grâce â sa con
cision, a rendu admirablement l’attitude energique du 
loup et le sang-froid que cette attitude exprime:

„Leloup vient et s ’assied, les deux jambesdressees“.
Par leur ongles crochus dans le sabie enfonc6es.
Me voici, semble dire le loup, je vous attends, 

je  suis preţ â commencer, vous ne n’aurez pas â bon 
;march£ ! Les deux vers suivants :

„II s’est juge perdu, puisqu’il etait surpris,
Sa retrăite coupee et toils ses chemins pris“ 

rendent avec relief tout le tragique d’une situation sans 
issue.

Les traits descriptifs abondent dans le second

fragment et il serait aise de les decouvrir et de les gou- 
ter. Contentons-nous d’indiquer ce qui fait leur valeur: 
la simplicite des termes, concrets et familiers, la conci
sion du style, net et vigoureux, l’absence voulue de 
„litterature". Grâce ă cette simplicite etâ cette concision 
Vigny a rdussi â nous faire voir ce qu’il a vu et ce 
qui l’a frappe: les peripeties de la lutte, les attitudes 
et le gestes des acteurs, et mâme les formations que 
les assaillants adoptent. On croit entendre le râie affreux 
du chien que le loup a saisi dans ,,sa gorge briliante" 
et on le voit rouler raidemort sous les pieds du fauve 
mourant.

On croit voir le loup offrir „ses larges entrailles" 
aux couteaux qui „le clouent au gazon", tandis que 
„ses mâchoires de fer“ se resserrent d^sesperement 
sur „la gorge pantelante" du chien, sa victime, pour 
retenir le cri de douleur que les affres de son agonie 
atroce pourraient lui arracher.

On voit aussi les chasseurs ranges en demi-cercle 
autour du loup et le fusil sous le bras, prets â tirer, 
„en sinistre croissant".

Tous ces traits prouvent le talent sobre et vigou
reux de Vigny peintre de scenes dramatiques.

B. Valeur narrative.
Les traits que nous avons signales dans le second 

fragment sont non seulement evocateurs, mais encore 
dramatiques au plus haut point. Vigny a eprouve une 
emotion intense, comme Ie drame auquel il a assiste. 
Son recit devait done etre aussi rapide, aussi emouvant, 
aussi dramatique mânie que le drame raconte. Le se
cond fragment est, en effet, un drame veritable, dont 
les peripeties foudroyantes presentent un interest croissant 
jusqu’au denouement.

a) Le loup attend de pied ferme les assaillants.
b) Se voyant perdu, il ne songe qu’â vendre cher 

sa vie: il strangle le chien qui s’est approche le plus 
de lui.

c) Il brave ensuite du regard ses bourreaux. „Au 
suivant de ces messieurs", semble-t-il leur dire.

d) Perce de coups, il defie encore ses ennemis.
e) Enfin il meurt, sans pousser une plainte, avec 

un courage qui fait songer au courage tranquille de 
Socrate en face de la mort.

Les cinq moments que nous venons d’enumerer 
ne ressemblent-ils pas aux cinq actes d’une tragedie ? 
L’interet ne se concentre-t-il pas sur le heros principal, 
sur le loup? „La Mort du Loup" ne contient-elle 
pas un caractere ? Le loup ne fait-il pas preuve de 
fermete, de courage, d’hdroi'sme, jusqu’au bout? Son 
caractere est si constant qu’on se figure avoir affaire 
â un heros de tragâdie ou d’epopee: le loup mourant 
nous fait songer au preux Roland se couchant la 
face tournee vers l’Espagne.
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Enfin le recit est anime d’un mouvement 
ascendant, et conduit avec une logique et une progres
sion qu’on ne rencontre que dans Ies tragedies de Ra
cine et dans Ies fables de la Fontaine.

11 manque le dialogue, il est vrai; mais on s’en 
apergoit â peine, tant le recit est dramatise habilement. 
Le fabuliste a livrâ son secret au chantre d’Eloa.

C. Portee philosophique et morale des fragments.
Alfred de Vigny a formule en termes pleins d’une 

mâle Energie la morale sublime qui se degage du recit 
mâme. Le loup lutte jusqu’au bout parce que c’est son 
devoir. II sait pourtant qu’il sera vaincu et qu’il a 
beau se demener:

„II s’est juge perdu puisqu’il etait surpris,
Sa retrăite coupee et tous ses c-.emins pris“.
C’est justement parce qu’il prevoit Tissue de la 

lutte que le loup est admirable d’heroisme. Celui qui 
ne se bat que lorsqu’il est sur de la victoire ne fait 
preuve que de force physique ou d’habilete. Si le loup 
se resignait â mourir et s’il renongait â la lutte, il se- 
rait, certes, courageux; mais il se deroberait â la souf- 
france. Or le loup ne craint pas plus la souffrance que 
la mort. II marche au trepas comme on voie â la vic
toire. II envisage la souffrance avec l’intrâpidite qu’il 
a montree devant la mort certaine. Râsignâ â l’inâvi- 
table, il affirmera du moins son indâpendance et il pro- 
tegera la retrăite de sa louve et de ses louveteaux.

Vigny, dans ces vers, a propose â notre admira
tion un magnifique exemple d’abnâgation, de courage 
et de fermetâ devant la souffrance.

Le veritable hâros, le brave s’affirme dans Ies situa
tions desesperees. Les causes Ies plus saintes exigent 
Ies sacrifices les plus grands, râelament des hâros capa- 
bles de se sacrifier en attendant des heros capables de 
vaincre. Les plus grands ce sont encore Ies premiers, 
ceux qui triomphent de Tepreuve en triomphant d’eux- 
mâmes, Le martyre de Jeanne d’Arc contribua autant 
que sa campagne â la liberation de la France du joug 
etranger. La Pucelle d’Orlâans remporta la plus Eclatante 
de ses victoires sur le bucher.

Cette morale sublime a inspiri des vers d’une 
Eloquence mâle:

„Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse“ 
et les quatres derniers, qui râsument si ânergique- 
ment la morale stoi'cienne:

„Gemir, pleurer, prier est egalement lâche.
Fais energiquement ta longue et lourde tâche
Dans la voie ou le sort a voulu t’appeler,
Puis apres, comme moi, souffre et meurs sans parler“.
Le poeme de Vigny, tout imprâgne d’hâro'isme qu il 

est, ne laisse pas d’âtre profondâment humain. Il nous 
inspire de la sympathie pour les animaux que les hom
ines torturent. Le poete blâme le chasseur. Le poete a

etâ frappâ par le regard du loup mourant. II a compris 
ce que disaient ses grands yeux, il a entendu les re- 
proches qu’exprimait le regard humain de la noble bâte:

„Ah! je t’ai bien compris, sauvage voyageur,
Et ton dernier regard m’est alle jusqu’au coeur.
Si la poesie est de la râalite transposâe, si la poe- 

sie est Târne des choses et des âtres sentie et expri- 
mâe, si la poâsie est une note humaine ajoutâe au con
cert de la nature, nous pouvons dire que „La Mort du 
Loup“ est un des poemes les plus beaux, les plus par- 
faits de la litterature universelle.

D. Etape marquee dans l’evolution de la pensee 
de Vigny, par „La Mort du Loup“.

Ce magnifique poeme philosophique marque une 
etape importante dans Involution de la pensâe de Vigny. 
Perdu entre le dâdain de Timpassible Nature (La Mai- 
son du Berger) et l’indiffârence de la Divinitâ muette (Le 
Mont des Oliviers) l’homme est sur le point de s’aban- 
donner â Taveugle Destin.

Vigny veut alors le sauver en lui prouvant qu’il 
est lâche d’abandonner la pârtie sans lutter et qu’il est 
beau de tenir jusqu’au bout. En resistant â la Cruautâ 
du Sort, on gagne cette âpre satisfaction de s’etre mon- 
trâ plus fort que Tepreuve, de s’âtre montrâ plus grand 
que le Destin:

„faime la majeste des souffrances liumaines“ a: 
dit Vigny dans „La Maison du Berger“. La pensâe 
de Vigny rejoint ici celle de Pascal: „L’homme n’est 
qu’un roşeau, le plus faible de la nature, mais c’est im 
roşeau peasant. II ne faut pas que l’univers entier 
s’arme pour l’ecraser. Une vapeur, une goutte d’eau 
suffit pour le tuer. Ma's l’univers l’ecraserait, l’homme 
serait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu’il 
sait qu’il meurt, et l’avantage que l’univers a sur lui, 
Vunivers n’en sait rien“.

Ce qui fait la grandeur de l’homme, ce n’est pas 
la puissance, disent Pascal et Vigny, c’est sa pensâe 
qui defie Tunivers, affirme Pascal, c’est son courage qui 
dâfie la souffrance, demontre Vigny.

L’auteur des „Destinees" â rejoint Tauteur des 
„Pensees", par un chemin oppose, il est vrai. Mais il 
Ta rejoint et nous pouvons dire â propos de leur ren
contre: Magna ingenia conveniunt (Les grands esprits: 
se rencontrent).

Voilâ justement ce qui rehausse la portee morale 
de „La Mort du Loup“. Ce poeme marque plus qu’une 
âtape dans Involution de la pensâe de Vigny. „La Mort 
du Loup“ marque un tournant dâcisif dans la marche 
de cette pensâe. C’est par le culte de la souffrance que- 
Vigny a echappe au pessimisme le plus cruel, auquel 
sa pensee paraissait condamnâe, et qu’il a about! 
â un stoicisme gânâreux et tendre.
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III. Conclusion.

A. Beaute dela forme. Cette philosophic sublime est 
revetue d’une forme eclatante. Nous avons souligne en 
en passant la vigoureuse sobriyte du style, la nettete et la 
simplicity de l’expression, le relief suggestif des details des- 
criptifs, l’interet croissant du recit, rapide, concentre, habi- 
lement dramatist5. A ces qualites, qui lui sont ordinaires, 
Vigny joint, dans „LaMort du Loup“, uneabondance ver
bale, une facility d’expression, une ampleur et un yian 
dont il est peu contumier. 11 est ici plein de son sujet, 
il exprime ses idyes sur l’un des problemes qui l’ont le 
plus passionne, le plus hanţe.

B. Lyrisme. L’echappee lyrique du troisieme frag
ment, si discrete et si ymouvante, n’est pas le moindre 
merite du poeme. Ce cri du coeur du plus impersonnel 
des poetes romantiques nous touche plus que la confi
dence la plus harmonieuse. Il nous rernue com me l’ex- 
ptosion d’une douleur longtetnps contenue. 11 traduit 
fangoisse poignante dans laquelle vecut l’auteur des 
„Destinyes“, il dycouvre le drame interieur qui tour- 
menta l’âme fiere et triste de Vigny.

C. Beaute du symbole.
Ainsi le poete, apres avoir captive le Iecteur par 

iin recit passionnant, lui fait partager son emotion et 
l ’amene â admirer, â imiter mârne l’exemple du loup. 
Il lui retrempe l’âme en lui faisant honte de son 
attitude peu virile devant les difficultys de la vie, de 
ses petites capitulations, de ses petites lâchetys, et en 
lui montrant le Bien intimement uni au Beau dans un 
Symbole saisissant ou diate le Vrai et ou palpite l’hu- 
manite, ou palpite un coeur d’homme, le grand coeur, 
gynereux et tendre, fier et hyroi'que de Vigny.

Ludovic Szollosy.

Lucrarea de mai sus a fost prezentată de elevul 
'Szollosy la concursul misiunei universitare franceze din 
anul trecut (Aprilie 1936), apoi corectată, complectată 
şi amplificată de subsemnatul, Profesor Louis Combi. 
Introducerea e ăproape integral opera elevului. 
Incheerea e integral opera profesorului; iar trata
rea a fost alcătuită cu ajutorul notiţelor rămase de pe 
urma concursului, amplificând-o, bineînţeles.

Lucrarea aceasta poate fi socotită drept o analiză 
literară. Insă a fost dezvoltată ca o disertaţie, lucrată 
după un text, care a servit ca izvor de inspiraţie, şi 
conform Indicaţiilor subiectului. Pentru analizele literare 
propriu zise, adică în cazul când lipsesc indicaţiile, se 
procedează astfel:

I. Introducere.
A. După ce ai cetit bucata, cauţi să scoţi subiec

tul ei şi să identifici opera din care a fost luată, adică 
iaci localizarea ei.

B. Urmează un rezumat al bucăţii.

= " ...==~a.--==.y ---——■    1

C. Anunţi diferitele părţi ale comentariului, care 
vor reliefa diferitele aspecte şi calităţi ale bucăţii şi chiar 
ale operii.

II. Tratarea va varia dela gen Ia gen.
Intr’o scenă de comedie, de tragedie sau de dramă 

se vor studia succesiv: acţiunea, caracterul personagii
lor şi fondul istoric, ori morala.

Intr’o fabulă, o epopee şi într’un roman se poate, 
în general, proceda la fel, după acelaş tipar.

Dacă avem o poezie lirică, se vor cerceta mai în- 
tâiu izvoarele de inspiraţie, apoi se va determina origi
nalitatea autorului şi se vor studia sentimentele expri
mate, precum şi procedeele tehnice.

Dacă e vorba de o poezie didactică, ori de o bu
cată de filozofie, de morală, de critică, se va stabili o 
legătură cu doctrina generală a autorului, apoi se vor 
studia ideile ce le promovează şi argumentele ce le 
aduce în susţinerea tezei sale.

Esenţialul este de a pătrunde printr’o cetire atentă, 
printr’o meditaţie adâncă, importanţa problemei propuse 
de bucata în chestie. Poţi izbuti, dacă bagi de seamă la 
cuvintele puse în vedetă, la cuvintele de valoare pe 
care le vei sublinia şi la care te vei uita mereu ca la 
un punct de reper.

III. Incheerea va consta dintr’o caracterizare cât 
se poate de originală a formei îmbrăcate, fără a perde 
din vedere că forma trebue să se potrivească cu fondul 
şi că fondul revelează sufletul autorului, originalitatea 
lui, şi trebue însuşit, ori respins de lector, care iese 
mişcat sau indiferent, convins sau îndoelnic din con
tactul lui cu textul.

Tratarea unei analize literare presupune îndepli
nirea următoarelor condiţii preliminare:

a) Elevul să cunoască opera din care bucata a 
fost luată.

b) Să fi studiat autorul bucăţii: biografia lui, ideile 
]ui, concepţia lui despre viaţă, estetica lui, sentimentele 
lui.

e) Să fie Ia curent cu istoria literară şi chiar cu 
istoria generală pentru a localiza un eveniment, un fapt,
un cuvânt, o ideie şi a înlesni astfel apropierile.

* **
Propunem mai jos câteva subiecte spre tratare. 

Elevii doritori de a învăţa limba franceză şi chiar de ase 
distinge în această disciplină vor prelucra subiectele pe 
care le vor alege şi mi-le vor înmâna la datele ce se 
vor fixa ulterior.

Rezultatele, precum şi lucrările cele mai distinse, 
vor fi publicate în revista liceului.

*
Pentru a trata subiectele ce le propunem, elevii 

trebue:
a) să citească atent textul ca să pătrundă intenţia 

autorului şi să şi-o însuşească. (Adeseori textul suge-
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rează soluţia şi arată planul de urmat în tratare).
b) să citească operile autorului sau autorilor vizaţi 

de subiect pentru a găsi la momentul oportun (care va 
fi momentul redactării) argumentele şi citaţiile care vor 
■documenta subiectul lor.

c) Să citească un studiu temeinic despre autori, 
şi despre operile lor.

Aceste operaţii alcătuesc pregătirea îndepărtată, 
mai uşoară şi totuşi mai neglijată de elevii cari au o 
tendinţă marcată spre improvizaţie, adică spre studierea 
superficială a problemelor abordate.

*
După acestea urmează redactarea imediată:
a) Când elevul şi-a concentrat materialul: ideilê  

textele, notiţele, îşi face un plan cât de bine chibzuit 
.ajutându-se cu textul subiectului, care trebue interpre
tat, pătruns şi disecat ca un articol de lege. Analiza 
literară ce am publicat-o în acest număr la paginile 9-12. 
arată ce folos poţi trage dintr’un subiect bine conceput.

b) Acestea făcute, elevul începe să desvolte dife
ritele părţi ale disertaţiei sale, separat spre a nu con
funda ideile. Va fi bine dacă fiecare paragraf * se va 
scrie pe o foaie separată.

c) Tratarea terminată, elevul va căuta o introdu- 
-cere prin care să anunţe subiectul, să pună în lumină 
un fapt, arătând însemnătatea problemei de rezolvit: 
fapt istoric, succesul unei opere, un moment hotărîtor 

■ din viaţa autorului, o citaţie (mai rar). Elevul va ter
mina întotdeauna introducerea anunţând părţile tratării.

d) Apoi el va rezuma, într’o încheere cât de cu
prinzătoare, concluziile lui asupra problemei studiate, 
băgând bine de seamă ca incheerea şi introducerea să 
se potrivească.

e) Elevul, atunci, va ceti o pagină de literatură 
franceză, potrivită cu genul subiectului de tratat, spre 
a-şi însuşi stilul autorului.

f) Nu îi va rămâne decât să treacă în curat com
punerea lui, recurgând cât de des la dicţionar şi chiar 
la gramatică — scriitorii nu se lipsesc de aceste instru
mente — îngrijind stilul şi respectând forma.

h) Nu va fi rău dacă micul scriitor îşi va revizui 
compunerea înainte de a o înmâna şi chiar să se con
formeze sfatului lui Boileau consultând un prieten şi 
cerându-i — numai atunci — sugestii şi critici.

III-me et IV-me.
I-er Sujet.

La revanche de la cigale.
L’̂ te est revenu... et l’insouciante cigale s’est re

mise â chanter. Accourt la fourmi, effarde... Un homme 
mdchant a detruit sa fourmiliere... La cigale la con
sole... (Faites parler vos personnages).

11-me Sujet.

Le Corbeau, honteux et confus, raconte sa mesaven- 
ture â la Corneille, qui... (Iniitez La Fontaine).

III- me Sujet.
Le laboureur et ses enfants.

1) En combien de parties peut-on diviser cette 
fable ?

2) Donnez un titre â chacune de ces parties (en 
une phrase simple qui contienne l’id^e exprimee).

3) Quel est le înot le plus important de cette 
fable ?

4) Quand le riche laboureur parle d’un „trasor", 
â quoi pense-t-il? â quoi pensent ses enfants?

5) Pourquoi le pere dit-il â ses enfants qu’il ne 
sait pas l’endroit ou est cach£ le tresor?

6) Designez par un înot le discours du laboureur.
7) Le pere eut-il raison de ne pas iivrer le secret?
8) Les enfants suivirent-ils le conseil de leur pere? 

Relevez les vers qui le montrent.
9) Pour quelles raisons le pere fit-il croire â ses 

fils qu’un trasor etait enfoui dans leur champ ?
10) La morale de cette fable est-elle exprimee? 

Formulez cette morale en une proposition simple.
IV- me Sujet.

Perrette, desolee, regagne sa ferme (Decrivez son 
allure). Rentrăe chez elle, la laitiere attend son mari. Sur
prise du mari. Perrette, en sanglotant, lui raconte sa 
m^saventure. Le mari l’ecoute, la console, puis lui fait 
la morale (Faites-les parler).

V- me Sujet.
L’agneau n’a pas et£ devore par le loup (inven

tez une intervention vraisemblable)... 11 raconte sa ren
contre avec le loup, â sa mere qui... (Faites parler vos 
personnages).

VI- me Sujet.
Repondez, ă propos de la fable „Le loup et la 

cigogne, aux questions suivantes:
1) En combien de parties peut-on diviser cette 

fable ?
2) Donnez un titre â chaque pârtie (en une courte 

phrase qui contienne l’idee principale),
3) Quel est le vers qui definit, expVque, justific 

et developpe „gloutonnement"?
4) Pour quelles raisons la cigogne accourt-elle 

aupres du loup? (en chercher deux).
5) A quoi le fabuliste compare-t-il la cigogne en 

l’intitulant „operatrice“ ?
La comparaison est-elle juste?
6. Qui se montre ingrat, le loup ou la cigogne? 

Pour quelSy motifs le loup devait-il une reconnaissance 
infinie â la cigogne (il y en a deux)?

7) Prouvez par les details de la reponse la mechan- 
cetd croissante du loup (il y en a 4).

8) Expliquez comment il renverse les rdles.

*
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9) Quels sont Ies defauts du loup?
10) Quelle est la morale de la fable?
Est-elie exprim^e? Fallait-il la formuler dans la 

fable ? Pourquoi ?
VII-me Sujet.

La revanche du chene.
La chene a ete arrache par le vent... Constatation 

ironique du roşeau. Le châne, humilie, mais non point 
avili, riposte en ynumerant Ies services qu’il va rendre 
et dont la perspective le console de sa chute (Faites- 
les parler).

V-me Classe.
I- er Sujet.

„Qu’il est doux, qu’il est doux d’dcouter des his- 
toires, Des histoires du temps pass£“.

(Alfred de Vigny).
En vous inspirant de ces vers, rapportez, â votre 

maniere, un rdcit du temps pass£, emprunty â la legende 
ou â l’histoire.

II- me Sujet.
Vous etes retenu loin de votre maison. Exprimez 

Ies sentiments que vous yprouvez lorsque vous y son- 
gez, (on vous demande d’etre sincere, vrai. Vous avez 
d’ailleurs un excellent modele: le sonnet de Joachim du 
Bellay que vous avez studie en classe).

III- me Sujet.
La Fontaine, au cours d’une de ses promenades 

dans la foret, s’est endormi sous un arbre. En songe, 
il s’entretient avec Ies animaux qu’il a mis en scene 
dans ses fables: Ies uns viennent le remercier, Ies au- 
tres lui adressent des reproches. (Faites parler Ies ani
maux et le fabuliste. Pour traiter convenablement ce 
sujet il faut avoir lu un grand nombre de fables et 
connaître Ies principaux acteurs et Ies principaux roles 
de „l’ample comedie")

IV- me Sujet.
La bonne action de l’6claireur.

„On n’est pas toujours â mânie de rendre de 
grands services â autrui, mais il n’est point de journee 
ou l’on ne puisse travailler â rendre â quelqu’un la vie 
moins pânible ou plus heureuse“. Indiquez quelques 
circonstances dans lesquelles vous avez pu reconnaître 
la justesse de ces paroles,

V- me Sujet.
La solidarity.

Expliquez et commentez cette pensâe d’Edmond 
About: „Nous sommes Ies heritiers de ceux qui sont 
morts, Ies associâs de tous ceux qui vivent, la provi
dence de tous ceux qui naîtront (Le plan est indiquâ 
par le texte propose).

VI- me Classe.
I-er Sujet.

Dâmontrez que „Le Cid“ repond â la definition 
que l’on a donnee du thââtre de Pierre Corneille : „Ecole 
de grandeur d’âme“ et degagez la morale de cette tra
gedie.

II- me Sujet.
Subligny, dans la „Foile querelle" (parodie d’Andro- 

maque, 1669) critique vivement Ie personnage de Pyrrhus: 
„Ceux qui louent le reste de la piece ont tous con
damne sa brutalite". En outre il n’est pas „honnâte 
homme“ avec Hermione puispu’il lui manque de parole" 
apres avoir promis de l’epouser une heure aupara- 
vant“.

Expliquez et discutez ces critiques.
III- me Sujet.

On a souvent dit que Ies caract'eres de Moliere 
etaient generaux et eternels, vrals pour tous Ies pays. 
On a montre d’autre part qu’ils s’expliquaient tres sou- 
souvent par des habitudes et des modes contemporaines 
de Moliere. Vous chercherez dans le „Bourgeois Gentil- 
homme“ et Ies „Femmes Savantes“ ce qui est de tous 
les temps, et ce qui est seulement du XVII-me siecle.

I V-me Sujet.
On a souvent dit, et avec raison, que la morale 

de La Fontaine etait essentiellement pratique, qu’elle 
vous enseignait â eviter certains vices ă cause de leurs 
inconvenients, ă pratiquer certaines vertus ă cause de leurs 
avantages et non pas par haine du vice, par amour de 
ce qui est bon et beau. Vous chercherez si ce jugement 
peut s’appliquer â toutes les fables de La Fontaine 
sans exception, et vous expliquerez pour quelles rai
sons La Fontaine s’en est tenu le plus souvent ă cette 
morale pratique.

V-me Sujet.
Aprâs avoir dâgagâ les principes de la doctrine 

exposee par Boileau dans l’Art poetique, vous donnerez 
une definition de 1’„esprit classique".

VII- me Classe.
I- er Sujet.

Emile Faguet a dit de Jean-Jaques Rousseau:
„II y a de plus grands gânies; il y en a surtout 

de meilleurs; il n’y en a guere qui ait donnâ, en un 
siecle ou pourtant la hardiesse est une banality, une 
plus imprâvue et plus rude secousse â l’esprit et au 
coeur humain".

Expliquez les aspects divers de ce jugement. Don- 
nez librement votre avis personnel sur Rousseau.

II- me Sujet.
La vie a disperse, comme I’epi sur I’aire,
Loin du champ paternei, les enfants et la mere,
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FA ce foyer chcri ressemble aux aids deserts 
D’oii l’hirondelle a fui pendant de longs hivers.
Dejă l’herbe qui croit sur Ies dalles antiques,
Efface autour des murs Ies senders domestiques,
Et le lierre jlottant comme un manteau de deuil,
Couvre ă-demi la porte et rampe sur le seuil.
Bientdt peut-etre... Ecarte ă mon Dieu, ce presage! 
Bientot un etranger, inconnu du village,
Viendra Vor ă la main, s’emparer de ces lieux 
Qu’ habite encor pour nous l’ombre de nos a'ieux,
Et d’oă nos souvenirs, des berceaux et des tombes 
S’enfuiront ă sa voix, comme un nid de colombes 
Dont la hache a fauche l’arbre dans la foret,
Et qui ne savent plus oii se poser apres.

Lamartine („Miily“).

Quel est le sentiment qui inspire ces vers? Quel 
est le proc^de de d^veloppement employ^ par le poete? 
Essayez d’expliquer Ies images qui vous paraissent Ies 
plus belles, et Ies expressions qui vous touchent le plus. 
Enfin montrez le merite principal de ce passage.

III- me Sujet.

Pourquoi Victor Hugo est-il un tres grand poete? 
Vous justifierez vos affirmations par des exemples.

IV- me Sujet.

„J’aime la majeste des souffrances humaines", 
derit Alfred de Vigny, dans „La Maison du Berger“. 
Montrez ce qu’il y a de noble et dTmouvant dans la dou- 
leur humaine, â l’aide d’exemples d’ordre litteraire ou 
simplement emprunt^s â la vie,

V- me Sujet.

Un critique a dit de Musset: „Esprit, grace, jeu- 
nesse, passion briliante, eblouissante fantaisie, tout 
cela emaille l’oeuvre et fait de Musset, sinon le plus 
grand poete du XIX-eme siecle, du moins le plus emi- 
nemment frangais que nous ayons eu depuis La Fontaine. 
Expliquez et commentez cette appreciation.

VIII-me Classe.
J-er Sujet.

Expliquer et discuter ce jugement de Taine sur 
Honore de Balzac: „11 est le plus grand magasin de 
documents que nous ayons sur la nature humaine".

II- me Sujet.

Dans leur correspondance, Flaubert et George 
Sand ont discute sur le roman. Flaubert affirmait que 
le roman devait etre rigoureusement objectif et imper- 
sonnel, que rien ne devait y trahir Ies opinions et Ies 
sentiments de l’auteur.

George Sand repliquait qu’un pareil roman lui 
paraissait froid et vain et qu’elle ne pouvait ferire que 
ce qu’elle sentait. Que pr^fărez-vous du roman d’ob- 
servation objective ou du roman plus ou moins roma- 
nesque ou l’auteur veut nous sugg^rer ses propres 
Emotions. Justifiez votre pr£f£rence en citant tel ou tel 
rorfian que vous avez lu.

III- me Sujet.

Comparez le „Bourgeois gentilhomme" de Moliere 
et „Le Gendre de Monsieur Poirier" d’Emile Augier.

IV- me Sujet.

D’apres Ies extraits des critiques du XlX-me siecle 
que vous connaissez vous montrerez la difference qu’il 
y a entre Ies m^thodes de ces critiques et la critique 
de Boileau.

V- me Sujet.

D’apres des pieces de poetes que vous connaissez 
vous montrerez quelle a et£ Involution de la po^sie 
franţaise au XIX-me siecle.

Votre demonstration devra âtre tiree avant tout 
de l’analyse de ces pieces.

(Ce sujet porte sur Ies poetes qui sont inscrits 
au programme du baccalaureat: Lamartine, Victor Hugo, 
Vigny, Musset et Leconte de Lisle.)

Profesor Louis Combi.

i r
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M o r i  m d n d r o .

2.)

Că de mine s ’a legat (bis)

Ce nam dat şi nam  scăpat!

3.)

Mori măndro să-ţi fac pomană (bis)

Ş ’apoi să mă duc cât ană.

*) Şagă=glumă.

J) Pomană=gustarea ce se face după îngropare în amintirea celor răposaţi.

\
N. B. Culeasă dela lăutarul Zanca din comuna Haţeg, jud. Hunedoara.
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Amintirea
de M. Munteanu, cl. V-a

Mi-e sufletul un cimitir, în care 
Atâtea fericiri îşi au mormântul 
Ş i’n care doar arar s ’abate vântul,
Să scuture salcâmii plini de floare.

O ! amintire, floare a tăcerii !
Parfum pătrunzător din alte vremuri..., 
In ochi, când rouă lacrimei îmi tremuri, 
îmi naşti deşertăciunea re’nvierii...

Dar zugrăvirea ţi-e aşa de pală,
Că’n locul fericirii de-altă dată,
Ce-o ’nvii în inima înfiorată,
Tristeţea se înalţă, triumfală...



A

Vasile Cârlova şi romantismul francez
de Giurgiu Oct. cl VIIl-a

Romantismul este revoluţia literară ce are Ioc în 
Franţa între anii 1820—1830.

E greu de a i se da o definiţie precisă, din cauza 
variatelor păreri despre romantism, lucru pe care 
Musset îl redă astfel:

Le romantisme, mon cher monsieur? Non, â coup 
sur, ce n’est ni le mepris des unites, ni l’alliance du co- 
rnique et du tragique, ni rien au monde que vous 
puissiez dire; vous saisiriez vainement l’aile du papil- 
lon, la poussiere qui le colore vous resterait dans Ies 
doigts. Le romantisme, c’est l’etoile qui pleure, c’est le 
vent qui vagit, c’est la nuit qui frissonne . . . c’est le 
jet inespere, l’extase alanguie . . .  en mâme temps le plein 
et le rond, le diametral, le pyramidal, l’oriental"'.

Am putea să-i dăm totuşi următoarea definiţie:
Romantismul e curentul literar în care imaginaţia 

îşi ia curs liber, preconizând, în concepţiunile de artă 
şi literatură, descătuşare de sub formele rigide ale cla
sicismului antic.

Romantismul s’a manifestat ca o reacţiune contra 
clasicismului. După Malherbe artistul era împiedecat de 
a-şi manifesta în toată amploarea personalitatea în 
operă. Confidenţele intime nu erau admise, decât în 
memorii. Iată ce ziceau reprezentanţii clasicismului: Pas
cal : „Le moi est haîssable" şi Boileau parcă întregia: 
„Aimez done la raison". împotriva idealului unei arte, 
caracterizată printr’un armonios echilibru, se ridică ro
mantismul, protestând în numele libertăţii şi fanteziei 
individuale.

„Le jour ou l’HGicon m’entendra sermonner,
Mon premier point sera qu’il faut d^raisonner."
încetul cu încetul romantismul prinde rădăcini.
Romanticii exprimau mai mult emoţiile lor perso

nale, cântau cu sinceritate amorurile lor şi natura. Ei 
înlocuiră astfel în literatură, raţiunea cu sentimental şi 
imaginaţia. Mişcarea romantică a fost pentru literatură 
ceeace a fost pentru politică revoluţia franceză. Din 
Franţa romantismul trece în alte ţări.

Cum a ajuns la noi? La noi influenţa franceză a fost 
importată pe mai multe căi şi anume prin domnitorii Ţării, 
prin fiii de boieri şi refugiaţii francezi. Din Franţa, în urma 
revoluţiei, mulţi tineri emigrară şi mulţi dintre ei veniră 
în Principate, unde fură primiţi pe la curţile domneşti 
şi prin ei boerimea noastră începu să înveţe limba 
franceză care devine limba de salon. Un rol important 
la inaugurarea influenţei franceze îl au şi fiii de boieri 
ce studiau în Franţa. Datorită acestor împrejurări in
fluenţa franceză face parte din influenţele ce determină, 
sau mai bine zis, sub imboldul cărora apare poezia 
noastră lirică cultă. Influenţa franceză ce contribuia la

apariţia poeziei noastre lirice culte este influenţa fran
ceză clasică. Această influenţă trebue să cedeze mai târ
ziu în faţa unui nou curent, tot francez, care e roman
tismul.

Romantismul se manifestă în literatura noastră 
pentru prima dată pe la sfârşitul sec. XVIIl-lea. Primul 
nostru poet ce e influenţat în mod binefăcător de acest 
curent literar este V. Cârlova.

V. Cârlova apare ca un meteor pe cerul litera- ■ 
turii noastre. El s’a născut în Târgovişte în anul 1809. 
Despre viaţa lui nu ştim prea multe. învaţă după 
obiceiul timpului greaca şi scrie chiar versuri în această 
limbă. Mai târziu învaţă limba franceză şi citeşte pe 
romanticii francezi, dintre care Lamartine l-a fermecat 
şi l-a influenţat şi pe el.

Dela el n’avem decât 5 poezii: Păstorul întristat, 
Inserarea, Ruinele Târgoviştei, Rugăciunea şi Marşul 
lui Cârlova. Cu toate deosebirile dintre aceste poezii, 
ele au şi'o notă comună care le leagă şi această notă 
e unitatea de inspiraţie. Citind poeziile lui parcă plutim 
în vis, ele au ceva de nelinişte, de nesiguranţă, de tai
nic, ceeace arată influenţa romantismului din poezia la- 
martiniană. El cântă farmecul clipelor în linişte şi seni
nătate, retras departe de zgomotul şi zbuciumul lumii.

Poezia sa „Inserarea" ne apare ca un imn închinat 
singurătăţii.

începe descriind peisagiu!:
„Pe când abea se vede a soarelui lumină"
„In vârful unui munte pe fruntea unui nor".
Şi când Zefirul începe de „suspină" mai tare, atunci 

vine el totdeauna în valea aceasta liniştită, de se aşează 
pe culmea cea mai înaltă ţinând tovărăşie singurătăţii.

Tot ceeace îl înconjoară, îl desfătează: câmpul plin 
de iarbă, dumbrava, o gârlă etc.

„întocmai ca o pânză, se vede albă în jos" de 
departe, se aude glas de păstoriţă, fluer de păstor, filo- 
mela cântă ascunsă în stuf; până şi zefirul ascultă 
în timp ce sus pe cer apar stelele:

„îndată ce şi umbra de noapte se iveşte"
„Grămezi de stele încep de strălucesc".
Apare apoi luna şi somnul cuprinde în braţele sale 

pe orice muritor. Cu toată splendoarea tabloului oferit 
de natură, el nu poate să se înstrăineze de tot. Se în
treabă dacă nu cumva îi lipseşte ceva; vede că îi 
lipseşte fiinţa iubită, din care cauză toată frumuseţea 
priveliştilor se întunecă:

„Ce caută nu ştie, dar simte că lipseşte,
Fiinţa care poate să-l facă fericit,
Şi neputând găsi-o, în vreme ce-o doreşte,
In negura mâhnirii mai mult s’a rătăcit".
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In această poezie, ca şi în poezia „Rugăciune",/V. 
Cârlova a fost influenţat de Lamartine. Prin această 
poezie el cere dela ocrotitorul tuturor celor obidiţi, aju
tor pentru neamul său:

„Fiinţă ’naltă, lungă vedere 
Izvor puternic de mângăere,
Pavăză sfântă a ăstui pământ:
Dă ascultare, nu-ţi fie silă,
Unui glas jalnic ce cere milă,
Ce a se plânge au cuvânt".

Ca toţi romanticii, Cârlova cântă trecutul naţional 
şi are predilecţie pentru reverie.

Căutând singurătatea pentru a uita ceeace îl chi
nuia „în viscol de dureri", el ajunse într’o zi în faţa 
unui zid întristat. Acest zid îl făcu să se gândească la 
trecutul nostru şi punând măreţia şi strălucirea trecu
tului într’o puternică antiteză cu decăderea prezentu
lui, el plânge pe ruinele Târgoviştei. Le plânge starea 
în care au ajuns, spunând că din slava strămoşească 
nu le-a mai rămas nimic.

Totuşi zidurile acestea mai au un ce plăcut: când 
cineva le priveşte, ele îl pătrund de milă şi îl uimesc. îşi 
exprimă părerea sa asupra nestatorniciei lucrurilor 
omeneşti:

„Voi încă în fiinţă drept pildă ne slujiţi
Cum cele mai slăvite şi cu temeiu de fer
A omenirii fapte din faţa lumii pier;

Cum omul să fie în toate săvârşit,
Pe negândite piere sau cade însfârşit".
După cum păstorul pe vreme de furtună aleargă 

la adăpost, tot aşa şi el vine la ele să-şi uşureze su
fletul, „lângă mormântul slavei strămoşeşti".

In această poezie el se arată oarecum pesimist, ceeace 
reiese chiar din versurile:

„Acest trist glas ruinuri pe mine m’a cuprins
Şi a huli viaţa în stare m’au adus".
In această poezie se simte influenţa romanticului 

francez Volney. Deşi se vede influenţa franceză, totuşi 
originalitatea fondului, adoraţia şi regretul trecutului 
nostru istoric nu-i poate fi contestată. In această poezie 
se întâlneşte oda eroică şi elegia; însemnătatea şi avân
tul sentimentului este al odei eroice, iar menlancolia 
intimă e de natură elegiacă. Acest tip de poezie a fost 
imitat de Heliade şi Grigore Alexandrescu.

Cu această poezie V. Cârlova aduce o adiere nouă 
în literatura noastră: lirismul pornit din contemplarea 
urmelor vitejiei străbune şi avântul spre cuprinderi ale 
sufletului românesc dealungul veacurilor.

Vasile Cârlova nu se putuse emancipa de poezia 
veacului al XVlIl-lea, de artificialităţile genului pastoral. 
Acest lucru se^vede în „Păstorul întristat", unde, după 
doiniri de fluer, auzim suspinele ciobanului frumos, care 
se gândeşte la iubita lui şi vorbeşte de amor şi de 
natură, ca un tânăr al saloanelor.

La „Ruinele Târgoviştei" şi „Rugăciunea", la poe
zia patriotică a lui Cârlova se mai adaugă şi Marşul 
lui, care începe cu cuvinte blânde şi îmbărbătătoare : 

„Dragii mei copii războinici, ascultare mumei daţi 
Iată vreme mic şi mare armele s’îmbrăţişaţi".
Acest Marş, e un cântec de slăvire a vitejiei ro

mâneşti, e inainte de toate mărturia unei credinţe în 
ceeace priveşte patriotismul Iui.

Locul unui scriitor, dar mai ales al unui poet, e 
determinat printre multe altele de felul lui nou de a 
simţi. Această însuşire nu i-a lipsit lui Cârlova. Abia 
începu poetul să croiască drumul său şi el muri de-o 
boală grabnică; încă tânăr fiind. El a scris 5 poezii, 
totuşi el e superior altora din timpul său, fiindcă reu
şise să dea poeziei noastre suflul inspiraţiei moderne, 
care nu putea fi decât cea romantică. V. Cârlova pre
zintă în literatura noastră cea dintâi afirmare a roman
tismului francez.

Poezia lui e expresiunea unui suflet evoluat, stră
bătută de nelinişte, prelungindu-se într’o frământare 
înduioşătoare ce chiamă la vis.

Poeziile lui căzură în viaţa noastră ca o agitaţie 
puternică pe suprafaţa unei ape: valurile ei se mişcară 
în toate părţile.

Roata Moţului
de M. Munteanu cl, V-a

Pe uliţa pustie 
Cuprinsă de ’nserare,
Vin Moţii spre câmpie 
Cu doniti si ciubăre.

y  y

..Şi Murgu abea păşeşte 
Pe uliţa pustie,
Iar Moţul lin doineşte 
Un cânt de pribegie.

De oişte legate 
Limpaşele senclină 
Şi-aruncă printre roate 
O tulbure lumină.

Ş i tulburea lumină 
Oprindu-se pe case,
Din roşi culori îmbină 
O roată uriaşă.

Ş i ea e par’că roata 
De-al răzbunării an,
Cea care-a frânt pe Horea,
Pe Cloşca si Crisan.

7 7 7

Căruţa îşi urmează 
Tăcută al ei drum,
Ş i ’ncet sendepărtează,
Ş i n’o mai văd acum.

Din ochi însă-mi cad şiruri 
De lacrime curate:
Au Moţii oare astăzi 
Deplină direptate??

%
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Doctrina estetică a iui Titu Maiorescu
Rezultată din analiza studiului „Poezia română".

Notă explicativă. Una dintre preocupările socie
tăţii „Junimea" era de a ceti în şedinţele ei scrierile 
literare mai de seamă din acel timp şi apoi a le face 
critica. Dar membrii „Junimei" nu se înţelegeau prea 
bine în privinţa concluziunilor critice la care ajungeau, 
neavând un criteriu după care să judece operele literare.

Titu Maiorescu, ca şef al acestei societăţi, s’a 
simţit obligat să le dea un îndreptar, pentru a pune ca
păt divergenţelor dintre membri în ceeace priveşte a- 
precierea estetică a unei opere literare. Prin studiul său 
asupra „Poeziei române" din 1867, el pune la înde
mână nu numai membrilor „Junimei", ci şi publicului 
acest îndreptar. Totodată el pune bazele criticei noastre 
estetice, arătând, pentru prima dată în literatura noastră, 
condiţiunile de fond şi formă, pe care trebue să le în
deplinească o adevărată scriere poetică.

Studiul lui Maiorescu asupra „Poeziei române" 
cuprinde două părţi: 1. „Condiţiunea materială a poe
ziei", în care arată condiţiile de formă ce trebue să 
îndeplinească o poezie. 2. „Condiţiunea ideală a poeziei", 
în care arată condiţiunile ce trebue să le îndeplinească 
fondul unei adevărate poezii.

I.

Condiţiunea materială a poeziei

In prima parte, Titu Maiorescu, arătând deosebirea 
fundamentală între artă, care exprimă frumosul şi ştiinţă, 
care se ocupă cu adevărul, dă definiţia frumosului ca 
„fiind exprimarea unei idei sub o formă sensibilă co
respunzătoare". El arată deosebirea dintre frumos şi 
adevăr, spunând că „adevărul cuprinde numai idei, pe- 
când frumosul cuprinde idei manifestate în materie 
sensibilă".

„E o condiţie elementară a fiecărei lucrări artistice, 
de a avea un material, în care sau prin care să-şi rea
lizeze obiectul".

Titu Maiorescu pleacă în observaţiile sale asupra 
formei dela un principiu estetic de bază, ca să scoată 
apoi prin deducţii, condiţiunile materiale ale poeziei. 
Acest principiu fundamental al formei poetice este con
struit pe un adevăr filosofic de natură logică şi psiho
logică, pe o particularitate specifică a poeziei, 
al cărei material nu e cuvântul, cum s’ar părea 
la prima vedere, ci imaginile ce ni le trezesc cuvintele 
poetice în conştiinţa noastră.

Prima condiţie materială pentru a exista o poezie 
este: „ca să deştepte prin cuvintele ei imagini sensi-

de I. Chirică, clasa Vil-a.

bile în fantezia auditorului". „Prin aceasta se deosebeşte 
poezia de proză, care se ocupă cu noţiuni abstracte, 
logice, desmaterializate şi cari pot constitui un adevăr 
şi o ştiinţă, dar niciodată o artă sau o operă frumoasă".

Deoarece cu cât progresează o limbă cu atât cu
vântul devine mai abstract, poetul nu trebue să între
buinţeze cuvintele aşa precum sunt admise astăzi, ci 
trebue să le ilustreze prin personificări, să le materiali
zeze prin comparaţiuni şi să aleagă dintre toate cuvin
tele ce exprimă aceeaş idee, pe acela, care cuprinde 
cea mai mare doză de sensibilitate, potrivită cu închi
puirea fanteziei sale.

Deci primul mijloc de a sensibiliza gândirea cu
vintelor este: „Alegerea cuvântului celui mai puţin 
abstract:“

Al doilea mijloc de sensibilizare sunt adjectivele şi 
adverbele numite „epitete ornante".

Un alt mijloc de a realiza aceeaşi condiţie ne
apărată a frumosului poetic, sunt „personificările obiectelor 
nemişcătoare sau prea abstracte, precum şi a calităţilor 
şi acţiunilor".

încă un mod de a sensibiliza gândirea obiectelor 
e: „comparaţiunea, metafora şi tropul în genere".

Pentruca comparaţia să atingă acest scop, trebue 
să fie, „absolut nouă", deoarece comparaţiile, ca şi limba 
prin uzul zilnic, îşi pierd elementul sensibil.

Titu Maiorescu constată că în poeziile române din 
acele timpuri erau trei imagini foarte des întrebuinţate: 
florile, stelele şi filomelele şi recomandă poeţilor să se 
ferească de ele. Totuşi mai pot fi întrebuinţate şi ase
menea metafore în literatura noastră, cu condiţia de 
a fi împrospătate în mod original prin alte cuvinte, 
care să fie în stare de a renaşte imaginile în frumu
seţea lor primitivă.

A doua condiţie pentru admiterea comparaţiilor 
este: „ca ele să fie juste".

„Comparările sunt chemate a da o imagine sen
sibilă pentru gândirea prea abstractă, însă această ima
gine trebue să fie potrivită cu gândirea, altfel sensibi
lizai ea ei produce contraziceri şi constitue o eroare".

Tot în privinţa formei poeziei, Maiorescu se ocupă 
de „chestiunea diminutivelor". „Forme de substantive şi 
adjective în „ică", „ţică", „şică", „oară" etc., sunt astăzi 
viţiul contagios de care sufăr mai toate poeziile române".

„Diminutivele se pot întrebuinţa numai acolo, 
unde prin micimea obiectului se produce impresiunea 
cea mai marcantă". Orice cuvânt românesc rimează cu
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oricare altul, îndată ce se pune la diminutiv; de aci 
rezultă întrebuinţarea diminutivelor în poeziile noastre 
spre a uşura rima.

Poeţii trebue să se ferească de diminutive, ceeace 
t constitue „o manie ţigănească”.

„Totuşi — zice Maiorescu — sutem siliţi a le 
primi în poeziile noastre mai mult decât în poeziile ori
cărui alt popor, afară de cel italian, fiindcă numai noi 
şi Italienii avem în limbă atâtea forme diminutive şi 
totodată atâta uşurinţă de a le aplica la orice cuvânt. 
Prin urmare diminutivele sunt oarecum o particularitate 
caracteristică a limbii noastre şi din această cauză vor 
avea totdeauna o mare întindere la noi”.

Poeţii trebuie să se ferească de exces şi să nu 
întrebuinţeze diminutive nepotrivite cu natura cuvântului, 
.numai pentru a produce rima.

Un alt pericol de înjosire a poeziei îl formează 
„numele proprii”. In poeziile epice istorice, numele proprii 
sunt chiar impuse poetului, deoarece le dă oarecare no- 
foleţă de vechime şi le ridică peste sfera comună. Insă în 
poeziile lirice sunt periculoase, deoarece „cele mai multe 
înjosesc poezia, aducând lectorului mai întâiu aminte 
<le cutare sau cutare persoană foarte prozaică şi comu
nă, care poartă acelaş nume”.

Titu Maiorescu încheie acest prim capitol spunând: 
„Pentru noi a fost prima necesitate: a marca în mod 
demonstrativ linia de separare între poezie şi celelalte 
genuri literare, pentruca cel puţin pe această cale să se 
lăţească în juna generaţie, un simţământ mai just des
pre primele elemente ale artei poetice”.

II.
Condiţiunea ideală a poeziei

Trecând la partea a doua a cercetării critice, Ma
iorescu îşi propune a analiza, care este — în privinţa 
ideilor exprimate de poet — condiţiunea, fără care 
aiici nu poate exista poezia.

Maiorescu împarte toate obiectele gândirii, fie ex
terne, fie interne, dintr’un alt punct de vedere: „în 
obiecte ale raţiunii reci sau logice şi în obiecte ale 
simţământului sau pasionale”.

Potrivit acestei împărţiri, el îşi formulează prin
cipiul fundamental al esteticei sale în următoarea pro
poziţie limitativă: „ideia sau obiectul exprimat prin poe
zie este totdeauna un simţământ sau o pasiune, şi nici
odată o cugetare exclusiv intelectuală, sau care se ţine 
de tărâmul ştiinţific fie în teorie, fie în aplicare practică.”

„Deci iubirea, ura, tristeţea, bucuria, mânia, etc. 
sunt obiecte poetice; învăţătura, preceptele morale, po
litice etc. sunt obiecte ale ştiinţei şi niciodată ale arte
lor: singurul rol ce-I pot juca ele în reprezentarea 
frumosului este, de a servi de prilej pentru exprimarea 
simţământului şi pasiunii, tema eternă a frumoaselor 
arte”.

Acest principiu fundamental al esteticii lui Maio
rescu e susţinut de o serie de argumente:

1. Poezia este un produs de lux al vieţii intelec
tuale „une noble inutilite” cum spunea Mme de Stael, 
neaducând mulţimii nici un folos palpabil, existând 
pentru noi numai întrucât ne poate atrage şi interesa 
prin plăcerea estetică. Insă o condiţie, fără de care nu 
poate fi interes şi plăcere, este „ca mai întâiu de toate 
poezia să fie înţeleasă de toţi cititorii.”

Prin urmare poezia este datoare să ne reprezinte 
simţăminte şi pasiuni, cari sunt înţelese de toţi oamenii, 
fără vreo pregătire specială, sentimentele şi pasiunile 
fiind comune tuturor oamenilor; ştiinţa dimpotrivă este 
apanajul unei minorităţi de intelectuali, cari s’au pregătit 
prin îndelungate sforţări ca să-şi însuşească cultura 
necesară pentru înţelegerea înaltelor ei adevăruri.

2. Chiar dacă poetul s’ar adresa numai publicului 
restrâns al oamenilor de ştiinţă, el totuşi n’ar putea fo
losi în poezie ideile ştiinţifice, deoarece acestea se 
schimbă mereu, prin progresul necontenit al ştiinţei:

„Ceace este interesant astăzi în ştiinţă, — zice 
Maiorescu — nu poate fi interesant ieri şi nu va mai 
interesa mâine. O poezie însufleţită numai de asemenea 
obiecte ar pierde din an în an, din calitatea ei.”

3. Numai zugrăvirea sentimentului şi a pasiunii 
poate provoca „repaosul inteligenţii”, acea „salutară 
linişte contemplativă”, care este însăşi menirea poeziei 
şi a tuturor artelor, — pe câtă vreme activitatea ştiinţi
fică oboseşte spiritul prin nesfârşitele întrebări pe care 
şi le pune de a afla cauzele şi efectele fenomenelor 
naturii.

„In această stare a inteligenţei active — zice Ma
iorescu — se coboară arta ca o mângâiere binefăcă
toare. Ea prinde atenţia neliniştită şi agitată spre infinit 
şi înfăţişându-i o idee mărginită în forma sensibilă a 
frumosului, îi dă liniştea contemplativă şi un repaos 
intelectual.

Poezia în special trebue să pe decline spiritul de 
la înălţimea fără margini a nexului cauzal, să ne ma
nifeste idei cu început şi sfârşit şi să dea astfel o sa- 
tisfacţiune spiritului omenesc.

De aceea poezia este datoare să ne îndrepte spre 
simţăminte şi pasiuni, care sunt actele de sine stătătoare 
în viaţa omenească, ele având o naştere şi o terminare 
pronunţată, un început şi o catastrofă hotărîtă şi 
sunt deci obiecte prezentabile sub o formă limitată a 
sensibilităţii”.

Acestea sunt argumentele, pe care Titu Maiorescu 
îşi întemeiază principiul de bază al esteticei sale:

„Poezia cea adevărată nu e decât un simţământ 
sau o pasiune manifestată în formă estetică.”

Dupăce stabileşte definitiv natura fondului poe
ziei, Maiorescu trece la condiţiunile pe care trebue să le
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îndeplinească sentimentul exprimat. In acest scop, el 
fixează însuşirile caracteristice care disting psihologia 
sentimentelor, de stările cugetului omenesc, pentruca 
apoi să-şi clădească pe ele principiile estetice condu- * 
cătoare.

însuşirile caracteristice ale vieţii noastre afective 
şi normele estetice scoase dintr’însele sunt:

1. „Afectul în genere, fie simţământ fie pasiune, — 
zice Maiorescu — se caracterizează în primul rând 
printr’o mare repeziciune a mişcării ideilor".

„Observarea aceasta o poate face oricine. Exemplul 
cel mai lămurit dintre toate, ni-1 prezintă spaima cu pro
digioasa muncă de idei ce ne poate străbate mintea în 
momentele ei“.

Din această însuşire rezultă principiul estetic: 
„Concentrarea unei lumi întregi de idei poetice, de 
simţăminte şi pasiuni, în forma cea mai concisă", sau 
cum zice Maiorescu; „poezia să nu se întoarcă în jurul 
aceleaşi idei, să nu se repete, să nu aibă cuvinte multe 
pentru gândiri puţine".

2. A doua caracteristică a vieţii afective este „o 
exagerare sau cel puţin o mărire şi o nouă privire a 
obiectelor supt impresiunea simţământului şi a pasiunii. 
Lucrurile gândite iau dimensiuni crescânde. . .  toate 
senzaţiunile şi toate ideile momentului apar în proporţii 
gigantice şi sub culori neobişnuite".

Din această însuşire a sentimentului, Maiorescu 
scoate criteriul după care trebue ales subiectul unei 
adevărate poezii: „Obiectul poeziei este o idee care, 
fie prin ocaziunea, fie prin energia ei, se distinge şi se 
separă de ideile ordinare, înălţându-se peste sfera lor. 
Simţământul care-i serveşte de fundament, l-am putea 
avea toţi: gradul intensităţii lui, forma şi combinaţiunea 
sub care se prezintă, sunt originale şi proprii ale auto
rului. Această intensitate şi combinaţiune nouă ne ex
plică pentruce, privite din punct de vedere prozaic, 
poeziile par de regulă exagerate. Dar tocmai exagerarea 
lor, ţinută în marginile frumosului, este timbrul emoţiunii 
estetice sub care s’au conceput."

3. Insfârşit a treia caracteristică a vieţii afective, 
este „o desvoltare grabnică şi crescândă spre o culmi- 
nare finală sau spre o catastrofă, dacă luăm acest cu
vânt şi în sens bun, nu numai în împrejurări tragice."

De aci rezultă al treilea principiu al esteticei lui 
Maiorescu: „ca şi pasiunea, adevărata poezie trebue să 
aibă o gradaţiune, o desvoltare grabnică şi crescândă 
spre culminarea finală."

In încheiere, Maiorescu arată scopul criticei sale, 
spunând că a demonstrat aceste adevăruri nu cu sco
pul de a produce poeţi, deoarece „niciodată estetica nu 
a creiat frumosul, precum niciodată logica nu a creiat 
adevărul", ci de a se feri de mediocrităţile care se pre
tind poeţi; de a se perfecţiona adevăraţii poeţi în arta 
poeziei şi de a da publicului o măsură mai sigură 
pentru a deosebi adevărul de eroare şi frumosul de 
urît.

V a r a .

de: Nerva Romanul. 
ci. ll-a.

/.

Câmpu-i plin de floricele, 
Albiniţe culeg miere.
Vin zburdalnici fluturaşi, 
De parfum de flori atraşi. 

II.

Merg ciobanii sus la munte 
Cu oiţe multe, multe. 
Rândunele’n vesel zbor,
Se aşează’n cuibul lor.

y

III.

Peste toate: mândrul soare. 
Firea întreagă-i o splendoare! 
Printre ramuri se aude,
Ca un imn, o rugăciune.

Transmutaţia metalelor.
de: Ionel Chirică 

cl. VII.

Descoperirea recentă a producerii artificiale a ra- 
dio-elementelor de soţii Joliot-Curie a avut un răsunet 
extraordinar în toată lumea ştiinţifică. Această minunată 
descoperire a avut loc, pe când ei încercau să rezolve 
antica problemă a transmutaţiei.

Problema transmutaţiei metalelor datează din tim
purile cele mai vechi, formând preocupările de predilec
ţie ale alchimiştilor. Aceştia deosebeau două feluri de 
metale: metale inalterabile la foc sau metale nobile şi 
metale imperfecte sau semi-metale, cari îşi pierdeau stră
lucirea la căldură. După principiile alchimiştilor, toate 
metalele erau compuse din sulf şi mercur. In jurul ace
stor două minereuri se învârteau toate combinaţiile şi 
schimbările crezute de cuviinţă. Din unitatea compoziţiei 
metalelor alchimiştii deduceau posibilitatea de a le con
topi unele cu altele cu ajutorul anumitor substanţe şi 
în consecinţă, de a schimba metalele ordinare în metale 
preţioase. Acestei substanţe solide, care trebuia să trans
forme metalele ordinare în aur şi argint, i-au dat nu
mele de „piatră filosof ală“, iar lucrările făcute în acest 
scop au fost numite „marea operă". Alchimiştii îşi 
imaginau că piatra filosofală întrunea toate dorinţele, 
procurând aur, sănătate şi viaţă lungă.

După unii alchimişti, „mareapiatră filosofală“, care 
transformă metalele în aur, ar avea culoarea prafului 
de şofran, era grea şi strălucea ca sticla pisată; după:
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alţii era un corp solid de culoare roşie închisă, trans
parentă, flexibilă şi totuşi casabilă ca sticla. Raymond 
Mill susţinea că era un cărbune, Helvetius îi atribuia 
culoarea şofranului, iar Berigard de Pisa culoarea ma
cului sălbatec. „ Mica piatră filosofală“ care preschimba 
metalele în argint, era de culoare albă.

Fabricarea acestei pietre era misterioasă şi alchi
miştii întrebuinţau un jargon neînţeles şi formule mistice. 
Ei căutau să descopere piatra filosofală, când în vege
tale, când în minereuri sau în sângele unei tinere fecioare. 
Stelele, luna şi soarele aveau un rol preponderant în 
aceste experienţe şi erau invocaţi pe rând, când Dum
nezeu, când Satana.

Unii alchimişti erau ferm convinşi că au preparat 
aur; în realitate n’au făcut altceva, decât l-au separat 
■din sărurile lui, sau l-au scos din amalgamul lui. Mare 
parte dintre ei erau însă şarlatani şi se serveau de 
vase pentru topit cu funduri duble, unul dintre ele pre
văzut cu oxid de aur sau argint şi acoperit cu o pastă 
potrivită. Alteori făceau o gaură într’un cărbune, o um
pleau cu praf de aur, sau imbibau cărbuni cu disoluţiile 
acestor metale, apoi le pulverizau pentru a le proecta 
pe materiile destinate a fi preschimbate în aur sau ar
gint. Aurul albit cu mercur era dat drept argint; mer
curul amestecat cu zinc şi trecut prin aramă roşie, do
bândea culoarea aurului.

Odată cu dezvoltarea ştiinţei moderne, alchimiştii 
au început să se împuţineze din ce în ce; teoriile lor 
au fost considerate absurde, iar transmutaţia metalelor 
o utopie. In anul 1884 un profesor dela o facultate din 
sudul Franţei ia apărarea alchimiştilor în cursurile sale 
şi totodată anunţă că transmutaţia metalelor se poate 
realiza. Descoperirea radioactivităţii îi întări ipoteza. 
In anul 1896 marele chimist Henri Becquerel a descoperit 
-că uraniul şi sărurile sale emit spontan raze suscepti
bile de a ioniza gazele şi de a impresiona placa foto
grafică. Mai târziu P. Curie şi soţia sa au descoperit 
alte elemente care se bucurau de aceleaşi proprietăţi: 
polonium, radium, actinium şi thorium. La aceste cor
puri avem deaface cu o transmutaţie naturală. Toate 
corpurile care emit raze sunt pe cale de a se transforma 
şi trec de la o greutate atomică superioară la alta infe
rioară.

Se ştie că un atom e format dintr’un număr de 
electroni, cari gravitează în jurul unui nucleu central, 
format din protoni şi electroni. Proprietăţile unui atom 
-depind de numărul acestor elemente şi de repartiţia lor. 
Dacă —din vreo cauză oarecare—numărul acestor elemente 
variază, avem un corp nou cu o descărcare de electroni. 
De exemplu thorlu, care are o vârstă de peste 25 mi
liarde ani, se transformă în mezotoriu I. cu emisie de 
?raze a, care durează 96 ani, apoi în mezotoriu II. cu

viaţă de 8-9 ceasuri, apoi în radiotoriu (2.75 ani) cu 
emisie de raze a, pe urmă în tlioriu X. (5.5 zile) şi 
ajunge la o greutate atomică de 208.

In urma acestei descoperiri s’a formulat întrebarea, 
dacă se va putea realiza şi transmutaţia artificială. Pen
tru a se obţine transmutaţia artificială a elementelor, ne 
trebuieşte o energie atât de mare, încât să fie capabilă 
să năruiască construcţia atomului. Oamenii de ştiinţă 
s’au adresat atunci razelor a emise de corpurile radio
active.

Razele a sunt particule materiale încărcate cu 
electricitate pozitivă şi au o viteză de 20.000 km. pe 
secundă. O mică suprafaţă dintr’un corp, care urma să 
fie desintegrat, a fost supus unui adevărat bombarda
ment cu raze «, întrebuinţate ca proectile. Rutherford, 
bombardând azotul şi aluminiul, a reuşit să obţină urme 
de hidrogen. D-ra Mărăcineanu a reuşit să transforme 
plumbul în substanţă radioactivă prin bombardarea cu 
raze « şi mai târziu numai prin simplă expunere la 
soare. In modul acesta au fost desintegrale toate cor
purile uşoare, începând cu litiu până la potasiu, excep
ţie făcând numai oxigenul şi carbonul.

Aceste succese neaşteptate au făcut pe savanţi 
să-şi pună întrebarea, dacă vor reuşi să fabrice şi aur 
prin transmutaţie. Atomul de aur este format dintr’un 
nucleu, care cuprinde 197 protoni şi 118 electroni în 
jurul căruia gravitează 79 de electroni repartizaţi pe 6 
orbite.

■®" * 1
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Figura 1.

Deoarece toate transmutaţiile se fac prin scoate
rea protonilor nucleului, trebuie să se pornească de la 
un metal, care să cuprindă mai mulţi decât aurul. Mer
curul are un nucleu care cuprinde 200 protoni şi 120 
electroni. înlăturând 3 protoni şi 2 electroni din nucleul 
atomului de mercur vom obţine aur.
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In felul acesta s’a ajuns la mercur, care a jucat 
un rol foarte important în operaţiile alchimiştilor. De
oarece mercurul se întrebuinţează şi la vindecarea nume
roaselor boale, vedem marea asemănare între el şi piatra 
filosofală, căreia alchimiştii îi atribuiau proprietăţile de 
fabricare a aurului, de vindecare a boalelor şi însuşirea 
virtuţilor. Astăzi savanţii se ocupă cu problema trans
mutaţiei metalelor nu pentru a fabrica aur, ci numai 
pentru a se studia natura atomului.

Disintegrarea corpurilor cu raze « dă rezultate 
numai asupra unei cantităţi minime de materie, iar ran
damentul operaţiei este foarte slab. Savanţii au căutat 
atunci alt mijloc de atac asupra nucleului atomic, adre- 
sându-se razelor « emise de poloniu. Irene Joliot 
Curie şi soţul său, întrebuinţând isvorul cel mai puter
nic de poloniu din lume, care aruncă mai mult de un 
miliard de particule ° pe secundă şi având drept ţintă 
gluciniul şi llthiul, au observat că aceste corpuri au 
radiaţiuni foarte profunde, cari nu sunt alt ceva decât 
corpuscule de materie fără sarcină electrică. Aceste par
ticule materiale fără sarcină electrică au fost numite 
neutroni. Bombardând magneziul şi aluminiul, ei au ob
servat o producţie destul de puternică de electroni 
pozitivi, a căror emisiune ţinea încă câteva minute după 
încetarea bombardamentului. Deci într’un timp aşa de 
scurt se creiase un nou corp radioactiv. Fizicianul ita
lian Fermi a obţinut acelaş rezultat, întrebuinţând neu
troni în locul razelor a şi bombardând arseniul.

Prin urmare, vechea problemă de a fabrica aur 
din metale ordinare a condus la descoperirea radioacti
vităţii artificiale, care are o însemnătate mult mai mare 
pentru progresul ştiinţei şi fericirea omenirii. Ce ar mai 
valora aurul dacă s’ar fabrica din orice ? Nimic; valoa
rea lui constă în raritate. Altfel valoarea aurului ar fi 
analoagă cu a unei pietricele de pe malul râurilor, omul 
nu va mai fi însetat de a avea cât mai mult şi vom 
trăi într’un adevărat stat utopic, preconizat de filosoful 
englez Thomas Morus, în care se fabrică din aur lan
ţuri şi cătuşe pentru legarea criminalilor.

Originea şi formarea cifrelor
de Herberger I. clasa VH-a

înainte de a vorbi despre originea şi evoluţia for
mării cifrelor, să stabilim ce se înţelege prin cuvântul 
cifră ?

Cifra este un semn convenţional pentru scrie
rea numerelor; deci cifrele sunt simboalele numerelor.

In vechime atât numerele, cât şi cuvintele, erau 
exprimate prin nişte figuri; deci omul nu a avut semne 
deosebite pentru însemnarea numerelor, ci în locul cif
relor întrebuinţa literele.

Originea cifrelor, adică originea primelor semne 
pentru scrierea numerelor, trebue să o căutăm în nece
sitatea omului de a însemna mersul afacerilor sale co
merciale. Această necesitate s’a născut atunci, când o- 
mul a devenit din nomad, stabil. Atunci se întâmplă 
separarea muncii; fiecare individ are o anumită mese
rie şi astfel cu timpul se naşte comerţul.

Precum cuvântul a fost inventat din necesitatea 
omului de a transmite ideile sale altora, nu numai 
în spaţiu, dar şi în timp, tot astfel cifra nu a servit 
numai pentru memorarea unor afaceri comerciale, ci ea 
a avut un rol mai nobil, un rol ştiinţific.

r
Se observă că originea cifrelor şi întrebuinţarea 

lor depinde de gradul de civilizaţie al unui popor; din 
cauza aceasta originea primelor cifre trebue să o cău
tăm la vechile popoare civilizate ca: Egipteni, Chinezi,. 
Indieni, Arabi, etc.

Fiecare din aceste popoare a avut diferite carac
tere pentru scrierea numerelor. Pe noi ne interesează 
însă mai mult evoluţia cifrelor noastre actuale, a cif
relor moderne şi pe celelalte le voiu aminti numai în 
mod tangenţial.

Originea cifrelor e acoperită cu un văl, 
prin care noi nu putem vedea nimic clar. Totuşi, mintea 
noastră, datorită imaginaţiei şi raţiunii, îl poate străbate 
şi poate să ne dea diferite ipoteze asupra originii şi 
formării lor.

In privinţa originii cifrelor avem două teorii:
1. Prima teorie susţine că cifrele sunt mai vechi 

ca literele, căci omul mai curând şi-a notat mersul so
cotelilor, decât să scrie o scrisoare, în care să între
buinţeze literele. Fiindcă e mult mai simplu a nota un 
fapt, decât a descrie.

2. Există însă şi o altă părere, care se opune ca
tegoric primei teorii. Această teorie spune că cifrele au 
fost inventate după litere; deci literele existau înaintea 
cifrelor. Această teorie se bazează pe întrebuinţarea 
literelor ca cifre la popoarele vechi.

Primele cifre erau formate din nişte semne foarte 
simple ca: linii, puncte şi altele. De fapt aceste semne
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nu erau cifre în înţelesul actual al cuvântului. La sate 
chiar şi azi există obiceiul ca ţăranii să însemneze anu
mite date spre memorare pe răboj prin nişte crestături.

La Egipteni, Fenicieni, Greci, Romani şi la alte 
popoare vechi se întrebuinţau în locul cifrelor literele. 
Unele dintre aceste caractere, ca de exemplu caracterele 
romane, se întrebuinţează şi azi.

Cifrele noastre moderne, pe care noi le numim 
cifre arabe, sunt de origine indiană şi au fost aduse în 
Europa de Arabi în sec. XI-lea.

Cifrele arabe la noi au fost introduse târziu în 
mod oficial. înaintea lor se întrebuinţau cifrele cirilice, 
care erau litere luate din alfabetul cirilic cu diferite va
lori numerice.
Tabloul caracterelor de tipar ale alfabetului cirilic şi 

valoarea lor numerică.

n  - 1 I 10 p -- 1oo

R » i K  = 20 G

r  = 3 4  ■ 30 T =* 3oo

A  ■ \ 4 i  - Io 0 y e koo

Q  • 5 N  » So 6 -- 5oo

5 • 6 â  a 60 X -- 600

3  * ? o  -- 10 V -- foc

H  = 6 n  " 80 G 0 Soo

a  • 9 4  < 90 U 9 0 0

Figura 3.

Pentru scriera numerelor cu caractere cirilice dau 
un exemplu: 1936 se scrie astfel:

m  /\s

Până în sec. IV d. Chr. Arabii au avut cifre dife
rite şi peste 10, aşa cum existau în acele timpuri şi la 
celelalte popoare. In sec. IV. s’a inventat zero (0), care 
a fost întrebuinţat ca un înlocuitor al numerelor. Dato
rită acestui număr, cifrele arabe au devenit foarte prac
tice, fiindcă nu ocupau un loc mare şi fiindcă calculul 
era mai uşor de efectuat.

Acest zero a fost numit de Arabi ab-sifr (cuvânt 
arab care însemnează gol, nimic). De aici derivă şi 
cuvântul cifră.

Cifrele n’au fost inventate nici de un singur om, 
nici la întâmplare, ci ele sunt rezultatele civilizaţiei 
umane. Dacă urmărim fazele formării lor, vom observa 
că cifra este o invenţie cu caracter ştiinţific şi ordinea 
concepţiei este evidenţiată pretutindeni. — Voiu arăta 
prima oară formarea cifrelor romane, această formare 
fiind foarte simplă, şi apoi voiu trece la formarea cifre
lor arabe.

Iată o teorie asupra formării cifrelor romane;
Numerele romane erau formate din bare aranjate 

vertical, astfel: /
1 =  I
2 =  1!
3 =  III etc.
Zecile erau însemnate prin două bare încrucişate:
10 =  X
20 =  XX etc.

Sutele prin 3 bare în formă de I

Miile prin 4 bare, astfel M (după forma literei m 
din alfabet.)

Dacă avem nevoie de cifre cu valoare numerică 
mai mare, numerele de mai sus le încunjurau cu bare;

10.000 = " x  

100.000 =  T

Figura 4.

Şi acum să ne întoarcem la originea cifrelor. Cei 
mai mulţi spun că cifrele arabe nu ar fi fost inventate 
de Arabi, ci ei le-au împrumutat dela Indieni. Intr’ade- 
văr cifrele indiene se aseamănă perfect cu cele arabe: 

Cifrele arabe pela 800 d. Chr.:

Figura 5,
Cifrele indiene:

1.000.000 =  |_X

Mai târziu pentru scurtarea numerelor, numărul 5 
format din cinci bare (I I 11 I) a fost înlocuit cu jumă
tatea lui 10, adică cu V, provenind din tăierea Iui X în 
două.

Tot astfel 50 =  |_ ; provenind din J_

Iar 500 =  D, din forma specială a lui M care 
se mai însemna şi cu CD

Scrierea numerelor prin cifrele romane se baza pe 
un principiu foarte simplu:

O cifră pusă la dreapta unei alte cifre înseamnă 
că se adoagă la ea; cifra dacă e pusă la stânga, atunci 
se scade din cifra care urmează după ea.

Scrierea numerelor cu cifrele romane era un lucru 
mai greu ca scrierea numerelor cu cifrele arabe, fiindcă 
ocupau un loc prea mare:

/
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De exemplu 1936 se scria astfel: 

MDCCCCXXXVI

Asupra formării cifrelor arabe avem o mulţime de 
teorii. Dintre acestea voiu arăta numai una, care se 
aseamănă mai mult cu aceea a formării cifrelor romane, 
şi care pare că ar fi cea mai apropiată de adevăr.

Indienii, dela care ştim că Arabii au împrumutat 
cifrele, au reprezentat unitatea tot printr’o bară, ca şi 
Romanii, în felul următor:

4 -- i y  -- 'd
*  ’  f i

Z = '1 6  * u 9 * C J  | |

3  = □ 9  : |“ | 
|

i

4 - L i

Figura 7.

Deci la Indieni şi la Arabi unităţile erau exprimate 
prin numărul barelor.

Prin uz şi mai ales prin scriere, care diferă de 
la om la om, barele acestea s’au transformat in linii 
curbe. Până în sec. XIV aceste cifre au trecut prin 
foarte multe transformări din cauza lipsei de tipar.

De exemplu în sec. XIV, când nu exista încă ti
parul, cifrele arabe le găsim sub forma următoare:

i.U.{A6.7 ! 9 0~
4 1  3 ^  ş- ?  # 7  o______

Figura 8.

Iar după inventarea tiparului, formele cifrelor nu 
se mai schimbă. Astfel în Europa în sec. XVII cifrele 
arabe se prezintă astfel:

12.3^5.6.7 *9 o
Figura 9.

După cum se vede, aceste cifre se aseamănă per
fect cu cifrele noastre moderne. Au însă o incon- 
venienţă: mărimea lor diferită.

Acest defect a fost înlăturat în 1870, în timpul 
războiului Franco-German şi astfel cele nouă cifre, îm
preună cu 0, au ajuns la forma lor actuală

1. 2, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.

Cifrele au jucat şi vor juca un rol foarte impor
tant în civilizaţia omenirii, tot atât de important ca şi 
literele. Cifrele au făcut din studiul matematecii o şti
inţă reală. De fapt cifra reprezintă o cantitate abstractă, 
un lucru căruia noi nu-i dăm nici o importanţă, căci 
ne-am obişnuit ca cifra să reprezinte ceva concret, însă 
în esenţă ea exprimă ceva ideal.

L a b o r a t o r u l  e le v u lu i .
de: Bordus Cornel

cl. V-a.

Mulţi elevi cărora le place Chimia au acest vis: 
să aibă un laborator al lor. Un laborator propriu este 
de mare folos elevului chimist. In acest laborator el 
poate repeta experienţele dela şcoală, instruindu-se şi 
distrându-se totodată. Mai poate face aplicaţii practice, 
fabricând mici articole chimice. Al treilea folos al labo
ratorului sunt cercetările. Cu un laborator de elev se 
pot face puţine cercetări, totuşi putem da ca exemplu 
facerea probelor de minerale din localitate.

Avându-se însă în vedere slabele mijloace mate
riale ale unui elev, voiu căuta în acest articol să 
explic construirea aparaturii şi a ustensilelor necesare 
unui modest laborator.

Astfel vom avea nevoe d e :

1 lampă de spirt 
1 eolipilă 
eprubete cu stativ 
1 pâlnie de sticlă 
1 balanţă 
baloane de fiert 
pahare de fiert 

I tripied 
1 pinsetă 
1 cleşte

1 oală de pământ 
1 pânză metalică 
1 mojar
1 pisetăp.apădist. 
1 răcitor Liebig 
apar. pt. desv. gaze 
aparat Kipp 
curăţitoare de gaz 
uscătoare de gaz 
1 gazometru

1 baie p.prins gaze 
1 etuvă
1 pilă triunghiul, 
ţevi de sticlă 
şi de cauciuc

Dintre acestea este bine să fie cumpărate: epru- 
betele, balonul, paharul de fiert, pânza metalică, oala, 
cleştele, penseta, precum şi tuburile de sticlă şi de cau
ciuc, restul urmând să fie confecţionat de elev.

Lampa de spirt.

O lampă de spirt putem 
face dintr’o sticlă cu cerneală, 
prin dopul căreia vom trece o 
ţeavă de sticlă sau de aramă, 
străbătută de un fitil.
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Dintr’un degetar vom face capacul lămpii, ca fiti
lul să nu absorbă vapori de apă din aer şi am rezolvat 
problema lămpii de spirt.

Eolipila.

Se compune dintr’un bidon mai mic de tinichea, 
la care sudăm o ţeavă de alamă în formă de C.:

Cum funcţionează 
eolipila? Turnăm spirt în 
bidon până la trei sferturi.
Pentru siguranţă dopul 
nu trebue îndesat prea 
tare. Fixăm eolipila unde
va şi aşezăm sub ea fla
căra lămpii de spirt, des
crisă anterior. Spirtul în
cepe să fiarbă. Vaporii 
vor ieşi pe ţeava c, dar 
acolo vor fi aprinşi de 
flacăra lămpii simple. Ast
fel se naşte o flacără des
tul de puternică.

Figura 11.

Această flacără poate topi chiar ţevile de sticlă: 
introducem cu băgare de seamă ţeava întâiu în flacăra 
lămpii simple, apoi în flacăra eolipilei, învârtind-o me
reu. După un timp oarecare ţeava topindu-se, se va 
îndoi din cauza propriei sale greutăţi. Când o scoatem, 
procedăm tot cu băgare de seamă, să n’o răcim 
brusc. Tăierea ţevilor o facem pilind cu o pilă de oţel 
de jur împrejur locul unde vrem s’o frângein, apoi o 
rupem.

Stativ pentru eprubete.

îl facem dintr’o bucată de tablă lungă de 34 cm. 
şi lată de 21/2 în care tăiem 6 găuri. Aceasta o fixăm 
pe o scândură, (fig. 12.) Prin găurile tablei vor sta fixate 
eprubetele.

Pisetă pentru apă distilată.

O facem dintr’un balon, sau chiar dintr’o sticlă o- 
bişnuităde 1I2 litru. Căutăm un dop, care să închidă bine, 
străbătut de două ţevi îndoite ca în figură.

Introducem apă distilată în 
balon, apoi punem dopul. Când 
avem nevoe de această apă, su
flăm în tubul b, iar apa din cauza 
presiunii se va ridica în tubul d 
şi va curge acolo unde avem ne
voe de ea.

Acest aparat serveşte la 
păstrarea apei distilate.

Figura 14,

Răcitorul Liebig.

îl vom construi dintr’o ţeavă de sticlă mai groasă, 
eventual din gâtul unui balon spart. La capetele acestuia 
punem două dopuri străbătute de o ţeavă mai subţire 
A, care să iasă afară la ambele capete ale tubului cu 
vreo 5 cm. Mai punem la dopul din dreapta, în sus şi 
la cel din stânga, în jos, două ţevi mai mici b şi c, în
doite în unghiu drept.

\ \ t

Tripied.

11 putem construi tot dintr’o bucată de tablă, tăiată 
în formă de cerc, cu trei braţe. Acestea le îndoim şi 
tripiedul e gata.

O' —~ t ' r

Figura lc

Răcitorul funcţionează astfel: legăm unul dintre 
capetele ţevii A de recipientul de unde primim vapori» 
pe care vrem să-i condensăm. Dăm drumul unui curent 
de apă rece prin ţeava b. Apa, dupăce a răcit ţeava» 
A prin care trec vaporii, se va scurge prin ţeava c. 
Prin capătul a, al ţevii A, va curge deci lichidul con-
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densat. Fiindcă este foarte greu ca dopurile să se inchidă 
ermetic, le vom acoperi cu parafină sau cu un amestec 
de colofoniu topit şi gips.

Aparate pentru dezvoltat gaze.

Cele mai simple se pot 
construi dintr’un balon închis de 
un dop străbătut de două ţevi de 
sticlă: una mai lungă, la capătul 
căreia ataşăm printr’un tub de 
cauciuc o pâlnie, iar alta mai 
mică, îndoită în unghiu drept.

Funcţionarea. In interiorul ba
lonului, cam până la un sfert, 
punem substanţa solidă. Prin pâl
nie turnăm lichidul. Gazul ce se va 
produce va ieşi prin ţeava cea 
mică. In cazul când presiunea ar 
fi prea mare, lichidul s’ar ridica 
în pâlnie.

Figura 16.

Figura 17.

îl vom face dintr’un borcan 
ceva mai mic şi o sticlă de 
lampă, care la partea superioară 
are un dop, străbătut, de o mică 
ţeavă îndoită. De ea prindem o 
altă ţeavă de cauciuc, prevăzută 
•cu o clemă.

(Clema o putem face dintr’o 
sârmă de oţel îndoită astfel:

Prin deschizătura a, vom 
frece tubul de cauciuc. Clema, 
asemenea unui cleşte, îl va în
chide. Când însă apăsăm pe capetele d şi dj ale sârmei, 
deschizătura se va lărgi, dând posibilitate unui gaz să 
treacă prin tubul de cauciuc.)

La capătul inferior al sticlei 
de lampă punem un dop găurit.
După aceasta introducem sticla 
de lampă cu totul în borcan şi 
o fixăm printr’o bucată rotundă 
de scândură, care o punem 
drept capac borcanului şi în mij
locul căreia facem o gaură prin 
care să treacă gâtul sticlei de 
lampă.

Figura 18.

Punem în borcan acid clorhidric, iar în sticla de 
lampă zinc. Dacă deschidem clema, care are rolul unui 
robinet, dăm posibilitate acidului să intre în sticla de 
lampă, unde va da peste zinc şi va dezvolta hidrogen. 
Acesta va ieşi prin ţeava de sticlă.

Dacă însă închidem clema, hidrogenul desvoltat 
va alunga acidul din lampă, deci nu se va mai produce 
hidrogen.

Uscătorul de gaze.

îl vom confecţiona dintr’un 
mic borcan de dulceaţă, sau din- 
tr’unul de muştar. Punem acestui 
borcănaş un dop potrivit, străbă
tut de două tuburi de sticlă în
doite în unghiu drept: unul mai 
lung să ajungă la fund, iar unul 
mai scurt numai să străbată dopul.

Funcţionarea. Hidrogenul in
tră prin ţeava cea lungă, care

Figura 19.

ajunge până la fundul borcanului, în care am pus acid 
sulfuric. Gazul va ieşi prin ţeava cea mică complect 
degajat de vaporii de apă pe care i-ar fi conţinut şi 
pe care i-a absorbit acidul sulfuric.

Altfel de uscător de gaze putem face dintr’un tub 
de sticlă mai gros, la capetele căruia ataşăm, prin inter
mediul a două bucăţi dintr’un tub de cauciuc, alte două 
ţevi de sticlă, mai mici.

[

Figura 20.

In tubul cel mare punem o substanţă care absoarbe 
apa, de ex.: Clorură de calciu. Gazul intrând printr’una 
din ţevi, va ieşi uscat prin cealaltă.

Curăţitorul de gaze.

Este exact ca şi uscătorul, însă în borcan, în loc 
de acid sulfuric, punem o soluţie de permanganat de 
potasiu, care curăţă gazele ce trec prin ea.

Balanţa.

O unealtă de mare necesitate unui laborator este 
balanţa. O balanţă foarte uşor de construit este aceea 
a lui Tom Titt. Se bat două cuie la o depărtare de 
112 metru, pe o scândură orizontală. Legăm de ele amân
două capetele ale unei sfori de 75 cm., la mijlocul căreia

j
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vom face un nod. Din două bucăţi de lemn egale, vom 
face talgerele balanţei pe care le vom prinde prin patru 
sfori de sfoara principală de o parte şi alta a nodului.

Aşezăm apoi în dosul acestuia o bucată de hârtie 
pe care însemnăm poziţia nodului, când balanţa stă în 
echilibru.

Dacă punem un corp rntr’una din talgere, acesta va 
trage de sfoara principală, schimbând poziţia nodului. 
Deci, dacă punem greutăţi în talgerul celălalt, până no
dul revine la semn, aceste greutăţi vor reprezenta greu
tatea corpului cântărit. (Tom Titt.)

In lipsa greutăţilor putem folosi monede, cari au 
următoarea greutate:

25 bani . . .  0,9 gr.; 50 bani. . .  1,2 gr., 1 leu... 3,4 gr.
2 l e i -----6,9 gr.; 5 l e i . . . .  3,5 gr., 10 lei... 5 gr.

20 l e i -----7,5 gr.

Gazometrul.

Gazometrul este ceva mai greu de făcut. Căutăm 
un bidon din acelea mari pentru uleiu. La partea de 
sus a acestuia dăm trei găuri de vre-o U/2 cm. dia
metru, împrejurul cărora sudăm câte un manşon de 
tinichea ca să le putem pune dop. Tot un astfel de 
manşon, ceva mai mare, 
vom face în partea din 
jos. la stânga, iar unul 
mai mic la dreapta.
Prin aceste găuri vom 
trece un sistem de ţevi 
ila fel ca în schiţă.

Gazometrul ser
veşte la păstrarea gaze 
î or:

x

Deschidem clema care închide ţeava a, şi turnăm 
apă în pâlnia ţevii c până se umple. Nivelul apei îl 
putem observa prin ţeava d care este indicatoare de 
nivel. Dăm apoi drumul gazului prin ţeava cea mică 
cu clemă, apoi scoatem dopul x. Apa ieşfnd va forma 
un gol care va fi umplut cu gaz. închidem clema şi 
pătrăm gazometrul, până când vom avea nevoe de acel 
gaz. Când vrem să-l întrebuinţăm, turnăm apă prin 
pâlnie şi dăm drumul clemei. Gazul va ieşi cu o pre
siune egală cu înălţimea coloanei de apă din ţeava cu 
pâlnie.

Baia de prins gaze.

O facem dintr’un bidon de uleiu în formă para
lelipipedică, la care scoatem una din suprafeţele mari. 
Bucata de tinichea scoasă o tăiem în 
jumătate dealungul, îi dăm trei găuri 
de 1 cm. diametru şi o îndoim în 
forma aceasta: &

Figura 23.
Distanţa b trebue să fie egală cu lăţimea vanei

pe muchiile căreia va luneca 
Această baie, numită 

şi vană pneumatică, serveşte 
la prinderea gazelor în epru- 
bete sau cilindri.

tinicheaua cu şanţurile a:

Figura 24.

Etuva.

Este o cutie metalică în care se încălzesc sub
stanţele peste 100".

O etuvă putem construi dintr’o cutie de tinichea 
de formă pătrată, căreia îi scoatem capacul şi o desfacem 
pe muchie.

După aceasta vom căuta s’o recoinpunem, îndoind 
marginile una peste alta. Să nu încercăm s’o sudăm, 
fiindcă atunci n’am putea-o încălzi peste 300°, tempe
ratura de topire a cositorului. Aşadar, dupăce am re
compus-o, îi aşezăm capacul, apoi îi vom face un su
port tot din tinichea, folosind modelul tripiedului. Din 
acelaş material, dintr’o bucată patrată, îi construim în 
interior o mescioară prin simpla îndoire a colţurilor.

Cam aceasta ar 
fi aparatura ne
cesară unui mo
dest laborator.
Aparatele des
crise au fost con
struite de elevi 
şi pot fi văzute 
în colecţia liceu
lui.

Această aparatură mai poate fi complectată şi de 
posibilităţile şi ingeniozitatea fiecăruia. Ceva însă se 
mai cere dela cel care vrea să-şi facă un. laborator: 
experienţă. Şi aceasta vine cu timpul, numai să nu des- 
nădăjduim şi să avem răbdare.
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D I N  C O M P U N E R I L E  E L E V I L O R

Mo r a l a  c r e ş t i n ă * )
Alecu Bălaşa, cl. VIII. Lit.

— Creştinismul este una din cele mai mari 
revoluţii spirituale din câte a cunoscut omenirea 
până astăzi. Apariţia lui a fost bine primită mai 
ales de popor şi de robii ce stăteau sub autoritara 
şi severa putere a monarhului lor, căci creşti
nismul le aduce o nouă stare de lucruri.

Sfârşitul lumei greco-romane, se caracteriza 
prin mizeria clasei de jos, iar poporul năcăjit gă
sea în creştinism o alintare, o răsplată a sufe
rinţelor.

— împrejurările în cari a apărut creştinis
mul sunt următoarele:

Imperiul roman glorios şi temut odinioară, 
acum era foarte slab. La lumina caldă şi glori
oasă a unor vremuri duse, surâdea prezentul 
sdruncinat de un desechilibru dintre clasele so
ciale, în sensul că unii deveniseră prea bogaţi, iar 
alţii prea săraci, trăind în mizerie. Caesarul nu 
mai era un conducător politic, ci un erou; ajun
sese până acolo, încât îşi luase şi numele de 
„mare preot“ şi atributul de „divin“.

Filosofii se plimbau în apele scepticismului; 
în religie se ajunsese la un fel de idolatrie, iar 
poporul cerea „pâine şi distracţie". Acestea sunt 
cauzele interne ce duc Ia destrămarea acestui 
imperiu. Cauze din exteriorul imperiului vin să 
prevestească şi mai mult nimicirea acestuia: anu
me barbarii ce ajunseseră la graniţele lui, cău
tând a pătrunde înăuntru.

In asemenea împrejurări, era firesc ca a- 
ceastă nouă doctrină religioasă, să fie bine pri
mită, mai ales de mulţime, de poporul fără drep
turi şi libertate, ce trăia în mizerie.

— Ca doctrină filozofică creştinismul admite 
dualismul platonian între lumea ideilor si a um
brelor. Acesta pare că este adâncit de creşti
nism prin cuvintele Mântuitorului:

„Daţi Caesar ului ce este al Caesarului şi 
lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu," sau:

„N’am venit să stric legea, ci s’o desăvâr
şesc", sau:

„împărăţia mea nu e de pe lumea aceasta".

*) Teză trimestrială la filosofie.

De aici se vede că există două lumi: una 
pământească, în care trăim noi şi alta viitoare, 
de dincolo, care trebue să fie ţinta spre care să 
mergem.

— Lumea este o creaţie a divinităţii.
Creştinismul aduce note noi despre divi

nitate.
1. Iehova, Dumnezeul Evreilor, era un Dum

nezeu răzbunător; al creştinilor este un Dumne
zeu iubire, dragoste, bunătate.

2. Dumnezeul Evreilor era un Dumnezeu 
naţional, numai al poporului evreu; al creşti
nilor este un Dumnezeu, Tată al tutulor, universal.

— Idealul etic ce trebue să-I urmărim în viaţă 
este desăvârşirea. „Fiţi desăvârşiţi precum Tatăl 
vostru desăvârşit este", zice Isus. Omului i se 

.,dă ca ideal Divinitatea şi el trebue să-i reali
zeze calităţile. Creştinismul pune deci ca ideal 
al vieţii desăvârşirea, perfecţionarea, să faci din 
tine ceva mai perfect decât eşti, faţă de Greci 
care vorbeau de fericire, ca ideal al vieţii.

Şi creştinismul vorbeşte de fericire, dar a- 
ceasta nu se realizează decât în lumea viitoare. 
Ea nu este decât o urmare a desăvârşirii din 
lumea aceasta. Trebue să fii desăvârşit aici pe 
pământ şi roadele le culegi în lumea viitoare. 
Eudemonismul va fi realizat nu aici pe pământ, 
ci în lumea de dincolo, cum însuşi Hristos a zis:

„Ce-aţi semănat aici, veţi culege dincolo".
— Creştinismul apreciază următoarele vir

tuţi, prin care omul se poate mântui:
— Iubirea este virtutea principală şi nota 

caracteristică a creştinismului. Intr’un pasagiu din 
Biblie se spune : poţi avea totul, dacă n’ai dra
goste, n’ai nimica. Dacă însuşi Dumnezeu este 
iubire şi tu trebue să fii iubire şi să iubeşti. 
Isus zice:

„Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din 
din tot sufletul tău şi din tot cugetul tău, iar pe 
aproapele tău ca pe tine însuţi.

Nu s’a cerut niciodată omului o iubire mai 
sublimă, decât iubirea altruistă ce o cere Mân
tuitorul. E maximul de iubire ce se poate cere
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omului: Să iubeşti pe altul ca pe tine însuţi. 
Altruismul să fie tot atât de mare ca egoismul. El 
chiar depăşeşte iubirea egoistă, zicând să iubim 
şi pe cei ce ne fac rău:

„De iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce merit 
veţi avea," zice Isus, „căci şi păgânii fac aşa. 
Iubiţi pe cei ce vă fac rău“. Aici constă supe
rioritatea faţă de morala egoistă a Evreilor, care 
avea ca deviză : „Ochiu pentru ochiu, dinte pentru 
dinte".

Glorificarea iubirii, cerinţa ca altruismul să 
fie egal cu egoismul, e caracteristică creştinis
mului.

— Mila. O altă virtute este mila.
„Fericiţi sunt cei milostivi, căci aceia se vor

mii ui".
Pe lângă iubire să ai şi milă faţă de aproa

pele tău.
— Speranţa. O altă virtute este speranţa, 

adică credinţa că vei fi mulţumit şi fericit în 
cealaltă lume. Speranţa este singura mângâiere, 
pe care o are cineva în lumea aceasta.

— Credinţa. O altă virtute tot aşa de car
dinală este şi credinţa. Ea este o convingere ob
ţinută nu pe cale raţională, ci pe calea revela
ţiei. Cu toate că nu toţi l-au văzut şi nici nu l-au

auzit pe Hristos, totuşi cred în învăţătura sa. 
Mântuitorul zice lui Toma necredinciosul:

„Tomo, ai crezut, fiindcă ai văzut, fericiţi 
vor fi cei ce n’au văzut şi au crezut".

— Comparaţie între morala antică şi cea 
creştină:

1. Morala antică era raţională; cea creştină 
este afectivă.

2. Idealul moralei antice era eudemonismul, 
fericirea ; al celei creştine este desăvârşirea.

3. Morala antică era a elitelor; puţini o atin
geau; avea un caracter aristocratic; cea creştină 
are un caracter popular, este a masei, a poporului.

4. Morala antică avea ca virtute principală 
înţelepciunea, cea creştină are iubirea, mila, cre
dinţa şi speranţa.

— Creştinismul a avut şi consecinţe sociale:
1. Fraternitatea este o idee adusă de creş

tinism, nu cum s’a susţinut, că este o idee a re
voluţiei franceze.

2. Dreptatea este iarăşi o idee adusă de 
creştinism.

— Creştinismul este şi rămâne cea mai 
înaltă şi sublimă doctrină religioasă, ce ne-a dat-o 
nu un profet ca toţi profeţii, sau un doctrinar, 
ci însuşi Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru 
Isus Hristos.

Viaţa de şcoală  în operele lui I. Creangă
P L A N .  de Moţiu Traian cl. VII.
1. Construcţiile şcolare.
2. Profesorii.
3. Recrutarea profesorilor, cultura, retribuţia lor.
4. Recrutarea elevilor.
5. Viaţa în şcoală. Disciplina şcolară {^“ ™Peense
6. Materialul didactic. Program (Obiect, de învăţat)
7. Metoda de predare a profesorilor.
8. Felul de examinare. Examenele.
9. Viaţa în afară de şcoală.
Cea mai de seamă operă a lui I. Creangă, care, 

pe lângă multe altele, ne face cunoscută şi viaţa de 
şcoală din timpul său, sunt „Amintirile din copilărie". 
Această operă prezintă o întreită însemnătate: In pri
mul rând această operă este o adevărată autobiografie, 
care ne dă o sumă de date preţioase atât pentru viaţa, 
cât şi pentru psihologia personalităţii autorului. „Amin
tirile" lui oglindesc viaţa materială şi sufletească a unei

părţi din ţărănimea moldoveană.
Insfârşit această operă are o mare însemnătate 

literară. Faptul că 1. Creangă a reuşit să ne redea cu 
atâta preciziune amănunte din copilăria lui, este, că el 
a avut în mare măsură memoria evenimentelor.

I. Creangă a scris „Amintirile" sub impresiile 
nostalgice din satul său, însă, nu blestemând trecerea 
lui la oraş, ci socotind-o ca un mers al vieţii spre care 
se îndrumase.

Creangă a început să meargă la şcoală, la o vârstă 
destul de înaintată, la 11 ani. In timpul până a merge 
la şcoală, el a avut ocaziunea să facă multe năsdrăvănii 
şi nebunii de-ale tinereţii, pe care el nu le lasă să-i 
scape şi ni le redă cu multă naturaleţe şi preciziune în 
„Amintirile" sale. Aceste năsdrăvănii ale lui sunt nenu
mărate, încât se spune despre el că, dacă nu ar fi urmat 
şcoala, ar fi fost vătaful satului.
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Chiar pe la începutul „Amintirilor" el ne face 
cunoscute construcţiile şcolare din timpul copilăriei 
sale. Despre şcoală, el ne spune că era „o chilie 
făcută cu cheltuiala sătenilor, prin îndemnul şi osârdia 
părintelui Ion Humulescu".

Dascălii, pe timpul său, după cum ne spune el, nu 
prea aveau multă cultură; ştiau să cânte glasurile din 
biserică şi acestea le ajungea pentru profesiunea lor 
de luminători ai satelor. Aceştia erau dascălii dela sate.

In ceeace priveşte profesorii dela şcolile puţin mai 
superioare dela oraş, ei erau în cele mai multe cazuri 
preoţi sau călugări dela mănăstiri, deoarece aceste şcoli 
erau create în sânul mănăstirilor şi sub îngrijirea lor.

Dascălii pe timpul acela nu prea erau mulţi, încât 
atunci când unul pleca, fiind prins la oaste cu arcanul, 
cum s’a întâmplat cu dascălul său Vasile, sau plecând 
din alte cauze, preotul satului, care avea grija şcolii, 
trebuia să umble mult până să găsească un alt dascăl 
pentru copiii sătenilor.

In ceeace priveşte salariul dascălilor, acesta nu 
prea era mare şi însemnat. Această retribuţie a dască
lilor varia totodată cu mărimea, însemnătatea şi renu- 
inele şcolii.

Aşa de exemplu în Humuleşti, tatăl său plătea pen
tru el un sorcovăţ nemţesc pe lună, cam 21I2 lei vechi. 
Alţi dascăli mai pretenţioşi cum era Simion Fosa, das
călul din Tuţuieni, cerea trei husăşi pe lună. Pentru a 
fi primit în şcoala dela Fălticeni, pe care ei o numeau 
„fabrică de popi“, tatăl său a plătit două merţe de orz şi 
două de ovăz. Pe timpul său şcoala primară nu era obliga-̂  
torie, încât şcolarii se recrutau de către popă şi dascăl. 
„Aceştia umblau din casă în casă îndemnând pe oameni 
să-şi dea copiii la învăţătură. Cei cari scăpau dela şcoala 
din satul lor natal, urmau dacă le stătea în putinţă şi 
celelalte grade de învăţământ".

Creangă a schimbat multe şcoli în viaţa lui de 
şcolar, deoarece mama sa, care ştia şi ea ceva carte, 
când auzea de vreo şcoală mai bună, imediat se stră
duia să-şi dea copilul la acea şcoală şi era 
foarte mulţumită, când vedea că fiul ei are dragoste de 
învăţătură. Tatăl său însă, care era mai sgârcit, nu prea 
voia să audă de aceste şcoli şi batjocorea adesea pe I. 
Creangă cu cuvintele :

„Logofete brânzâ’n cui"
„Lapte acru’n călămări"
„Chiu şi vai prin buzunări".
Dar lupta dintre aceste două voinţi, cea 

a tatălui şi cea a mamei, se termina totdeauna prin 
victoria mamei şi astfel băiatul era trimis la învăţătură. 
Despre această schimbare a şcolilor ne vorbeşte şi el: 
„Şi eu să înşir atâtea şcoli: în Humuleşti, la Broşteni 
în creierii Munţilor, în Neamţ, la Fălticeni şi apoi la 
Socola".

Viaţa în şcoală era pururea veselă şi nu existau 
prea multe reguli de disciplină cum sunt astăzi; doar 
atât că la Broşteni a fost nevoit să se tundă chilug, în
cât râdeau fetele de el, când venea în Humuleşti şi-t 
arătau cu degetul zicând:

„Tunsul, felegunsul"
„Tunsul felegunsul"
„Câinii după dânsul!"
Pentru a le stimula dragostea de învăţătură, das

călii le dădeau unele recompense materiale, spre deose
bire de recompensele de astăzi, care sunt cu caracter 
moral. Aşa de exemplu dascălul Isaia Duhu dela Târgu 
Neamţu „cumpăra el vara din banii lui, corfe de zmeură 
şi fel de fel de puricale de ni le da să mâncăm".

In ceeace priveşte pedepsele, aceste erau de cele mai 
multe ori fizice, deoarece dascălii pe vremea aceea aveau 
ca auxiliar în educaţie băţul şi papucul şi câte o înju
rătură. Pedepsele cele mai frecvente erau urechelile şi 
o lovitură de „Sfânt Niculai".

Cunoştinţele pe care trebuiau să şi le însuşească 
şcolarul, nu erau prea vaste deoarece nici dascălii nu 
aveau o cultură vastă. Cum a început să înveţe el carte 
ne-o spune în fraza: „Intâiu şi întâiu am început a în
văţa cruce-ajută, după moda veche, ia şcoala din Hu
muleşti". Şcolarii trebuiau să înveţe întâiu să scrie şi 
să citească. Exerciţiile de cetit ei le făceau pe psaltire 
şi pe ceaslov. După ce învăţau a scrie şi a ceti, ei trebuiau 
să mai înveţe şi unele cântări bisericeşti, pe care le 
cântau apoi în biserică.

Aceste cunoştinţe elementare constituiau baza ce
lor cari urmau mai departe, la şcolile mai superioare 
dela oraş.

La Neamţu, părintele Isaia Duhu îi învaţă şi o 
leacă de aritmetică, de gramatică şi de geografie, în ciu
da stareţului dela mănăstire care le spunea, că se ţină 
numai de psaltire şi de ceaslov, căci celelalte ştiinţe, 
spunea el, sunt numai nişte ereticii. Deci trebue să 
spunem că pe atunci, ca şi în evul mediu, baza mate
riilor de studiu îl forma religia.

Aceste cunoştinţe nu erau îndestulătoare pentru a 
fi popă, cum chitea mama lui Crengă să-l facă pe fiul 
ei, aşa că el a trebuit să-şi complecteze cunoştinţele la 
„fabrica de popi" dela Fălticeni.

Acolo, unii cântau la psaltichie, colea cu ifos: 
„Ison, oglion, petaşti"
„Două chendime homili",

până ce răguşeau ca măgarii; alţii dintr’o răsuflare spu
neau cu ochii închişi cele şapte taine din catihismul cel 
mare. Pe timpul acela învăţatul pe de rost era metoda 
de a-şi însuşi toate cunoştinţele, aşa că ei trebuiau să 
înveţe pe de rost toată istoria Vechiului Testament de 
Filaret Scriban, împărţită în perioade şi pronumele con
junctive (formele scurtate de dativ şi acuzativ ale pro- 
numelor personale) din gramatica lui Măcărescu.
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Afară de acestea trebuiau să pătrundă şi să ştie 
iar pe de rost toată gramatica română, aşa cum şi-o 
închipuiau ei că trebue să fie, pe acea vreme.

In ceeace priveşte cunoştinţele dela Socola nu pu
tem să spunem nimic, deoarece despre viaţa lui Ia a- 
ceastă şcoală nu ne spune nimic în „Amintirile" sale.

Metodele de predare a cunoştinţelor erau şi ele ru
dimentare. La şcoala primară, din motive de economie, 
se scriau literele pe o hârtie, care se lipea pe o tăbliţă 
mai mare, care la rândul ei se prindea de un băţ cu cră- 
cană la vârf şi această tăbliţă se punea înaintea şcola
rilor cari scriau cu toţii depe acestă tăbliţă.

La celelalte şcoli dela oraş nici nu era o metodă 
de predare propriu zisă; explicarea lecţiilor de către 
profesori, pentru a le înţelege mai bine elevii, nu se prea 
cunoştea. Profesorul era doar chemat să asculte pe elevi 
şi să le împartă materia în ordinea în care trebuiau ei 
să o înveţe.

Pentru a şti profesorul cum şi în ce măsură şi-au 
însuşit şcolarii cunoştinţele, se făceau examene care erau 
destul de dese.

Aşa de exemplu la Humuleşti, în fiecare Sâmbătă 
se ascultau băieţii şi fetele de către învăţător şi fiecare 
greşală era însemnată pe ceva şi la sfârşit de fiecare 
greşală primea şcolarul câte un sfânt Niculai.

La Neamţu tot aşa, în fiecare Sâmbătă dascălul 
îi încărca pe toţi elevii în o „droagă“ de-a Mănăstirii 
Neamţului şi îi ducea la stăreţie să dea examen dinain
tea stareţului.

Zburdălnicia lui şi veselia lui l-a urmat şi mai de
parte în timpul studiilor sale. Multe din aceste năzdră
vănii Ie făcea sau singur, sau împreună cu alţii, atunci 
când cartea începea să-i mai plictisească; căci spunea el 
nişte cuvinte pline de adevăr: „Ce-i pasă copilului când 
mama şi tata se gândesc la neajunsurile vieţii". Şi apoi 
mai departe ne spune: „Şi câte ne venea în cap şi 
câte nu făceam cu vârf şi îndesat!"

Multe din năsdrăvăniile lui se terminau cu urmări 
destul de grave, dar totdeauna pentru tatăl sau mama 
sa. Aşa odată voind să fure cireşe dela o mătuşă de a 
lui, aceasta îl prinde şi, fugind după el, culcă la pământ 
toată cânepa din grădină, tatăl său trebuind să plătească 
despăgubirile.

Altădată, pe când era la şcoală la Broşteni, dărâmă, 
împreună cu o rudă de a sa Dumitru, cocioaba unei 
babe la care stăteau în chirie.

Dar cele mai mari gogomănii le făcea el cu colegii 
lui în timpul când urmau şcoala la Fălticeni. Acum erau 
şi mai mari şi mai dornici de aventuri, ca orice tânăr la 
acea vârstă.

„Pe la şcoală", spunea el „dădeam noi aşa câte
odată de formă. Dar la drept vorbind, nici n’aveam ce 
căuta; căci bucheaua (citirea) poate s’o înveţe şi acasă, 
cine vrea". Apoi când erau sărbători plecau prin satele

unde ştiau că se fac hori şi acolo îşi petreceau până 
seara târziu, când se întorceau acasă la gazda unde 
erau în chirie.

Unele din nebuniile lor luau proporţii uimitoare;: 
aşa de exemplu îşi ardeau în timpul nopţii unii altora 
tălpile picioarelor, încât în ziua următoare nici nu mai 
puteau umbla.

Dar nu le putem imputa lui Creangă şi colegilor 
săi de aceste nebunii ale lor, deoarece nici astăzi aceste 
năzdrăvănii nu au dispărut din rândurile elevilor, cu 
toate că disciplina şcolară de astăzi e mai severă decât 
în timpul lui Creangă.

Celor cari terminau şcoala nu li se elibera dip
lome ca în ziua de astăzi, aşa că absolventul intra, dacă 
avea ceva „rude la Ierusalim" în vreo funcţiune oare
care, care în cele mai multe cazuri era cea de dascăl 
şi de preot.

Dragomir
de Opran C. clasa 111-a.

Îmi aduc aminte cu drag de-o întâmplare,, 
de pe când încă nu mergeam la şcoală. îmi plă
ceau mult câinii. Tatăl meu, ca să-mi facă plă
cere, mi-a adus un câine lup de o frumuseţe 
rară. Parcă-1 văd şi acum: înalt, cu ochi vioi şi in
teligenţi. II chema Dragomir. II îngrijam însu-mi.. 
In schimb el mă răsplătea cu jocurile lui. Eram 
nedespărţiţi. Şi dacă se întâmpla ca cineva să 
mă ameninţe cumva, Dragomir era aliatul mem 

începând să merg la şcoală, îmi amintesc că 
nu puţine erau dimineţile în care Dragomir mă 
întovărăşea până la poarta şcoalei.

Intr’o Sâmbătă, după masă, m’am dus îm
preună cu mai mulţi tovarăşi de jocuri pe o 
câmpie. Ca întotdeauna, Dragomir mă însoţea, 
înainte de a ajunge pe câmpie, trebuia să tre
cem un râu, pe un podeţ. Trecând podeţul, la 
sfârşitul lui, eu am alunecat, căzând în apă. 
Parcă-1 văd pe bietul Dragomir! Până să-mi 
vie în ajutor prietenii mei, el s’a aruncat în apă, 
m’a prins de haină şi m’a scos la mal, scăpân- 
du-mă dela o moarte sigură, apa fiind repede 
în acel loc. I

Ud cum eram, m’am înnapoiat acasă. Am 
povestit părinţilor mei întâmplarea. Toţi ai 
casei nu ştiau cum să-l mângâie.

Peste câteva zile, Dragomir muri otrăvit de 
nişte oameni răi, deşi nu făcuse nici un rău ni
mănui.

L-am îngropat la rădăcina unui nuc, în fun
dul grădinii noastre din C.-Lung.

De câteori mă duc la C.-Lung, nu pot să 
nu mă reped în grădină Ia nucul care stă de 
pază lângă mormântul lui Dragomir, aducându- 
mi cu drag aminte de el.
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Deviza noastră şi şcoala
Dela un colţ la altul al Ţării e cunoscută deviza 

cercetăşească: „Gata ori când.“
Care e însă inţelesul ei? Domnul profesor Goia 

înşiră în „Cartea Cercetaşului Practic" foarte multe 
dintre aplicările devizei noastre. Deasemenea e frumos 
explicată în „Ce trebue să ştie elevii şi părinţii lor des
pre cercetăşie" de d-1 Petre seu.

Noi ne vom mărgini la felul în care putem aplica 
deviza în fiecare zi, în şcoală.

Ce i se cere elevului în şcoală ?
1. Să ştie să răspundă la întrebările profesorului; 

să-şi fi pregătit lecţiile.
Prin urmare cercetaşul este „Gata ori când" să 

răspundă, să facă un extemporal. Cel care ia o secundă 
dovedeşte că nu a fost „gata" de răspuns, nu şi-a as
cultat deviza, nu e bun cercetaş.

2. Să aibe o purtare cuviincioasă.
Cercetaşului nu i se cere numai atât. I secere să

fie „Gata ori când" de a-i îndrepta şi pe alţii, de a le 
da sfaturi altora — bine înţeles, după ce şi-a câştigat 
autoritatea morală de a o face.

Cercetaşul, atunci când un coleg îi cere să îi ex
plice un lucru mai greu de înţeles, nu va răspunde nici
odată „n’am timp". El va fi „gata ori când" de a-şi 
ajuta tovarăşul.

Trei cuvinte: „Gata ori când", şi iată, numai pe 
cea mai mică lăture a aplicării lor, câte datorii — şi 
nu sunt încă toate!

Cercetaşul să ia aminte! Menirea lui e grea, foarte 
grea. A fi cercetaş nu înseamnă a purta uniforma îm
podobită cu zeci de insigne; înseamnă a avea o mie 
de datorii, pentru o singură mândrie: mândria de a-şi 
împlini datoria sa ! Leul Bătrân

Construirea unei mici truse sanitare
O trusă farmaceutică nu trebue să lipsească nici

odată cercetaşului sanitar.
O trusă sanitară se poate construi astfel: se ia o 

bucată de piele ceva mai groasă, de 30 cm. lungime şi 
14 cm. lăţime. Se taie dintr’o scândură subţire două 
bucăţi de 9^2 cm. lungime şi 5x/2 cm. lăţime, apoi batem 
cu cuie mici pe aceste bucăţele de lemn pielea, astfel 
ca să obţinem o cutie de forma unui ghiozdan. Drept 
încuietoare i se pune o cataramă, sau o încuietoare dela 
o geantă veche.

Ca să fixăm sticluţele cu medicamentele de 
peretele cutiuţei, luăm o cureluşă pe care o trecem şer
puind, când prin pielea cutiei, când peste sticluţa res
pectivă.
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Figura 25.

Această cutiuţă o putem atârna prin două cârlige 
de carabinele centurei, sau printr’o curea de umăr.

Cam această 
formă o are cu
tiuţa sanitară. 
Punctele aşib co
respund cu punc
tele a şi b din 
schiţa anterioară.

Figura 26.
r

In această cutie putem pune precum am văzut: 
sticluţe de medicamente, fiole, vată, tifon şi eventual o 
pereche de foarfeci. Pentru frumuseţe vom vopsi pe 
partea superioară a ei o cruce roşie.

Bordus C. cl. V-a.

COD

Patrula de studiu" la lucru.
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Cu ocaziunea unei excursii întreprinse la Hunedoara 
în ziua de 1 Oct. 1936, echipa de foot-ball a liceului 
nostru a susţinut un match cu tinerimea din acea loca
litate. După un joc aprig, liceul nostru a reuşit să-şi 
învingă adversarul cu 3:0 (1:0) prin punctele marcate 
de Iovanot S. Elevii au făcut o partidă foarte frumoasă, 
victoria obţinută fiind meritată pe deplin. Echipa noastră 
a jucat în următoarea formaţie:

Iacob E., Trifu 1., Seiman, Alexandrescu P., Kro- 
mek R., Subulescu Gh., Bubarnic L., Stroia V., Moţiu 
T., lovanof S., Pascu P.

*

In cadrul celei de a doua excursie întreprinsă 
în Banat, echipa liceului a jucat la Periam cu clubul 
sportiv din acea localitate, unde a trebuit să cedeze pe 
nedrept cu 3 :2  (0 : 2). Echipa noastră a fost învinsă 
din cauza prelungirii matchului de către arbitru cu 5 
minute, în care timp a acordat un penalty, care a adus 
victoria gazdelor. Totodată în minutul 55 excelentul 
nostru jucător Iosof a fost dat afară pe motive neştiute 
nici până azi.

Jocul începe vioi. Ambele echipe joacă frumos şi 
cu voinţă. In minutul 10 arbitrul acordă hands în

favoarea liceului pe care îl transformă excelent Mo
ţiu. Periamul contraatacă, însă fără folos. După câteva 
minute Jurcoane trimite o bombă dela 20 metri şi ridică 
scorul la 2 : 0, pecetluind astfel scorul primului mi-temps.

La reîncepere Periamul atacă şi reuşeşte să mar
cheze 2 goaluri egalând situaţia. După o prelungire ne
reglementară a arbitrului, gazdele marchează încă un 
goal din penalty. S’au remarcat dela liceu : Iosof, Kro- 
mek şi Jurcoane.

Formaţia: Olariu, Iosof, Seiman, lovanof, Kromek} 
Subulescu, Florine^, jurcoane, Moţiu, Wejvoda, Pascu.

Iacob Emil, cl. Vl-a
*

Al doilea match, susţinut de echipa liceului nostru în 
cadrul aceleaşi excursii la Timişoara, în ziua de 26 Oct. * 
1936, contra echipei liceului C. Diaconovici Loga, s’a 
soldat de data aceasta cu o înfrângere categorică. Re
zultatul de 3 :0  (1 :0) este concludent. Cu o echipă 
complect obosită, descomplectată şi cu moralul scăzut 
din cauza înfrângerii din ajun; cu schimbări inutile şi 
fără rost în echipă, Devenii nu puteau face mai mult. Au re
zistat oarecum în primul mi-temps, însă într’al doilea 
au fost inexistenţi. Timişorenii puteau marca mai multe 
puncte, dacă fundaşii noştri Iosof şi Trifu n’ar fi distrus 
multe din atacurile adverse.

Formaţia echipei: Olariu (Iacob)—Trifu, Iosof— 
Florincaş, Kromek, Seiman—Wejvoda (Olariu), Jurcoane, 
Moţiu, lovanof (Wejvoda), Pascu.

Gică S. şi Petrică P. cl. Vl-a

aOD
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de T. Brănescu cl. VII.

Naivitate.
— Se spune că în ţinutul Sibiului ţăranii văzând 

porcul râmând, l-au prins de coadă de teamă să nu 
intre în pământ.

Ţiganul la vânătoare.
Avea şi Cărăbuş moştenire o amărîtă de puşcă, 

de nu era bună nici în ciori să tragi cu ea. Gândindu- 
se că n’ar fi rău să vâneze ceva, îşi luă într’o bună zi 
puşca la spinare şi porni fricosul ţigan la vânătoare. 
Pe drum îşi tot făcea planul ce ar fi mai bine să vâ
neze : iepuri, vulpi sau alte lighioane sălbatice. După 
multe socoteli, ajunse la concluzia că n’ar strica să ucidă 
şi un urs. Cum intră în pădure şi făcu cinci, şase sute 
de paşi, parcă vorbise cu Dumnezeu, că-i şi ieşi înainte 
o namilă de urs, cât o zi de post. Când văzu ţiganul 
ursul la câţiva paşi de el, mai să-i sară ochii de frică. 
Uitase şi de puşcă, şi de el. Stătu ce stătu şi venindu- 
•şi în fire, începu să se roage de urs: „Hai, mânca-ţi-aş 
hursulica; mai huităte şi în halta parte, nu numa la mine, 
că harabina nu-i a mea“.

Ce s’a întâmplat nu ştiu, dar ursul chiar întor- 
cându-şi capul, ţiganul o luă la fugă zicând: „Acum 
lungiţi-vă picioare şi scurtaţi-vă răzoare". Calea până 
în sat trecea peste o punte destul de lată, făcută din 
scânduri. Când ajunse ţiganul în sat cu limba scoasă 
de oboseală şi tremurând din toate mădularele, întâl
neşte un român care îl întrebă:

— Dar pe unde ai ’trecut tu, mă ţigane? de te-ai 
speriat aşa!

— laco Rumanico! prin pădurea dintr’o tufă şi pe 
puntea dintr’o blană.

Atâta fugise ţiganul de frica ursului, că toată pădu
rea prin care trecuse îi păruse numai dintr’o tufă, iar 
puntea numai dintr’o scândură.

Provincialul în Bucureşti.
Punctul de atracţie al provincialilor, când printre 

grijile zilnice se mai iveşte o clipă de repaos şi mai 
dispun şi de ceva finanţe, desigur că este capitala. Aşa 
şi Radu Castravete, unul din tagma celor înstăriţi de 
norocul zilei, gândindu-se că n’ar fi rău să-şi mai în
dulcească niţeluş zilele cu bucuriile şi fericirile momen
tane, plecă spre Bucureşti. Dar trebue să spunem că 
era prea puţin iniţiat şi stângaci în modul de a călă
tori. Ajungând cu chiu, cu vai în Bucureşti şi voind 
să scurteze drumul până la locul destinaţiei — cam 
vag ales — se sui în tramwai şi luând un bilet se aşeză 
distrat pe o bancă, căscând gura la priveliştile ce i se 
ofereau de stradă şi civilizaţia actuală. Oprind în prima 
staţie, taxatorul ca de obiceiu strigă „Lazăr"! după ce 
unii urcă şi alţii coboară, tramvaiul continuă ruta suc- 
cedându-se staţiile: „Virgiliu“, „Matache Măcelaru"... 
până când ajunge la staţia „Terminus", fără ca provin
cialul să coboare. Tramwaiul se golise complect, iar taxa
torul curios îl întrebă:

— Dar bine domnule, D-ta nu cobori!?

Insă omul nostru foarte intrigat îi răspunde : Aştept 
de un ceas să strigi: „Radu Castravete" ! cum ai stri
gat şi la ceilalţi.

Replică.
E ora unu.
Tramwaiele gem de funcţionari cari se întorc dela 

birouri, şcolari, lucrători şi în fine tot felul de lume. 
Intr’o staţie de tramwai, în timp ce vehiculul pornise, 
o doamnă destul de grasă face semne disperate vatma
nului să oprească. Un tip ce şedea pe platformă com- 
plectează semnele doamnei cu cuvintele: „Opreşte dom
nule să se urce şi balena". Se urcă doamna ajutată de 
câţiva binevoitori şi suflând din greu ca o locomotivă 
sub presiune, vorbeşte ca pentru sine, dar cu apropouri:

— Vezi D-ta, domnule, tramwaiul este ca şi cora
bia lui Noe: sunt reprezentate aici toate animalele până 
şi măgarii.

II lovise pe tip la sentiment.

Datoria.
Ca să scapi de cineva, n’ai decât să-l împrumuţi 

cu bani şi nu-1 mai vezi des. Un oarecare Vânturică 
Făcăleţ, om sărac, dar şmecher, împrumutase dela naşul 
său câteva sute de lei şi de atunci îl cam ocolia. Intr’o 
zi greşind drumul, se întâlni bot în bot cu naşul său. 
Ne mai putând evita întâlnirea, îi dădu bună ziua şi 
vru să treacă înainte grăbit, dar naşu-său îl opreşte 
şi-l întreabă de sănătate.

— Ce mai faci finule?
— Bine, năşicule!
— Lemne de iarnă mai ai fine?
— Am naşule. >

— Dar datoria aia nu mi-o mai dai fine? Luân- 
du-1 prin surprindere, Vânturică îi răspunde:

— Vezi naşule, daia nu-mi place mie să mă în
tâlnesc cu Matale, că prea mă întrebi multe.

In clasă.
Se explică lecţia cu calculul fracţionar.
După explicaţie domnul profesor spre a se con

vinge dacă lecţia a fost înţeleasă, pune întrebări orale 
elevilor.

Elevul Baciu! Dacă împărţim o chiflă în patru 
bucăţi ce obţinem ?

— „Patru pătrimi, domnule profesor".
Dar dacă o împărţim în opt?
— „Opt optimi".
Dar dacă o împărţim în optsprezece ce obţinem ?
— „Firimituri", domnule profesor!
Avea dreptate.

Ingeniozitate
In camera unei doamne, cam trecută cu vârsta, 

dar bogată, se furişase un hoţ. In timp ce doamna urca 
dela sufragerie la dormitor, hoţul voind să se ascundă 
face puţin sgomot, lovind „haut-parleur-ul“ aparatului 
de radio, care produse un sunet muzical. Doamna cu 
mâna pe clanţa uşei se sperie şi stătu puţin în loc, ascul
tând. Hoţul ingenios, imitând vocea speakerului dela 
radio anunţă, „Radio România şi radio Bucureşti: emi
siunea s’a terminat. Noapte bună!"

Hoţul avusese timp să se retragă, iar doamna liniş
tită intră fără frică în dormitor.
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Să se traducă în româneşte — cu res
pectarea fidelă a construcţiilor, — textul 
următor:

. „...Cum maxime Capua circumvallaretur, 
Syracusarum oppugnatio adfinem venit, praeter- 
quam vi ac virtute ducis exercitusque, intestina 
etiam proditione adiuvante.

Namque Marcellus initio veris incertus, utrum 
Agrigentum ad Himilconem et Hippocraten ver- 
teret bellum, an obsidione Syracusas premeret, 
quamquam nec vi capi videbat posse inexpugna- 
bilem terrestri ac maritimo situ urbem nec fame, 
ut quam prope liberi a Carthagine commeatus 
alerent, tamen, ne quid inexpertum relinqueret, 
transfugas Syracusanos — erant autem apud Ro
manos aliqui nobilissimi viri inter defectionem a 
Romanis, quia a novis consiliis abhorrebant, pulsi 
colloquiis -suae partis temptare hominum animos 
iussit.

Se vor da 3 premii: premiul /., II. şi III. în cărţi.
COD

O curiozitate matematică
de I Herberger, cl- VlI-a

Orice mărime este egală cu jumătatea sa.
Luăm un caz general, numărul respectiv îl însem

năm cu n. Deci avem să arătăm că

Presupunem că n este egal cu un alt număr: 
n =  x

şi înmulţim această egalitate cu n : 
n2 =  x n

apoi scădem din ambele părţi x2 
n2 — x2 =  n x — x2 

sau (n +  x) (n — x) =  x (n — x) 
simplificăm cu (n — x ); şi vom avea: 

n -|- x =  x
Insă ştim că n =  x; deci 

n -f- n = '  n 
2 n — n

ceeace am vrut să arătăm.
O absurditate! Desigur exemplul acesta e greşit 

întru’n loc. In el am strecurat o greşală greu de obser
vat, însă care e foarte importantă.

Cetitorii cari au găsit greşala, să o trimită la re
dacţie. Primii cinci vor primi câte o carte în dar. (După
„Ziarul ştiinţelor şi călătoriilor").

* **
Temele date la franceză sunt publicate la pag. 12-15.

Note şi impresii din excursia 
dela Timişoara

24 Oct. In sfârşit! Motorul zbârnâe şi pornim. 
In spatele nostru casele fug şi par’că se prăvălesc în 
stradă, cătând să se bată în capete.

Noi suntem veseli şi însufleţiţi. Cântăm, râdem şi 
ne petrecem voioşi împreună.

Priveliştile se schimbă, ne fug de sub ochi, şi soa
rele ne părăseşte, până mâine dimineaţă.

Continuăm drumul trecem prin Arad, şi mergem 
mai departe, spre Periam. Maşina înghite drumul şi 
farurile prefac praful în nori de aur.

După un drum lung, obosiţi, dar veseli, ajungem 
la Periam şi luăm masa. Apoi ne culcăm pe paiele proas
pete. Odaia parcă se cufundă cu noi tot mai jos, tot 
mai jos, până ce ajunge în împărăţia somnului, atât de 
dulce după o zi de oboseală.

25 Oct. Vizităm Periamul şi fabrica de pălării care 
e foarte interesantă. Băieţii noştri susţin un match în 
care sunt învinşi de părtinirea arbitrului. Dar las aici 
cuvântul sportivilor, căci eu nu prea sunt specialist.

26 Oct. De dimineaţă părăsim Periamul cu care 
deja ne-am împrietinit şi zburăm spre Timişoara. Vizi
tăm oraşul foarte frumos şi fabricile „Dura" de baterii 
electrice şi „Dermata" de ghete. Dar cea mai intere
santă fabrică e „Industria lânei.“ Gălăgia e asurzitoare. 
De sub podea răsar curelele dinamurilor şi a motoare
lor puternice. Maşinile se mişcă fiecare în felul ei. 
Cutreerând secţiile fabricei, ajungem dela lâna murdară, 
abia tunsă de pe oaie, Ia cea mai fină stofă.

Şi ne cuprinde un fel de voluptate a acelei gălă- 
gii, a acelui ujuit surd şi crud care cereiază, care pro
duce, pentru noi toţi.

Şi ne dăm seama ce înseamnă forţa muncitorului 
stăpân pe aceşti monştri de oţel, şi auzim parcă în acel 
uruit infernal geneza socialismului.

După masă elevii noştri susţin un match cu „Lo- 
ga“, după care urcăm în autobuse şi plecăm spre în
chiderea inelului frumoasei noastre călătorii.

Cântăm iar din tot sufletul şi ne petrecem voioşi 
împreună.

In farurile maşinii distrugem serpentinele şi codrul 
întunecat şi privirea ne zboară prin întunerec, departe.

Târziu, în dreapta noastră zărim ruinele legenda
rei noastre Cetăţi.

Suntem iar la Deva!
Leul Bătrân

COD
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N o t e .

— „Metoda de lucru în Cercetăşie“ este titlul 
lucrării de mare valoare pe care d-1 Inspector de Ţinut 
Sirca, a editat-o în „Biblioteca Comandamentului Marei 
Legiuni".

In cele 188 de pagini, d-nii comandanţi şi şefi 
vor găsi îndrumări preţioase care evidenţiază multă 
ştiinţă pedagogică şi îndelungată experienţă cercetăşească.

„Metoda de lucru în cercetăşie" umple un mare 
gol în literatura noastră cercetăşească, ridicând cerce- 
tăşia la nivelul cercetăşiei ţărilor apusene.

— In 16 Octomvrie toată suflarea românească a 
sărbătorit ziua naşterii Majestătii Sale Regelui Carol II.

Cu această ocazie la liceul nostru s’a sfinţit un 
falnic catarg pentru pavilionul naţional, precum şi fa
nionul său. Catargul are înălţimea de 26 m. deasupra 
pământului, şi a fost ridicat din iniţiativa şi prin munca 
cercetaşilor. A urmat apoi ridicarea pavilionului natio
nal după ceremonialul O. E. T. R.

Au fost înaintaţi şefi de Grupă următorii şefi de 
patrule: Bordus Cornel, Cichi Eugen, Dânşorean Mâ
nase, Munteanu Mircea, Popa Ionel şi Sâncrăian Silve- 
riu, toţi din clasa V-a.

O grupă a dat un mic festival, şi s’a cetit din 
partea Cohortei ordinul de zi prin care sunt citaţi şeful 
de grupă Bordus Cornel şi şeful de patrulă Sporea 
Romulus, pentru că au ajutat unei femei bătrâne să ducă 
o sarcină de lemne.

O delegaţie în frunte cu grupul de cercetaşi, şi 
cu drapelul Centuriei I-a a participat la Te Deum.

S’a expediat o telegramă de felicitare Majestăţii 
Sale Regelui, la care Majestatea Sa a răspuns prin D-1 
Mareşal al Palatului.

— In 22 Octomvrie D-1 Inspector de Ţinut Liviu 
Sirca a inspectat grupele Centurilor I. şi V. din Co
horta noastră, dând preţioase lămuriri de organizare.

— Intre 24—26 Octomvrie. Cercetaşii şi Echipa
de Footbal a Liceului, au făcut o frumoasă excursie pe 
ruta Deva—Arad—Periam—Timişoara—Lugoj—Deva.
Dăm în altă parte a revistei o amănunţită dare de seamă.

— 1 Decemvrie 1936, ziua când s’au împlinit 
18 ani dela Unirea Ardealului cu Ţara Mamă, a fost 
sărbătorită la Deva cu tot fastul cuvenit.

Înainte de masă a avut loc o mare manifestaţie 
antirevizionistă. Şi-au spus cuvântul: „Liga Antirevi- 
zionistă", „Astra“, „ATIR“-ul“, „Asociaţia Prof. Secun
dari", „Asociaţia foştilor Voluntari", Studenţii Clujeni, 
Ţărănimea, „Reuniunea Meseriaşilor Români" precum 
şi cele două Biserici.

S’a format apoi o impunătoare coloană, cu două 
grupuri mari de călăraşi, două muzici, şcolile, autorită
ţile, ţărănimea şi asistenţa, care a parcurs străzile ora
şului, demonstrând împotriva utopiei ungureşti a revi
zuirii tratatelor.

La reîntoarcerea în piaţă s’a întins o horă «pare.

Demonstraţia a decurs în cea mai perfectă ordine 
şi disciplină. Corurile conduse de D-1 Prof. Ignaton au 
făcut o profundă impresie.

După masă a avut loc un frumos festival la Tea
trul Orăşenesc. A conferenţiat d-1 Prot. Canonic Agâr- 
biceanu şi s’a desfăşurat un program select.

— Pentru a satisface prevederile programe* 
analitice cu privire la lucrările practice ale elevilor, s’a 
înfiinţat un laborator de chimie al elevilor, permiţând 
executarea tuturor exerciţiilor prevăzute în programe, 
inclusiv analiza anorganică calitativă.

Laboratorul constă din două săli, special amenajate 
cu mese de lucru, colecţie de reactivi, nişă, apaduct, 
şi gaz Schell.

Instalaţiile au costat 25.000 lei.

Laboratorul va funcţiona sub conducerea d-lor 
Prof. Felszeghi şi Laslău.

— Seria de conferinţe ale Astrei a fost des
chisă în ziua de 6 Dec. 1936 prin conferinţa dlui prof, 
univ. Sever Pop, cu subiectul: „Cea mai nouă dovadă. 
asupra continuităţii noastre pe aceste meleaguri".

In cuvântul de deschidere dl prof. Sirca, suplinind 
pe dl prof. Lupşor, conducătorul conferinţelor în acest 
an, spune că drumul care duce la orice ideal, deci şi 
la idealul cultural, este bătătorit de mii de piedeci. In 
Deva nu există o sală proprie pentru conferinţe; din 
cauza existenţii prea multor asociaţii, care sunt fără rost 
şi sunt puse în imposibilitate de a lucra intens într’un 
orăşel mic ca Deva, nu se poate desfăşura o activitate 
culturală, care să fie la înălţimea cuvenită. Aceste pie
deci trebuesc însă învinse, iar imperativul cultural rea
lizat cu orice sacrificii.

Urmează conferinţa dlui prof. univ. Sever Pop, 
care pe baza devizelor luate din lingvistica geografică, 
demonstrează continuitatea noastră pe aceste meleaguri.

— Şezătoarea literară din 13 Dec , ţinută sub 
auspiţiile A. T. I. R.-ului şi Astrei, a fost desigur una 
dintre cele mai frumoase manifestări culturale pe care 
Deva le-a văzut în ultimul timp.

Şezătoarea a început cu conferinţa dlui prof. univ. 
Nichifor Crainic, prezentat publicului de dl profesor N.. 
Lupşor.
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Dl prof. univ. Nichifor Crainic vorbeşte despre 
„Sensul creaţiei culturale". Cum subiectul îi interesează 
pe elevii de clasa VIII-a, care fac sociologie, redăm mai 
jos un scurt rezumat al conferinţei.

Culturii i s’au dat mai multe definiţii. S’a spus că 
cultura este ceeace ne rămâne după ce am uitat tot ce 
.am învăţat. Această definiţie arată că cultura ar fi re
zultatul procesului de autocultivare, deformare a eului; 
ceeace ne rămâne în urma asimilării unor bunuri 
luate din lumea din afară. Pentru dl conferenţiar cul
tura înseamnă creaţie şi nu asimilarea creaţiei altora; 
deci ceeace eul scoate din propria sa fiinţă.

Pentru a nu da loc la confuzii, dânsul în conti
nuare arată diferenţa dintre cultură şi civilizaţie. Pentru 
Francezi aceşti termeni au acelaş înţeles. Nici nu se 
putea altfel, la un popor care s’a desvoltat armonic şi 
e pătruns de simţul armoniei. La Germani, de exemplu 
la Spengler, aceşti doi termeni n’au acelaş sens. Civi
lizaţie înseamnă petrificarea culturii; este iarna culturii; 
faza când organismul cultural e pe punctul de a se 
stinge. După Spengler nu avem o cultură, cijculturi, a- 
tâtea culturi câte popoare avem. Un organism vieţuieşte 
în medie 1000 de ani. Dela Spengler dl conferenţiar 
reţine necesitatea de a face distincţie între civilizaţie şi 
cultură.

Civilizaţia izvoreşte din raportul omului cu pă
mântul şi înseamnă şosele bune, căi ferate, vapoare, 
şcoli, statui, etc., deci tot ce e material. Cultura înseamnă 
clan, creaţie de natură spirituală şi izvoreşte din rapor
tul omului cu cerul.

La întrebarea de ce se crează cultura, dl Crainic 
răspunde că prin cultură omul caută să-şi refacă armo
nia pierdută, prin căderea sa în păcat.

După conferinţă dl prof. Ignaton a executat cu 
corul bisericesc „Doina lui Lucaciu" şi „Trăiască Ro
mânia Mare".

Au citit din operele lor d-nii:
Valeria Bora, Victor I. Popa, Const. Miu-Lerca, 

Nicolae Albu, Al. Gregorian, Petru Adrian, Septimiu Bu
cur, Ion Th. llea, Nicolae Russu, N. Ar. Dan, grupaţi 
în jurul revistelor „Sfarmă Piatră", „Gândirea" şi „Eu 
şi Europa".

— In jurul pomului de Crăciun al internatului 
liceului nostru, elevii interni au desfăşurat în 16 Dec. 
un frumos program. Domnul pedagog Comănescu a con
ferenţiat despre „Obiceiurile noastre de Crăciun". S’au 

executat câteva colinde, dirijate de elevul Trifu din cl.
VIII-a. Deasemenea au fost două recitări. Ariile naţio
nale, executate de Căldăraş cl. VIII-a Ia vioară, acom

paniat de Seiman cl. V-a şi Trifu din clasa VIII-a, au 
avut mult efect. Ultimul punct a fost Vasilca, obiceiu de 
Crăciun, care i-a înveselit pe toţi.

La sfârşitul serbării a ţinut o foarte potrivită cu
vântare Domnul Director, spunând că Moş Crăciun e 
atot iertător, el împarte tuturor daruri, în mod egal; 
dar el aşteaptă ca pe viitor toţi să fie buni şi ascultători.

— Societatea „Sfântul Gheorghe" a organizat 
de Crăciun o frumoasă echipă de colindători. In costume 
naţionale, acest mănunchiu entuziast de tineri a purtat 
în casele Românilor deveni, prin colinzile vechi mirea
sma trecutului, iar prin însufleţirea şi desinteresarea lor 
speranţa în zile mai bune.

Din această echipă a păstrării specificului naţio
nal au făcut parte următorii elevi ai liceului nostru: 
Boldura Cornel cl. lil-a, Bordus Cornel cl. V-a, Cichi 
E. cl. V-a, Munteanu Gh. cl. IV-a şi Munteanu Mircea 
cl. V-a.

— A doua zi de Crăciun, aceiaşi societate a orga
nizat o frumoasă petrecere, în care au fost intercalate 
câteva reuşite puncte de program ca: colinzi, recitări, 
obiceiuri de Crăciun. Un preţios concurs a dat Corul 
Reun. Meseriaşilor, de sub cond. d-lui prof. Ignaton.

— Pomul de Crăciun al Liceulni i-a adunat 
în jurul său pe toţi elevii, dându-le ocaziunea de a pre
zenta, într’un cadru strict şcolar, u n ' frumos program 
de Crăciun. .

S’au remarcat: „Domnul Iisus Hristos" colind pe 
4 voci executat de Cercetaşii Grupelor- IlI-a şi I-a din 
Centuria I-a, „Obiceiurile de Crăciun", disertaţia ele
vului Bălaşa cl. VIII-a, apoi „Doru, doru", colind pe 2 
voci executat de clasa Il-a şi poezia „In noaptea de 
Crăciun" de Boldura cl. IlI-a, recitată de autor. „Ursul" 
şi „Vasilca" date de cl. IV-a şi „Căluţul" dat de clasa 
V-a au provocat mult râs. „Dubaşii" claselor a IV-a şi 
a VIII-a şi „Pluguşorul" clasei' a V-a au fost la înăl
ţime ; iar cele două colinzi franceze cântate de clasa 
V-a, instruită de D-l Prof. Combi, au stârnit admiraţia 
tuturor. Serbarea a fost organizată de d-nii profesori 
Laslău şi Karacsonyi.

După program toţi au trecut la Coborîrea Pavi
lionului Naţional, ultima întâlnire cercetăşească înainte 
de vacanţă.

S’a trecut apoi la împărţirea darurilor.
Intr’o atmosferă veselă şi frăţească, au plecat apoi 

toţi la casele lor — pentru a nu reveni decât în anul 
1937...

— Bucuria elevilor a fost desigur faptul că va
canţa Crăciunului a început cu ziua de 19 Decemvrie, 
durând astfel 20 de zile...

—- Coperta revistei noastre a fost executată 
de D-l Prof. Moldovan.

— Din cauza abundenţei de material n’am 
putut publica tot materialul sosit la redacţie. II vom 
publica în numerele viitoare.

Data prezentării temelor propuse pentru desle- 
gare este 31 Martie 1937. M. Muntean cl. V-a.
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