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Colaborarea familiei cu şcoala 
pentru educarea tineretului*

de

C. SPOREA

Doamnelor şi Domnilor,

De când se ţine minte creşterea şi educarea tineretului a fost încredinţată familiei 
şi şcoalei. Dela o vreme însă printr’o concepţie bizară de viaţă pe neobservate educarea 
tineretului a fost sustrasă din mâna adevăraţilor educatori şi încredinţată unor instituţii 
adeseori streine de şcoală care cu sau fără pregătirea necesară încercau să facă din tine
ret altceva decât ce îi era menirea firească.

Au protestat membrii corpului didactic pentru această încălcare de atribuţii, dar 
protestele lor au fost interpretate greşit fiind consideraţi nişte răsvrătiţi sau că sabotează 
bunele intenţii ale conducătorilor.

Şi cu toate acestea de câte ori tineretul avea vre-o nereuşită fie la examene, fie 
în viaţă sau dacă eventual călca alăturea cu drumul — fapt care în timpul din urmă se 
întâlnia destul de des — opinia publică era aplicată să arunce toată vina în sarcina şcoa
lei acuzând-o că nu ş'a făcut datoria sau că nu-şi înţelege menirea.

Şi de sigur că această stare anarchică şi haotică ar fi durat încă multă vreme 
spre nenorocirea neamului, dacă precipitarea evenimentelor din ultima jumătate de an şi 
mai ales dela începutul anului curent n'ar fi adus lumea la realitate, dacă tineretul şcolar 
uşor inflamabil — în loc să-şi vadă de carte şi joacă — într'un moment de tineresc 
entusiasm, dar de înconşientă cetăţenească, n'ar fi fost întâlnit în Tândurîle insurgenţilor 
pătându-şi mânile de sânge omenesc.

Această deviare nenorocită a tineretului a trezit lumea şi acum se încearcă cu 
înfrigurată grabă a se pune capăt anomaliei de până acuma.

Iată Ministerul Instrucţiei redând familiei şi şcoalei atribuţiile fireşti de adevăraţi 
educatori ai tineretului.

Iată-1 deschizând larg porţile şcoalei îndrumând tineretul să reintre în cadrele ei 
înterzicându-le a face parte din orce organizaţie socială sau politică afară de obişnuitele aso~ 
ciaţii şi societăşi şcolare d. e. Societatea de lectură a tineretului sau societatea ştienţifică, 
literară etc. Să poarte semn distinctiv şi număr de ordine la braţ, să nu fie confundat cu 
orce vagabond sau pierde vară. Iar prin ordinul No. 28773/941 îndeamnă pe părinţi şi 
educatori să se întruniască săptămânal în conferinţe comune spre a chibzui şi găsi împreună 
cea mai buna cale pentru educarea firească a tineretului. Acesta este rostul întrunirii noastre 
de astăzi. \

*) Conferinţa a fost ţinută la liceul „Decebal* din Deva, în ziua de 23 Februarie 1941 cu ocazia 
consfătuirii părinţilor cu profesoarele liceului de fete şi cu profesorii liceului de băe{i din localitate.
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Nu ne îndoim ca aceste consfătuiri vor da roadele cele mai sănătoase. Căci vom 
ea ocazia să ne cunoaştem, să ne apreciem şi stimăm reciproc. De oarece — s’o mărturi- 

m pe fată — necunoscând gândurile şi intenţiile, adeseori chiar şi părinţii ademeniţi de 
lirajul unor manifestări pompoase exterioare sau de anumite uniforme străgătoare prin 

culor vii, îşi apreciau odraslele numai prin prizma acestor forme esterioare fiind gata în 
or ce moment a se ataşa îa opinia publică acuzând şcoala şi pe educutori că nu ş au făcut 
datoria sau nu-şi cunosc menirea decâte ori tineretul şcolar nu corespundea aşteptărilor.

Cu ocazia acestor consfătuiri, părinţii vor putea afla că creşterea, desvoltarea şi 
educarea tineretului şcolar depinde de foarte mult factori interni şi externi — afară de 
şcoală — care au o influentă hotărîtoare asupra copilului.

In cele ce urmează vom căuta chiar să schiţăm câţiva dintre aceşti factori arătân- 
du-le puterea lor de influentă.

Amintim deci ca cel dintâi factor atavismul şi ereditatea,
Acestea dau copilului încă din primele clipe ale existentei sale, o notă caracteris

tică, predominantă, care de cele mai multe ori îl călăuzeşte toată viata. Dacă cineva s a 
născut fără auz muzical sau cu un defect fizic sau psichic prea pronunţat, or ce sforţare 
din partea educatorului, pentru îndreptarea completă a răului, va fi o muncă zadarnică. 
Apoi să nu uităm că puterea educaţiei nu este fără margini, că are o limită. Căci copilul 
nu este o ceară moale, pe care frământâd-o o vom putea modela în toate chipurile, după 
gustul şi voinţa noastră. Copilul este ca o smicea tânără, pe care cu mare băgare de seamă 
o poţi încovoia puţin câte puţin. Dacă o forţăm însă, se frânge.

Cât de covîrşitoare înrurire are ereditatea asupra individului reiese şi din prover- 
bal românesc care ne aminteşte că „ce naşte din pisică şoareci mănâncă1'» Dă drumul pe o 
apă bobocilor de raţă abia eşiţi din găoace şi vor înnota perfect fără nici o învăţătură 
prealabilă, ci număi pe baza eredităţii.

Un alt factor al desvoltării copilului este mediul înconjurător adecă mediul cosmic 
şi cel social. La mediul cosmic aparţin clima, configuraţia terenului adecă relieful solului, 
hrana, temperatura, îmbrăcămintea etc.

Un copil născut şl crescut într’o climă aspră siberiana va avea un temperament 
eu totul diferit de al copilului din ţările meridionale sau sudice cu cer senin şi soaţe 
eald. Copilul ţărilor ceţoase de pe litoralul mărilor nordice va avea de timpuriu o fire în
chisă posomorită, serioasă, analoagă climei aspre în care trăeşte. Meridionalul va fi veci
nie vesel, mobil, sprinten, săltăreţ ca reînleţul care-i întovărăşeşte mişcările. Influenţa cli
mei se resimte în toate acţiunile omeneşti, deci chiar şi în produsele 1 terare. Colo departe 
pe ţărmurii mărilor nordice s'a născut balada cu versurile cele lungi şi greoaie, cu strofe
le-! interminabile cu acţiune dramatică şi cu desnodământ tragic; iar în sud in scare 
cald şi cer senin s'a născut romanţa cu versuri scurte săltăreţe acompăniate de melodii 
acomodate. Ne gândim la romanţele italiene şi spaniole în opoziţie cu baladele nordice 
engleze şi germane.

Infiuenta climei se resimte în mare măsură şi la poporul nostru care a locuit de 
veacuri pe aceleaşi regiuni ale ţârii. Locuitorul din Muntenia dogorit de arşiţa soarelui din 
timpul verii şi biciuit de asprimea crivăţului din timpul iernii, e^te puţintel la trup cu 
ochi ageri jucăuşi, iute ca piperul, spirit mobil, ager. Ardeleanul născut într'o climă stâm- 
părată nici prea caldă nici prea rece este domol şi potolit ca şi clima. Cu greu îl sooţi 
dintr’ale lui. Când vine pentru întâia oară la oraş, la şcoală, este ca un ursuleţ neţesă
lat. Copilului ardelean să nu-i ceri sprinteneala de gândire a regăţeanului, pe care însă 
repede îl depăşeşte prin maturitatea gândirii.

Moldoveanul este o fire visătoare înclinat spre reverii datorită configuraţiei tere
nului cu dealurile-i onduloase ca un lan de grâu care se coboară molatic ia vale. Vorba 
lor e lătăreată, domoală cu consoanele ’ndulcite. Cine ştie dacă nu cumva şi acestui me
diu de visare se datoreşte apariţia marflor noştri poeţi, Alexandri, Eminescu, Gane, Sa- 
doveanu acolo pe plaiurile însorite ale Moldovei !
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Hrana înfiuinţeazâ asupra copilului în desvoltare ca şi asupra altor vieţuitoare. Se 
deosebesc fundamental carnivorele de erbivore. Auzim adeseori spunându-se in ironie - 
„E şiret ca oaia" sau „ager în mişcări ca boul". Nu este indiferent pentru un copil, că 
se hrăneşte cu lapte, unt, ouă şi carne sau consumă numai zarzavaturi şi mămăligă cu 
moare de varză.

Făcând mai ceşti ani o anchetă şi măsurători pedologice printre copiii judeţului 
nostrtl, am găsit pe vatra Mureşului, pe câmpia pâinii, pe la Orăştie şi Jibot nişte dolo
fani de copii cu bujori în faţa escesiv de zburdalnici şi guralivi, dar cu un coeficent de 
desvoltare fizică ce depăşia cu mult media oficială ch'ar internaţională. In nordul judeţu- 
lăi, pe ia Brad, la Moţi, n’am nimerit în curtea şcoalei decât întrebând din om în ora 
atâta linişte era, deşi copiii se găsiau în recreaţie. Ne putem uşor imagina ce coeficient 
de robusticitate aveau, datorită hranei insuficiente şi mai ales părinţilor care-şi petrec o 
viaţă întreagă în fundul minelor fără soare şi fără aer sănătos de câmpie.

O importanţă încă şi mai mare pe lângă mediul cosmic o are mediul social adecă 
familia şi societatea în mijlocul cărora vieţueşte copilul în majoritatea timpului.

Acest mediu şi în special familia are şi trebui să aibă o înrurire dar îa acelaş 
timp şi o răspundere hotârîtoare asupra creşterii. E şi natural să fie aşa. Căci la normele 
educative pe care familia le aplică mai mult instinctiv asupra copilului intervine partea 
afectivă, legăturile de iubire şi afinitate fizologică existentă între părinţi şi copii. De aceea 
pot influinţa în mod decisiv asupra educării lui. Apoi dacă în şcoală copilul petrece 4—5 
ore pe zi, în familie şi societate îşi consumă tot restul timpului. Iată pentru ce se accentu- 
iază atât de stăruitor asupra „celor şapte ani de acasă".

Voi spune deaceea câteva cuvinte asupra familiei şi. rolului pe care îl are în edu
caţie. Deci dacă în cele ce urmează vor fi şi anume constatări nu tocmai măgulitoare la 
adresa familiei, să nu mi se ia în nume de rău, nu le amintesc să aduc vre un prejudiţiu 
cuiva. Cu atât mai puţin celor care se găsesc astăzi la această consfătuire, ci spre a evi
denţia consecinţele nefaste ce ar putea urma dintr'o procedare greşită.

In multe familii viaţa conjungală se lasă influinţată de curente nesănătoase care 
bântue astăzi întres ga omenire Adese ori soţ şi soţie consideră însăşi taina căsătoriei ca o 
simplă formalitate pe caro o încheie şi desfac cu prea multă uşurinţă, după bunul plac? 
conduşi doar de interese meschine, materiale sau situaţii sociale.

Există astăzi în lume şcoli • de specializare pentru or ce branşe, chiar şi pentru 
dresarea animalelor. Dar încă nu s'au înfiinţat în nici un stat instituţii sau cel puţin o
disciplină, un studiu care să îndrumeze pe viitprii soţi şi să le arăte care li sunt îndatori
rile conjugale mai ales în ce priveşte educarea copiilor. Suntem informaţi că abia 
acum s'au înfiinţat asemenea şcoale în Germania, Organizarea şi rezultatele lor încă nu le 
cunoaştem. Nu este mirare deci că idealul tinerilor soţi este petrecerea, distracţiile şi 
bunul trăi. Pentru familiile cele mai bune, nu există nici localuri nici spectacole destul 
de picante pe care ei să nu le poată frecventa. Glume nesărate, ziare, romane şi alte 
scrieri şi vorbe pornografice sunt spuse şi cetite în faţa copiilor cu aceeaş uşurinţă cu 
care le servesc dezertul unei mese copioase. Ce îndrumări educative putem aştepta de la 
asemenea soţi ? Aceştia se vor degaja de răspunderea unei rele educaţii la prima
ocazie aruncând vina întreagă asupra şcoalei. In Rusia sovietică sunt chiar dispen
saţi de asemenea răspundere prin dispoziţii speciale, oficiale. Acolo există concepţia 
că copiii nu sunt ai familiei, ci ai societăţii, deci ai statului. De aceea statul a 
dat copiilor dreptul de a se elibera de sub tutela părinţilor, or când vor. Ajunge
o simplă declaraţie în faţa autorităţilor comunale, că renunţă la protectoratul familiei, şi 
din momentul acela sunt absolut liberi. Părinţii nu mai au nici un drept asupra lor. Ne 
putem închipui cât de mult este ştirbită autoritatea părinţilor în asemenea condiţii. Tata 
sau mama nu mai pot să facă vre-o observaţie, să certe pe copii sau să-i înfrângă voinţa» 
căci copilul renunţă la protecţia tutelară a părinţilor. Şi aceştia o fac, în naivitatea lor, 
cu multă uşurinţă, fără să bănuiască, ce soarte vitregă îl aşteaptă. Căci deşi statul sovietic
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ş'a luat angajamentul să înfiinţeze institute de educaţie pentru toti copiii fării, încă n'a 
ajuns să-şi realizeze nici pe sfert din planurile propuse. Astfel multi, foarte multi copii, 
desfăcându-se de părinţi şi neputând fi primiţi în institutele de stat, au devenit nişte copii 
rătăcitori care umple târgurile şi satele dela Moscova până jos in Caucaz.

Iată ce scria în 1927 călătorul francez O. Viollis care a cutreerat Rusia în lung 
şi lat relativ la aceşti copii rătăcitori: *)

„Copiii abandonaţi din Rusia sovietică în număr de vre-o 300.000 constituesc 
într'adevăr haite de câini înfometaţi sau fiară tinere îmbrăcate 'n zdrenţe, ameninţători la 
privire, mai degrabă jefuind decât cerşind, tăbărăsc prin oraşe sau prin gări, cu feţe 
jegoase şi murdare, hoinăresc ziua întreagă, în grupuri mai mari sau mai mici, ţinând 
soviet pe la răspântii. Dar iată că ceata se repede de odată asupra coşului unei neguştorese 
bătrâne, înhaţă cu mânile murdare tot ce are bătrâna în coş. Şi într'o clipă au dispărut. 
La un colţ de stradă înfulecă grăbiţi prada cu fălcile pline. . ,  Totul se petrece cu iuţeala 
fulgerului. . .  Trei fetife străbat piaţa. . .  Un moment de sfâtuire apoi ceata se repede.., E la 
spatele lor ...  Le apucă cu violentă de păr şi le trânteşte la pământ. . .  Dans războinic 
de apaşi, urlete de triumpf. . .  Fetitele ţipă de spaimă. . .  Dar într'o clipită banda.. .  se 
agată de ambele părţi ale unui tranvai în plină viteză şi dispar. . .  ca un roiu. , ,  nevă
zuţi, necunoscuţi. . .  încotro ? . . .  D-zeu ştie ! . . .

Şi astfel. . .  ţara Sovietelor, despre care se zice că e {ara copilăriei fericite şi su
verane a copilului rege, este ţara celei mai mizerabile copilării, a copilăriei abandonate, a 
copilului paria.

Dar această formidabilă armată, care terorizează cartierele marilor oraşe, fată de 
care poliţia rămâne neputincioasă, în curând vor fi oameni mari. Şi aceşti copii declasaţi, 
deprinşi cu foamea şi frigul, cu viaţa de hoinăreală, nedisciplmaţi şi neapti pentru vre Un 
lucru vor forma rezervorul, din care se vor recruta cetele de pungaşi, bandele de răufă
cători, de criminali fără inimă şi fără D-zeu".

Aceşti copii bătuţi de soarte nu vor şti în viaţă ce-i mila, căci n'au practicat-o, 
nici nu li s'a aplicat. Sufletul lor nu va fi străbătut de fiorul dragostei de mamă, de 
frate, de soră pe care poate abia i-a cunoscut în fragedă copilărie. Iată călăii de mâine ai 
omenirii care nu vor ezita să verse sânge nevinovat. Iată unde duce destrămarea familiei 
încurajată de autorităţile superioare de stat. Ce va eşi din acest conglomerat declasat ne
disciplinat, needucat se va vedea când va fi pus în tata realităţii.

Aşa dar nu hoinărind prin cele târguri îndepărtate, nici internaţi între zidurile 
reci ale unor institute de educaţie, ci numai în sânul cald al familiei îşi vor putea copiii 
împodobi sufletul cu atâtea virtuţi creştineşti. Acolo în familie va încolţi şi se va desvolta 
germenele iubirei aitruişte, alimentat de dragostea neţărmurită pe care o mamă duioasă o 
poartă copilului ei. In sânul şi la îndemnul familiei vor răsări şi se vor desvolta sentimen
tele ierarchiei şi răspunerii sociale absolut indispensabile or cărui bun cetăţean.

în familie va fi străbătută pentru prima dată inima copilului de fiorul sentimen
tul de adâncă religiositate. La îndemnul mamei Îşi împreună el mânuţele îngenunchiat în 
pătucul lui îndreptându-şi gândul într’o rugăciune pioasă cătră Atotputernicul. Accentuez în 
mod special cultivarea sontimentului religios, căci poporul căruia îi lipseşte credin{a şl 
nare familia consolidată este menit pieirii. Viitorul vei confirma aserţiunile noastre.

Iată de ce accentuăm atât de categoric, asupra importanţei pe care o are familia 
în educarea tineretului. Deci pe drept, pentru judecarea progeniturii ne întrebăm în tot
deauna „cine i sunt părinţii".

Dar să ne oprim aici cu constatările relative la familie.
Alt factor cu mare influinţă este mediul social. Copilul dotat cu o mare putere de 

imitare, va imita fără discernământ actele pe care le săvârşesc oamenii maturi. Dacă 
acestea vor fi acte morale la fel vor fi şi ale copiilor. Dacă ele vor fi dăunătoare ordinei 
publice, nu li se poate lua copiilor în nume de râu că şi ei fac la fel. Şi-apoi din păcate

*J NOTĂs Citatul este luat din scrierea D-lui Dr. I. G abrea: Educaf'a şi învăţământul în Rusia 
sovietică, pag. 73 şi urm. Ed Alcalay 1929.
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In zilele noastre se abat asupra societăţii omeneşti atâtea curente nesănătoase In cât uluiesc 
chiar mintea oamenilor maturi ne cum pe a copiilor.

De aceea nu putem accentua în deajans categoric şi hotărît să nu amestecaţi pe 
copii în treburile oamenilor mari. Ţine-ţi-i departe de frământările politice. Ei să-şi vadă  

de şcoală, de joacă şi de carte. Le va veni lor rândul, când or fi cu mintea coaptă şi vor 
fi terminat cu învăţătura.

Dar în jocurile lor, ba chiar şi în şcoală ei vin în contact cu alţi copil, care 
eventual n’au cunoscut alt mediu de cât uliţa şi medianul.

Ei aici este pericolul. Căci copilul ajunge in acest mediu în orele lui libere, ore 
de joacă, atunci când trăeşte viaţa cea mai intensivă, când impresiunile sunt mai puternice, 
lasă urme mai adânci în sufletul lor. Deaceea copilul devine adeseori aceea ce l'a înlluâra- 
ţat tovarăşii iui de joacă. Doar nu din vânt a luat poporul zicala: „Spune-mi cu dine 
te'nsoţeşti, ca să-ţi spun eu cine eşti“. Cred că ne dăm sama ce însemnează dacă un copţi 
bun a avut nenorocul să întâlniascâ tovarăşi de joacă cu apucători rele.

In fine ultimii factori pe scara de înfluinţă sunt şcoala şi educatorul. Cu vădită 
intenţie i am lăsat pe aceştia la urmă. Căci într'adevăr aceştia sunt cei din urmă care 
mai pot avea vre-o înfluinţă asupra tineretului, Dacă toţi ceialalţi amintiţi anterior li sunt 
protivnici şi acţionează diametral opus cu activitatea pe care o vrea şcoala şl educatorul. 
Exemplde le-am trăit mai zilele trecute.

Acum după ce am enumerat factorii care contribuesc la dezvoltarea şi educarea 
copilului, să arătăm ce calităţi să întruniască aceşti factori şi cum să acţioneze spre a fj 
de folos tineretului deci omenirii în genere.

Insă nu vom insista prea mult asupra factorilor amintiţi la început cum este clima, 
configuraţia terenului, ereditate şi atavism, căci pe acestea nu le putem modifica aşa uşor, 
ci trebui să le acceptăm cum sunt.

Vom stărui în schimb mai mult asupra educatorului (învăţător, profesor), asupra 
familiei şi asupra mediului social.

Dela un bun educator se cer atâtea calităţi şi pentru munca lui neobosită este atât 
de inegal renumerăt faţă de alţi slujbaşi ai statulni şi atât de puţin apreciat în viaţa s<n- 
cială încât e de mirare că totuşi se mai găsesc oameni care să-i invidiere situaţia „Quemdîi 
odere paedagogunr fecere“.

In prima linie educatorul trebui să fie dotat cu o doză atât de mare de iubire de 
a deaproapelui, deci a elevului, încât aceasta să rivalizeze cu dragostea neţărmurită, pe 
care o are o mama faţă de copilul său.

Cine nu iubeşte copiii, aşa cum se găsesc ei, cu calităţi şi defecte, acela să net 
se facă educator. Prototipul educatorului ideal va rămânea pentru toate veacurile nemu
ritorul Pestaîozzi, care pătruns de o drăgoste încă inegalată, cu toate mizeriile şi neplă
cerile pe care le îndura chiar dela elevii săi a ştiut să şi-i apropie şi să-i influinţeze aşa 
de mult încât a redat societăţii fiinţe umane deja condamnate pieirei.

Copiii au dela natură înclinarea de a se ataşa de persoanele care ii iubesc, it 
apreciază şi se interesează de ei.

Numai pe baza unor astfel de legături sufleteşti se pot comunica şi transplanta 
cunoştinţe durabile. Cere dela copil or ce efort, îl va esecuta fără săvârşire, dacă le sim
patizează. Să promovăm deci o asemenea afectivitate şi să evităm or ce ar contribui la 
diminuarea ei.

Educatorul va îi un psicholog, un adevărat cunoscător de suflete, care cu iactal 
pedagogic special, va şti să aplice pentru fiecare elev în parte, reţeta cea mai potrivită 
pentru o bună reuşită în educaţie.

Dacă pentru or ce ramură de activitate se cere o pregătire technică specială, edu
catorului pe lângă această specializare i se mai cere şi o cultură vastă care să-l .«ufmevy 
la înălţimea cerinţelor vremii; dar în acelaş timp să se ştie coborî la nivelul de percepere 
a elevilor săi. Cunoştinţe comunicate dela înălţimea catedrei vor fi vorbe aruncate In *ânt_ 
dacă din cauza abstracţiunilor nu vor putea fi înţelese de elevi.
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Educatorul să-şi iubească cariera cu aceeaş căldură cum ş a iubii-o Gh. Lazar.
In momentul când ai trecut pragul şcoalei, desbracâ-te de toate gândurile vieţii 

zilnice. In timpul predării să fi cuprins de acea căldură pe care o simte artistul în timpul 
creărei operei de artă. De aceea este enumerată şi pedagogia printre arte.

Cel care va mişca sufletul copilului, incât să verse lacrămi de compătimire la ma
rile dureri ale omenimii, cel care va şti să ie încleşteze pumnii de indignare Ia comuni
carea marilor nedreptăţi sociale, acela face adevărată educaţie.

Nu discursurie ditirambice de drepturi milienare, dar un cuvânt de revoltă sufle
tească bine plasat, prezentarea câtorva cazuri concrete de atrocităţi săvîrşite faţă de con
fraţii noştri, încălcarea pământului străbun, va face să clocote de indignare sângele tine
retului. Astfel se cultivă în sufletul lor adevăratul sentiment patriotic.

Acestea vor fi calităţile şi căile pe care urmăndu-le educatorul şi şcoala vor obţine 
jezultatele cele mai bune.

Dar dacă noi ne-am mărgini numai la ceie spuse până aici sa r putea socoti întru
nirea noastră de astăzi lipsită de utilitatea practică- Căci ce importă pe părinţii adunaţi 
astăzi, că anumite familii au defectele enumerate mai sus. Sau cum pot părinţii influinţa 
pe educatori, dacă ei nu posedă calităţile amintite ?

Vom trece deci în partea aceasta a şedinţei de astăzi la câteva sfaturi şi îndem
nuri practice care ar fi de dorit să Ie urmeze părinţii spre binele şi fericirea copiilor.

Intre familie şi şcoală adecă între părinţi şi educatori e necesar să existe cele mai 
bune raporturi. De aceea educatorii vor evita să pronunţe vorbe de ocară ia adresa părin
ţilor. Şi invers părinţii nici când să nu arunce vorbe ofensatoare sau de bârfeală la adresa 
şcoalei sau educatorilor în prezenţa copiilor. Căci bârfeala naşte neîncrederea, iar aceasta 
aduce cu sine aversiune faţă de studiul şi educatorul respectiv. Când copilul a căpătat 
aversiune faţă de un obiect cu greu îl va putea învăţa. Are neîncetat impresia, că îi este 
prea greu nu-1 poate învăţa. Insă faţă de obiectul iubit cu minimum de efort poate obţine re
zultate neaşteptate. Noi profesorii, cu esperenţă, avem în atitudinea elevului busola sigură 
de ce se crede şi ce se vorbeşte despre noi în familie. După felul cum mă salută astăzi 
elevul ştiu sigur, dacă eri seară am fost lăudat sau criticat în familie.

Dar există cazuri când izbucnirea părintelui este justificată sau cel puţin aşa
î se pare.

Ce-i de făcut în asemenea cazuri ? Ii stau la îndemână mai multe căi. Calea cea 
mai rea este să-şi verse tot focul acolo în familie aruncând injurii — poate nemeritate —  
în prezenţa copiilor la adresa şcoalei şi educatorului. Rezultatul e lesne de bănuit,

O altă cale cu mult mai rezonabilă este să ia contact cu şcoala adresându-se pro
fesorului respectiv sau, dacă faţă de acesta n'ar îndrăzni, să stea de vorbă cu directorul 
sau cu dirigintele clasii. Corpul profesoral nici când nu se simte obosit sau plictist de 
asemenea intervenţii. Bine înţeles să nu se trăgăneze depe o zi pe alta până la finele
anului, când nu mai e nimic de îndreptat.

Părintele să-şi urmărească copilul pas cu pas cum învaţă, cum mănâncă, cum 
doarme, cum şi cu cine se joacă, ce societăţi frecventează şi cum îşi întrebuinţează orele 
libere după terminarea lecţiilor.

Dacă copilul nu-şi termină lecţiile chiar când învaţă până noaptea târziu, să se
cerceteze motivul. Nu este esclus ca profesorii neştiind unii de alţii să fi dat prea multe
teme de casă, cu toate că darea temeior se armonizează săptămânal în conferinţă profeso
rală. In cazul acesta contactul cu şcoala se impune.

Dar se întâmplă şi cazuri, când temele nu sunt mari, nici multe şi elevul totuşi 
nu le termină.

Căutaţi motivul! Căci trebui să existe unul. Nu cumva este prea cald sau prea 
feig în odaia de studiu a copilului ? Nici frigul prea mare, nici căldura escesivă nu sunt 
prielnice pentru încordări intelectuale prea mari. Doar acesta este unul dintre motivele 
care au făcut să ajungă cultura la progrese atât de înfloritoare aici în Europa centrală cu
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clima stâmpărată, Pe când la equator şi poli popoarele au rămas în starea primitivă de 
•sălbatice. Nu fără motiv vacanta mare şcolară cade tocmai în luna lui cuptor, sau vacanţa 
Crăciunului la Gerul Bobotezii, Temperatura cea mai potrivită pentru învăţătură este toamna 
şi primăvara.

Nu cumva copilui este deranjat ia învăţătură de frăţiorii mai mici care se joacă 
zgomotos în jurul lui ?

Masa iui de lucru nu este situată lângă fereastra dela stradă fiind distrat de 
trecători ?

Nu sunt de vină multele vizite pe care familia le-a primit în ziua aceea?
De multe ori copilul B-voasfră nu termină cu lecţiile, fiindcă nu ştie învăţa. Urmă- 

riţi-1 ia învăţătură. Căci nu e de ajuns sâ-1 vezi stând cu nasul în carte. Multi dintre 
copii nedeprinşi cu învăţătura tin privirea pe literile din carte, iar gândurile le zboază 
pe cele dealuri şi coclauri. Spre a-i putea controla, puneţi pe copii să înveţe cât mai des 
cu voce tare. Din felul cum ceteşte dar mai ales de cum accentuiază cuvintele şi frazele 
vă veţi da sama dacă el înţelege ce ceteşte sau citeşte numai ca să-l auziţi torăind. Am 
avut ocazia anul trecut să ascult cum învăţa un elev de clasa Ill-a. De pildă la Geografie 
cetea aievea Munţii Manciucului în loc de Măcînulul, rîul Tolojani în loc de Teleajen. Pur 
să repeie cetitul făcea de câte 3—4 orî aceeaşi greşală. Mi-a trebuit multă bătae de cap„ 
mult timp pierdut şi multă răbdare să-l fac să citească corect şi mai ales să înţeleagă cele 
citite. încercaţi şi veţi avea multe de corectat şi la copiii D-voastră.

Nu mai departe, chiar zilele trecute, un elev dintre cei bunişori mi-a tradus cuvân
tul Tapferkeit cu vijelie în loc de vitejie susţinând că aşa l'a găsit în dicţionar. I-am 
cerut să consulte dicţionarul şi citea tot vijelie. Chemat la catedră cu dicţionarul după 
repetate exerciţii de citire, în fine s'a convins că era scris vitejie nu vijelie. Un coleg tot 
dintre elevii bunişori îi ia apărarea şi susţine că în dicţionarul pe care l’au consultat ei 
scria vijelie. — „Unde-i dicţionarul acelea?" „La internat". — „Du-te şi-l adă". Abia pe 
drum spre clasă se convinse că şi acolo stetea scris vitejie nu vijelie. Vedeţi dar cât de 
adânc se imprimă cuvinte şi espresii preşit citite.

Mulţi părin{l făcânduli-se milă de strădania copilului, se apucă să le facă singuri 
temele sau pun pe fraţii lor mai mari să ii le facă. Procedeu greşit. O asemenea temă nu 
poate fi de vre-un folos copilului. Să fie ajutat da, dar să nu i-se dea de-a-gata. Numai 
acele cunoştinţe sunt durabile, pe care copilul şi le-a însuşit prin elaborat propriu. Creeraţ 
omului este pentru idei aparatul digestiv aşa cum este stomahul şi intestinele pentru ali
mente. Cele care nu se pot digera se elimină întregi din organism, Tot asemenea şi ideile 
nedigerate. Puneţi pe copil să frământe şi să digereze ideile ca să le poată asimila, altfel 
vor produce indigestie cu dureri de cap, sau le vor elimina nedigerate. Le uită ca şi când 
n'ar fi fost nici odată trecute prin creer. Alimentele mestecate gata îmbolnăvesc stomahuL

Dacă temele şi lecţiile n'au putut fi terminate din cauza vre unei indispoziţii, nu 
pregetaţi a scrie câteva rânduri sau a lua contact cu şcoala dând esplicaţiile necesare.

Dacă copilul na  înţeles lecţia din esplicaţiile profesorului, nici din carte, nicî 
D-voastră nu-i puteţi da esplicările necesare, nu întârziaţi a ruga pe un coleg mai bar. 
să vină să înveţe împreună. Prea multe lecţii neglijate pot fi desastroase pentru copil.

Există copii care de dragul jocului sau fiindcă nu ş'au făcut temele pleacă de acasă,, 
dar în loc de şcoală să duc la joacă pe cele medianuri, La ora mesii se întorc acasă ca 
dela şcoală. Controlul sever suprimă posibilitatea unor asemenea transgresiuni.

Mai deunăzi eşind din clasa VIII întâlnesc pe un elev de a VI cu cartea subsioara- 
Intrând dela 9 —10 în clasa lor, elevul lîpsia, colegul lui de gazdă îl scuză că e bolnav şt 
nu vine decât la teze. Eu nu mă mulţămesc cu atâta. întreb pe gazdă care era profesor, 
Aduc cazul la cunoştinţa dirigintelui. In cele din urmă se constată că elevul a tras la fit, 
A fost pedepsit. Bănuesc că nu va mai încerca asemenea transgresiuni. Iată avantagioE 
colaborării corespondenţilor cu şcoala .

De obiceiu copilul, în vârsta şcolarităţii, mănâncă cu pofta or ce, fără prea multă, 
alegere. Când copilul D-voastră «ste mofturos la mâncare, lasă mâncarea pe farfurie sati
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se îmbată mâncând, este sau ghiftuit din cauza consumării alimentelor dintre mese, sau este 
bolnav. Căutaţi pricina şi o înlăturaţi.

Somnul la copii este necesar pentru reconfortarea organismului ca şi hrana Dacă 
copilul are somn agitat doarme cu gura deschisă, respiră pe gură şi vorbeşte fonfăit, ară- 
tafi-i la doctor. Ar putea să aibă vegetaţii în nas care îi împiedecă respiraţia, dar mai 
ales apasă asupra arterelor care hrănesc creerul. încât nu se poate concentra la învăţătură.

La copii jocul este o necesitate fiziologică ca şi mâncarea, beutura şi somnul Pă
rinţii trebui să fie tot aşa de atenţi la jocul lor ca şi Ia facerea temelor. Să observe ce
joc preferă. Este un solitar?

Preferă singurătatea şi jocurile individuale? Cazuri de acestea se întâlnesc la 
copiii fără fraţi. Acest fel de jocuri au marele desavantagiu de a face pe copii negocia
bili, iritabili şi posaci, deşi ei trebuesc pregătiţi pentru viaţa socială pe care o trăim cu
toţii apoi mai predispun pe copii la exercitarea unor îndeletniciri dăunătoare sănătăţii. 
Recomandăm deci cu toată căldura jocurile sociale. Copilul să sară să alerge, să zburde» 
Căci are nevoe să-şi descaree surplusul de energie. Au însă şi ele desavantajul deprinderii 
apucăturilor rele dela tovarăşii de joc. Aici se cere o specială atenţie din partea părinţilor 
la alegerea tovarăşilor. Căci proverbul românesc , Spune-mi cu cin te însoţeşti ca să-ţi spun 
eu cine eşti" conţine mult adevăr, extras din îndelungata esperenţă a vieţii. Greutatea 
constă în faptul că copilul nu-şi alege tovărăşii după gustul părinţilor, cî după afinitatea 
sufletească. Totuşi, cu multă pacienţâ din partea părinţilor, se pot înfluinţa în bine chiar 
şi tovarăşii cu apucături rele.

Jocul copiilor să alterneze cu munca serioasă oefăcându-se abuz de nici una din 
ele. Cu cât copilul va găsi în joc o mai completă descărcare a plusului de energie, cu 
atât mai atent va fi la lecţii, cu atât mai puternic îşi va încorda forţele pentru rezolvarea 
problemelor grele.

Când copilul D-voastră, după câteva ore de încordare intelectuală, începe să caşte, 
nu mai este atent sau nu mai îDţelege ce învaţă, întrerupeţi-1. Copilul este obosit. Are 
nevoie de recreaţie sau de reconfortare. Părinţii să aibă grije sâ-i ofere un plus de ali
mentare : o cafea cu lapte, un şodo, o prăjitură, un fruct răcoritor, un decoct de cereale, 
pâine cu unt etc. şi puţină mişcare domoală în aier liber.

Deprindeţi din bună vreme pe copiii D-Voastră cu mărturisirea adevărului or cât 
de neplăcut ar fi pentru D-V. părinţii.

Nu vă supăraţi pe ei şi nu le luaţi în nume de rău, daca în naivitatea lor spun 
lucruri, întâmplări şi fapte, care D-Voastrâ aţi dori să fie tăinuite.

Această manifestare liberă deşteaptă încrederea de care ei au nevoe. Căci cu cât 
înaintează în vârstă cu atât simt mai mult necesitatea unor confidenţi cărora să le poată 
comunică fără sfială, nici reticenţă taina gândurilor ce le frământă rauntea şi inima.

Idealul ar fi ca aceşti confidenţi sâ fie chiar părinţii sau educatorii dar în special 
mamele copiilor. Fără confidenţi ei n'ar rămânea. Dacă nor fi părinţii, îşi găsesc ei alţii 
printre camarazii de joacă sau de median.

Cu aceste puţine sfaturi ne găsim deja ia sfîrşitul comunicărilor de astăzi.
Toate câte le-am comunicat mai sus n'au fost spuse spre a ne etala ştiinţa, nici ca 

să dăm lecţii părinţilor, ci doar să împrospătăm în mintea fie căruia cunoştinţe cunos
cute de toţi.

Dacă părinţii ne vor da ajutorul cerut în sensul celor comunicate, dacă vor încerca 
să ţină strânsă şi apropiată legătură între şcoală şi familie, nouă ne vor uşura foarte mult 
munca adeseori ingrată de educatori; iar copiii D-Voastră vor avea numai de profitat 
de pe urma acestei colaborări.



Din Cronica Mănăstirii 
Devene

*

Instalarea primului mitropolit român unit Alexandru Şterca Şuluţiu 
de Cărpiniş şi călătoria cardinalului Viale — Preia, din Octomvrie 

1855, amintite îa cronica mănăstirii franciscane din Deva.

în cronica mănăstirii franciscane din Deva: „Archivium Conventus 
Devensis ad Beatam Virginem Gloriose in Coelos Assumptam Anno Millesimo 
Septingentesimo Sexagesimo Quarto Inchoatum Anno primo Provincialatus 
Admodum Reverendi Patris Miniştri Provincialis Blasij Kleiner. Guardianatu 
vero P. F. Floriani Feja", la pagina 99 citim următoarele rânduri:

O C T O B E R  1855.
Ejusdem mensis 26-a Exellentissimus D. Ludovicus Hajnald Eppus 

Transilvaniensis, in Comitiva Reverendissimi ac admodum Reverendi Domi- 
norum Moysis Keserii cathed. Ecclesiae Albensis actualis canonici et Francisci 
Ldnhardt Secretarii Ecclesiastici, transactaque nocturna quiete, sequent! die 
8-a hora terminato sacro, ac sumpto jentaculo, sua Excellentia cum viae 
sociis, Dobram petiit pro honorifice excipiendo altissimo hospite, Eminen- 
tissimo Domino S. (anctae) R. (omanae) E. (cclesiae) Ca_dinali, et ad Aulam 
C. R. Austriacum nuntio Apostolico Viala de Preia. Interim Temesvarini 
plano itinerario per Exellentissimum Dominum Basilium Erdelij Eppum G. R. U. 
Magno Varadiensem aliter immutato, Sua Eminentia non per Dobram et De- 
vam, sed Lugosino per Karansebes, Hatszeg Albo Carolinam iter est agressus. 
Quo intelecto Sua Excellentia Eppus Albensis Dobra Devam rediens, eadem 
die circa horam vespertinam septimam in Comitiva Illustrissiini Domini La- 
dislai Noptsa, et viae sociorum Farkadinum, inde vero sequenti die summo 
mane Hatszeginum obviam Suae Eminentiae S. R. E. Cardinali Viala de Preia 
properando, ubi cum expectato desideratissimo hospite feliciter convenientes, 
iter suum versus Albo-Carolmam prosequendo, circa 10-am horam Vespertinam 
feliciter appulerunt, ibique a Clero populoque cum maximo aplausu excepti.
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Sequenti die terminatis divinis in Cathedrali Ecclesia in Comitiva 
Episcopi Latini Ritus Excellentissimi domini Ludovici Hajnald ad Balazsfalvam 
discessit ad locum Residentialem Archi Episcopi G. Uniti Ritus, ibique per- 
acta Neo nominati Archi Episcopi Alexandri Sterka Sulutz Ritus introduc - 
tione ac solemni Instalatione, sequenti die per Magno Varadinum in Comitiva 
suprafati Episcopi Latini Ritus iter suum Versus Viennam agressus est.

Deci pe scurt: Episcopul latin al Transilvaniei, Ludovic Hajnald în 
Octomvrie 1855 a venit la Deva şi de aci a plecat la Dobra pentru a în
tâmpina pe cardinalul Viale-Prelâ. Fiind informat că oaspele şi-a schimbat 
itinerariul, deci in loc de Dobra şi Deva, a trecut prin Lugoj, Caransebeş şi 
Haţeg, spre Alba Iulia, episcopul latin, însoţit de Ladislau Nopcea şi alţi 
însoţitori, s’a dus la Fărcădin (Berthelot) şi de aci la Haţeg în calea cardi
nalului. Din Haţeg, însoţind pe Cardinal, au mers la Alba Iulia, apoi cardi
nalul în tovărăşia episcopului a mers la Blaj, unde a introdus şi instalat pe 
mitropolitul Alexandru Şterca Şuluţiu. Dela Blaj, cardinalul a plecat la Viena, 
prin Oradea. Pr. Prof. Victor I. Oprişu.
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2 )-u h eh A ao ih d ea£u iu i

în  po&Jzut Hui Q&ohqe. CoşHuc

Nimeni na spus cuvinte aşa de potrivite despre George Coşbuc ca poet, cum a 
spus el însuşi despre sine:

„Sunt suflet în sufletul neamului meu 
Şi-i cânt bucuria şi amarul". *-

Intr’adevăr, dacă cercetăm poeziile lui George Coşbuc, vedem că în ele se oglin
deşte sufletul neamului românesc, cu toate bucuriile, dar şi cu toate durerile ce le avea 
o parte din neamul nostru de îndurat într'o robie cumplită şi nesfârşit de lungă.

George Coşbuc a pătruns cu mintea sa isteaţă, de mic, în tainele sufletului ţărani- 
nilor noştri, precum şi în trecutul sbuciumat al poporului român din Ardeal. A avut de 
unde să-şi adune din vreme aceste cunoştinţe, deoarece poetul s'a născut la sat şi din 
familie de preot. Pe acele vremi, preoţii români din Ardeal nu erau numai slujitori la
sfintele noastre altare, ci şi conducători în lupta grea pe care neamul românesc de sub
stăpânirea ungurească o ducea împotriva asupritorilor săi, pentru apărarea credinţei şi a 
graiului strămoşesc şi pentru redobândirea bunurilor ce aceştia i le-au fost răpit

Pe tatăl său, părintele Sebastian, copilul îl va fi auzit, adeseori, povestind, fie din
cele auzite dela înaintaşii săi, foşti şi aceştia preoţi în satul Hordou, fie din cele pătite,
despre întemniţările şi tragerea pe roată a fruntaşilor români din Ardeal, pentru cutezanţa, 
de a fi cerut, cu vorba ori cu puterea, dreptate pentru prea prigonitul lor popor. Tot din 
gura părintelui său, va fi auzit Georgică povestiri despre bravura, cu care soldaţii regi- 
meniului român grăniceresc dela Năsăud au ştiut să se bată cu duşmanii împăratului din 
Viena, săvârşind astfel de fapte eroice, după cari urmaşii lor a fi trebuit să fi fost apă
raţi împotriva prigonirilor ungureşti.

Nu rari vor fi fost clipele în cari preoteasa Maria, tovăraşa de vieaţă a preotului 
Sebastian şi fiică a preotului Luca Avacom din Telciu, sat învecinat cu satul Hordou, fe
meie „cu inimă bună — după spusele unui văr primar al poetului — iubitoare de Dum
nezeu şi Româncă înflăcărată, care în momente de bucurie ori întristare, era in stare să 
improvizeze doine, hore şi satire, de o rară frumuseţe şi adevărată valoare artistică, 
deşi n'avea ca pregătire şcolară, decât şcoala primară de fete, pe care a urmat-o la Nă
săud", i)va fi povestit copilaşilor ei întâmplări triste ori vesele din vieaţa oamenilor mai 
vestiţi ai ţinutului sau din vieaţa satului. Aceste povestiri, spuse de o mamă, blândă, cu
cernică şi iubitoare, pe Georgică al ei, căruia ea îi transmisese darul poetic, îl vor fi 
mişcat puternic şi de aceea şi le va fi încrestat cu grijă în tainiţele sufletului său.

;) luliu Bugnariu i .Amintiri*, în Arhiva Someşană, Năsăud, Nr. 6—1626, pap. 78
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Multe din bucuriile şi amărăciunile neamului nostru, va desprins copilul Georgică 
din vorbele cărturarilor şi bătrânilor din sat, cari se adunau când la popa, în casă, când 
la vreun gospodar, în curte, pentru a-şi mai împărtăşi părerile cu privire la noile orân- 
duieli ale celor mari şi a se mai înţelege asupra tocmelilor lor gospodăreşti. Unul din 
aceşti fruntaşi din sat şi anume bătrânul învăţător Tănăsuca Mocodeanu şi totodată şi 
cântăreţ bisericesc, fost caporal în regimentul grăniceresc dela Năsăud, venise într'un timp 
în fiecare seară în casa părintelui Sebastian, de învăţă pe „Georgică a popii" în vârstă de 
cinci anişori, meşteşugul scrisului şi de-i spuse poveşti cu feţi-frumoşi, cu smei, cu zine şi 
balauri. Lui Georgică i-au plăcut mult poveştile lui Tănăsucă, dar glasul lui, pe care co
pilul îl auzea în strana bisericii din sat, l-a înveselit şi mai mult. Dovadă sunt aceste 
versuri făcute de micul poet, pe când n'avea decât nouă ani s

„Când Tănăsucă cântă mai marilor voievozi 
Toţi câinii încep a bate din cozi".

Lui „Georgică a popii" i-a fost drag de ţăranii din satul său. In sărbători se ducea 
pe la horă, ca să vadă pe flăcăi şi fete cUm joacă, „pe la Crăciun — ne spune acelaşi 
văr primar, de care am amintit — îi plăcea să umble a colinda, iar la Botezul Domnului, 
să umble cu steaua dela o casă la alta Pare că şi acum îl văd cum se întorcea de prin
sat, cu buzunarele pline cu nuci, cu alune şi mere căpătate dela baba Nâtoaie şi dela Ana
Ursului. Babele îl aveau drag, căci era băiat isteţ, glumeţ şi drăgălaş".1)

Cu plecarea lui Georgică la liceu, pe care l-a urmat la Năsăud, nu s'a rupt legă
tura dintre el şi farmecul vieţii dela sat. Năsăudul e aproape de Hordou şi e locuit în 
cea mai mare parte de ţărani, cu aceeaşi limbă, cu acelaşi port şi cu acelaşi suflet, ca şi 
cei de pe valea Sălauţei, unde este aşezat satul lui Coşbuc, aşa că micul şcolar de liceu
n’a simţit o schimbare deosebită în vieaţa lui de până atunci.

Nu s’a înstrăinat de salul său şi nu s'a îndepărtat de sătenii săi dragi, ci, din- 
potrivă, s’a silit să ia parte la petrecerile şi îndeletnicirile lor şi după ce a ajuns şcolar 
mai mare. Ne-a spus-o singur, mai târziu, cu oarecare mândrie în suflet: „Doisprezece 
dintre patrusprezece, câţi urmam clasa a opta a liceului din Năsăud, eram băieţi de ţărani 
oieri şi purtam căciuli şi iţari. Vacanţele ni le petreceam prin păduri şi prin munţi, căci 
numai la şcoală eram „domnişori", iar acasă eram ciobani".5)

Dragostea de satul său şi de cei de-acasă, nu l-a părăsit pe feciorul preotului Se
bastian, nici după ce s’a înscris la universitatea din Cluj, cu gândul de a se face profesor. 
Aici nu mai era însă vieaţa dela Hordou, şi nici cea dela Năsăud, ci o vieaţă cu totul străină 
de sufletul său, în care răsunau glumele şi râsetele flăcăilor şi fetelor de pe plaiurile 
Năsăudului, în care stăruiau doinele şi cântecele de frunză ori din fluer din munţii Rodnei. 
şi în care se păstrau cu scumpătate icoane vii din anii frumoşi ai copilăriei dela sate. Nu e 
deci de mirat, că din când în când îşi uita de carte şi apuca drumul spre casă. Profesorul 
Virgil Şotropa din Năsăud, fost coleg de şcoală şi prieten bun cu poetul, povesteşte despre 
Coşbuc, din anii de student la Cluj: „De câte şi câte ori cutreieram periferia oraşului sau 
urcam dealul Feleacului, discutând şi glumind ; iar dacă-1 apuca vreun dor şi jale, mă 
ruga să ne întoarcem acasă, să-i cânt vreo doină someşană,.. Nu odată se întâmpla că 
dispărea fără nicio vorbă şi nu-1 vedeai săptămâni întregi în Cluj. Când îl cuprindea nos
talgia, nu era în stare nimic să-l reţină ; pleca spre munţi, la Hordoul său şi la bătrânii 
săi părinţi".3)

Chipurile fiinţelor sale dragi şi ale locurilor în mijlocul cărora a crescut, l-au ur
mărit, rechemându-1 la ele, şi în anii ce i-a stat la Sibiu, unde a lucrat la gazeta „Tribuna", 
Cu toate că şi prin ţinutul Sibiului a văzut sate româneşti, cu ţărani, tot aşa de buni la 
suflet şi de frumos îmbrăcaţi, ca şi pe valea Someşului, cu toate că şi pe aici sunt vederi
încântătoare, totuşi mai plăcut şi mai bine i se părea că e pe la Hordou,------ ,

’) luliu Bugoariu s Loc cit.
3) George Coşbuc! Versuri şi proră, Caranşebeş, 1897, pag 106.
3) Virgil Sotropa : Amintiri, Arhiva Someşană, Năsăud, Nr 5, pag. 48.
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Jntr'o scrisoare trimisă tatălui său, in Iulie 1888, poetul îi spunea: «Dar cred că 
prin August tot o să pot pleca la Hordou“, şi închei i aproape cu aceleaşi cuvinte: „Prin 
August dar o să sosesc acasă, că m’am săturat de oraş şi mi-e dor de mama*.1)

Nici după ce s a aşezat la Bucureşti, unde, căsătoriudu-se, şi-a întemeiat famiie în 
sânul căreia se simţea fericit, Gorge Coşbuc nu şi-a uitat nici de satul său şi nici de 
fiinţele scumpe din Ardealul său robit. Neliindu-i îngăduit să treacă graniţa, deoarece era 
socotit ca dezertor din armata austro-ungară, fiindcă se ferise de serviciul militar, Coşbuc 
venea în fiecare vară la Predeal şi de acolo, de lângă hotarul blestemat, unde sta înfipt 
ca un cuiu în inima noastră, jandarmul cu pene de cocoş, el îşi arunca privirile înlăcri
mate până departe, peste Ardeal, oprindu-şi dorul neastâmpărat la căsuţa părintească de 
lângă ţărmul apei Sălăuţei. Pe furiş s'a strecurat totuşi până la Sibiu şi alte locuri mai 
apropiate. După o aşteptare dureroasă de douzeci de ani i s'a ridicat această oprelişte şi 
Coşbuc s'a repezit acasă la ai săi, de şî-a revăzut rudeniile, prietenii din tinereţe şi locu
rile pe unde a copilărit. Părinţii nu-i mai trăiau de mult. De acum încolo, venea des pe la 
Năsăud, unde era aşteptat şi primit cu drag.

Hordoul nu l-a uitat. Mormintele părinţilor săi, adică al preotului Sebastian Coş.. 
buc, născut în 5 Mai 1818 şi mort în 7 Iunie 1900; şi al soţiei acestuia, Maria Coşbuc, 
preoteasă, născută la 15 August 1828 şi moartă în 8 Septemvrie 1903, cum stă scris pe 
crucile ce le străjuesc la cap, l-au legat pe poet şi mai mult de satul, din care şi-a luat 
sborul în lume, ducând cu sine darul ceresc de a proslăvi în cântece întraripate vred
niciile şi avânturile neamului românesc. Un tânăr gazetar din Bistriţa, vizitând Hordoul în 
primăvara anului 1940, a auzit următoarea amintire despre George Coşbuc dela ţăranul 
Ilie Artemie, în vârstă de 84 ani, care a fost prieten cu poetul: „Târziu, după lungul său 
refugiu în România, când Ceorge Coşbuc s’a întors în satul naşterii şi copilăriei sale, a 
asistat la jocurile tineretului şi privind la casa părintească, la moară, la nucul şi ulmul 
din apropiere, la frumuseţile neasemuite ale naturii, covârşit de amintiri, s’a pomenit 
deodată năpădit de lacrimi. Fiind observat, lăutării au încetat să cânte, focul încetase 
şi el şi Coşbuc, stingherit de această tăcere bruscă, părăsise în grabă sat»!,, înapoindu-se 
iarăşi la Bucureşti. Nu uitase însă să le plătească tuturor de băut, pentru a-şi aminti, din 
când în când, de feciorul înstrăinat al popii Sebastian..." ).

Izbucnind marele războiu dinte popoarele lumii, Coşbuc n'a mai putut trece în 
Ardeal, pentru a-şi mai vedea, satul şi locurile copilăriei sale. Moartea, care î-a tăiat firul 
vieţii prea de timpuriu şi pe neaşteptate, l-a despărţit pentru totdeauna de pământul, ce 
i-a fost drag, al Ardealului.

Petrecându-şi copilăria şi o mare parte din tinereţe la sat, laolaltă cm copiii săte
nilor, lucrând vara la muncile câmpului ori păstorind oile la munte, învăţând pe flăcăi 
strigături, ca să le chiuie la horă, iar pe fete învăţându-le doine, ca să le cânte in şeză
toare, fiind de faţă la multe din veseliile şi obiceiurile ţăranilor, George Coşbuc a cunos
cut bine sufletul acestui popor de plugari şi păstori, veseli şi duioşi, deştepţi şi blânzi, 
deprinşi să înfrunte toate necazurile şi războaiele şi mai presus de toate, iubitori de pământ, 
de limbă, de libertate, de dreptate şi legea strămoşească. Şi-a dat seama că acest suflet 
nare numai bucurii, ci şi dureri. Neamul românesc din Ardeal avea o mar® suferinţă, Nu 
era liber, ci rob pe propriul său pământ. Asupritorii şi-au fost pus de gând să i nimi
cească. In loc de legi omeneşti şi aşezăminte naţionale, pentru poporul român de sub stă
pânirea ungurească, nu erau decât muncă şi temniţă.

Toate aceste nedreptăţi, Coşbuc le-a înţeles de timpuriu. Au fost cine să i Ie 
spună. Familia, satul şi, îndeosebi, liceul din Năsăud, unde profesorii cu multă ştiinţă de 
carte, dar cu şi mai multă iubire de neam, desvoltau în sufletul elevilor lor simţământul de 
jertfă pentru desrobirea poporului român din Ardeal, au făcut din copita! Georgjtcă. um 
ostaş al luptei pentru scuturarea jugului de robie ungurească.

J) Publicată în Arhiva, Someşană, Năsăud, Nr. 5, pag. 39.
2) loan Goga i Satul lui Coşbuc, în „Năzuinţa", Bistriţa, an III. nr. 87,
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N'avea decât patrusprezece an!, când a scris poezia revoluţionară „Românaş" cunos
cută şi de colegii săi de şcoală;

Românaş, copil de brad,
Lesă casă, lasă munte,
Vino, luptă, sări în frunte 
Şi fii liber, nu tot sclav.

Lasă car şi lasă plug,
Lasă toate şi te bale 
Cu hienele spurcate,
Ce te ţin în crudul jug.

Prinde'n mână puşca ta 
Şi-o descarcă în tirănie,
Scapă scumpa ta moşie 
De sclăvia neagră, rea !

Aşa dar micul şcolar simţea în el chemarea luptei pentru dreptatea şi libertatea 
neamului său,

Aţungând în clasa a şaptea de liceu, colegii în semn de iubire şi preţuire 1-aU 
ales vicepreşedinte al societăţii de lectură a elevilor, numită „Virtus Romana rediviva". 
In locul mulţumirii ce trebuia s'o aducă în cea dintâi şedinţă a societăţii, din anul acela, 
colegilor pentru cinstea ce iau făcut-o, şcolarul poet le-a cetit poezia „Odă“, în care le-a 
atras luarea aminte asupra stării desnădăjduite în care se sbătea neamul românesc din 
Ardeal. Le-a arătat în felul acesta datoria de a lupta pentru mântuirea neamului nostru, care ;

Rănit până la suflet de „oarba tirănie"
O zi de libertate, sărmanul, na  avut 
Măcar să plângă’n taină trecuta-i vitejie 
Amorul ţării sale ce'n veci nu l-a pierdut.
Nimic însă în fire de soarte-i nedomnit,
A libertăţii soare cu zor i-a răsărit.
Românul se ridică, dar slab de grea durere :
El cere mână tare şi braţe de eroi,
Dar cine să ne-ajute ? In dar la cer vom cere.

Multe urgii s‘au mai deslănţuit de-a-lungul vremilor asupra poporului român din 
Ardeal şi cu toate acestea, n‘a pierit. L-a ţinut în vieaţă iubirea de glia strămoşească, dra
gostea de graiul din bătrâni şi credinţa în Dumnezeu. Această virtute a neamului său i-a 
umplut tânărului poet sufletul de mândrie.

Fără să se teamă de furia ce şi o putea atrage asupra sa din partea stăpânirii 
streine, şcolarul poet au lăudat trăinicia poporului român pe plaiurile ardelene, într o po
ezie, întitulată tot „Odă" şi cetită într’una din şedinţele societăţii de lectură. Versurile ei 
tiu avut, de sigur, un puternic răsunet în sufletul colegilor săi, mai cu seamă când a cetit;

Căci n’a putut pe tine 
Să te strivească-odatâ 
Nici hanul cal sălbatec 
Cu xerxica-i armată,
Nici fiii semilunii 
Nepaşnici şi haini.
Dedaţi să vadă lumea 
Cenuşă şi ruini.
Nici seclul lui Zupolia 
Nu te-a răpus pe tine,
Nici oarbele partide 
Şi intrigi fără fine,
Chiar mâna provedinţii 
Turbat te-a urmărit,
Dar tu printre blăsteme 
Rămas-ai neclătit.
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Profesorii cari l-au învăţat în liceu, i-au arătat drumul pe care George Coşbuc 
l-a urmat fără şovăire. Ei nu i-au dat numai cunoştinţe de carte, ci i-au dat şi îndemnuri 
de a-şi iubi neamul şi a se jertfi pentru înălţarea lui. In lecţiile lor, profesorii i-au vor
bit. uneori de-a-dreptul, alteori pe ocolite, despre desrobirea Ardealulut şi despre înfăp
tuirea unei Românii mari, ca despre cea mai arzătoare şi mai sfântă dorinţă a poporului 
român de pe meleagurile ardelene. Feciorul popii din Hordou auzea din vorbele lor che
marea cea mare a neamului nostru şi in închipuirea lui vedea aievea întinderea acelei 
ţări libere şi frumoase, cu oaste mândră, românească şi cu Domn falnic, român.

George Coşbuc a isprăvit liceul, având în suflet icoana patriei noastre celei ade
vărate. Cu această icoană a plecat mai departe, în lume.

Cu firea sa de poet, nu se potrivea altă carieră, decât cea de profesor.
A plecat astfel la Cluj, pentru a-şi contiua învăţătura la universitate.
Clujul însă nu era locul, în care tânărul poet să se simtă bine. El aducea cu sine 

iubirea de neam, iar aici întâlnea la fiece pas oameni, cari urau de moarte poporul ro
mân, In gazetele ungureşti de aici îi era dat să cetească numai cuvinte de ocară despre 
neamul românesc. Pe străzile ora şului nu de puţine ori îi va fi fost dat să vadă cărturari 
şi ţărani români, mergând spre tribunale, ori închisori, uneori singuri, alteori însoţiţi de 
jandarmi, fiind acuzaţi ori condamnaţi pentru simţemintele lor româneşti. Nimerise prin 
urmare într'un oraş, în care stăpânirea ţării punea la cale nimicirea populaţiei de limbă 
şi lege românească.

Putea oare să nu i se strângă inima de durere, când vedea cum se urzeşte de către 
cei mari pieirea neamului său ? Pentru a se mai linişti, urca des dealul Feleacnlui, cântând 
atât la urcare, cât şi la coborîre — cum ne spune un fost prieten al său — unul din jal
nicele cântece ale lui Avram lancu :

Pe dealul Feleacului,
Iese umbra Iancului 
Şi jeleşte şi se plânge 
Că Ardealu-i plin de sânge ;
Şi nu-i sânge păgânesc,
Ci sânge românesc;
De feciori nevinovaţi,
Drept în inimă puşcaţi.1)

Aerul acesta protivnic sufletului său, i-a slăbit râvna la învăţătură şt l-a făcut să 
se dedice cu totul îndeletnicirii de scriitor. A îmbrăcat în versuri frumoase poveştile au
zite dela mamă-sa şi dela ţăranii din Hordou şi împrejurimi şi, semnându-fe cu numele 
G. Boşcu, le-a trimis ia „Tribuna" din Sibiu Poeziile, fiind găsite bune, au fost publicate 
spre deosebita plăcere a cetitorilor. Directorul ei l-a căutat pe la Cluj şi pe acasă şi, după 
ce l-a găsit, l-a dus la Sibiu, dându-i o slujbă la gazetă.

Sibiul se deosebea de Cluj, în toate privinţele. Deşi era un oraş, cu o numeroasa 
populaţie de limbă străină, totuşi era un însemnat focar de cultură românească. Erau şcoli 
şi alte instituţii româneşti, era mitropolie românească, precum şi o gazetă de frumoasă 
ţinută românească, pusă sub conducerea scriitorului Ion Slavici, preţuit pentru cunoştinţele 
şi scrierile sale.

In redacţia „Tribunei", tânărul Coşbuc a dat peste oameni învăţaţi, cari îşi iubeau 
neamul şi cari erau duşmani dârji ai politicii pe care guvernele ungureşti o duceau iaţă 
de poporul român din Transilvania.

Scopul gazetei de a contribui la unirea sufletească a întregului neam românesc şi 
în^acelaşi timp, de a zădărnici planurile criminale ale stăpânirii ungureşti im Ardeal, îî 
plăcea lui George Coşbuc. Avea astfel putinţa să desvăluiască în poeziile ce şi le tipăreai 
in „Tribuna", suferinţele neamului său oropsit şi neomenia asupritorilor noştri.

1) Dr. Lean Scridon s Omagiu lui George Coşbuc, Bistri{a, 1926, pag. 80.
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Poaic 3a Cluj, ori poate aici, i-a venit gândul de a înfăţişa o icoană din nenoro
cita vleaţă a poporului nostru din Ardeal, într'o poezie pe care a publicat-o în „Tribuna" 
din anul 1887, sub titlul de „Străjerul". Se vorbeşte acolo despre o întâmplare dureroasă. 
O femeie sărmană, al cărei fiu murea de foame şi frig, îşi sfârşeşte zilele în închisoare, unde 
a fost aruncată sub învinuirea de hoaţă.

In casă, la ea, ca în casele tuturor celor asuprifi de streini, nu se vedea decât 
sărăcia cea mai neagră ;

Ce trist e prin odae ! Când domnii vin şi ieu 
Tot, tot ce ai, sunt dânşii cari pun pe om la greu.
Când dânşii nu-ti dau chinuri, tu sigur doară dai-ti ? 
în fundul câsii doarme din vremuri vechi un laif 
Bătrân şi rupt, pe vatră dă licur un opaiţ 

Din ultimul oleu.
Şî masă nu-i, căci masă au numai când e soare :
Prânzesc pe cornul vetrii, ci’n zi de sărbătoare 
Când au şi pot ca a.iţii să tie zile mari,
Atunci iau uşa tinzii şi-o pun pe patru pari 
De fag, cari stau în faţa odăii lor, şi cari 

Ţin masa pe picioare.
Trei scânduri, cari au capăt pe vatră aşezat
Şi merg până pe laiţ, fac slujba unui pat
Mai gol şi mai nemernic ca tot ce-î prin odae. . .

Răsunetul puternic ce l-au avut în sufletul tânărului Coşbuc împilările şi batjocu
rile la cari erau supuşi iobagii români din Ardeal din partea domnilor de pământ, se vede 
şâ în poezia „Nebuna" pe care a tipărit-o in numărul 14 al gazetei „Tribuna" din 1889.

Groful Arpâd şi-a bătut joc de o fată sărmană. De durere, aceasta şi-a pierdut 
minţile. Sbuclumul ei e sfâşietor i

Ş'aici i-a izbucnit din ochi 
Plânsoarea bob de bob,
Şi jos, săcata de simţiri,
Căzu ea toată zdrob.
Domn groful, Domn şf Dumnezeu,
Ei ambii râd de rob.

Nelegiuirea grofului e vrednică de răzbunarea cea mai cruntă i 
Şi noi ? Să râdem înjurând 
Pe robi ? De ce pe ei ?
De ce nu domni ? Giganţi în drept 
Şi'n suflete pigmei,
Cu crucea'n mâni să pălmueşti 
Pe domni, ca pe mişei.

Poezia a apărut, fără să fie iscălită. Poetul s a  temut, poate, de vreo pedeapsă din 
partea paznicilor ordinei în statul ungar, fiindcă în poezie cei asupriţi erau îndemnaţi să 
se răscoale împotriva celor ce le-au luat drepturile, pământul şi-i batjocoreau.

Asupra nedreptăţii, ca numai câ{iva indivizi, cei mai mulţi din ei, de origine 
străină să aibă pământ, iar ţărănimea băştinaşă şi temelia poporului nostru, să nu aibă, ci 
să Me silită să lucreze ca robi, moşiile ce altădată erau ale ei şi de care a fost despoiată 
cu puterea, George Coşbuc a revenit, peste câţiva ani, în poezia „Noi vrem pământ", pe 
care a publicat-o în „Vatra", revistă, care a apărut la Bucureşti, între anii 1894—1896.

Deoarece în poezia „Noi vrem pământ" era vorba*de "starea ţăranilor români din 
regatul liber, răpitorii pământului românesc nu erou „grofi" şi „domni", ca în poezia 
„Nebuna", ci „ciocoi pribegi, aduşi de vânt", de neam străin însă şi aceştia, ca şi ceialalti.
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Gazeta „Tribuna" şi-a început apariţia în vremuri nespus de grele pentru poporul 
român din Ardeal. In urma încheierii aşa eurnitului „dualism" între Austria şi Ungaria, 
în anul 1867, guvernele din Budapesta şi-au propus să facă din ţara lor, în timpul cel mai 
scurt, un stat national, în care să nu mai fie, prin urmare, decât un singur popor, cu o 
singură limbă, adică numai un popor maghiar. Pentru a-şi ajunge acest ţel, trebuiau să 
desnaţionalizeze pe toate popoarele, peste cari împrejurările îi ridicaseră stăpâni.

Poporul pe care Ungurii îl urau mai mult şi a cărui pieire o doreau mai de grabă, 
era poporul român. Cu el s’a început mai întâi şi mai cu tărie înfăptuirea acestui plan 
criminal. Românilor din Ardeal li s'au închis astfel şcoalele primare, în cari până atunci 
se învă{a în limba română, li s'a închis drumul spre slujbele la stat şi judeţ şi li s’a cerut 
să întrebuinţeze în afacerile lor cu slujbaşii statului şi chiar cu cei comunali, numai limba 
ungurească. S'a îaceput maghiarizarea poporului noslru cu deschiderea de şcoli ungureşti în 
toate satele româneşti. Cui nu-i plăcea să înveţe ungureşte, i se spunea „să se ducă în Valahia".1)

Ca maghiarizarea neamului românesc să meargă mai lesne, s’a pus la cale sărăcirea 
iui şi despoierea de toate drepturile ce le-a avut înainte de dualism. Orice împotrivire 
la această politică a guvernelor din Budapesta, era pedepsită fără întârziere şi fără cru
ţare. Ungurii se sileau din răsputeri să stingă cu totul conştiinţa naţională din sufletul 
poporului român din Transilvania.

Ziarul „Tribuna", care apărea tocmai pentru a întări rezistenţa poporului român 
din Ardeal împotriva guvernelor ungureşti şi pentru a-1 alipi, în acelaşi timp, cât mai mult 
de împăratul din Viena, trebuia să se aştepte la multe lovituri din partea asupritorilor noştri.

Ca unul care scria la „Tribuna", deci o şi citea, Coşbuc a putut lua cunoştinţă, în 
vremea cât a fost student, de procesul lui Ion Slavici şi Cornel Pop-Păcurariu, întâiul, 
director, al doilea, redactor responsabil al „Tribunei" din Sibiu, avut în 12 Mai 1886, îna
intea Curţii cu juraţi din Cluj, pentru un articol apărut în coloanele acestei gazete, în care 
se combătea ideea apărată de ziarul unguresc „Kolozsvâri Kozlony", că adică „statul ma
ghiar ar fi şi poate fi numai maghiar".

La cele scrise de ziarul unguresc şi anume : „Urmează că statul maghiar în toate 
amănuntele lui, numai maghiar poate să fie şi nu poate niciodată să aibă niciun fel de 
consideraţie pentru naţionalităţi, pentrucă prin aceasta se scade numai pe el însuşi", „Tri
buna" răspundea, printre altele, următoarele ; „Concluzia, la care ajunge ziarul clujan, Ro
mânii nu o vor primi niciodată. Concluzia aceasta nu poate să ne ducă decât la războiu 
civil. A feri societatea română şi ţara noastră de sguduirea spre care ne împinge politica 
nesocotită a Maghiarilor ; iată scopul întregii noastre lucrări. . .  Maghiarii trebue să-şi 
tragă seama că împrejurările în care trăiesc, să vază dacă pot realiza ideea prefacerii 
statului poliglot ungar în unul naţional maghiar. Şi dacă îşi vor fi tras bine seama, vor 
înţelege, că mai ales au destule şi puternice cuvinte de a nu pune în discuţiune naţiona
litatea pământului, pe care ne aflăm, nici naţionalitatea statului, pe care împreună îl cons
tituim şi numai împreună putem să-l susţinem. Pământul acesta nu e maghiar. Să nu vină 
Maghiarii, să ne spună mereu că e maghiar şi numai maghiar, căci imping pe Români să 
facă opintire de a le dovedi că e românesc"

Ion Slavici a scăpat nepedepsit, dar Cornel Pop-Păcurariu, care s’a declarat autor 
al acestui articol, atât de supărător pentru Unguri, pentrucă li se spunea un adevăr, pe 
care în sufletul lor erau siliţi să-l recunoască, a fost osândit la un an închisoare, pe care 
l-a şi făcut în temniţa din Năsăud.

George Coşbuc se afla la Sibiu şi făcea parte din redacţia ziarului „Tribuna", când 
Ion Slavici a fost târît în ziua de 25 April 1888, din nou, înaintea Curţii cu juraţi din 
Cluj, pentru un articol, în care, după ce reproducea aceste cuvinte spuse alegătorilor săi 
din Caransebeş, de deputatul şi generalul împărătesc, Traian Doda: „Scopul meu a fost să 
deştept pe Români şi totodată ca vaietele noastre să străbată până la locurile cele mai

1) Ion Slavici: Românii din Ardeal, Biblioteca Minerva. Nr, 86. pag. Jl6.
2) Nicolae 1. Maior : Prin temniţele maghiare, articol publicat în România Nouă, Cluj, 1936.
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înalte, ca să vază şi Majestatea Sa, că nemulţumirea noastră e mare şi că suferinţele 
noastre au ajuns de nu le mai putem suporta, pentrucă daca eu, ca generai, care am 
sângerat pentru Tron, sunt silit să fac aceasta, atunci trebue să fie ceva putred în împă
răţia noastră şi că trebue luate mijloace pentru curmarea răului1'; atrăgea Românilor din 
Ardeal luarea aminte asupra îndatoririi ce-o aveau în acele vremuri, în cari le era pri
mejduită însăşi vieaţa, scriind următoarele „Generalul Doda: Mai presus de toate i-a fost 
să-i deştepte pe Români. Românii s au deşteptat ei oare ? Se deşteaptă ? Au auzit ei 
glasul patriotului adevărat ? Din zi în zi, tot mai multe sunt semnele care arată că se 
deşteaptă Românii, că aud glasul patriotului, că-i înţeleg cuvintele.

Dacă totuşi sgomotul făcut de alţii ar fi atât de mare, încât glasul generalului Doda 
să nu fie înţeles, vom striga cu- toţii, ca să răsune împărăţia.

Ne-am pronunţat dintr’un început în cea mai inofensivă formă, pentrucă să se ştie 
cum ne-am pronunţat. Dacă nu e destul nici atâta, atunci când va cere trebuinţa, va trebui 
să facem pretutindeni cum au făcut-o grănicerii din Caransebeş.

Numai aşa vom fi dovedit, că ne-am deşteptat. Căci nu e vorbă numai de fraţii 
noştri din Caransebeş, ci de noi toţi, de onoarea noastră naţională, de poziţiunea noastră 
în viaţa publică a patriei noastre.

Nemulţumirea tuturora e mare, toţi nu mai putem suporta suferinţele.
Caransebeşenii merg deci înainte cu alesul lor şi noi trebue, dacă nu ne mai ră

mâne alta, să mergem cu toţii după dânşii Ca să Se ştie, că alesul grănicerilor dela 
Caransebeş, nu reprezintă numai cercul său, ci pe toţi Românii din ţările Coroanei Ma
ghiare. Pentru această manifestaţie trebue să fim cu toţi pregătiţi1’.1)

De astă dată Ion Slavici a fost găsit vinovat pentru tulburarea liniştii statului 
ungar, astfel că a fost condamnat la 300 florini amendă şi un an închisoare, pe care a 
făcut-o în temniţa din Vaţ.

Dacă ne gândim la împrejurarea, că procese de felul celor amintite, nu erau unul 
sau două la câţiva ani odată, ci ele se ţineau lanţ şi dacă ne mai gândim la mulţimea 
anilor de închisoare şi la mărimea amenzilor în bani, cu cari au fost pedepsiţi gazetarii 
români din cuprinsul regatului ungar, în vremurile ce-au urmat după încheierea dualis
mului dintre Ungaria şi Austria, pentru curajul de a fi supus Ungurilor, aşa încât să ştie 
şi popoarele cari îi aveau dragi, că Ardealul nu este al lor, ci al nostru din moşi strămoşi; 
atunci ne putem da seama întru câtva de vieaţa plină de umilinţe şi dureri, de pe acele 
timpuri a neamului românesc de sub stăpânirea ungurească, precum şi de starea sufle
tească a bărbaţilor săi luminaţi.

Pe George Coşbuc această prigoană deslănţuită asupra poporului român şi a gaze
telor româneşti din Ardeal, nu putea decât să-l îndurereze pentru oropsitul său neam şi în 
acelaşi timp să-l revolte împotriva tiraniei ungureşti.

După o muncă de trei ani la „Tribuna", pe cari el i-a socotit întotdeauna ca „anii 
cei mai roditori ai vieţii" sale, Coşbuc a părăsit Sibiul şi la începutul anului 1890 a 
plecat la Bucureşti, unde a fost chemat de Titu Maiorescu. In sufletul său, George Coşbuc 
ducea în regatul fraţilor liberi toate frumuseţile sufleteşti, toate dorinţele precum şi toate 
durerile neamului românesc de pe frumosul, însă atât de jalnicul pământ al Ardealului.

Pentru poporul român din robia ungurească, inima lui George Coşbuc avea să 
sângereze din belşug, pentrucă prigonirile împotriva acestuia, în deosebi cele împotriva 
gazetarilor români, deveneau, pe zi ce trecea, tot mai înverşunate. Fiind atât de strâns legat 
sufleteşte de pământul strămoşesc, nu putea să-i scape din vedere nicio sălbătăcie de-a 
asupritorilor unguri, mai cu seamă, nu puteau să-i rămână necunoscute procesele ce le 
aveau prietenii săi dela „Tribuna" din Sibiu.

Deosebit de tare îl va fi mişcat, de sigur, darea în judecată a gazetei „Tribuna1 
pentru poezia Mihai Viteazul11, apărută în numărul din 9 Septemvrie 1893 şi al cărei 
text era următorul \

1) Nicolae I. Maiori Loc citat.
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MIHAI VITEAZUL
(t 19 August 1601, Turda)

Muri eroul făr’de răzbunare,
Ucis de mână silnică, hoţească,
Sfârşindu-şi viata mândră, vitejească 
Cum cade de săcuri stejarul tare.

Şi moartea-i crudă să-i îndestulească 
Pe laşii săi duşmani, nu fuse'n stare,
Asupra mortului fără — apărare 
Se răzbună „nobleţă" ungurească ! . . .

O voi tiran i! O vită îngâmfată !
Vă'ncredeti azi din nou, dar'o să vină 
Asupra voastră ziua de răsplată , . .

In câte-au fost române-ati dat cu tină 
Orbiţi de ura voastră ne'mpăcată,
Aveţi azi grije, că măsura-i plină!

REGULUS

Procesul s’a judecat înaintea Curţii cu juraţi din Cluj, în ziua de 30 Martie 1894.
In urma rechizitorului procurorului ungur, care a susţinut că poezia nu este ade

vărată, pentrucă principele român n'a fost un aşa de mare viteaz, ca să merite glorificarea 
ce i se face, aşa că ea a fost scrisă numai cu scopul de aţâţa ura între naţionalităţi, jude
cătorii au găsit vinovaţi pe Andrei Balteş, redactorul responsabil al Tribunei şi loan Popa 
Necşa, proprietarul tipografiei, unde se tipărea gazeta şi i-au osândit, pe întâiul la patru 
luni închisoare, pe al doilea la două sute florini, amendă. Strălucita apărare a avocatului 
român Gh, Ilea, care, înfăţişând într’o frumoasă icoană figura marelui erou, nu numai al 
neamului românesc, ci al creştinătăţii întregi, a spus că Mihai \iteazul, pizmuit atât de 
tare de oamenii lui Sigisir.und Bâthori, „n'a fost omorît în luptă deschisă, ci a căzut în 
propriul său cort sub loviturile mânilor ucigaşe, că a fost în mod crâncen măcelărit, că 
iau pus capul tăiat pe trupul unui cal mort, iar cadavrul său mutilat în modul cel mai 
barbar, l-au târît afară din cort, l-au despoiat de haine şi astfel desbrăcat l-au expus trei 
zile",1) ; s’a dovedit, prin urmare, zadarnică. Mintea judecătorilor unguri era întunecată de 
ura împotriva Românilor, aşa că se grăbeau să-i lovească în modul cel mai necruţător, ori 
de câte ori li se da prilej.

Sălbătăcia însă, care avea să-i sgudue sufletul, nu numai al lui George Coşbuc, ci 
al întregului nostru popor, Ungurii şi-au arătat-o prin pornirea celui mai scârbos proces 
împotriva neamului românesc din Ardeal.

Vieaţa Românilor de aici devenise atât de umilitoare şi de nesuferit, încât frutaşii 
lor, după ce au bătut zadarnic la uşile tuturor autorităţilor şi guvernelor ungureşti, pentru 
a le cere o purtare mai omenească faţă de acest popor, au luat hotărîrea de a înainta 
împăratului din Viena, un memoriu, sau un „Memorand", cum aveau să-l numească ei, în 
care să-i înfăţişeze în toată cruzimea ei, starea vrednică de plâns, în care a fost aruncată 
populaţia românească a Transilvaniei de vitrega stăpânire ungurească.

Cei cari au întocmit memoriul, ce avea să rămână pentru totdeauna o icoană cre
dincioasă a sălbătăciei ungureşti faţă de neamul nostru, au avut curajul să spună împăra
tului, că toată această stare de o revoltătoare nedreptate şi de o cumplită umilire a po
pulaţiei româneşti din regatul ungar, nu este altceva, decât urmarea unirii Transilvaniei 
cu Ungaria, proclamată de Unguri în 1848, fără consimţământul Românilor, cel mai vechiu 
şi cel mai numeros popor din această ţărişoară şi recunoscută apoi şi de Curtea împără-

1) „in ajunul procesului Memorandului', articol publicat in România Nouă, Cluj, din 10 Mai 1934.
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tească prin încheierea dualismului din 1867. Rău s'a făcut, declarau ei, că s'a dat Ardealul 
pe mâna Ungurilor, pcntrucă aceştia, de îndată ce s'au văzut stăpâni peste această pro
vincie, s'au repezit asupra populaţiei româneşti de aici, cu neclintita hotărîre de a o dis
truge în timpul cel mai scurt. De aceea au împiedecat-o de a-şi trimite reprezentanţi în 
dieta tării, au sărăcit-o, smulgându-i pământul, i-au luat şcoalele româneşti şi i-au dat 
şcoale ungureşti în locul lor, i-au răpit drepturile de a se folosi de limba românească în 
afacerile ei cu autorităţile statului, şi au dat toate silinţele s'o despoa'e de averile obşteşti, 
câştigate pe câmpurile de luptă cu sângele Înaintaşilor, s’au străduit s o lipsească de orice 
aşezământ economic şi de cultură naţională şi i-au pus tot felul de piedeci, pentru a nu-şi 
putea face cunoscute durerile prin gazete, în contra gazetarilor români fiind deslănţuită 
cea mai înverşunată prigoana de guvernele ungureşti.

Alcătuitorii acestui memoriu aveau convingerea că împăratul, îndată ce va lua 
cunoştinţă de aceste nedreptăţi ale stăpânirii ungureşti şi de durerile poporului român din 
Transilvania, care i-a rămas credincios în toate vremurile grele prin cari a trecut împă
răţia, vărsându-şi sângele pentru ea, se va grăbi să-i facă dreptate.

Cu încredinţarea aceasta a plecat la Viena, in primăvara anului 1892, o deputăţie 
numeroasă de Români ardeleni, pentru a prezenta împăratului memoriul cu doleanţele 
naţunii române din Transilvania. Li s’a întâmplat însă ceea ce oamenii aceştia, de bună 
credinţă, n’ar fi crezut nici în ruptul capului.

Împăratul, speriindu-se de ameninţările Ungurilor, n’a primit deputăţia, iar memo
riul, ce i-a fost lăsat, l-a înapoiat nedesfăcut conducătorului deputăţiei, prin guvernul din 
Budapesta. Şi astfel, în loc de dreptate, poporul român din Ardeal s’a trezit cu un proces 
desgustător, deslănţuit împotriva fruntaşilor săi, sub Învinuirea de a fi uneltit în contra 
unităţii statului maghiar.

Procesul s'a judecat de Curtea cu juraţi din Cluj, din 7 Mai până în 25 Mai 1894. 
Zilele, cât a durat aşa zisul „Proces al Memorandului", au semănat cu zilele marilor revo
luţii. Procurorul ungur s'a sbătut din răsputeri să dovedească lumii că poporul român 
din Ardeal nu poate vorbi de drepturi politice şi istorice, înainte tie 1848, fiindcă nu le-a 
avut ori şi dacă le-a avut vreodată, lucru ce nu se poate dovedi, aceste drepturi au fost 
stinse de „dreutul istoric milenar al naţiunii maghiare milenare".

Din partea acuzaţilor, bătrânul Dr. loan Raţiu a răspuns învinuirilor ce li se adu
ceau, că ei reprezintă aici poporul român din Ardeal, iar „un popor întreg nu poate fi 
târît pe banca acuzaţilor", şi, aducând la cunoştinţa juraţilor că renunţă la apărători, cari 
s’au retras în urma terorizărilor de către preşedinte, a declarat; „Nu ne putem apăra în 
faţa dumniavoastră, nu putem decât să acuzăm în faţa lumii civilizate sistemul asupritor, 
care tinde să ne răpească ceea ce un popor are mai scump: legea şi limba. De aceea nu 
mai suntem aci acuzaţi, ci acuzatori"')

In jurul localului de judecată, precum şi înlăuntrul lui, se strânsese o mulţime de 
popor român, ca să încurajeze pe acuzaţ, în timp ce populaţia ungurească, asmuţată de 
gazetele ungureşti din Cluj, cerea în gura mare condamnarea acestor revoluţionari „va
lahi". Studenţii din Bucureşti aduseră cu ei poezia lui George Coşbuc, intitulată „In opp- 
resores", pe care o răspândiră, tipărită pe foi volante, printre miile de Români, veniţi dela 
m ari depărtări, pentru a fi de faţă la acest proces, care pentru ei era un praznic naţional.

Revolta ce i-a fost cuprins sufletul, la vederea atâtor nedreptăţi şi prigoniri din 
partea cutropitorilor unguri, l-a făcut pe Coşbuc să strige neamului românesc din Ardeal;

Dumnezeu ni-e într'ajutor,
Dacă şi el e de-al lor,
Nu-1 mai vrem ocrotitor 

Ne 'nfrăţim cu iadul.
Desbattrile procesului s au terminat, aşa cum s’a prevăzut, cu osândirea unui mare 

număr de fruntaşi români ardeleni la mulţi ani de închisoare şi la amenzi mari în bani.

1) „O sută de ani dela naşterea lui I. Rafiu", articol în „Patria" Clăi, din 19 August 1928,
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In loc insă de-a-1 înfrica şi strivi, prin atâtea procese şi lovituri, judecătorii unguri au 
îndemnat neamul românesc să-şi îechege şi mai mult unitatea sufletească şi să se pregă
tească cu toată hotărîrea, de lupta cea mare pentru înfăptuirea libertăţii şi unităţii teritoriale. 

Aceste procese n'au trecut, fără a trezi un puternic răsunet în sufletul lui Coşbuc. 
Având convingerea, că slujeşte idealul naţional, care ţintea la dărâmarea blestematelor 
graniţe, despărţitoare de fraţi, şi la întinderea stăpânirii noastre peste tot pământul româ
nesc, George Coşbuc a desvăluit in versuri mişcătoare, suferinţele neamului nostru din 
Ardeal, făcând din durerile şi dorurile acestuia durerile şi. dorurile întregului popor român» 

Poezia „Dunărea şi O ltul'1) de pildă, cuprinde o mare parte din suferinţele nea
mului românesc din robia ungurească Poetul îşi închipuie că surprinde o convorbire între 
cele două râuri, în momentul când se întâlnesc. Dunărea întreabă pe Olt de ce vine aşa 
de tulbure şi furios. Ploauă oare aşa de grozav acolo, la munte, de unde vine el, de tn 
drumul lui înneacă sate şi câmpii şi-şi surpă malurile, ori aşa e firea lui. Oltul îi răspunde 
că într adevăr, uneori cad ploi Ia munte şi atunci îşi umflă apele aşa de tare, încât, ieşind 
din albie, sfarmă tot ce întâlneşte în cale, dar nu pentru acest motiv este el întotdeauna 
aşa de cumplit şi negru ia fată, ci pentru altceva. E revoltat de durerea ce o vede în 
Ardeal. Ii spune deci Dunăriis

Eu de unde vin mâhnitul,
Furios spre şes scobor,
Căci de Unde vin, e spaimă,

Groază şi fior.

Tot Români sunt şi pe-acolo,
Neam din veac pe-aici adus,
Dar pe<,gâtul lor şi astăzi

Jugul este pus.

De aceea chinurile acestor Români sunt neînchipuit de mari, pentracă;

El n'au voie să-şi vorbească 
Graiul strămoşesc ce-1 au,
Iar în coasta lor de-apururi 
Suliţele stau.
Sfânta libertate este 
Nume gol pe-al lor pământ i 
Cei 'nedrepţi sunt cei puternici 
Singuri au cuvânt!

Ar putea oare să treacă pe lângă atâtea cruzimi şi să nu se înfurie pe cei cari le 
iac ? Nu. De aceea continuă Oltul astfel:

Ah, de mila lor eu, maică,
Vin aşa de tulburat,
Şi de ciudă pe duşmanii
Cei ce l-au călcat.
îar de nec şi mal şi oameni,
Nu mai ştiu ce fac nici eu 
Că mă simt de-atâta jale 

Tulbure mereu!

Durerea asupritului nostru neam din Ardeal şi-a găsit ecou şi în poezia cu titlul 
„Doina". Românul cântă în toate împrejurările vieţii. îşi cântă bucuriile şi-şi cântă 
durerile. Deoarece de-a-lungul vremurilor, neamul românesc a pătimit foarte mult, cânte
cele lui sunt mai mult de jale/deoât de veselie. Cântecului ţăranului român, fie că e cân

ii In „Cântece de vitejie", Bucureşti, 1904.

■ %  -

21



iat din fluier sau din frunză, fie pă e, cântat din gură, i se spune „doină", iar în unele 
părţi, cum e pe la Năsăud, „horf“.>;In doine îşi spune Românul toată durerea sufletului 
său. In doină îşi găseşte el mângâiere şi tot în doină îşi află tăria, de-a şi patea duce mai 
departe greul vieţii, plină de amar. Dev aceea cântă e l:

* •
Cine ni’aui^e cântând,
Crede că n'am niciun gând,
Dar eu’ atâtea gânduri am,
Câte zile-s într'un an.
Şi nu cânt, că ştiu cânta,
Ci-mi mâi stâmpăr inima.

Lui Coşbuc i-au fost dragi doinele, ca şi ţăranilor din satul său.
„Când trăiam acasă — spune el — învăţam pe fete doine, să le cânte la şeză

toare". Ca să fi simţit plăcerea de a învăţa pe fete să cânte doine, trebuia să fi câstat şi 
el cu drag cântecele acestea.

Că lui Coşbuc îi plăceau doinele, ne-o adevereşte un fost prieten al său, dl. Virgil 
Şotropa, distinsul profesor şi istoric dela Năsăud. Pe vremea! când erau amândoi studenţi 
la Cluj, făceau dese plimbări, împreună, înafară de oraj,.'^Adeseori, în timpul acestor plim
bări, Coşbuc era cuprins de „vr'un dor şi jale". Alun^ţ, ««pune fostul prieten al poetului 
„mă ruga să ne întoarcem acasă, să-i cânt vreo doină someşanâ. In mica mea cameră,"se 
aşeza pe dunga patului ori se întindea pe sofaua cam hodorogită şi asculta cu deliciu la 
sunetele vioarei, iar eu îl asiguram că-î cânt foarte bucuros, căci aveam în el pe cel mal 
credincios şi indulgent public asistent".1) * ' 1

Din dragostea aceasta şi din încredinţarea că jftirr'tjârtttcele poporane s'a ajutat 
mult la păstrarea limbii româneşti şi s‘a întărit puterea de â^zisffenţă a neamului faţă de 
asupritori, a răsărit acea frumoasă poezie, întitulată „Doina'V^'ftV care Coşbuc tălmăceşte 
toată durerea sufletului poporului român.

Fireşte că poetul s'a gândit mai întâi la jalea neamuliii '-nostru din Ardeal, unde 
dăinuia din vremuri vechi o amarnică robie şi unde era deci maS ‘multă suferinţă. In cea 
mai mare parte, durerea Românilor de aici se exprimă aşa dar1 în versurile:

Copilo, tu eşti gata ,
De-apururea să plângi! J‘
Şi când eşti tristă, Doino, i

Tu inima ni-o frângi. ţ .
Dar nu ştiu cum, e bine
Când plângi, că'n urma ta '
Noi plângem toţi, şi-amarul
Mai dulce ni-e aşa. ;
Şi toate plâng cu tine *
Şi toate te’nţeleg,
Că’n versul tău cel jalnic
Vorbeşte-un neam întreg. ' ,

>! '*$''
In poezia „Doina" George Coşbuc ne mai vorbeşte des§»a&Iurerea ce-o simt flăcăii 

Ia plecarea lor la oaste şi pe care ei tot prin doine şi-o spun. ■
Dureroasele despărţiri ale recruţilor de cei de-acasă, dş ogorul şi. oile lor, de 

fetele şi prietenii din sat, Coşbuc le-a văzut în ţinutul Năsăudului.
Tot aici va fi auzit ori va fi cetit cum în vremile vechi, ţăranii de prin părţile 

Năsăudului şi Bistriţii, treceau munţii în Moldova, pentru ca să scape de militărie. Tre
cerile acestea au luat proporţii nebănuit de mari pe la mijlocul veacului al optsprezcelea. 1 2

1) Virgil Şotropa: „Amintiri" in Arhiva Someşană, Năsăud, 1926, Nr. 5, pag. 48.
2) In , Fire de tort". Bucureşti, 1896.
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Fireşte că pe lângă groaza de cătănie, erau şi alte motive cari îi îndemnau să ia drumul 
spre Moldova, ca sărăcia, scumpetea, foametea, asupririle; birurile şi prigonirile religioase,

In ceea ce priveşte fuga de militărie, documentele din arhiva Bistriţii ne-au păstrat 
multe date din timpul mai sus amintit. Astfel, în 14 Martie 1758 magistratul acestui oraş 
a autorizat pe senatorul Ioachim Bedeus să roage autorităţile competente din Sibiu să n® 
împovăreze Bistriţa „cu miliţie", pentrucă, din, cauza „prea marilor şi multelor poveri, 
mai cu seamă districtualii vafkhi fug şi se expatriază în Moldova". In 28 Iunie 1760 doi 
ţărani saşifdin Tărpiu raportară magistratului bistriţan că au fost trimişi de satul lor în 
pădurea dela Cepan, comuna vecină, ca să vadă de ce s'au adunat acolo atâta mulţime 
de ţărani români. Ajunşi acolo, au aflat că erau ţărani de prin satele din împrejurime, 
Erau cam şase sute de toţi, cu două sute de cai şi multe vite. îşi părăsiseră satele, pentru 
a merge în Moldova, din cauză că proprietarii de pământ „lasă să prindă Sa miliţie nu
mai pe jeleri şi nu-şi ofer şi pe proprii lor iobagi".

Un Român din comuna Telciu, cu numele Ion Scuturici, a raportat magistratului 
din Bistriţa că în ziua de 14 Iulie 1780, fiind în drum spre oraş, a făcut un scurt popas 
pe hotarul comunei Dumitrea, unde şi-a lăsat calul să pască. Sa apropiat de el un ţăran 
român, de loc dintr,un sat de, prin apropiere, lăsându-şi calul să pască lângă al lui. Nu 
peste mult, a mai venit acolo un ţăran. Ţăranul dintâi a arătat celui de-al doilea „două 
locuri semănate cu cucuruz şi-i z’se să le prăşească şi să adune la timpul său recolta de 
pe aceste pământuri ale sale aflătoare pe hotarul Dumitrenilor. Atunci eu — adică Ion 
Scuturici — l-am întrebai pe fugar că din ce motiv vrea el să plece la Moldova. Răs
punse că de frica să nu fie prins la miliţie".

Inafară de el, se aflau adunaţi în pădurea Cepanului „trei sute de gospodari şi 
încă mulţi feciori necăsătoriţi", cari îşi părăsesc părinţii şi stăpânii la cari au slujit".

Auzind de aceşti fugari sau bejenari, cum li se mai spunea, a venit la ei pretorul, 
de le-a cerut banii pentru bir. Mulţi dintre ei i au plătit. Intrebându-i despre motivele 
plecării în Moldova, i au răspuns că „pleacă de frica să nu fie luaţi la miliţie şi din cauza 
slujbelor prea grele ce au de prestat proprietarilor. Atunci pretorul îi dojeni, zicând s „Voi 
mereţi, nealungaţi şi-ţi veni, nechemaţi şi nu veţi afla mai mult ce lăsaţi aici".

Nu i-a putut întoarce din hotărîrea lor, pentrucă nu de mult mai plecase un grup 
de ţărani şi despre aceia auziră că Domnul Moldovei „i-a sălăşuit dincolo de Prut", iar 
celor „sărmani le-a dat bani şi alimente şi le-a promis -că-i va alimenta gratuit până'm 
toamnă". Mai ştiau că în Moldova „timp de zece ani bejenarii vor fi scutiţi de orice con
tribuţii şl poveri, iar după trecerea acelui timp vor avea să plătească bir de cap 14 denari 
şi de fiecare vită câte 14 bani".')

Infiinţindu-se la 1762 de către împărăteasa Maria Terezia regimentul al doilea de 
graniţă în Năsăud, Românii din ţinutul acesta ş'au deprins cu vieaţa militară şi au îndră
git-o, pentrucă instrucţia se făcea în sate, la ei, de oameni cari le ştiau preţul virtuţile 
ostăşeşti, aşa că trecerile în Moldova din cauza milităriei s'au împuţinat, iar cu timpul au 
încetat. Serviciul ostăşesc n'a mai fost privit de flăcăii acestui ţinut cu groază, ci eu 
mândrie de viteaz şi ca o îndatorire sfântă pentru împărat.

După desfiinţarea regimentului în 1851, milităria a devenit iarăşi o suferinţă pentru 
flăcăii români. Instrucţia se făcea la oraşe, în limbă străină, de ofiţeri şi subofiţeri, în 
cea mai mare parte, străini nu numai de graiul, ci şi de sufletul românesc, cari batjoco
reau şi loveau pe bieţii flăcăi, pentrucă nu înţelegeau limba în care erau instruiţi. Din cio
bani falnici şi plugari chipeşi, pe cari satul îi privea cu dragoste şi mândrie, flăcăii ro
mâni ajungeau, astfel, batjocura ofiţerilor şi gradaţilor străini, deşi după ce începeau a. 
înţelege comenzile străine, erau cei mai bravi ostaşi ai ţării.

Se explică deci durerea de care le era cuprins sufletul, când porneau spre tocurile 
de recrutare. Flăcăii soseau încolonaţi după sate, unul din coloană cântând din fluer, taur 1

1) Virgil Şotropa : Bejenii în secolul XVIII, în Arhiva Someşană, Năsăud, 1932, pag, 55 şi ama*.
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ceîalalfi spunându-şi jalea în chiuituri, ce aminteau de trecerile de pe vremuri în Moldova,, 
pentru a scăpa de serviciul militar la străini.

Munte, munte, piatră seacă,
Lasă voinicii să treacă,
Să treacă la ciobănie,
Să scape de cătunie.
Cătunia-i jug de piatră,
Trag voinicii pân'odată.
Cătunia-i jug de fier,
Trag voinicii până pier.

Plecarea ia oaste era şi mai dureroasă, nu numai pentru flăcăi, ci şi pentru sat. 
Flăcăii erau petrecuţi până departe de sat, de rudenii şi săteni. Despărţindu-se, aceştia 
din urmă se întorceau acasă, cu ochii înlăcrimaţi, iar flăcăii îşi continuau drumul spre 
noua destinaţie, cu inima îndurerată după fiinţele şi locurile dragi, pe cari le părăseau 
pentru o vreme îndelungată, ce lor li se părea o veşnicie.

Această despărţire dureroasă, a prins-o Coşbuc, minunat de bine, în versurile:

Când merg flăcăi la oaste,
Cu lacrimi tu-i petreci 
Şi stai cu ei, \i-e milă 
Să-i laşi pustii, să pleci.
Cântând le aduci aminte 
De-o fată din vecini,
De mame şl de-ogorul 
Umplut acum de spini.
Şi când i-omoară dorul 
Şi'n jurul tău se strâng,
Pui fluierul la gură 
Şi cânţi, iar dânşii plâng.

Versurile dela sfârşitul acestei poezii ne amintesc de suferinţele poporului român 
din Ardeal, îndurate de pe urma prigonirilor limbii şi cântecelor româneşti. Cu toate opin
tirile duşmanilor săi de-a-1 nimici, el şi-a păstrat puterea de vieaţă, datorită, în mare parte, 
tocmai cântecelor sale, în cari îşi avea ascunsă cea mai scumpă comoară de pe lume, ce-i 
cuprindea nu numai durerile unui traiu chinuit, ci şi nădejdile unui viitor mai frumos.

Coşbuc a văzut foarte bine însemnătatea pe care o avut-o „doina“ în păstrarea 
sufletului neamului nostru, în toată vremea acestei compliîe robii. De aceea „doina" nu 
putea fî privită de Românii asupriţi decât ca o fiinţă sfântă, fără care vieaţa lor s'ar prăpădi:.

Ai tăi sântem ! străinii 
Ta-ar pierde, de-ar putea:
Dar când te- am pierde, Doino,
Ai cui am rămânea ?
Să nu ne laşi iubito,
De dragul tău trăim :
Săraci suntem cu toţii 
Săraci, dar te iubim !
Rămâi că ne eşti Doamnă 
Şi lege-i al tău glas,
Invaţă-ne să plângem 
C’atât ne-a mai rămas.

Naţionalitatea unui neam, se ştie că atârnă, înainte de toate, de limba pe care o
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vorbeşte. Un popor care-şi pierde limba, încetează de a mai fi neamul care a fost mai 
înainte şi devine neamul a cărui limbă şi-a însuşit-o. Pentru a desnafionaliza un popor, nu 
trebue făcut altceva cu el, decât să fie oprit de-a-şi vorbi limba deprinsă dela înaintaşi.

Lucrul acesta au voit să-l facă Ungurii cu neamul nostru. Dorinţa lor, de când au 
pus mâna pe Ardeal, a fost de a-şi înmulţi populaţia maghiară de aici, pentru a nu li se 
pune vreodată la îndoială dreptul de a stăpâni această provincie. Scopul acesta nepu- 
tându-şi-1 ajunge prin colonizări, stăpânirea ungurească şi-a pus în gând să maghiarizeze 
poporul român din Ardeal, singurul îndreptăţit de a fi stăpân peste acest pământ, atât în 
temeiul vechimii, cât şi al numărului lui. De aceea a pornit o prigoană înverşunată îm
potriva limbii româneşti, izgonind-o de peste tot locul şi în locul ei punând limba ungurească.

Cu toate prigonirile, neamul românesc din Ardeal, nu numai că şi-a păstrat limba 
strămoşească, ci, datorită strădaniilor oamenilor săi învăţaţi, atât de aici, cât şi din regatul 
liber, şi-a îmbogătit-o şi înfrumusetat-o.

Nesfârşitele suferinţe ale acestei lupte împotriva prigonitorilor noştri precum şi 
mândria de a rie fi păstrat graiul din bătrâni şi prin aceasta de a ne fi păstrat fiinţa 
noastră de neam românesc şi menţinut, astfel, dreptul asupra pământului strămoşesc, ne 
răscoleşte în suflet George Coşbuc în poezia „G r a i u l  n e a m u l u  i“, ') ca de pildă 
în versurile :

Astăzi stăm şi noi la pândă,
Graiul vechiu să-l apărăm ;
Dar pe ascuns duşmanii cată 
Să ni-1 fure, să ni-1 vândă,
Dacă'n vreme tulburată 
Nu ne-am dat noi graiul tării,
Azi, în ziua deşteptării,

Cum să-l dăm ?

Şi mai departe. . .  Cu ură mare
Vor căta mereu duşmanii 
Graiului român pierzare;
Dar să piară ei cu to ţii:
Nu l-am dat, şi nici nepoţii 

Nu-1 vor da !

Suferinţele poporului român din Transilvania erau cu atât mai grele şi strivitoare, 
cu cât ele durau de mai multă vreme. Robia pentru neamul nostru de aici a început, de 
când Gelu, voievodul Ardealului, a pierit în luptă, ucis de cetele năvălitoare ale lui Ârpâd. 
De atunci, spune George Coşbuc în poezia „Moartea lui Gelu" î 2 )

N’au Domn şi n'au ţară Românii,
Şi-aduşii de vânturi în tară

Sunt astăzi stăpânii!

Moartea lui Gelu a însemnat astfel pierderea libertăţii şi a gliei strămoşeşti pentru 
poporul său. Urmaşii lui însă nu şi-au pierdut nicicând, cu toate grelele asupriri ce-au 
venit peste ei, nădejdea în redobândirea acestor drepturi ce nu puteau fi nimicite.

Sfârşitul voievodului Ardealului, George Coşbuc şi l-a închipuit ca moartea unui 
er»u, al cărui ultim cuvânt, pe care-1 rosteşte, este acela de patrie. Coşbuc ni l-a înfăţişat 
pe Gelu, în ultimele lui clipe, zăcând pe malul unei ape cu trupul străpuns de suliţe, având 
lângă sine numai pe calul său iubit. In timp ce, în depărtare se auzeau chiotele de 
biruinţă ale năvălitorilor, voievodul român se stingea din vieaţă, nu atât de durerea rănilor,

1), 2j In „Ziarul unui pierde-v&ră‘‘, Bucuieşti, 1902.
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cât de durerea că „pierdut-a şi oaste şi tară“. Prea mult însă şi-a iubit ţara, pentru ca 
să nu dorească alungarea cutropitorilor de pe pământul ei. Pe când vălul morţii i se 
cobora pe ochi, el spuse, cu o ultimă încordare a puterilor sale, aceste cuvinte profetice, 
credinciosului său cal i

„Şi poate, sosi-va o vreme 
Când munţii vor fierbe, vor geme 
Cu hohote mamele'n praguri,
Vor trece bărbaţii'n şiraguri 
Când bucium suna-va să cheme 
Pe tineri sub steaguri.

„Iar tu de-i trăi, frăţioare,
Sâ-mi vezi luptătorii'n picioare,
Atunci când sosit va fi ceasul,
Abate-ţi pe-aice tu pasul :
Nechiază-mi, şi atunci eu din groapă 

Cunoaşte-ţi-voiu glasul!

„Şi-armat votu ieşi eu afară,
Şi veseli vom trece noi iară 
Prin suliţi şi foc înainte,
Să ţie protivnicii minte 
Că-s vii, când e vorba de ţară,

Şi morţii'n morminte" !

Intr'adevăr, profeţia lui George Coşbuc din aceste versuri s'a împlinit. Urmaşii 
ostaşilor lui Gelu, într’un iureş de nestăvilită însufleţire au restatornieit stăpânirea româ
nească peste frumosul pământ al Ardealului. Bucuria neamului nostru de pe aceste melea
guri n’a fost Insă de lungă durată. Duşmanii noştri de veacuri, coborîtori ai năvălitorilor 
de atunci, ne-au smuls jumătate din Ardeal, de astă dată ou cu puterea, ci cu minciuna, 
^refăcând libertatea şi fericirea de aici în robie şi durere. Astfel, profeţia lui Coşbuc îşi 
aşteaptă din nou împlinirea şi de astă dată pentru totdeauna.

In această beznă a durerii şi desnădejdii de demult se ivi deodată o rază de nădejde. 
Ajungând Ardealul sub stăpânirea Curţii din Viena, poporul român din această provincie, fu 
cuprins de credinţa, că va găsi la noul stăpân mai multă înţelegere, decât la cel vechiu. 
Părânau-i-se că împăratul, într’adevăr, voeşte să uşureze traiul popoarelor sale, asuprite 
până atunci de sălbătăcia ungurească, poporul român nu s’a dat în lături dela nicio jertfă 
pentru scaunul împărătesc. Pe câmpul de luptă flăcăii români s'au bătut cu un eroism ce a 
pus în uimire şi pe duşmanii împăratului.

La rândul ei, Curtea împărătească n'a ştiut cum să răsplătească poporului nostru, maî 
bine, pentru aceste fapte de credinţă şi jertfă, decât cu nerecunoştinţa şi dispreţ. In locul 
razei de nădejde, un intunerec strivitor s'a lăsat peste sufletul desamăgit al neamului 
românesc din Transilvania, dată de prea înaltul împărat iarăşi pe mâna poporului unguresc.

Dela George Coşbuc, pe care mândria de urmaş al grănicerilor dela Năsăud, l-a 
îmboldit într'un timp, fără însă de-a-şi putea duce gândul la îndeplinire, să scrie un mă- 
nunchiu de poezii despre vrednicia acestor ostaşi „purtaţi şi căliţi în nenumărate lupte, pe 
fronturi foarte depărtate, iubitori de învăţătura până la renunţarea la mari bunuri mate
riale de dragul răspândirii acesteia printre fiii lor",1) ne-a rămas o povestire întitulată; 
„Românii ţinând drumul lui Napoleon cel Mare", din care se desprinde nu numai um 
motiv de glorie pentru neamul românesc, ci şi o aspră mustrare pentru fosta Curte împără
tească dela Viena-

„Din istoria campaniei lui Napoleon în Itaiia (1796—1797) — povesteşte Coşbuc —

1) N. Dragam George Coşbuc la liceul din Năsăud şi raporturile lui eu Grănicerii, Bistriţa, f. a. pag. 20,
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e cunoscut faptul, că războinicul împărat — pe atunci numai general, tânăr, de douăzeci- 
şipatru de ani — trei zile s’a svârcolit de geaba să respingă un batalion de Austriaci, pe 
eare dacă l-ar fi putut birui, ar fi zdrobit întreaga armată austriacă.

In raportul ce-1 face însuşi Napoleon cătră Directoriul republicii, spune limpede că 
singur acest batalion l-a adus în neputinţa de a încunjura şi de a nimici cu totul arma
tele imperiale ale Habsburgilor. Admiră statornicia şi vitejia acestui batalion „îndrăcit" 
şi n'are destule cuvinte să laude îndărătnicia acestor „Nemţi", a căror rezistenţă a fost 
Intr'adevăr neînchipuit de eroică. Cronicarii pun în gura lui Napoleon cuvintele, că dacă 
ar avea un asemenea batalion, ar ajunge la Viena în trei zile.

Napoleon însă nu ştia pe cine lăuda. Acest batalion nu era de Nemţi. In întreg 
batalionul era un singur Neamţ, maiorul, şi-l chema Voestenradt; toţi ofiţerii şi soldaţii 
erau Români.

Ei, Românii au apărat podul, peste care n’a putut trece Napoleon trei zile de-a 
rândul, cu toate că el după însăşi spusele sale, s’a opintit în chipul cel mai desperat să 
forţeze podul şi zăgazul de peste Apone şi mocirloasele lui maluri. Ere batalionul al II-lea 
dintr'al doilea regiment de plăeşi români din Nordul Ardealului. Celelalte două batalioane 
ale regimentului se luptau pe vremea aceasta la Rin cu oştirile republicii".

„Regimentele aceste româneşti de graniţă erau „oaste de elită", o dorobănţime des
pre care un istoric austriac zice că „era singura oaste, pe ale cărei urme puteau Habs- 
burgii s’alerge cu încredere pe câmpul de luptă". „Poziţiunea cea mai importantă pe care 
trebuia s‘o ia Napoleon — povesteşte mai departe Coşbuc — era tocmai podul dela Ar- 
eole, la Areda Veneţiei (Areda Venetiarum). Dacă ar fi luat Francezii podul, armata au
striacă ar fi fost la rândul ei încunjurată şi atacată dela spate şi ar fi fost fără îndo
ială nimicită".

„Apărarea podului a fost încredinţată batalionului românesc. Se înţelege, malul 
era apărat de altă oaste, dar podul însuşi era dat în seama Românilor. Chiar în capul 
podului stetea căpitanul Rotar, care a şi fost ucis în ziua d’întâia. După datele oficiale, 
cei ce s'au luptat în fruntea frunţii au fost stegarul Toader Răul, sergentul Gavrilă şi că
pitanul Herţa cu cetele lor".

Mai departe ni se spune că „Francezii izbiră pe Români cu adevărată furie. Ge
neralul Augereau cu steagul în mână mergea însuşi în fruntea ostaşilor ; neisprăvind ni
mic, a luat atunci Napoleon steagul şi a comandat atacul în persoană". A urmat o învăl
măşeală, din care Napoleon a scăpat numai cu mare greutate. „A doua zi — continuă po
vestirea — lupta la pod, cu Românii, a ţinut din zori până seara. Napoleon însă, prin 
mişcări dibace, a încunjurat poziţia şi a făcut a treia zi pe la amiazi să se retragă Aus
triac» din poziţia lor. Românii însă la pod au ţinut lupta până în amurg şi apoi s'au 
retras şi ei“.

Apărarea podului au costat pe Români vieaţa multor sute de soldaţi, dar şi Fran
cezii au plătit scump trecerea lui. „Acesta a iost deci „îndrăcitul" batalion pe care-1 
lăuda Napoleon cu aşa de mari cuvinte. O „falangă valahîcă". Iar fapta ei, care i s’a părut aşa 
de eroică şi îndrăzneaţă celui mai eroic şi mai îndrăzneţ general al timpurilor moderne, a 
fost şi atunci recomandată prin ordin de zi, ca exemplu de statornicie şi vitejie şi este şi 
astăzi preamărită şi neuitată. Şi acuma se dă ca exemplu, fie prin scrieri istorice, fie prin 
cărţi de cetire tineretului, numai cât — se înţelege— batalionul e numit „de Nemţî" sau 
cel puţin „batalion austriac", dar nime nu-şi mai aduce bine-bine aminte, că el intr’adevăr 
era „transilvano-valah" dela Năsăud".1)

Bravura acestui batalion, în deosebi a stegarului Toader Răul, Coşbuc a mai po
vestit-o, cu multă căldură sufletească, într’o poezie, căreia i-a dat titlul „In spital .* 2) Ni 
se spune aici că îndată după această luptă, tânăru^ împărat de pe atunci al Austriei, a voi*

b Reprodus din: „Conştiinţa naţională şi eioismul grăniţerilor năsăudeni", de Iuliu Moisil, în Arhiva 
Someşană, Năsăud, No. 24, pag. 149 şi urm.

2) In „Ziarului unui pierde-vară", Bucureşti, 19^2.
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să vadă pc răniţii români, spre a le mulţumi pentru eroismul cu care s'au bătut. Intrând 
la ei, generalul care-1 conducea îi spuse împăratului şi suitei împărăteşti:

„Nu nţelege vorba, Sire",
Zice-acelaşi general,
„Camarazi, să nu vă mire 
Că 'ntr'acest spital

Nu 'nţeleg nici doi câvântul »
Ce-1 vorbim, căci li-i străin.
Sunt vitejii din pământul 
Cel de râuri plin.

*
Pe unde trec ei veseli vara 
Peste munţii suri şi goi;
Ei de-acolo sunt, din ţara 

Turmelor de oi , . .

Scoborînd din munţi de-a-dreptul 
Par în lupte — oşteni bătrâni,
Aţi văzut, cum pun ei pieptul —

Sire, sunt Români".

Despre vrednicia cu care aceşti ostaşi au ştiut să-şi îndeplinească misiunea ce 
le-a foit încredinţată, i-a vorbit astfel:

„In supremele momente 
Când căzură peste noi 
Alte patru regimente,
In amurg cu ploi

Adunaţi Românii 'n vale,
Zid în urmă au rămas,
Stăvilind duşmanii 'n cale 
Pănă ne-am retras.

Câţi de moarte-atunci scăpară 
Zilnic în spitale curg;
Toţi ca leii se luptară,
Tinere Habsburg,

Şi-au murit pentru împăratul 
Sute de viteji de-ai mei".

Şi arătându-i pe stegarul care zăcea greu rănit, generalul a continuat:

„Dar acest de-aici 
Şapte sute trei,

Care zace aşa 'n neştire 
Şi-i lipseşte braţul stâng 
II salut! Dă-mi voie, Sire,
Mâna să i-o strâug".

Mai departe, generalul a istorisit împăratului fapta vitejească săvârşită de acest 
erou, care în lupta dela podul de peste Apone purtase steagul regimentului. In toiul bă
tăliei — povesti generalul — stegarul îşi pierdu o mână. Primind şi alte răni, cari îl 
doborîră la pământ, n'avea putere s'o ia repede la fugă, aşa încât era pe cale da a fi
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prins. Nu-i era teamă de el, ei de steag, Căderea acestuia în mâna duşmanului, ar fi în
semnat o mare ruşine, nu numai pentru regiment, ci şi pentru împărat. De aceea, neno
rocirea aceasta voia so  înlăture cu orice preţ. Un gând de scăpare îi trecu prin minte. 
Prinzând pânza cu dinţii, nu se lăsă, până ce n’o rupse de sus până jos. Aruncă prăjina la 
o parte, iar pânza o vârî în sân. Porni apoi către ai săi, târîndu-se printre stânci 
păduri. A patra zi, sleit de foame şi durere, a dat peste bravii săi camarazi. Era 
Scăpase steagul şi păstrase onoarea regimentului şi a împăratului.

Auzirea acestei purtări de erou a sguduit adânc pe împărat. A urmat & clipă 
de tăcere, în care;

Cald batea 'n ferestre - Amurgul;
Nimeni n’a mai zis nimic.
Şi plecat spre pat Habsburgul ,
Cătr'acest voinic,

Blând l-a sărutat pe frunte;
Spre Români întors apoi:
„Vara. păşunând pe munte 
Turmele de oi,

r

„Şi-adunaţi pe lângă masă 
Iarna la ospăţ şi nunţi,
Spuneţi tuturor de-acasă 
Celor de prin munţi,

„Şi le înseninaţi vieaţa
Cu cuvânt înălţător, *
Că pe un- soţ de-al vostru 'n faţa 

Voastr’a tuturor,

„Sărutându-1 împăratul 
L a numit copil al său,
Şi c‘am stat plângând pe patul 

t Bietului flăcău ! “

Cu timpul, împăraţii dela Viena au uitat însă toate aceste fapte de vitejie făcute 
pentru ei şi prin nepăsarea lor, au sporit durerea poprulut român din Ardeal. Nădejdile 
acestuia, după ce s‘a convins că dela Viena nu-i poate veni niciun bine, s‘asi îndreptat cu 
tot mai multă încredere spre ţara mamă. Dogoreala acestei credinţe în sfânta zi a des- 
robirii neamului nostru din Transilvania, a exprimat-o Coşbuc în poezia „Spadă şi co
răbii" ‘) şi anume în versurile ;

Visăm şi noi, de mult visăm voinicul 
Ursit să scape-o fată de ‘mpărat.
Cum Făt - Frumos ursit a fost s‘o scape;
El iar p  să ridice-un neam furat 
De-ai săi duşmani şi-aproape aruncat,
Subt bulgării ‘nmormântoarei sape.
Veni-va El, ’şi peste munţi şi ape 
Glumeţ va stăpâni din Vest în Ost —
In inimă-mi o ştiu, o ştiu eu bine i “

Crescut în dragostea de neam, George Coşbuc nu se putea simţi deplin fericit, 
cât timp poporul român din Ardeal gemea în cea mai cumplită robie. Dorinţa lui, pe 
care voia s’o vadă împlinită, cât mai de vreme, era scăparea acestor fraţi de sub tirania;

‘) In „ Fire de tort", Bucureşti, 1896.

şi prin 
fericit-
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Slugărească. Im poezia „Pentru libertate",') Coşbuc atrage luarea aminte acestor asupritori 
prim glasul Românilor robiţi de ei, asupra răzbunării, ce trebuia să vină peste ei, spu- 
nându-ie următoarele:

„Iar din lanţul ce-azi ne strânge 
Pot să iasă spăzi, şi pot 
Spăzile să vadă sânge,
Nu de-al nostru însă tot

Şi sfârşitul tău veni-va 
Azi ori mâne-ori mai apoi !
Şi-o să poţi tu sta 'mpotriva 
Poate-a celor mai vr‘o-doi,

Dar mai tari prin răzbunare 
Şi prin ura lor turbaţi ?
O să fii destul de tare,
Toi potopul să-l abaţi ?

Eu nu chem această vreme 
Dar tiranul braţ al tău 
Face totul ca s‘o cheme,
Rău îngrămădind pe rău".

Ecouri ale clocotului de durere şi răzbunare din sufletul neamului românesc din 
Ardeal, să găsesc şi în alte poezii ale lui George Coşbuc, ca de pildă în: Cântec barbar, 
Decebal către popor, Prin Mehadia, Cântec românesc, Scut şi armă şi Mortul dela Putna,

Cât de mult şi-a iubit George Coşbuc neamul si cât de tare l-au durut nenoroci
rile şi suferinţele poporului nostru, ne-o dovedeşte şi moartea lui neaşteptată. Cele din 
urme clipe ale vieţii lui Coşbuc, au fost povestite de un prieten al său, dl. profesor Iuliu 
Moisil, care îşi trăieşte bătrâneţele la Năsăud, însă pe atunci locuia la Bucureşti, unde trăia 
şi poetul. „In timpul războiului nostru pentru întregirea Neamului românesc, — aşa îşi 
începe dl. profesor povestirea — zile de durere, dar nu şi de desnădejde, am avut din bel
şug. Puţinii Intelectuali, din cei mai bătrâni, care primisem ordin dela autorităţile noastre 
să rămânem pe loc, în Bucureşti, ne întruneam din timp în timp, ca să schimbăm cuvinte 
de încurajare si să. mai aflăm ştiri nouă.

Era în primăvară anului 1918. Ştiri primite din diferite surse ne anunţau rezis
tenţa dârză a armatei române pe frontul de răsărit. Câte odată chiar puteam citi printre 
rânduri, in ziarele duşmanilor, că luptele sunt grele, că duşmanii sufer, că Românii se 
luptă cu vitejie.

In acelaşi timp erau în Bucureşti mai mulţi ofiţeri şi subofiţeri români din ar
mata austriacă, cu cari noi întreţineam bune legături şi cari ne comunicau veşti intere
sante şi bune. Un ofiţer român (din rezervă) ne declară de mai multe ori, spre surpriza 
noastră, că deşi ţara noastră este ocupată de duşmani şi ne găseam într'o situaţie destul 
de rea, armata română totuşi va rezista şi, mai mult chiar, va trece din nou Carpatii. 
Nu prea dam noi crezare acestor declaraţii foarte hotărîte ale amicului nostru, ne îndoiam 
mult, căci tocmai începeau tratativele de pace între guvernul român, de sub prezidenţia 
lui Alexandru Marghiloman şi duşmanii noştri.

Un alt prieten al nostru, tot militar autriac, care mergea mereu pe front şi mai 
târziu şi la Iaşi, ne aducea veşti destul de bune şi încurajatoare pentru noi.

Cu un ofiţer ^omân dela Arad, poetul nostru George Coşbuc încheiase strânse le
gături, cultivate cu precauţiune. Acest ofiţer îi puse la dispoziţie poetului nostru un bu
toiaş de bere în fiecare zi de Marţi, pe care Coşbuc îl destină cenaclului nostru ce se 
întrunea într’o odae separată a unui restaurant din Bulevardul Elisabeta, în seara amin- 1

1) In volumul „Cântece de vitejie’', Bucureşti, 1904.
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iitei zile, la care întrunire unul din prietenii soldaţi era aproape în fiecare Marţi prezent,, 
spre a ne comunica ştiri de pe câmpul de lupţi1'.

In continuare se spune că „întrunirile acestea au avut loc până spre vara anului 
1918, Ele au fost însă mai triste când pe neaşteptate poetul nostru George Coşbuc ne-a 
părăsit pentru totdeauna, decedând în ziua de 26 Aprilie (9 Mai).

In ziua de Sf. George, 23 Aprile (6 Mai), Luni, fiind ziua numelui său, câţiva 
prieteni cu soţiile lor şi rudeniile apropiate am fost la dânsul, să-l felicităm. Era sănătos 
şi destul de vesel. Un mic butoiaş de bere scumpă primise cadou dela ofiţerul prietin, 
iar Coşbuc însuşi ne servea de-a-dreptul dela cep. Am pretrecut câteva ceasuri împre
ună până seara.

In seara acelei zile se vorbea în oraş că pacea se va încheia în noaptea următoarea”,
A treia zi de Paşti, 24 Aprile (7 Mai) „s’au semnat actele încheierii păcii", dela 

Bucureşti, ale cărei „condiţii umilitoare . . .  au produs în noi toţi o deprimare şi o re
voltă sufletească de nedescrîs", în timp ce „Ungurii în special jubilau".

In seara aceleiaşi zile, Coşbuc fu întâlnit p2  stradă şi prietenii stătură cu el de 
vorbă asupra tristei situaţiuni, create în urma încheierii păcii".

In ziua de 26 Aprilie (9 Mai), spre seară, s'a auzit că poetul Coşbuc a murit pe 
la amiazi. Căutându-1 acasă, „îmi deschise uşa cumnatul său, Constantin Sfeiea, pe care 
întrebându-1 dacă este adevărat, — spune dl. profesor Moisil — nici nu terminai vorba 
şi îmi răspunde: „Iată pe George pe canapeaua din antreu", unde poetul zăcea neînsufle
ţit. Cum i-a fost sfârşitul ? Sfetea îmi spuse că la amiazi n'a mâncat nimic. Soţia sa s’a 
aşezat la masă, în timp ce George se plimba din odaia de mâncare în odaia lui de lucru. 
Deodată soţia sa nu-1 mai auzi plimbându-se, se sculă, îi căută şi-l găsi căzut pe un fo
toliu, în nesimţire. Chemă servitoarea, îl strigară, îl scuturară, zadarnic, poetul îşi sfârşise 
firul vieţii fără nicio suferinţă; o apoplexie cerebrală constată doctorul".

„In timpul din urmă Coşbuc era mai palid şi părea mai îmbătrânit, totuşi mergea, 
drept şi energic, cum era firea lui şi era destul de bine dispus, deşi îl tortura mult si
tuaţia tristă în care ne găseam. Lua multă aspirină, ceea ce va fi avut rele efecte asupra 
înimei. Negreşit că şi moartea unicului şi prea adoratului său copil Alexandru, — un es- 
celent şi foarte promiţător băiat, căzut jertfa unui năpraznic accident de automobil toc
mai în vara anului, când trecu cu distincţie examenul de bacalaureat — a contribuit mult 
la slăbirea sănătăţii sale”,

„Consternaţia ce a produs moartea neaşteptată a marelui şi iubitului nostru poet 
în intelectualii de atunci din Bucureşti a fost de nedescrîs".

înmormântarea avu loc, „Sâmbătă, 28 Aprilie (11 Mai) 1918", „La orele 4,50 cor
tegiul funebral a pornit la Cimitirul Şerban-Vodă (Belu). In momentul pornirei tristul cor
tegiu din curtea casei, unde poetul a gândit şi a creat multe, mari şl minunate opere, ce
rul însuşi s'a cernit de tot, fulgere şi trăzaete despicau norii şi torente de ploaie se revăr
sau din cerul ce însuşi plâgea pierderea marelui nostru poet. Tot timpul până la sosirea 
cortegiului la mormântul din „Valea plângerii", în cimitirul Belu, plânsul, lacrimile cerului 
n'au contenit o clipă.

„La orele 6,15, în clipa când trupul lui neînsufleţit se cobora în locaşul de veci, 
văzduhul se însenină deodată, cerurile se deschideau, ca să primească în sferele eternităţii 
sufletul blând, bun şi senin al marelui nostru poet".')

Poetului, care şi-a iubit atât de mult neamul, soarta nu l-a îngăduit fericirea die a 
vedea desrobit Ardealul, de^ ale cărui dureri i-a fost apăsat totdeauna sufletul, nici bucu' 
ria de a proslăvi în versuri mişcătoare marea izbândă a neamului, după ce cântase, plin 
de avânt, idealul nostru naţional.

Aceeaşi soartă însă l-a ferit de durerea de a vedea jumătate din ArdeaL cu fru
mosul ţinut al Năsăudului, cu drăguţul sat al Hordoului, smulsă din nou de lăcomia.

1J luliu Moisil: Moartea poetului George Coşbuc, Arhiva Soraeşana, Nv 13, pag, 351 şt anu,
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fostului nostru asupritor şi l-a scutit de sfâşierea sufletească, de a striga în versuri plân- 
setele şi strigătele de groază ale Românilor batjocorit! şi omorîţi de stăpânitorii maghiari.

George Coşbuc nu mai trăieşte, dâr poezia lui curată şi frumoasă, cum curat şi 
frumos e sufletul neamului nostru, din ale cărui bucurii şi dureri ea. s'a zămislit, ne stă 
înainte ca o poruncă sfântă dela care nu ni iertat să ne abatem.

Ea ne arată că datoria noastră de popor este reunirea şi închegarea noastră pentru 
veşnicie a întregului neam românesc într'o mare, frumoasa şi puternică ţară românească, aşa 
după cum a dorit-o Coşbuc în versurile:

Avem o mândră ţară —
Prin timpi de jale — amară 
Strămoşii se luptară 
S’o scape de păgâni.
Azi singuri noi, Românii 
Suntem în ea stăpâni,

Sus inima, Români!

ŞTEFAN , L U P U  profesor.
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Mama cântată de poeţii români
Niciun cuvânt din graiul nostru românesc nu este aşa de frumos ca 

„mamă". Dar nu numai în limba românească, ci în toate limbele culte, cu
vântul acesta e mai plin de farmec decât toate celelalte cuvinte. Lucrul 
acesta l-a spus şi regina poetă Carmen Sylva în poezia următoare :

Cea mai frumoasă vorbă în lume,
Cel mai plăcut, mai dulce nume 

E  mamă.
Cel mai duios, mai scump cuvânt,
Ce-l zice omul pe pământ,

E  mamă.

In adevăr, cuvântul acesta nu-1 putem rosti decât cu duioşie şi un 
fel de evlavie, pentrucă la rostirea lui ne apare în minte icoana acelei fiinţe 
scumpe, care ne-a dat vieaţă, care ne-a alăptat la sânu-i, care ne-a purtat 
pe braţe, care ne-a alintat în tremurul nespus de dulce al cântecului româ
nesc, care a veghiat la patul nostru de suferinţă, înălţând rugăciuni fierbinţi 
îa Cer, pentru a ne însănătoşi şi care şi-a irosit toate puterile, pentru a ne 
face oameni mari şi cuminţi, de cari să se poate bucura şi ea şi cei din 
jurul nostru şi iubitul nostru neam.

Vieaţa unei mame nu este altceva decât o jertfă pentru creşterea fii
lor ei. In sufletul ei n'are alte bucurii şi dureri, decât bucuriile şi durerile 
copiilor săi. E fericită când şi aceştia sunt fericiţi şi dimpotrivă, se simte 
nenorocită, când peste vieaţa acestora se abat nenorociri.

Ţinta pe care o poate avea în vieaţa o mamă adevărată este deci 
aceasta, de a-şi vedea copiii oameni vrednici şi plăcuţi lui Dumnezeu şi fo
lositori oamenilor şi ţării.

Oamenii de seamă, şi nu numai români, ci şi de alte neamuri, atunci 
când au vorbit despre mamele lor, au vorbit cu duioşie şi recunoştinţă despre 
ele, dovadă cu femeile acestea au fost mame vrednice.

Intre bărbaţi^ noştri aleşi, se găsesc mulţi poeţi, cari au scris poezii 
pline de iubire şi duioşie în amintirea mamelor lor. Astfel George Coşbuc 
are o poezie frumoasă, întitulată „Mamă". Poetul se afla la Bucureşti, de
parte deci de locul naşterii şi copilăriei sale, adică de satul Hordou, aflător 
tocmai pe valea Someşului Mare. In Ardeal nu putea veni, pentru a-şi mai 
vedea părinţii, pentrucă Unguri! stăpânitorii de atunci ai acestui pământ ro-

"■^7
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mânesc, nu-i dădeau voie. L-a cuprins atunci un dor nemărginit după locu
rile şi fiinţele lui dragi de acasă. Dorul de mamă l-a mistuit însă mai tare. 
In închipuirea lui îşi vedea casa părintească, moara din apropierea ei şi 
plopii de pe marginea apei, iar în casă pe mamă-sa.

Şi-o închipuia îmbătrânită şi cu zilele spre sfârşite. Şi cum să nu fie 
astfel, când scumpul ei fiu George nu s’a mai întors acasă de atâta timp. 
Gândul, că se poate întâmpla să nu se mai întoarcă, îi umplea sufletul de 
durere. O vedea dar, stând la vatră, aruncând din când în când câte un 
lemn pe foc şi torcând, copleşită de gânduri triste. Fiul e drag îi vorbeşte 
de acolo, din depărtare, ca şi când ar fi aproape de ea : •

„ Tu torci. Pe vatra veche ard,
Pocnind din vreme ’n vreme,
Trei vreascuri rupte dintr’un gard,

Iar flacăra lor gem e:
Clipeşte-abia din când în când 

Ca stingerea n bătaie,
Lumini cu umbre-amestecănd 
Prin colţuri de odaie' '.

„Cu tine două fete stau 
Şi torc în rând cu tin e ;
Sânt încă mici şi tată nau  —
Şi George nu mai vine.
Un basm cu pajuri şi cu zm ei 
Incepe-acum o fată.
Tu taci ş ’asculţi povestea ei 
Şi stai îngândurată".

Deodată mama lor tresare. I s’a părut că fiul ei a bătut la geam. Se 
duce la fereastră şi priveşte prin noapte afară. N’aude însă niciun sgomot. 
îşi dă seama că a fost o părere numai, ceea ce o întristează şi mai tare. Se 
întoarce la locul ei, de lângă vatră, şi-şi reia torsul. De atâta durere, nu-şi 
mai poate ridica privirile din pământ. Intr’un târziu isbuteşte să le spună 
feteloor, stăpânite şi ele de durerea mamei lor :

„Aveţi şi voi un fra te . . .
Mi s ’a părut c'aud la geam 
Cu degetul cum bate.

Dar n a  fost el! Să-l văd venind,
I A ş mai trăi o vieafă,

E  dus, şi voiu muri dorind 
Să-l văd odată’n faţă.
A şa vrea poate Dumnezeu,
A şa mi-e datul sorţii,
Să n’am eu pe băiatul meu 
La cap, în ceasul morţii!"
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S’a făcut târziu şi fetele i s’au cufcat- Mama lor însă nu se mişcă de 
lângă vatră. Liniştea din jurul ei, pentru ea devine dureroasă. O năpădesc 
lacrimile şi-nu şi mai poate stăpâni plânsul. Icoana scumpului eî copil îi stă 
înaintea ochilor. Târziu de tot se scoală, sleita de puteri, de lângă vatră şi 
se duce, de se culcă, nădăjduind că, măcar în vis, îşi va vedea aproape de 
ea pe fiul ei drag, care: „E dus departe şi nu mai vine“.

Mihai Eminescu a scris despre mamă-sa, după ce aceasta a murit. 
Din poezie se desprinde un puternic sentiment de iubire. Trebue că a fost o 
fiinţă cu alese însuşiri safleşti, de acest copil fără noroc, a iubit-o atât de mult.

După moartea mamei sale, poetul s'a simţit mai stingher pe lume. In 
liniştitele seri de toamnă i se părea că aude glasul mamei, chemându-1 prin 
freamătul de frunze în liniştea ei din mormânt. înfiorat de această chemare 
tainică, poetul îi şopteşte ;

„O mamă, dulce mamă, din negura de vremi 
Pe freamătul de frunze la tine tu mă chemi;
Deasupra criptei negre a sântului mormânt 
Se scutură salcâmii de toamnă şi de vânt,
Se bat încet din ramuri, îngână glasul tău . . .
Mereu se vor tot bate, ta  vei dormi mereu“.

Nespus de frumos ne-a vorbit despre mamă-sa, Alexandru Vlahuţă. 
In momentele în care poetul îşi retrăeşte vieaţa din copilărie, cu toate în
tâmplările fericite şi triste de atunci, deasupra tuturor acestor amintiri se 
ridică plină de strălucire icoana scumpei sale mame :

Figura ta cuminte, duioasă şi senină,
Răsare, scumpă mamă, din vremile acele,
Ca o madonă sfântă, scăldată în lumină.
Ce clară s ta n  pervazul copilăriei mele,
Figura ta cuminte, duioasă şi senină

Pe ea o vede mereu lângă el, copil mic şi plăpând, îngrijind de să
nătatea lui şubredă, ascultându-i poveştile cu drag, ducându-1 în dumineci şi 
sărbători la biserică, unde îl învăţa cum să se roage:

Stai dreaptă 'n strana vechii biserici dela ta ră ;
Eu bat la sfinţi, mătănii, şi-i pup, şi-i rog cuminte.
Cum blăndele-ţi poveţe de mic mă învăţară.
Tu, palidă 'n estazul înduioşerii sfinte,
Stai dreaptă 'n strana vechii biserici dela ţară.

O mai vede cum îi citeşte din cărţi cu învăţături frumoase şi cum 
veghiază la patul său atunci când e bolnav. Ea nu poate să-şi găsească odihnă 
atâta timp cât ştia că fiul ei drag nu e deplin sănătos. Numai când îl vedea 
râzând şi voios, numai atunci se simţea şi ea fericită. Voia ca odorul ei scump 
să fie cel mai cuminte şi cel mai bun dintre toţi copiii. Dorea din tot suf
letul ca fiul ei să ajungă om învăţat, cu situaţie înaltă şi fericit, pentru ca 
de fericirea lui să se poată şi ea bucura.
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Anii au trecut, copilul a ajuns om mare, dar nu şi fericit, cum nădăj
duise buna lui mamă. El plecase de mult în lume, iar ea rămase singură 
acasă. Vieaţa copilului de altă dată şi a mamei sale a devenit cu totul tristă. 
Sub stăpânirea acestei dureri poetul îi împărtăşeşte :

Ce dureros se stinse deşarta-ţi aştep tare!
Pierdut'te văd din cruda vieţii vijelie,
Nenorocită mamă şi plâng că nu's in stare 
O slabă măngâire să-ţi dau, cât de târzie, —
Ce dureros se stinse deşarta-ţi aşteptare!

Icoana unei astfel de mame, care îşi consideră menirea ei de pe pă
mânt ca pe o jertfire a propriei vieţi pentru creşterea şi fericirea copiilor 
săi, aşa cum ne-a zugrăvit-o Vlahuţă, ne mişcă adânc sufleteşte şi ne face să 
preţuim în mamele noastre pe nişte fiinţe superioare, vrednice de o nemăr
ginită iubire din partea noastră.

Un suflet frumos de mamă ne-a înfăţişat Octavian Goga în poezia 
„Ruga mamei". O soţie de plugar se roagă în genunchi la Prea Sfânta Năs
cătoare, să aibă milă de durerea ei şi să-i însănătoşească feciorul. Ii spune 
Prea Sfintei că acest băiat li-e toată bogăţia la casă. L-au purtat la şcoli 
înalte, de unde s’a întors cu multă învăţătură acasă şi şi-au legat mari nă
dejdi de viitorul lui.

Ce recunosători ar fi Prea Sfintei Născătoare, dacă le-ar face feciorul 
iarăşi cum a fost, voinic şi frumos. Atunci ştiu ei că băiatul le-ar împlini 
şi ultima dorinţă ce-o mai au şi anume :

Să-şi caute mireasă,
Subţire ca o floare,
Ca floarea de cicoare 
Să facem nuntă mare 

✓  S ă curgă râuri vinu,
Să joace şi vecinu,
Vecinu Nicolae.

In adevăr, mare fericire ar fi pentru bieţii bătrâni, cari s'au străduit 
atât de mult cu creşterea băiatului, când ar vedea în casa lor veniţi la nuntă:

Tot domni cu 'nvăţătură,
Să cânte toţi din gură 
Şi’n horă să se prindă.

Biata mamă îşi iubeşta atât de mult copilul, încât e convinsă că Prea 
Sfânta Născătoare îi va asculta rugămintea, fiindcă şi Sfânta ştie că :

Umblata-a mult băiatu 
Şi ştie multă carte,
Adusă de departe,
Doar chiar dela împăratu !

Un suflet cin cile afară de duios şi iubitor de mamă ne-a arătat poetul 
Cerna în poezie „Mană". Se povesteşte aici următoarea întâmplare:
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O mamă îşi ceartă copilul în casă, înfr’un colţ. Acesta plânge şî-ş£ 
întinde manile spre mamâ-sa, rugându-o de iertare. Ea însă rămâne nemdm- 
rătoare. Prin apropiere nu e nimeni, care să-i spună copilului o vorbă de 
mângâiere.

Fiind seara, acesta se culcă, abia ţinându-şi plânsul şi adoarme sus
pinând. Mamă-sa însă nu poate adormi. Iubirea de copil îi alungă somnul 
şi o face să-i pară râu de supărarea ei de peste zi. Se scoală dela locul ei şi 
se duce lângă copilaş. Se apleacă peste el, îi sătută obrăjorii şi-l mângâie pe 
creştet. Vrea să-şi răscumpere asprimea cu diesmerdările ei duioase. Copilul 
îi simte mângâierile şi-şi întinde spre ea braţele-i drăguţe:

De gâtul ei s'anină în neşlire:
Toţi îngerii din ceruri îi sunt fraţi I 
învăluiţi de-a candelei lucire.
Copil şi m am ă dorm  înbraţ ş a ţ i . ■ •

Ştiind că numai iubirea de mamă este adevărata iubire pe lume, poe
tul doreşte să aibă lângă el, în clipa morţii, pe iubita sa mamă:

Că, bană, vei veni să-m i vindeci rana,
In clipa sfântă când voiu adorm i —
Când subt pleoape voiu strivi icoana 
Acestei lumi — ce n a fost, nici va fi ■ , ■

Intr'o icoană deosebit de înduioşătoare ne-a zugrăvit fiinţa scumpă a 
unei mame, Vasile Mibtaru, în poezia „Mama". O bătrână vine în portul ei 
dela ţară la oraş, ca să-şi vadă băiatul, care aoum e ,,domn cu multă carte“, 
întâlnirea dintre mama, ţărancă, şi băiatul, domn, e povesfită astfel:

A  bătut sfios la uşă, grabnic i-am  ieşit în prag ;
Ni s a um ezit privirea de iubire şi de drag ;
Sărutându-i m âna dreaptă, ea m'a strâns la piept, duioasă.
Şi 'ntrsbând-o câte-toate, am  îatrat apoi în casă.

Purtarea ei plină de sfiiciune faţă de băiat, pe care nu încetează de 
a-1 socoti ,,domn mare“, iar pe ea o biată ţărancă, ne mişcă adânc sufleteşte 
şi ne face s’o privim cu un nemărginit respect. Un suflet aşa de ales, cum. 
ne este zugrăvit în versurile citate mai jos, rar se întâlneşte în vieaţă:

Inlăuntrul casei mele, — câtă brumă — am  adunat,
Dă prilej ca biată m am a să se creadă ntr’un pala t:
Nu îndrăsneşte nici să între, cu opincile ‘n picioare.
Şi cu multă grijă, calcă doar pe alături de covoarei

E nevoie de stăruitoarele îndemnuri ale băiatului ei, ca să păşească 
mai cu îndrăzneală şi să şadă pe o canapea. Abia ridicându-şi apoi privirii® 
spre el, îi spune, deosebit de duios:

„ Mi-era dor de tine, maică... Ţi-am adus vreo zece ouă,
Niţel unt, iar colea n traistă nişte nuci vreo două sute ...
Şi, cu ochii plini de lacrămi, prinde iar să mă sărute.
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După câteva clipe de tăcere, iubita lui mamă începe a-i spune că 
simte că nu va mai trăi mult. De aceea a venit la el, să-l roage cum să îm
partă, după moartea ei, averea cu ceilalţi fraţi, ca toti să fie mulţumiţi şi cu 
toţii s’o vorbească de bine. El să n'o uite. Să mai vină după aceea pe acasă, 
ca să vadă satul că a avut mamă bună, de care copiii ei îşi aduc cu drag aminte:

„Şi-având tihnă şi odihnă  — la venire sau plecare. —
S'aprinzi şi la groapa maichii câte-un pai de lum ânare’

In versurile dela urmă este exprimată puternica iubire ce trebuie să 
fie între mamă şi copiii e i :

A tăcut apoi bătrâna şi-a plâns mult, cu lacrimi grele 
Ce curgăndu i lin în poală, se întâlneau cu ale mele.

Puterea de jertfă de care este în stare o mamă faţă de copiii săi, ne-a 
fost arătată de Alexandru Depărîţeanu în poezia ce urmează :

Erau trei să rm a n i: do i copii şi-o m am ă,
Şi păne .. un singur codru în tro  m aram ă  
M am a-l frănse în două şi dete pe rând  
La Ueştecare câte o părticea 
— M am ă, atunci copiii ziseră plângând,
Ţie ce-Ţi răm âne ?

— Vor, răspunse ea.

Din cuprinsul poeziilor amintite se pot desprinde învăţăminte şi pentru 
mame şi pentru copiii. Mamele trebuie să ştie că în aşa fel sunt datoare 
să-şi iubească fiii, încât să facă din ei oameni hot;rîţi de a munci şi a-şi da 
vieaţa pentru patrie. Copiii, la rândul lor, trebue să fie pătrunşi adânc de 
adevărul, că numai cine-şi iubeşte mama, îşi iubeşte şi patria, mama noastră 
a tuturora. Pentru a le dovedi aceasta, le pun sub ochi povestirea de mai 
jos, în forma cum am cetit-o :

„De multă vreme, Americanii au avut un războiu crâncen cu Spaniolii. 
In acest războiu, flota americană primise poruncă să atace corăbiile spaniole. 
Când se dădu ordin să înceapă lupta, un tânăr american, voind să între mai 
iute în rând, scăpă în apă un pachet pe care îl ţinea în mână.

— Am voie să-mi scot pachetul din apă ? întrebă tânărul pe un şef 
din apropiere. I se răspunsa: ,,Nu!‘‘ Cu toate acestea, tânărul sări în apă, 
pescui pachetul, se apucă de o funie şi, urcându-se pe vapor, se aşeză Ia 
locul său în front. Neascultarea lui a fost însă observată de şefi.

După sfârşitul luptei, tânărul nesupus a fost judecat de tribunalul 
militar şi a fost osândit la închisoare. Pentru ca sentinţa să se aducă la 
îndeplinire, trebuia să fie iscătită de comandantul flotei de războiu. Cetind 
sentinţa, încărunţitul ofiţer zise: „După vârstă e aproape copil. Aduceţi-1 
încoace, să-l văd şi eu !“

Tânărul se înfăţişă înaintea comandantului. La întrebarea acestuia: 
„ De ce ai călcat ordinul dat?", tânărul scoase din buzunarul dinlăuntru al 
tunicii o fotografie şi zise cu glas tremurător: „Marna!" Bătrânul luptător
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înţelese îndată ce voia tânărul marinar să spuie cu aceste vorbe: „Chipuii 
acesta trebuia să-l scot din valuri11.

Uitându-se la icoana mamei, comandantul şimţi că-i lăcrămează ochii» 
Apucă mâna tânărului, îl sărută pe amândoi obrajii şi-i zise: i,Un fiu, care 
îşi pune în primijdie vieafa pentru chipul mamei sale, şi-o va jertfi cu cre
dinţă pentru patria sa! Pedeapsa pentru călcarea ordinului |i se ridică1'» 

E bine, poate, să adaug că azi e nevoie în sufletul tineretului român, 
de multă iubire şi de o mare putere de jertfă pentru scumpa noastră patrie.

S I M E O N  L I V I U ,
elev, liceul Decebal.
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Influenţa lui Lamartine asupra
lui Cârlova

DE

ALMĂŞAN BUJOR, clasa VlI-a

In Octomvrie 1941 s‘au împlinit 110 ani de!a moartea poetului român Vasile Câr- 
lovs. Născut în 1809, în oraşul Buzău, ca fiu al lui Costea Saegiu şi al Stăncuţei Câilova, 
copilul a fost Înfiat de mic de unchiul său, Constantin Cârlova şt dus fa Târgovişte, unde 
locuia acesta.'

Învăţătura de carte şl-a câştigat-o In acest oraş. Se prea poate să fi învăţat la ace
iaşi dascăl', la care a învăţat şi Grigore Alexandrescu, care era târgoviştean şi cam de ace
eaşi vârstă cu Vasile Cârlova. In Târgovişte Grigore Alexandrescu a urmat la şcoala profe
sorului grec Rafail şi la şcoala lui Mitileneu.12

Vasile Câilova a fost înzestrat pe lângă talent poetic, şi cu minte ageră şi râvnă la 
carte, fiindcă din ceea ce a scris se poale scoate dovada, că avea cunoştinţe ttmeinice despre 
limbile şi literaturile grecească şi franceză. Mânat de înflăcărarea ce cuprinse sufletul tinere
tului intelectual din Muntenia şi Moldova, la vederea oştirii române, ieînfiinţală după o lungă 
vreme de umilire naţională, Cârlova a intrat în armată, unde după scurt timp a ajuns ofiţer 
şi unde nădăjduia să poată contiibui la înălţarea iubitei sale patrii. Moartea a pus însă espât 
avântului sau patriotic. Atins de o răceală de piept, care 1-a răpus In câteva zile, Vasile Câr
lova a încetat din vieaţâ în vârstă de 22 de ani.8

Dela el au rămas cinci poezii şi anume: „Păstorul întristat", scrisă pe când avea 
numai 18 ani; „Ruinurile Tâtgoviştei* şi „Rugăciune" scrise pe când avea 19 ani; „Marşul 
Românilor* şi „Inserarea" scrise pe când avea 21 ani. Toate au fost tipărite de Ion Eliade 
Rădulescu în foaia sa „Curierul românesc".

In trei, din poez ile sale, se observă o slabă influenţă a literaturii greceşti. Se vede 
însă mai mult influenţa poeţilor francezi şi anume în: „Păstorul întristat", influenţa lui Fio- 
rian. In „Ruinurile Târgoviştei", a lui Volney, iar în „Inserarea" inf uenţa lui Lamartine. In 
„Marşul Românilor" şi în „Rugăciunea" nu se observă înrâurirea nlciunui scriitor strein. In 
ce priveşte poezia „Inserarea", răsunetul poeziilor lui Lamartine se vede atât în ideea prin
cipală, cât şi în imagini'e ei poetice. In întâiele versuri ale acestei poezii, Cârlova ne des- 
tăinue că el, în amurgul fiecărei zile, adică atunci când „abia se vede a soarelui lum nă în 
vârful unui munte, pe fruntea unui nor" vine „în astă tristă vale" vi se aşează „pe muchea 
cea mai înaltă" de petrece acolo netulburat de sgomotul vieţii. Sufletul poetului este ferme
cat de frumuseţea naiurii ce îl înconjoară. înaintea sa se întinde până departe o câmpie „plină 
de iarbă* şi împodobită cu flori. I se arată apoi vederii „o dumbravă deasă", deosebit de

!! N. Cartagan şi S. A. Rădulescu- Pogoneanu: Carte de L. Română pentru clasa Vl-a.
2) Remus Caracaş: Biografia lui Gr Alexandrescu (Contribuţii). Bucureşti, pag. 8,
:! Bogdan—Ducă: 1st. lit. rom. moderne, Întâii poeţi munteni, (Cluj 1923).
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înrnioskă, din care se .revarsă spre el" cu dulceaţă , un vânt mai răcoros". In apropierea sa 
mai vede o , gârlă" al cărei şerpult, ce se pierde în zare, seamănă cu o pânză de o albeaţă 
sclipitoare. Urechea sa prinde, venind „de departe", „un glas de păstoriţe şi un fluer de 
păstor", pe care parcă îi şi vede păşind în urma turmei care paşte pe câmp.

Nu departe de el se aude deodată un murmur. Ce sâ fie oare? Păstorul care are 
drum pe acolo nu trece, fără ca să nu se oprească o clipă, pentru a-1 asculta. Este o filo- 
melă „ascunsă în stuf", al cărei cântec „pătrunzător" şi transmis prin „Eho" la o mulţime de 
suiiete, spune tuturora „că pieptul d’unde ese, hrăneşte un mare dor“. Cântecul acesta este 
atât de frumos, încât şi zefirul, ce se plimbă prin frunze, îl ascultă cu drag şl din când In 
când o roagă pe filomelă să cânte „ceva mai multişor".

Ziua a trecut de mult. Umbra nopţii s’a lăsat pe pământ. Pe cer „grămezile deştele 
încep sâ strălucească". Incet-incet şi luna „se urcă pe orizon", albind câmpiile şi urmându-§i 
„c’o frunte mai blajânr," calea ti cerească. Vine şi somnul de cuprinde în braţele sale „p’orl 
care muritor" şi care dn  porunca Celui de sus aduce mângâiere pământului. Totul s’a cu
fundat într'o mare linişte. Pământul doarme adânc, iar cerul a devenit mai răcoritor. Este o 
linişte adâncă peste tot. numai sufletul poetului nu este liniştit. Se sbate, aleargă, cauiă pe 
cineva, însă pe cine cauiă, n ci el nu ştie. Atâta simte că lipseşte de lângă el fiinţa care l-ar 
putea face fericit şi l-ar put.»a deci linişti şi negăsind-o este chinuit de o mare durere. Poezia 
se încheie cu o frumoasă asemănare Intre suiletul sbuciumat al poetului şi o luntre ce este 
asvârlită în toate părţile de valurile mării întărâtate de furtună şi de care nu se ştie dacă va 
fi adusă vreodată la ţărm de „vr’un vânt".

Aşa dar poetul îşi caută în singurătatea şi frumuseţile naturii, liniştea sufletească pe 
care şi a pierdut-o din cauza unei iubiri. Această linişte însă nu şi-o găseşte, aşa că sufle
tul Iui este de-a-pururea îndurerat.

Ideea aceasta se află şi în poezia lui Lamartine, intitulată „L’isolement", pe româneşte 
„Singurătatea".

Poetul francez îşi începe poezia, la fel cu poetul român, spunâr.du-ne că pe la 
„asfinţitul soarelui" vine „adesea pe munte", de se aşează „cu întristare" la „umbra stejaru
lui bătrân". îşi plimbă după aceea „la întâmplare priviri e pe câmpid" unde i se desfăşoară 
înaintea ochilor un „tablou schimbător", adică cu tot felul de frumuseţi.

In poezia „Înserarea , Cârlova spune:

Pâ când abia se vede a soarelui lumină 
In vârful unui munte, pe fruntea unui nor,
Şi zefirul mal rece începe de suspină 
P’ân frunze, pe câmpie ceva-şi mai tărişor;

P’acea plăcută vreme, în astt tristă vale,
De sgomot mai de laturi întotdeauna viu,
Pe muchea cea mai ’naltă de mă aşez cu jale,
Singurătăţii încă petrecere de ţiu.

întorc a mea vedere In urmă, înainte,
In dreapta sau în s ânga, când sus, când iarăşi jos,
Ş’ori unde priviri multe a desfăta fierbinte 
Şi inimă şi suflet găsesc mai cu prisos.

Această idee Lamartine a exprimat-o astfel:

Souvent sur la montagne, â l’ombre de vieux chene,
Au coucher du soleil, tristement je m'assied;
Je proroene au hasard mes regards sur Ia plaine,
Dont Ie tableau changeant se ddroule a mes pieds.

Adică:
Adesea pe munte la umbra stejarului bătrân
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In asfinţitul soarelui mă aşez cu întristare
Îmi plimb la întâmplare privirile pe câmpie
Al cărei tablou schimbător se desfăşoară la picioarele mele.

Pe câmpia din fata lui Lamartine de asemenea curge un râu, sau după cum spune el:

Ici gronde le fleuve aux vagues dcumantes;
II serpente, et s’enfonce en un lointain obscur.

In româneşte:
Aici vueşte fluviul cu valurile spumegânde;
El şerpueşte şi se 'nfundă într'o depărtare întunecată.

La Cârlova aceasta imagine este redată astfel:

Pe de o parte iarăşi o gârlă şerpuieşte 
întocmai ca o pânză se vede albă’n jos 
Şi ni se pare încă în vânt că fâlfâeşte 
Mişcându-se se petre talazul albicios.

Continuând cu înfăţişarea frumuseţilor din natură, în mijlocul cărora se găseşte, 
Lamartine mai vede un lac din ale cărui ape aşa de liniştite, încât se par că dorm, se ridică 
Ia orizont luceafărul de seară. Amurgul îşi aruncă ultimele raze pe vârful munţilor încoronaţi 
cu păduri întunecate. Luna sau „carul vaporos al reginei umbrelor" se înalţă pe cer, înâl- 
bind marginile orizontu ui. Versurile din „L'isolement" care cuprind imaginea lunii, sunt:

Et le rhar vaporeux de la reine des ombres 
Monte et blanchit d£jâ Ies bords de l’horîzcn.

Traduse In româneşte:

Şi carul vaporos al reginei umbrelor
Se urcă şi înălbeşte deja marginile orizontului.

Versurile corespunzătoare din „Inserarea" lui Cârlova, sunt:

Încet, încet şi luna, vremelnică stăpână,
Se urcă pe orizon câmpiile albind,
Şi plină de plăcere, c’o Punte mai blajânâ 
îşi caută de cale adesea mulţumind.

In „Inserarea" este vorba de car, dar nu de „carul vaporos al reginei umbrelor", ca 
în „L'lsolement", ci de carul nopţii. Tot aşa în „L’lsolement", se spune că păduri întunecate 
încoronează munţii, pe care Ii vede poe ul, adică „Au sommet de ces monts courron6s de 
bois sombrâs", pe când tn „Inserarea" este vorba de o dumbravă care încoronează câmpul sau:

Când o dumbravă deasă cu frunte prea măreaţă 
încoronează câmpul, s’arate mai frumos

Singurătatea în care petrece Lamartine, este turburată de sunetul religios al clopotu
lui din un tun gotic. Călătorul ce se abate pe acolo, este ţintuit pe loc de fiorul acestui con
cert sfânt ce se amestecă cu ultimele sgomote ale zilei. Cârlova a înlocuit sunetul religios 
„un son religieux" cu glasul filomelei, iar călătorul cu păstorul.

In poezia .Inserarea", după ce se fnşiră toate frumuseţile din natura înconjurătoare, 
se aminteşte de somn, care vine ca un mângâietor al pământului, de odihneşte în braţele 
sale pe muritori. In „L’lsolement" nu se vorbeşte nimic despre somn. Imaginea somnului, 
Cârlova a împrumutat-o din poezia grecească, de unde a luat şi pe zeitatea „Echo". In poezia 
„L’lsolement" după înşirarea frumuseţilor din împrejurime, se spune că oricât ar fi de Je 
măreţe, sufletul poetului nu simte In faţa lor niciun farmec. De aceea vorbeşte poetul despre el ;

Je contemple la terre ainsi qu’une ombre erranie:
Le so!eil des vivants n'ăchauffe plus Ies morts.
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Ad’că:
Eu contemplu pământul ca o umbră rătăcitoare 
Soarele celor vii nu Încălzeşte pe morţi.

In zadar îşi întoarce privirile dela o colină la alta, dela o margine a câmpiei Ia altă 
margine, dela miazăzi Ia miazănoapte, dela răsărit spre asfinţit, căci poetul nu găseşte ni
mic care să-l iacă fericit: „Nulle part le bonheur ne m’attend*.

In româneşte: „Nicăieri fericirea nu mă aşteaptă". Această stare de amărăciune sufle
tească poetul şi-o arată astfel:

Que me font ces vallons, ces palais, ces chaumietes,
Vains objets dont pour moi le charme este envole ?

Fleuves. rochers, forets, solitudes si cheres,
Un seul etre vous manque, et tout est d6peupl£!

Adică:
Ce-mi folosesc aceste vâlcele, aceste palate, aceste colibe,
Lucruri deşarte al căror farmec a sburat pentru mine ?
Fluvii, stânci, păduri, singurătăţi aşa de scumpe,
O singură fiinţă vă lipseşte şi totul este pustiu!

In poezia sa poetul român spune că în zadar s’a coborît liniştea peste întreaga îm
prejurime, fiindcă sufletul său tot nu este liniştit, ci „umblă fugar din loc In loc". O fiinţă 
este cauza acestei dureri şi aici ca şi în poezia „L’lsolement". De aceea sufletul poetului român»

Ce caută nu ştie, dar simte că lipseşte 
Fiinţa care poate să-l facă fericit,
Si nepufând găsi-o, în vreme ce-o doreşte 
In negura mâhnirii mai mult s’a rătăcit.

In continuare vedem că sufletul Iui Lamartine e frământat de gânduri dureroase, pe 
care nu Je găsim In poezia .Inserarea". Astfel pe poetul francez nici soarele nu-I mai în
cântă, aici chiar universul întreg. Ar dori să-şi poată lăsa lutul pe pământ şi să treacă In altă 
lume, unde adevăratul soare luminează alte ceruri, şi unde crede că l-ar apărea înaintea ochi
lor ceea ce a visat atâta sau cum spune e l : „Ce que j’ai tant rev£ parailrait a mes jeux'. 
Acolo şi-ar regăsi, în adevăr, şi sptranţa şi iubirea şi idealul. Se simte un exilat pe pământ, 
aşa că n’are nicio legătură cu acesta. Cum s’ar înălţa el, dacă ar putea, pe carul Aurorei, 
până la „obiectul vag" al dorinţelor sale:

Que ne puis-je, portă sur le clair de l’Aurore,
Vague nbjet de mes voeux, m’elancer jusqu’â toi!

Durerea din suflet II face pe poet să se asemene cu o frunză purtată de vânt:

Quand la feuille des bois tombe dans la prairie,
Le vent du soir se Jeve et l’arrache aux vallons;
Et moi je suis semblable â la feuille ftetrie;
Emportez-moi comme elle, orageux aquilons!

Adică:
Când frunza codrului cade pe câmpie 
Vântul serii se ridică şi o smulge din văi 
Si eu sunt asemenea frunzei ofilite:
Duceţi-mă ca pe ea, furtunoase vânturi!

In „Inserarea", Câriova şi-a asemănat sufletul ru o luntre:

întocmai ca o luntre ce, slobodă pe mare,
Nu poate de furtune a mai găsi pământ;
Ce n’are nici nădejde, că poate d întâmplare,
Ca vremea s ‘o arunce la margine vr’un vânt.
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Prin urmare, în poezia „Inserarea", Cârlo a a fost puternic influenţat de poezia 
„L'lsolement" a lui Lamartine. Amândouă poeziile exprimă un sentiment de durere isvorît 
din convingerea acestor poeţi, că vieaţa lor, din care lipseşte finţa-le iubită, este cu totul 
pustie. Amândouă sunt meditaţii. In ce priveşte fondul poeziei „Inserarea”, ea mai poate fi 
apropiată şi de alte poezii ale lui Lamartine, şi anume de „Le Lac" şi „Le Soir", pentrucă 
şi în acestea acelaşi sentiment este exprimat şi care din aceeaşi convingere a poetului izvo- 
reşte ca şi în poezia „L’lsolement".

In poezia „Le Soir" se găsesc imagini ci de pildă: „Stând pe aceste stânci pustii" 
adică „Assis sur ces rochers ddserts"; „Carul nopţii care înaintează", „Luceafărul t sare la 
orizont", „Steaua îndrăgostită Inălbeşte cu lumina ei misterioasă covorul de iarbă", pe care 
Cârlova Ie-a întrebuinţat în poezia mai sus amintit .

Cu toată influenţa acestor poezii, „Inserarea" este o poezie frumoasă. Vasile Cârlova 
este considerat întâiul poet modern în literatura română Printre motivele, pentru care i s’a 
dat acest titlu, a fost şi acela, că influenţa sub care şi-a scris o parte din poeziile sale, a 
fost influenţa poeziei franceze, poezie superioară poeziei neogreceşti, de care au fost influen
ţaţi po?ţii români care au scris înaintea lui

4
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Momente vesele 
din vieaţa lui L L. Caragiale

DE

VLAŞCEA.NU CONSTANTIN ol. VH-a

I. L Caregiale a fost unul dintre cei mai mari autori comici ei 
noştri. In articolul de feţă voiu încerca să vă redau, câteva momente 
hazlii din vieata lui-

In timpul vieţ i sale a fost de toate: Corector, ziarist şi director de 
revistă (Moftul român, Vatra, reviste humoristice), întdun cuvânt a fost 
«publicist român" cum îşi zicea singur Mai pe urmă a fost sufleur, actor 
şi director al Teatrului Nal'onal din Bucureşti.

In 1878 Caragiale scoate un pamflet, intitulat „Clopotul", scris nu
mai de el- Pe foita copertă sta scris: „Fodă hazlie şi populară" apare 
când iese de sub tipar, tirajul se face în 33 333 exemplare. Deviza este: 
„Ieftin şi bun“, 10 bani numărul*. Ca anexă, «Caragiale" tipăreşte şi un 
calendar al Clopotului, care se intitulează «Almanach hazliu şi popular" 
şi apărea: „Pe anul dela Mahomed 1252, dela Cristos 1878, cine va da 
50 de bănuţi, va căpăta acest almanah gratis". Almanahul era dedicat: 
„Cucoanelor şi Demoîzelelor din toate mahalalele, fundăturile şi marginile 
Bucureştilor precum şi tu'uror Monşerilor becheri şi familişti*1. Şi acum 
ceva din cuprinsul almanahului: Ca să evite plictiseala, provocată prin 
arătarea zilelor, când va fi lună plină, pătrarul I, etc.. Caragiale strecoară 
câte o glumă pentru fiecare lună a anului- Astfel, relativ la Ianuarie, Ca
ragiale constată: „Frigul pentru cei fără paltoane e cu 15 grade mai 
mare decât pentru imDaltonaii". Pentru Februarie: . Balurile mascate vor 
hotărî pe multi căsătoriţi să poarte jalbă de despărţire". Pentru Septemvrie, 
Caragiale face următorul pronostic: „Ploi mari. Dâmbovija se umflă, Pri
măria profită de oCazie să o declare navigabilă, şi a publica licitaţie,- 
pentru luarea în monopol a navigaţiei Dâmboviiene pe 10 ani.

Tot în acest timp Caragiale este chemat de Regele Carol I îa palat, 
pentru ca să discute inpreună diverse chestiuni literare. In timpul conver 
saţiei, Caragiale cere regelui 1000 lei împrumut. Regele a râs cu multă 
poftă şi i-a z i s : — Regele nu împrumută; Regele d ă ! Atunci Caragiale s* 
replicat: — Dar Caragiale nu ia, Caragiale numai împrumută.
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Plecând dela Rege, Caragiale află ecasă  o scrisoare dela prietenul 
său Anton Bacalbaşa, în care era scris: „Vino diseară, să prânzim in- 
preună, tot ca ieri, la Andrei. Cu o singură condiţie: „Nu mai vreu să 
fiu păcălit. Plătesc eu mâncarea şi tu băutura".

In anul 1893 Caragiale scoate „Moftul Român", revistă spiritua]ă, 
naţională. Organ bi-ebdomadar pentru răspândirea ştiinţelor ocultelîn Dacia- 
Traiană. Iată articolul proeram intitulat «Moftul Român* :

eu — Ce mai scriu gazetele, nene,?
Nenea-Mofturi!
eu — Ce era azi la Cameră ?
D. Deputat- Mofturi!
Un cerşetor degerat-Fă-ti pomană, mor de foame-
Un domn cu burtă-Mofturi-
Un june cu revolverul în mână*Dacă nu mă iubeşti, mă omor
Dşoara Acrivita. — Mofturi-
Dr- Babeş-Feriti-vă de apa nefiltrată, are germenii tuturor boalelor
Un mitocan Mofturi
Pacientul — Doctore, Mor
Doctorul (foarte liniştit) — Mofturi
Un spiritist (învârtind masa) — Ce este lumea ?
Spiritul-Mofturi
X- — Mâine seară e o eclipsă de lună.
Y. — Mofturi.
Moft, Mofturi!
0  M oft! tu eşti pecetea şi deviza vremei noastre.

Anton Bacalbaşa, care scria la „Moftul Român“ rubrica „Parnasuî 
Român‘\  cu ocazia unor congrese socialiste, la care luase parte, a uitat 
să-şi scrie rubrica. Caragiale atunci înserează în ,,Moftul Român" cu litere 
compacte şi mari următorul anunţ : „S*a pierdut! Cu ocazia marelui con
gres socialist, s ‘a pierdut un Tony“.

lată care îi erau semnalmentele, date de Caragiale: ,,Mic, nervos 
şi drăcos, se iritează extrem, când glumeşti, ori cât de incorect asupra 
socialismului ştiinţific, atunci devine muşcător".

Altădată, Al. Davila povesteşte că, pe când Caragiale era directorul 
Teatrului National, s ‘a întâmplat următoarea scenă: „La o repetiţie, auzind 
pe Mija că pronunţă regele „Prian“, o întrebai de ce nu zice„Priam", cum, 
Mita îmi spune că aşa este scris în rol „Dar cine era regele „Priam?", 
insistai eu. — Eh vre un rege^deral lor, de-al „frantujilor" replică Mita. 
Rămăsesem tâmpit, dar crezui de cuviinţă să-i explic Mitei cine era regele 
„Priam". Mai spune-Ie şi tu — îmi şoptilCaragiale la ureche, — că eu m am  
plictisit*'! Ceilalţi actori ştiau probabil, cine fusese regele Priam, dar Mita 
avea voie să nu ştie nimic, pentrucă avea talent-

Pe timpul directoratului său Ia Teatrul National, Caragiale asista 
des la şedinţele faimoasei societăţi literare „Junimea" din Iaşi, de unde
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trimetea regulat scrisori în versuri prietenului său, P. Missir din Bucureşti

Missiraş,
Sînt în Iaşi 
Sau în Ieşi.
Dacă ieşi 
Dela slujbă,
Vin la cujbă-

Al matele 
Caragiale

Şt. O. Iosif povesteşte că, pe când Caragiale era berar, s ‘a dus odată 
la berăria acestuia, cere se numea «Bene Bibenti* şi auzi următoarea 
discuţie între un consumator şi Caragiale-

— Da, domnule, eu sunt patronul berăriei.
— Aha d-ta eşti dl Bibenti? Ia şezi colea, nu bei o bere?
— Nu, mulţumesc, nu beau, că de aia îmi zice Bibenti
— Şi mulţi clienţi ai d le Bibenti?
— Vre-o treizeci, dar între aceştia este unul care consumă singur 

atât cât consumă toii cejalalti la un loc-
— Ce spui? Bea straşnic- Şi cine e acel muşteriu?
— Eui Căci eu singur am nevoie de mai multă bere decât ceialalfic
— Păi, bine. domnule Bibenti, ziceai că nu bei—
— Eu?., nu beau domnule; e u ., consum-
In timpul cât era berar, Caragiale în colaborare cu C  Pavelescu &  

făcut următoare epigramă:

Iancu Luca Caragiale 
Iii dă bere cu măsură.
Face şi literatură,
Numai nu face parale.

Epigramistul Dimitrie Teleor a scris următoarea epigramă Ia adresa 
berăriei lui Caragiale:

Şi erau în berărie:
Mese, scaune, pocale,
Chelneri, sticle şi butoaie 
Şi neică Iancu Caragiale-

Şi ca încheiere vă voiu arăta un schimb de telegrame între Caragia- 
le şi Radion. Caragiale era la Berlin, când la Iaşi se juca „O scrisoare- 
pierdută1* în cadrul sărbătoririi pentru vârsta de 60 de ani, pe care o îm
plinea. Cu această ocazie Radion îi transmite următoarea e pi gram»-ta»* 
legramă.

Muzici, marşuri triumfale 
Şi discursuri şi urale,
Ici-colea doar capuri goale,
Pline însă loji şi stale
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Morală:
La Berlin stai Caragiale,
Dar la Iaşi tot faci-, parale.

Caragiale era de părere contrară, căci răspunse:

Toate bune, Caragiale,
Dar pe-adresa dumitale 
Nu prea vin din Iaşi parale . - 
Am destule... festivale!

Morala:
Ce păcat, că nu se poate cu de toate.
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IN COLONIA DE VARĂ DELA DEVA
de

SÂNGIIORZAN TRAIAN

A fost cea dintâi vacanţă de vară pe care, înslrăinaf de fot ce am mai scump pe 
îume, părinţi şi fraţi, înstrăinat de frumosul meu sat natal, de care mă leagă atâtea amin
tiri pline de farmec, a trebuit s ’o petrec în altă parte şi nu la casa mea părintească.

Isprăvisem anul şcolar la o şcoală secundară din Baia de Arieş, când primisem
ordin de a pleca în colonia de vară, ce avea să se organizeze la liceul »Decebal« din
Deva. Am stat mult timp nedumerit, întrebându mă ce am să fac în mijlocul unor copii, 
în sufletul cărora n’am să întâlnesc bucurii, ci numai suferinţe şi dor după cei rămaşi sub 
cotropirea duşmanilor ţării.

După o călătorie de o zi şi o noapte cu trenul, am ajuns în gara Deva, de unde 
m’am îndreptat spre internatul liceului de băieţi. Aici m’am întâlnit cu camarazii, cu car
aveam să trăiesc cele două luni de vacanţă. Nu voiu putea uita nici când primirea părin
tească şi alât de mişcătoare ce ne-a făcut-o domnul director Sirca. A ştiut să toarne mân
gâiere peste rănile sufletului nostru şi să ne insufle nădejde, că în curând ne vom revedea 
plaiurile din pământul cărora am fost smulşi cu atâta sălbătăcie şi aruncaţi pe meleaguri 
atât de îndepărtate.

Prietenia între camarazi s ’a legat repede, deşi erau veniţi din toate ţinuturile smulse 
de duşmanii neamului nostru, pentrucă durerea totdeauna apropie sufletele oamenilor, pe 
când fericirea le îndepărtează.

N’am fost lăsaţi însă de capul nostru, cum am crezut, ci am fost supuşi unui 
program de lucru, ceea ce la început nu ne-a prea plăcut. Ne-am obişnuit însă repede cu 
el, când am văzut că domnii profesori au renunţat la vacanţă, numai pentru a se putea 
ocupa de noi. Veneau în mijlocul nostru, ca între nişte fraţi mai mici ai lor, nu ca să ne 
chestioneze ca la lecţiile din clasă, ci ca să ne cunoască durerea şi să ne vorbească cu 
încredere că pământul nostru strămoşesc iar va fi liber şi iar vom avea o ţară mare ş. 
frumoasă. Am avut dar fericirea, ce ne-a mai alinat dorul de cei de-acasă, de a auzi con-1 
ferinţe nu numai frumoase, dar şi pline de învăţeminte, ţinute de dl director Sirca şi domnii 
profesori: Sporea, Zamfir, Lupu, Lupşor, Mărgineanu, Cotuţiu, Avram, Bran, Glăvan, Jacolă, 
Jula, Opriş şi Sărbovan. Am mai ascultat conferinţele doamnelor profesoare: Fătu, Mun- 
îeanu, Săvescu, precum şi cursul de stenografie, care a dat un rezultat frumos, ţinut de 
domnişoara profesoară Herţeg. La aceste conferinţe s ’au adăugat conferinţele ţinute de 
distinsul scriitor, piotopopul Dăianu dela Cluj, de domnul profesor Ghinea dela Şcoala Nor
mală şi de alţi intelectuali din localitate.

Unele din aceste conferinţe, ca de exemplu, cele ţinute de dl profesor Mărgineanu 
despre lupta neamului românesc împotriva bolşevismului şi despre iubirea de ţaiă a solda
ţilor noştri, ne-au sguduit atât de tare sufletul, încât am renunţat de multe ori la orice 
plimbare prin oraş, numai ca să le auzim.

Tot aşa de plăcute au fost orele de cor făcute cu dl profesor Ignaton, cu care am 
învăţat multe cântece patriotice şi doine, cari exprimau tocmai durerea sufletului nostru.
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Nu ne-au lipsit nici jocurile distractive şi sportive, precum nici excursiile ce le-ara 
făcut în dese rânduri, în mai multe părţi ale judeţului Hunedoara, care e foarte bogat în 
monumente, ce ne vorbesc despre formarea şi trecutul neamului românesc pe pământul 
Ardealului.

In serile frumoase am organizat şezători cu cântece, recitări şi glume. După ase
menea şezători ne simţeam mai veseli şi mai dispuşi la muncă.

La sfârşitul coloniei, domnul director Sirca ne a cumpărat celor mai săraci haine şî 
încălţăminte.

Astfel, datorită domnului director Sirca şi profesorului Zamfir, mort în toamna 
aceasta în sfântul nostru războiu împotriva bolşevismului, am petrecut o vacanţă frumoasă. 
Câţiva dintre noi am rămas la liceul »Decebal« din Deva, pentru a ne continua studiile sub 
ocrotirea aceloraşi profesori, cari ne-au îmbrăţişat cu atâta dragoste în vacanţa de astă 
vară. Pe lângă această mulţumire, avem şi o dorinţă şi anume aceea, de a ne vedea cât 
mai curând părinţii şi fraţii, pentru a le vorbi şi lor despre îngrijirea părintească ce am 
avut.-o în colonia de vară, din anul 1941, dela liceul »DecebaI« din Deva.

f
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îndrumarea tinerelului român 
pe căile Mântuitorului

de
DUMINICĂ ALEXANDRU MOISESCU

Izbucnirea noului război mondial nu este altceva decât urmarea abaterii dela învă
ţăturile lui Isus Hristos. O mare parte din oameni au uitat de Dumnezeu şi au luat în râs 
învăţăturile bisericii creştine. Mânia Atotputernicului n’a întârziat să se deslănţue asupra 
lumii. Din acest pârjol niuicitor omenirea nu va putea scăpa cu vieaţă, decât prin mila lui 
Dumnezeu. Intre oameni trebue să se coboare din nou iubirea şi bunăvoirea, adică ceea ce 
a propovăduit Isus Hristos pe pământ.

Bătrânii noştri au fost buni creştini, de aceea Dumnezeu le-a ajutat să-şi împlinească 
dorinţa de veacuri, să unească adică pe toţi românii la un loc, într’o ţară mare şi frumoasă. 
Păcătoşenia unor oameni sus puşi, de mai târziu, a atras asupra noastră pedeapsa lui 
Dumnezeu, prin pierderea unei mari părţi din trupul scumpei noastre ţări. Această parte 
die pământ strămoşesc, după care neamul românesc p'ânge amar, vom redobândi-o tot cu 
ajutorul lui Dumnezeu. Spre Dumnezeu trebue deci îndreptat sufletul tineretului român.

Din strădania domnilor profesori de religie, Octavian ]ula şi Victor Oprişu, de a 
creşte din elevii liceului din Deva ostaşi hotărâţi de a-şi da vieaţa, nu numai pentru reîntre
girea scumpei noastre patrii, ci şi pentru biruinţa creştinismului asupra bolşevismului păgân, 
şi de a stârpi imoralitatea dintre oameni, au luat fiinţă la liceul »DecebaI, cele două socie
tăţi religioase, una a elevilor ortodocşi, alta a elevilor uniţi.

Societatea ortodoxă, numită »Sfântul Gheorghe«, având ca preşedinte pe elevul 
Leşnican Tiberiu, a desfăşurat în cursul anului trecut o activitate foarte rodnică pentru în
drumarea elevilor spre izvorul mântuirii şi al fericirii omeneşti, ce nu se găseşte în nicio 
altă învăţătură din lume, decât numai în învăţătura veşnică şi singura adevărată a Mântui
torului Isus.

S’au ţinut mai multe şedinţe religioase, sub conducerea d-lui profesor Octavian jula, 
programul lor conţinând şi frumoase puncte literare şi muzicale. S ’au făcut printre elevi 
colecte, adunându-se sume însemnate, pe seama «Societăţii pentru ocrotirea orbilor din 
România*.

Societatea unită, numită »Sfântul Ieremia Românul«, având ca preşedinte pe elevul 
lanul Iacob, a fost un puternic instrument de împărtăşire a sufletului elevilor, cei mai mulţi 
refugiaţi din Ardealul de miazănoapte, cu dumnezeieştile învăţături ale Iui Isus. Din con
tribuţiile elevilor s ’au pus bazele unei biblioteci cu caracter religios. La şedinţele societăţii, 
ţinute sub conducerea d-lui profesor Victor Oprişu, s ’au ţinut conferenţe deosebit de fru
moase şi educative, nu numai din partea elevilor, ci şi din partea doamnei profesoare Mun-
teanu, cu concursul elevului Petre Augustin, precum şi de dl profesor Ion Mărgineanu.

Sufletul tineretului român trebue îndrumat de toate instituţiile de stat şi particulare, 
eum este îndrumat de cele două societăţi religioase dela liceul »Decebal« din Deva, pe
căile Mântuitorului, pentrucă statul nostru va putea redeveni mare şi puternic, numai dacă
la temelia lui va sta totdeauna credinţa în Dumnezeu şi morala creştină.
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Sportul şi tineretul român
de

SCOROBETE PETRE cl. Vil-a

Sportul nu mai este privit astăzi ca o pierdere de vreme şi nici ca o îndeletnicire 
potrivită numai pentru cei cari ar voi să se angajeze pe la circuri, cum era privit la noi, 
pânăţmai acum câţiva ani. Dimpotrivă, sportul este considerat în toate stralurile socie
tăţii noastre ca cel mai bun mijloc de formare a unui tineret viguros şi plin de curaj. Po
porul român are nevoie, mai ales în împrejurările grele de azi prin care trece omenirea, 
de soldaţi puternic, în stare să înfrunte şi cele mai grozave războaie şi să apere exis
tenţa neamului nostru.

Scopul acesta s ’a urmărit prin sport de mulţi ani la liceul de băieţi »Decebal« din 
Deva. Domnul profesor de educaţie fizică Aslău a izbutit să scoată din elevii acestui liceu, 
elemente de mare valoire pentru sportul românesc Dacă ar fi să caracterizăm din punct 
de vedere al sportului anul şcolar ce s ’a scurs, s ’ar putea spune despre el cu toată în
dreptăţirea că a fost un an de muncă intensă pe terenul educaţiei fizice, deşi domnul pro
fesor Aslău a tost multă vreme concentrat.

Cele dcruă matchuri de footbal pe cari echipa liceului »Decebal« le-a susţinut în 
cursul acestui an, unul cu liceul »Avram lancu« din Brad şi altul cu Şcoala Normală din 
localitate, au dovedit o frumoasă pregătire sportivă la elevii liceului din Deva.

Cu aceeaşi ardoare au fost cultivate şi celelalte ramuri ale sportului practicat în 
şcolile româneşti. Pentru aceea însă n’a fost negiijită învăţătura de carte. Elevii acestui 
liceu n’au pierdut nici când din vedere faptul, că pentru a putea deveni folositori patriei, 
trebue să aibă nu numai un trup viguros, ci şi o minte luminată şi un suflet mare, stăpâ- 
pânit mereu de sfintele aspiraţii ale neamului românesc. Idealul lumii vechi: »Mens sana 
in corpore sano«, a devenit şi idealul tineretului român de azi.

Sportul este deci calea ce duce spre un mare ţel naţional.
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Adivifatea Soc. de lectură „Al. Vlahufă
de

TĂNĂSESCll V. d . VIIF-a

Respectând tradiţia, voiu face în câteva cuvinte o privire retrospectivă» asupra acti
vităţii de un an, a societăţii noastre de lectură »AI. Vlahuţâ*.

Poate că soarta a vrut ca munca noastră din acest an — ca şi a altora — să fie 
stânjenită în mersul ei de frământările timpului. Cu toată stăruinţa, munca noastră n'a pu
tut-o egala pe aceea a anilor precedenţi. Vremurile paşnice pentru cei anteriori, nu ne-au 
surâs şi nouă.

Insă cu tot învălmăşagul de evenimente prin care am trecut, noi ne-am făcut dato
ria. Numărul de şedinţe a fost mai restrâns ca în anii precedenţi, însă toate au fost înăl
ţătoare de suflete şi aducătoare de mulţumiri depline.'

Am asistat şi în trecut la şedinţele de lectură, dar, drept să spun, parcă nu aveau 
acel farmec şi acea putere de atracţie, ca acestea de acum. Poate că datorită acestor 
timpuri sbuciumate, găsiam în ele o alinare la gândul ciuntirii trupului ţării noastre şi în 
acelaşi timp trezea în noi, speranţe de mai bine în viitor. Aceste şedinţe erau adevăratele 
întăritoare de suflete şi din lecturile făcute aici. emana cea mai fierbinte dragoste, faţă de 
tot ce e românesc.

De pildă, nu pot uita acea seară de Vineri, cârd unul din camarazii noştri ne-a 
citit despre »Luceafărul« lui Eminescu din volumul D Iui I. Al. Brătescu-Voineşti: »Din pra
gul apusului«. Cum acest volum apăruse de curând, bucata de lectură oferea ceva nou şi 
foarte atractiv. Cel care citea ne a captivat pe toţi cu această bucată, fn timpul lecturii 
mi-am întors ochii prin sală. Cei mai mulţi cu caetele pe bancă şi bărbiile rezimate în palme 
ascultau cu o atenţie ne mai văzută, lectura. Nu se auzea nici o şoaptă. Toţi încremeniseră 
în ascultarea lor. La sfârşitul lecturii se putea citi în ochii tuturor o caldă mulţumire.

Trebue să recunoaştem, că sufletul nostru, al tineretului, este foarte înclinat spre 
astfel de activităţi. Trebue de asemenea să afirm că aceste societăţi îşi au rostul lor. Şi 
anume: de a face să încolţească în sufletul tineretului dragostea de o lectură bună, căci 
din păcate mişună în loate părţile romanele proaste, care sunt citite cu predilecţie, fără 
ca să-şi dea seama de pericolul ce-1 reprezintă, şi de ce produce în fiecare individ, un spi
rit activ, care de pe acum să depună o activitate multilaterală, încât în vieaţă toate să-i 
pară mai uşoare.

Pe cei care vor veni după noi, îi îndemn să lucreze cu râvnă Ia această societate 
de lectură, căci trebue să ştie toţi, că astăzi, chiar şi prin cea mai umilă activitate, desfă
şurată cu mult sârg, se poate fi folositor patriei.

Patria are nevoie de sufletul plin de avânt al tineretului. De aceea, dan această 
societate, faceţi să emane, ca şi în trecut, cel mai fierbinte patriotism şi cea anai treaza 
conştiinţă românească, ca cei ce vor veni la rândul lor după vot, să  poată spâne r. fată l  
Aceştia şi-au înţeles misiunea lor !
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PREGĂTIRE PENTRU VIE AŢĂ
de

BOENGIU STELIAN ci. VII~a

S’a spus de mulţi învăţaţi şi pe bună dreptate, că şcolarii ar trebui să şi închipue, 
ori de câte ori întră în clase, că văd scrise deasupra uşii cuvintele spuse de filosoful Se
neca; -Non scholae, sed vitae discimus«, adică: »Nu învăţăm pentru şcoală, ci 
pentru vieaţă».

Dacă elevii s ’ar pătrunde de acesta adevăr, atunci ar îndrăgi cartea şi ar învăţa cu 
mai multă râvnă, de cum învaţă astăzi.

Fiecare popor cult doreşte să aibă un tineret muncitor, cinstit, luminat şi iubitor de 
neam şi fără. Statul are atunci din cine îşi alege conducătorii cari să-l ducă la bună stare 
şi fericire.

Pregătirea elementelor de conducere a vieţii publice trebue începută de timpuriu. 
Astfel elevii şcoalelor secundare teoretice au datoria să-şi adune cunoştinţe temeinice, pentru 
a putea clădi pe ele învăţătura ce vor primi-o mai târziu la şcolile mai înalte.

Ascultând de îndemnul domnului director Sirca şi al domnului profesor Lupu, izvorîi 
din preocuparea de pregătirea elevilor dela liceul »Decebal« din Deva, pentru vieaţă, clasa 
a Vl-a dela această şcoală, a înfiinţat în anul şcolar trecut o societate ştiinţifică şi literară, 
căreia i-a pus numele »Octavian Goga«. Prin alegerea acestui nume, elevii au voit să arate 
că gândul lor le este, în primul rând, la pământul robit al Ardealului, în ţărâna căruia îşi 
doarme somnul de veci marele poet naţional.

Societatea a funcţionat sub preşedinţia elevului Vasinca Mircea, având ca secretar 
pe elevul Scorobete Petre. S ’au ţinut nouă şedinţe, în care s ’au cetit şi discutat multe şi 
însemnate subiecte cu caracter ştiinţific şi literar, s ’au recitat poezii, cele mai multe cu 
fond patriotic şi s ’au cântat cântece şi arii naţionale.

In afară de sprijinul preţios al dlui profesor Ştefan Lupu, societatea s ’a bucurat şi 
de concursul domnilor profesori Nicolae Lupşor şi Petre Zamfir, cel din urmă mort ca erou, 
în toamna acestui an, pentru cruce şi patrie, pe frontul dela Odesa.

Trecând în revistă rezultatele frumoase ce le-a dat această societate, numai în timp 
de un an, nu mă pot stăpâni, să nu revin asupra ideii spuse la începutul acestor rânduri 
şi anume că societăţile literare şi ştiinţifice şcolare, ajută pe elevi să-şi adâncească şi 
cristalizeze cunoştinţele câştigate la orele de lecţii şi din lectura particulară şi prin aceasta 
să se gregătească pentru vieaţă.

A se pregăti jcât mai bine pentru vieaţă, este o mare obligaţie pentru tineretul 
român de azi.
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I „Doamna Curie ‘ de Eva Curie
Bucureşti, 1940

rt de
MĂRCUŞ NICOLAE cl. V-a

Această preţioasă carte, în care ni se înfăţişează devotamentul doamnei Curte,, care 
s ’a pus cu totul în slujba oameniri, a fost scrisă de fiica ei, Eva Curie şi tradus:» In româ
neşte de Al. lacobescu.

Doamna Curie întruchipează vieaţa plină de muncă şi de jertfă pentru ştiinţă, că
reia i s'a dedicat cu totul. Fiinţa ei însemna prea puţin în preocupările ei, fiind cu fotul 
devotată şi familiei. Prin această stăruitoare şi îndelungată muncă a reuşit să descopere 
radiumul, cel mai bun şi singurul remediu pentru vindecarea bolnavilor de cancer, afund când 
este aplicat la timp.

Doamna Curie a fost de mică deprinsă să întâmpine greutăţi şi suferinţe. Suferinţe» 
căci la vârsta de 9 ani i-a murit o soră, iar la 11 ani i a murit mult iubita ei mamă. Greu
tăţi, căci a făcut liceul sub stăpânirea rusească şi cu toate acestea l a absolvit m  meda
lie de aur.

Dorind a şi continua studiile, dar neavând mijloace materiale, a împlinit timp de 
trei ani funcţiunea de profesoară, după care strângându-şi suma necesară a plecat, spre 
durerea tatălui ei, Ie Paris. Şi aici a întâmpinat multe greutăţi, necunoscând pe nimeni şi 
neavând prea mulţi bani. Cu toate acestea, ea a studiat mereu, locuind într’o mizerabilă 
mansardă. In timpul studiilor făcu cunoştinţă cu Pierre Curie, un mare fizican care deveni 
apoi soţul ei.

Intr’o zi, pe când lucra pentru teza de doctorat, doamna Curte a observat că din 
materia, cu care lucra, ies nişte radiaţiuni, pe cari, în amintirea patriei ei, Polonia, îe-a 
numit »Polonium«. Văzând aceasta, ea s’a pus pe lucru împreună cu soţul ei, casăextragă: 
materia, care emana aceste radiaţiuni. In acest scop a comandat 10 tone de cărbuni spe
ciali, şi după 4 ani de muncă supraomenească într’un infect hambar, fără scule perfecţio
nate, ea a reuşit, să facă renumitul gram de radium, care emana nişte raze foarte pâtrun- 
zătoare, pe cari le-a aplicat asupra canceroşilor cu rezultatele cunoscute. Aceasta a fost 
una din cele mai mari şi mai preţioase descoperiri din lume.

Nu mult după această descoperire, Pierre Curie moare într'un accident şi iasă m 
urma lui inima îndurerată a unei soţii, mamă a două fiice. Doamna Curie suportă eu greu. 
această lovitură, totuşi ea lucrează continuu pentru binele omenirii. In războiul .mondial a  
înterprins un serviciu de radioscopie. .

Spre marea tristeţe a întregii omeniri, doamna Curie s’a stins din vieaţâ sni f. Iulie 
1934, având 67 ani, o vârstă Ia care mai putea ajuta omenirea in slujba cama. s'a. pur®
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Durerea unei nonţi de toamnă
de

GRAD ŞTEFAN d . V-a

Au sbural spre înălţimi, stropi din rouă nopţii albe, 
Dănţuind un joc păgân din trecute vremi de basme, 
Stele palide şi luna şi luceferii, toţi aştrii 
Cei bătrâni de o veşnicie,**răzvrătitu-s’au sihaştrii.
E o noapte de rubine într’un răsărit de toamnă. 
Stelele ţi aţin privirea, ca durerea să-ţi adoarmă,
Dar e numai de o clipire, o vremelnică uitare,
Căci durerea plânge in suflet: «îndurare, îndurare«! 
Un popor cu o crudă soartă, îndurarea Ta o cere 
Şi cu glasul disperării strigă: »Dă-ne mângăiere«! 
»Nu lăsa în părăginire neamul nostru românesc,
Ci fă iar realitate, un vis mare strămoşesc«!

Printre nori şi stele albe, tot mai sus dela pământ, 
Către slăvi necunoscute vântul duce un jalnic cânt. 
Se înfiorează luna; stelele au stat pe loc, 
Suspinând, să afle toate că pămâniu-i scrum şi foc 
Şi că nedreptatea-i mare. Sânge strigă sus la ce r : 
»Fă să aibă iar dreptate cei ce merită şi-o cer«!

FOLK LOR

Strigături din Gorj
culese de

ISCRULESCU N1COLAE cl. V-a

Mândro, tu m’ai blestemat,
Ca să stau tot concentrat- 
Să stau, mândro, 2i şi noapte,
Cu raniţa tot în spate.
Şi să dorm pe paie ude,
Că-i departe şi n’am rude.

*
Săraci cioarecii mei,
S’a ’nsurat tata cu ei,
Iar acum e şi mai bine,
Că mă 'nsoară şi pe mine.

*

Fetiţă de om bogat,
Nu pripi la măritat,
Ca floarea la scuturat.
Căci floarea mai ’nfloare-odată,.
Dar tu nu te mai vezi fată.
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