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OCT AVIAN GOGA CA LICEAN
de

Dr. ILIE DĂIANU

Elevii refugiaţi, adunaţi In 1941 în tabăra de vară la Liceul Decebal din Deva au 
avut prilejul să asculte câteva lecţii sau conferinţe, ce li le-a făcut Părintele protopop Dr. 
Ilie Dâianu, refugiat dcla Cluj şi stabilit piovizoriu în Deva.

Conferinţele au făcut parte din seria : „Scriitorii, pe care i-am cunoscut în viaţă*. Dăm 
aici resumarea unei din acestea conferinţe datorită chiar autorului lor.

Pe Octavian Goga l‘am cunoscut de la distanţa prin anul 1897, când era In clasa a Vl-a 
a liceului de stat din Sibiu. Eram directorul „Tribunei* de atunci şi eram şi eu tânăr de vreo 
28 de ani. In redacţie aveam pe lângă T. V. Păcăţianu şi pe Silvestru Moldovan, un geograf 
al nostru, care cel dintâi a început a scrie şi publica descrieri ale unor părţi ale ţării arde
lene. El avea un nepot la liceu, Vasile Moldovan, „Drumaru* de mai târziu, — care umbla 
adeseori pe la redacţia noastră şi devenise un om de casă.

Redacţia era In str. Tribunei, de azi-atunci Quergasse Nr. 15. La stradă era administra
ţia, cu un local de librărie, prăvălie şi administraţia fo ilor (Tribuna şi Foaia Poporului), iar 
în curte într'un local Interesant era instalată Tipografia institutului. Despre acest local se spu
nea că ar fi fost mai înainte biserică. Adică întâia capelă ort românească în oraşul Sibiu. 
Turn nu avea şi nici nu era permis Românilor în oraşele Ardealului să facă turnuri, dar 
întreagă forma localului arăta a fi fost biserică. Dincolo de această sală a tipografiei, mai 
era un corp de case, cu 3 camere, care da spre un parc „Schiller Park*, în care s’a aşezat, 
mai tâfziu statuia lui Gheorghe Bariţiu, în faţa Palatului Cultural*, al Astrei. Aci era redacţia, 
care avea intrare directă dinspre parc. Acum casa nu mai există. In locul ei's'a ridicat o 
casă mare cu etaj, proprietate românească.

Vasile Moldovan, liceanul, scria versuri şi mi le aducea mie spre publicare. Erau slăbuţe 
încercări, dar pentru încurajare şi din considerare pentru unchiul său, mai publicam câte una 
din ele. Odată aduse nişte versuri şi pe lângă ale lui, îmi dSdu şt unele care zicea că-s ale 
unuia, Octavian Goga, dar sunt „slabe", adaugă el.

— Lasă-le numai aci, şi vom vedea, când vom avea vreme să le cetim-îi zisei, ca să 
scap, având lucruri mai urgente.

Cetindu-le, observai că verşi rile acelei Octavian, criticate înainte de colegul său, erau 
mai bune decât ale lui Vasile Moidovan şi le publicai.

Peste o vreme Vasile al nostru veni din nou cu versuri, de ale lui şi de ale lui 
Octavian Goga.

— Dar de ce nu vine şi Goga pe la noi ? îl întrebai pe curier, aş vrea să 11 cunosc.
— Este chiar aci în parc! zise Moldovan, şi sărind eu la fereastră, observai un 

băieţaş subţirel, mijlociu, cu păr bălai, mai lung, şi cu capul descoperit, dispărând pe o 
cărâre după nişte boschete ale parcului. Nu l-am putut vedea în faţă, cum aş fi dorit, dar
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din cât l-am zărit, mi se păru un băiat de vreo 17 ani, suleget, sensibil şi sfiicios, care na 
cateza măcar să intre în redacţie ca să-şi prezinte scrierile sale.

Atunci l-am văzut întâia dată pe Oct. Goga. O vedere fugitivă, ca o arătare trecă
toare, dar care nu lasă impresie hotărită.

Vreo 5—6 poezii am publicat în foiletonul Tribunei care veneau de la Goga şi de
spre care am scris odată In Tribuna din Cluj sau tntr'un ziar din Bucureşti.

Multă vreme apoi nu am mai primit nimic dela el.
In ultimele zile ale anului 1899 primii deodată o scrisoare din Braşov, de următorul 

cuprins, pe care o păstrez, împreună cu altele :

Braşov, 29 Dec, 1899,

STFM. DOMNULE REDACTOR

Vă rog a publica poezia alăturată. Chestiunea este actuală totdeauna, dar mai ales 
acum. Titlul poeziei-după plac. D-voastră ve(i şti mai bine.

Cu deosebită stimă, Oc t a v i a n  Goga.

P. S. Vă rog răspunsul pe corespondenta alăturată.

Pentru a înţelege mai bine cele ce urmează trebuie să lămuresc două momente.
întâi, că dela Sibiu Goga s‘a dus la Braşov, pe urma unui scandal ce s’a întâmplat 

în liceul de Ia Sibiu al Statului unguresc. Un profesor de istorie din ci. 8 a şi-a permis să 
vorbească batjocoritor despre Români, susţinând că Românii ar fi venit în Ardeal numai 
prin veacul al XlV-lea pe furiş, ca păstori şi ciobani de oi, şi ar fi fost primiţi numai dim 
graţia domnilor unguri fără nicîun drept, ca toleraţi. Indrăsneala profesorului a jignit pe ceâ 
mai multi elevi, care erau Români, şi care au încercat să rectifice pe profesor. De aci un con
flict, pe urma căruia toţi Românii au părăsit clasa. Chestia s'a desvoltat într'un mare bucluc 
şi rezultatul a fost că toţi Românii au părăsit de bună voie liceul statului, pentru a nu fî 
eliminaţi şi au trecut la alte licee Goga, Lupaş şi alţii s‘au dus la Braşov, unii la Blaj.

Era pe vremea aceea o pornire violentă contra Românilor, lntr'un proces politic dela 
Alba-Iulia, privitor Ia colecta pentru un monument a lui Avram lancu — pe care guvernul 
unguresc o oprise — procurorul un, Grof Lâzâr M. a insultat memoria lui lancu numindu-1 
pur şi simplu „şef de bandiţi" sau ceva şi mai rău : „haramia vez6r" ceea ce pe româneşte ar 
fi „şef de lotri ucigaşi la drumul mare*.

Pe urma acestei insulte, care a provocat o enormă indignare la Români, Tribuna a 
pornit o campanie ziaristică, ce a durat vreo 8 luni de zile. Zi de zi «Tribuna* aducea 
noui contribuţii ia chestia lancu. Erau invocaţi toţi cei ce l-au cunoscut, chiar şi autori un
guri şi germani, care Ii lâudaseră caracterul frumos, cavaleresc, nobil şi generos, ce numai 
astfel de înfierări insultătoare nu merită. Chefitia lancu pasiona toată lumea românească mai 
ales tinerimea. De Ia toate universităţile studenţii români trimitem protestele lor.

La această campanie pentru onoarea memoriei insultate a eroului nostru naţional, 
Craiul Munţilor, a înstrunit şi Goga lira sa.

lată versurile ce a trimis cu scrisorica de mai sus:

S’au slins frumoase timpuri de fală şi mărire,
S’au prăbuşit în groapă măreţii lor eroi,
Dar ne-au lăsat o sfântă şi scumpă moştenire 
In inimile noastre eterna amintire,
A vreim lor trecute visate azi de noi.
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Ţărina mullor veacuri pierdute ’n vecinicie,
Nu poate să îngroape drag' amintirea lor,
Căci ea-i isvorut vie|îi !n timpuri de sclăvie 
Şi sâmburul din care sperăm că o să învie 
Măreţul vis de aur: frumosul viitor.

O ! dragi ne sunteţi nouă frumoase chipuri sfinte,
De care a noastre mame spuneau fiilor lor,
Trăeşte al vostru nume'n al doinei dulci cuvinte,
Şi vă păstrează vecinie aducerea aminte 
Şi inima, şi mintea, unui întreg popor.

Ne stăpânesc străinii. Noi ascultăm de ei.
Purtăm tăcuţi şi,n pace azi jugul duşmănesc,
Insă din blânda turmă a pacinicilor miei 
Răsar cete şireaguri, voinicii pui de Iei,
Când morţii din morminte barbarii li pângăresc.

Au năvălit azi sbirii In templul nost cu totii,
Şi-au necinstit hoţeşte altarul vechio, sfinţit,
S’au pus să ne răpească unicul dar al sortii:
Din inimi amintirea, ce ne reînvie morţii,
Cari numai pentru noi o viaţă au trăit.

Voi n’aveţi sfinţi în groapă, ori inimi să 'nţeleagă,
Ce sfântă-i amintirea mai marilor eroi.
Pe noi însă ne doare, căci viaţa noastră 'ntreagă 
E a vieţii lor vlăstară. Pe noi de ei ne leagă,
Şi sângele din vine, şi inima din no!.

Lăsaţi deci amintirea, s'o cânte doina 3ină,
Şi inimile noastre s‘o simtă neîncetat;
Acelor umbre sfinte poporul se închină.,.
De spulberaţi cenuşa va răsări lunrnă,
Care va creşte ‘n flăcări, In foc neîmpăcat.

Poezia, trimisă fără titlu, am corectat-o pe ici pe colo, şi am pubtaa-o sub titlul: 
In Calommniatores — după o poezie a lui Vlahuţă.

A apărut în foiletonul „Tribunei" cu litere alese, cursive, şi am dispus să se tipă
rească şi deosebit In vreo 30 ex. pe un carton încadrat de jur-împrejur, cu tricolorul naţio
nal. Aceste cartoane — prima publicaţie în ediţie specială a operei lui Goga—i-îe am trimis la 
Braşov şi ne putem închipui, ce bucurie îi va fi făcut tânărului noBtru poet. Mi-a şi mărturisit-o 
mai târziu în România — Mare, când făceam polii că împreună la Bucureşti.

Când Goga şi a scos primul său volum de poezii, în care versurile de mai sus 
n’au intrat, — el mi a trimis un cx. de onoare cu dedicaţia: „In amintirea primelor îndem
nuri ale începutului- — Autorul. Şi, desigur, poetul ia acele cartoane cu ulcoior s‘a gândit.

In armă, cunoştinţa mea cu Goga s’a aprofundat înti’o prietenie aleasă. Adeseori am 
lucrat împreună în chestiuni importante. L’am cercetat la Ciucea şi la Răşinari, In casa părin
tească, şi l'am avut şi eu oaspe în casa mea din Str. Regală din Gluj. Am cunoscut pe 
fratele său Eugen, un bun scriitor şi el, autor al unul roman de valoare .Cartea Facerii”.

Am cunoscut la adâncile sale bătrâneţe şi pe mamă-sa, care l-a supsaveţuif, Ea era 
fiica preotului Bratu din Răşinari, om cu rosturi culturale încă din 1848, când refugilndu-se
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în România, împreună cu unii membri ai comitetului naţional, a trecut In cârca sa pe Timo- 
teiu Cipariu peste râul Lotru, care era umflat de pe urma ploilor.

Pe la casa de lemn, cu cerdac, ca un paraclis, a preotului Bratu s’a abătut şi poetul 
adolescent Eminescu, când Ia vârsta de 16 ani venia dela Blaj, In toamna anului 1866, su
părat că nu isbutise la examenul de greacă, spre a se înscrie în cl. a V-a a liceului Istoric ai 
Blajului, spre care se îndreptase după moartea patronului său Aron Pumnul, care dela Blaj 
venise la Cernăuţi.

Preotul Bratu făcu o colectă printre fruntaşii răşinăreni în folosul tânărului pribeag, 
apoi Ii dădu şi un călăuz, care să-l treacă pe acelaş drum în Ţara Românească, pe care 
trecuse şi Timoteiu Cipariu.

Mama lui Goga, pe atunci o copilă de vreo 12 ani îşi aducea aminte de tânărul 
cu ochi frumoşi şi mari, şi dela ea reţin aceste amănunte.

Ce încrucişare de drumuri ale destinului In calea şi cărarea vieţii alor doi poeţi 
mari ai neamului nostru, care trec şi se împletesc, !a anumite distanţe prin aceeaşi casă preo
ţească din Răşinarii Sibiului.
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P A R A L L E L E S
de Profesor Louis Combi

Depuis trois ans, la synthese est â l'ordre du jour dans l'enseignement secondaire 
roumain. II ne serait pas mauvais d'initier et d'entraîner les eleves â cet exercice delicat 
et difficile. Faute de temps et d'espace, nous allons essayer de lui livrer le secret du pa
rallele, qui est une variete de la synthese, la plus simple, la plus naturelle et la plus 
fecOnde en apergus.

Le parallele est une composition litteraire ou lecrivain s’efforce de mettre en lu- 
miere, dans une serie de comparaisons, la valeur relative de deux hommes, de deux oeuvres, 
de deux ecoles ou de deux epoques, leurs qualites communes et leurs contrastes. Tout 
le monde connatt les „Vies paralleles" de Plutarque. Les eleves du cours superieur se sou- 
viennent du parallele de Corneille et de Racine („Les Caracteres" de La Bruyere). Citons 
ans si celui de Turenne et de Conde qu'a trace Bossuet. Ces morceaux celebres deVraient 

« nous servir de modeles.
Mais nous avons des visees plus modestes. Nos paralleles ne doivent rapprocher 

que les elements fournis par nos manuels et notre experience. Seulement on prendra 
garde, dans le parallele, d’opposer pas â pas tous ces elements.

Ayant â etudier un auteur, par exemple, on l'opposera â un auteur que l'on connait 
deja; on rapprochera d’abord leurs origines, puis on opposera leur formation; ensuite on 
passera â l'etude de leur oeuvre, forme et fond, afin de mettre en relief leurs dons divers, 
fears attitudes respectives devant la vie et devant l'art et en tâchant de definir leur eri* 
ginalite; enfin on montrera leur influence et les fluctuations de leur renommee. On peut 
adopter, comme plan, la formule du systeme critique de Taine i race, milieu, moment. Mais 
elle est trop complexe pour un eleve. L'essentiel, e'est d avoir un plan et de le suivre.

Lamartine et Victor Hugo
S'il y a des corneliens et des raciniens, il y a encore plus de lamartiniens et de 

hugoliens. L’art respectif des deux grands lyriques du XIX eme siecle, leur philosophic et 
leur temperament oflrent autant de contrastes que ceux des deux grands tragiques du 
XVII eme siecle,

1. Origine et formation

Lamartine est un noble campagnard, qui joint â la fierte aristocratique Telegante 
facilite dun homme du monde. Ses etudes terminees, il mene une vie oisive, libre de tout 

j, souci materiel, entre vingt et trente ans.
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Victor Hugo est le fils d'un militaire. Sa personnalite presente parfois des traits asses 
rudes et sa poesie a souvent un accent plebeien. II a ete force de gagner sa vie des Inge 
de vingt ans. Ses yeux ont ete eblouis par les paysages eclatants et prestigieux de l'ltalie 
et de l'Espagne.

2 L’oeuvre
Lamartine a aborde un assez grand nombre de genres. Cependant îl exploite â 

peu pres partout les memes themes: l’amour, la familie, la patrie, la mort, la nature. Im- 
propre au drame, le grave et doux Lamartine ne pouvait songer â la satire.

L’ oeuvre de Victor Hugo est remarquable non seulement par la variete des gen
res abordes, par la diversite des idees et des sujets traites, mais encore par la diversfte 
des attitudes adoptees. L'oeuvre de Lamartine est l’histoire d'une âme individuelle. Celle 
de Victor Hugo est l’histoire d’une âme collective, Thistoire de l'âme romantique.de ses 
aspirations, de ses elans et de ses deceptions.

3. Dons artistiques
Doue d'une vive sensibilite, Lamartine n’a jamais reussi â peindre la monde exte- 

rieur. II etait orateurs sa poesie se deploie en larges periodes oratoires.
Moins sensible que Lamartine, Victor Hugo avait beaucoup plus d’imagination. V.

Hugo a pense en images. Grâce ă son art et â son travail, il a renove des images banaiese
*

4. Art.

Lamartine ecrit au courant de la plume. II est admirable, sublime, lorsque I'inspi- 
ration le soutient. Mais ses poesies sont parfois deparees par des negligences. Lamartine 
semble noter, pour ainsi dire, le chant melodieux qui s eleve dans son âme: il a peur de 
detruire le ravissement qu'il eprouve â l'heure ou la muse le visite et l’inspire.

Victor Hugo est un homme du metier, un artiste consciencieux qui exploite son 
inspiration. Cest un travaiileur infatigable qui songe constamment â perfectionner sa tech
nique et â s’imposer par la perfection de son art.

5. Qriginalite
La poesie de Lamartine est l'effusion suave d'une grande âme. Lamartine chanie 

sous la poussee de l'inspiration:
,,Je chantais, mes amis, comme 1’homme respire,
Comme l'oiseau gemit, comme le vent soupire,
Comme l'eau murmure en courant".

Victor Hugo avait une foi ardente dans sa mission de poete. Il se fit i'echo sonore 
de l’Univers et voulut etre un mage conducteur de l’humanite.

Conclusion
Victor Hugo est un grand poete, un grand artiste, Summus artifex.
„Lamartine, e’est la poesie toute pure".

La tragedie classique et le drame romantique

Les Romantiques ont tente de faire triompher leurs idees et leur art sur la scene. 
La nouvelle formule d'art dramatique s'opposant â celle de la tragedie classique, il seraSfc 
interessant d,etudier les principes des deux formes rivales.

Tragedie classique Drame romantique
1) La tragedie classique est fondee sur 1. Le drame romantique, qui veut etre

la distinction des genres. L'auteur se garde une peinture complete de la vie, melaajSe
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d'introduire des scenes comlques dans sa 
tragedie.

2. La tragedie classique emprunte son 
sujet â l'antiquite grecque et latine

3. La tragedie classique, se conforme â 
la regie des trois unites (temps, lieu et 
action).

4. La tragedie classique est l’etude d’une 
crise, elle ne se preoccupe pas de la verite 
historique. L'action est interieure.

5. Dans la tragedie classique il y a â 
peine quelques traces de lyrisme (Stances 
du „Qd)".

6. La tragedie classique est ecrite en 
vers (en alexandrins, 12 pieds).

7. Dans la tragedie classique, le nombre 
des personnages est reduit.

8. Les scenes trop violentes, dans la tra
gedie classique, sont racontees par un per- 
sonnage. Elies ne se passent pas sur la scene,

9. La tragedie classique s'adresse â une 
societe polie, cultivee, exigente, et d'un 
gout raffine : P. Corneille et Racine avaient 
la cour pour juge et pour auditoire.

â dessein la eomiqtte et le tragique, le 
grotesque et le noble.

2. Le drame romantique roule sur un 
sujet moderne. „Ruy Bias", „fiemani" nous 
font assisier an lever et an coocher de la 
royaute espagnole.

3. Le drame romantique s’affranchit de 
cette regie, il ne tient compile ni de l'unite 
de temps ni de celle de iieu, rae conservant 
que l’unite d’action.

4. La drame romantique a 3e souci de la 
verite historique; par le decor, par le cos
tume, par le langage, il cherche ă rendre 
le tableau d’une epoque. 11 est preoccupe 
de la couleur locale.

5. Le lyrisme deborde dans le drame 
romantique de Victor Hugo.

6. Le drame romantique est ecrit soiten 
prose, soil en vers.

7. 11 est considerable dans drame ro
mantique. , Cromwell" de Victor Hugo n'a 
jamais pu etre joue â cause du trop grand 
nombre de personnages.

8. Le drame romantique, soucieux de ve
rite, nous fait assister â des scenes d'em- 
poisonnement, â des meurîres, â des duels.

9. Le drame romantique s’adresse ă un 
public plus superficiel, moins cultive, moins 
exigent, d’un gout moins sur: le peuple.

La tragedie est un art plus serein, plus equilibre et, partant, plus parfait. Le drame 
romantique est plus varie et plus passionnant.

Le Classicisme et le Romantisme

On oppose souvent la litterature romantique â la liiterature classique. Î1 y a entre 
elles des differences essentielles, conditionnees par les circonstances. Il couvient par con
sequent d'en etudier les elements et d'en examiner les principes, en les opposant dans un
parallele detaille.

Le Classicisme est le triomphe de la dis
cipline, de l'ordre, du bon sens, de la me- 
sure, du gout et de la raison dans l’art. 
Ce triomphe a eu lieu au XVII-e siecle 
entre les annees 1660 et 1690.

1. Le Classicisme est le triomphe de la 
discipline dans l'art.

2. Le Classicisme conseille Limitation des 
anciens grecs et latins.

Le Romantisme est la revolution litteraire 
et ar list que qui se produit au cours du 
XiX-e siecle. C est une reaction contre le 
Classicisme, c’est surtout uce renovation de 
l'art. Les prsneipes du Romantisme sont 
done le contre-pied de eeux da Classicisme.

1. Le Romantisme revendique pour* l'art 
la liberie d’inspiration.

2. Le Romantisme substMue & Limitation 
des anciens celle dealitteratares eiraogeres
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3. Le Classicisme demande â la Mytho- 
logie des themes â developper, des orne- 
ments.

4, PaYen par Ia forme, le Classicisme 
est profondement chretien par le fond.

5; La raison domine et bride l'imagina- 
tion et la sensibilite.

,6. La litterature classique est imperson- 
nelle.

7. La litterature classique etait psycho- 
logique et morale; elle a etudie la nature 
interieure, elle a fait l’anatomie du coeur 
humain.

8. Les classiques ont cherche la verite, 
mais une verite morale, universelle, le 
vraisemblable.

9. Les classiques se conforment aux 
regies, cultivent des genres nettement de
termines; ils font la distinction nette des 
genres.

10. Le vocabulaire classique est abstrait, 
il distingue les termes nobles et les termes bas

11. Le style tend surtout â la clarte, au 
naturel et â la noblesse.

12. Place de Ia cesure, apres le sixieme 
pied dans l'alexandrin l'enjambement, l’hia- 
tus sont interdits. La rime doit etre riche.

(anglaise et allemande) et il revient au 
Moyen-Age que le Classicisme avait 
dedaigne.

3. Le Romantisme retourne au merveil- 
leux chreitien qu'on avait deja employe au 
Moyen-Age.

4. Le Romantisme est religieux, il puise 
son inspiration dans les croyances chre- 
tiennes.

5. Le Romantisme delivre l’imagination 
et rend tous ses droits â la sensibilite.

Le Romantisme est la revolte du senti
ment contre la raison.

6. Le Romantisme dechaîne le „moi" 
il est avant tout lyrique.

7. La litterature romantique s'est appli- 
quee â decrire la nature exterieure: elle a 
cherche surtout â decrire la conleur locale*

8. Les romantiques admettent la verite 
d'exception, l'extraordinaîre, le rare, l'in- 
dividuel, l'anormal.

9. Les romantiques abandonnent la poe- 
tique; ils font dent ensemble des genres 
differents.

10. Le Romantisme donne droit de cite 
â tous les mots.

11. Le style romantique use de toutes les 
libertes t il est parfois obscur, extravagant, 
trivial.

12. Les poetes romantiques reviennent â 
certaines licences proscrites par Malherbe.

L'art classique est plus sain, plus serein et plus equilibre. II est le produit et 
Taliment spirituel d’une elite parvenue â un tres haut degre d'evolution et eprise de clarte, 
de nettete et de verite.

L’art romantique est plus morbide, plus violent et plus exagere. II exprime les 
aspirations vagues et tumultueuses d’une foule â peine eveillee â la vie spirituelle.

L’art classique est le resultat harmonieux d’un concours de circonstances favora- 
bles â l’eclosion de la pensee î moment social, (monarchie absolue imposant â tous, petits et 
grands, l’observation de regies et de lois inflexibles), evolution de la langue, parvenue â 
sa maturite et rencontre providentille de genies et de talents vigoureux, sains et equilibres.

L’art romantique est le resultat de l’activite fievreuse d’une generation eprise de 
liberte, desireuse de renouveau et encore emue par les evenements qu’elle a vus se derouler-



DIN REVOLUŢIA LUI HORIA.

Preocupările româneşti ale unuia din cei doi
arendaşi armeni.

O comemorare a revoluţiei lui Horia făcută cu mult entuziasm de 
către elevele liceului „Regina-Maria“ din Deva, în iarna acestuia an a reac
tualizat pentru Deveni lupta Crăişorului Horia şi a tovarăşilor săi Cloşca şi 
Crişan, pentru drepturile unui nobil popor asuprit. Această comemorare ne 
dă prilej potrivit să publicăm un amănunt interesant în legătură cu unul din 
cei doi arendaşi armeni ai târgurilor din Munţii Apuseni din preajma revoluţiei 
lui Horia, şi cari au dat anză, prin excesiva lor dorinţă de câştig, la isbuc- 
nirea revoluţiei.

Revoluţia lui Horia şi-a avut cauzele sale sociale şi naţionale, ea fiind 
un protest sângeros împotriva neomeniei unei clase privilegiate şi împotriva 
asupririlor unui neam străin. Dar, cum constată Augustin Bunea în cartea sa 
„Episcopii Petru Pavel Aron şi Dionisie Novacovici", anză la izbucnirea re
voluţiei lui Horia a dat pofta de câştig exagerat a celor doi negustori armeni, 
cari au arendat la 1781 cârciumăritul din Munţii Apuseni.

Unul dintre aceşti doi arendaşi este Martin Bosniac.
Nişte cercetări ale noastre în arhiva Mănăstirii franciscane din Deva 

ne-au dat putinţa să aflăm despre nişte preocupări româneşti ale unui negus
tor armean cii numele Martin Bosniac sau Elisabethopolitanus, şi ale fratelui 
său Ştefan Elisabethopolitanus.

La pagina 63 a Cronologiei Conventului Devean citim, în limba latină, 
că la anul 1766 negustorul devean d-1 Ştefan Bosniac sau Elisabethopolitanus 
cu fratele său Martin, s'au îngrijit să ridice pe propriile lor cheltuieli o bise
ricuţă în mijlocul pieţii oraşului Deva, în onoarea zămislirii nepătate a prea
curatei fecioare Maria şi a întâiului mucenic Sft. Ştefan, dupăce au primit 
aprobare dela Majestatea Sa Apostolică şi dela Episcopul romano-catolic al 
Transilvaniei.

La pagina 65 a aceleiaşi cronologii aflăm că între cei doi negustori 
armeni stabiliţi în Deva, Ştefan şi Martin Bosniac, pe deoparte şi conventul 
Franciscanilor Deveni de pe alata fost încheiată în 8 Mai 1767 o convenţie referi
tor la serviciile divine cari urmează să se facă în bisericuţa zidită de ei în Deva*



referitor la retribuirea preoţilor cari vor îndeplini aceste servicii, prectiiEi 
şi referitor la susţinerea acestei biserici.

Convenţia are mai multe puncte, din cari ne interesează in special 
punctul al doilea. In acest punct se spune că dacă Veneratul Consistorin 
(romano-catolic) din Alba-Iulia, va admite, atunci să se ţină în bisericuţă din 
când în când şi câte o predică ungurească sau românească, dar numai îsa 
astfel de zile când n’ar fi alte predici în biserica parohială mănăstirească.

Vedem deci că cei doi fraţi armeni, deşi cer pentru bisericuţa lor 
câte o predică ungurească la care îi obligau împrejurările, ţin să se preci
zeze dorinţa lor de a li se ţinea şi câte o predică românească, care dacă 
era pentru ei, dovedeşte că deşi armeni, ţineau la limba română, pe care 
poate o vorbeau în familie, iar dacă n'a fost pentru ei, atunci o astfel de 
predică presupune frecventarea bisericuţei din piaţa Devei, de către un nu
măr considerabil de români existenţi la data acea în oraşul Deva.

Ori care ar fi cazul, rămâne stabilit că Martin Bosniac, armeanul din 
Deva, din veacul al XVIil-lea avea preocupări româneşti.

Pr. Prof. V. I. Oprişu
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Un savant în slujba 
credinţei si a stiintei

9 9 » 9

de profesor ION MĂRGINEANU

Odată, idealul societăţii se concretiza în tipul multilateral; în individul care dacă 
era versat în ale poeziei şi ale ştiinţei, mânuia cu aceiaşi dexteritate problemele de filozofie 
ca şi penelul pentru pictură sau sabia pentru duel. Era epoca lui Leonardo da Vinci şi-a 
altora de aceiaşi structură spirituală ca el.

Complexificarea societăţii, amplificarea raporturilor ce leagă pe individ de mulţime 
prin diferenţierea socială, au avut repercursiune esenţială asupra idealului societăţii actuale. 
Azi, se pare că insul ideal e specialistul.

I-se pretinde totuşi şi lui o pregătire multilaterală, o armonică desvoliare a apti
tudinilor sale, însă nu o specializare multilaterală. Se pretinde şi azi din partea matemati
cianului să fie în curent cu frământările fundamentale din literatură, filozofie sau alte do
menii ; după cum în acelaş fel se pretinde literatului, să cunoască pe Darvin, Kepler sau 
Beethowen. Şi această pretenţie, este constrângătoare pentru individul societăţii de azi, nu 
numai din punct de vedere exterior, ci ea e un imperativ născut prin necesitatea de echi
libru interior al omului.

Dar, dacă o pregătire simetrică e necesară pentru ori ce individ, chiar şi atunci 
când el se numeşte specialist, ea este mult mai imperioasă unui sociolog, sau unui istoric.

Dacă istoria s'ar mărgini la simple îuşirări cronologice de războae, biografii de 
regi sau evenimente, dacă sociologia ar fi o simplă constatare de efecte sau de schimbări 
sociale, fără să caute legăturile cauzale, care le determină, fără a avea prin urmare pre
tenţia de-a fi ştiinţă, obiigaţia istoricului ca şi a sociologului ar fi extrem de simplă, şi o 
pregătire multilaterală n'ar mai fi necesară pentru ei.

Când însă istoria sau sociologia caută să explice: caută să înlănţue sistematic 
momentele sociale sau istorice şi prin aceasta să prevadă, sociologul sau istoricul trebue 
să sesizeze toate componentele ce determină aspectul şl evoluţia Istoriei. In cazul acesta, ei 
trebue să fie senzibili faţă de toate domeniile unde spiritul omenesc se manifestă.

Cum ar putea sociologul să dea o explicare cohere «ta şl logică materialismului,, 
fără să ştie că unul din elementele care au determinat acest aspect al gândirii omeneşti, 
se datoreşte în mare parte unor cuceriri de natură ştiinţifică ?' Sau cine ar putea să ana
lizeze o civilizaţie caldeauă, forţa de gândire şi achiziţiile spiritului; ca'de»», —când acei».



achiziţii mai ales de natură ştinţiflcă sunt cuprinse în special în domeniul astronomiei, — 
fără să ştie matematică?

Cea mai veche dintre toate ştiinţele, este astronomia. Istoria fazelor lunare, a 
eclipslor solare, e înregistrată paralel cu acea a pământului. Astronomia, e poate prima 
formulare a unei gândiri ştinţifice consistente a omenirii

Nu era legat ori care moment mai însemnat din viaţa popoarelor antice, de con
sultări în lună, în stele sau soare? Apariţia vestitelor şi „îngrozitoarelor" stele cu „coadă" 
nu era interpretată ca un semn divin, ca un răspuns din partea forţelor conducătoare ale 
lumii, la o anume iniţiativă sau atitudine a cutârui popor, ca un semn de război sau ca
tastrofă ? Iată de ce istoria astronomiei, se întrepătrunde cu istoria trecutului omenirii. Iar 
acela care scrie istoria sau sociologia, nu poate să neglijeză această interpătrundere de realităţi.

Dar ce este Geologia? O istorie a evoluţiei pământului. Ca atare, se subordonează 
evoluţiei Universului. Ori, evoluţa Universului e o problemă care se atacă cu toate armele 
pe care gândirea omenească le-a creat până acum. Ea este abordată de multiplele ramuri 
ale ştiinţei ca şi de Religie sau filozofie.

Şi pentru a da un răspuns cât mai valabil întrebării pe care o pune viaţa în uni
vers, el nu se poate privi dintr'un punct de vedere unilateral. Filozoful nu poate neglija 
cuceririle pe care le face ştiinţa în acest scop, iar geologul sau omul de ştiinţă, când în
cearcă marginele impuse de ştiinţa sa, trebue să ţină cont de regulele logicei şi ale filozofiei

Nu spunea Nae Ionescu — Cu mare dreptate — că cine vrea să facă filozofie- 
să-şl obişnuiască în prealabil creerul, cu disciplina matematică ?

Oamenii epocali, oamenii cari au ştiut să dea formulă de viaţă popoarelor, n'au 
fost numai chimişti, numai poeţi sau uumai matematicieni. Şi au ştiut să se ridice la o 
concepţie unitară despre viaţă tocmai pentrucă o sesizau din toate punctele de vedere- 
Perspectiva lor unitară, nu era nici chimică, nici matematică, nici poetică şi nici politică, 
ci o chemare către înălţimi prin înbinare armonică în unic.

Şi cum ar putea să-şi dea cineva seama, de înălţimea dintr'un moment dat a gân
dirii umane, de evoluţia acestei gândiri în general, dacă nu cunoaşte toate căile prin care 
acea gândire îşi spune cuvântul ? Filozoful ce fel de interpretare poate aduce existenţei, 
dacă nu are idee de legile universului? Ce fel de atitudine poate avea faţă de aceaşi, 
problemă un chimist sau geolog care e în curat cu toate legile ştiinţei sale, dacă nu are 
idee de psihologie şi filozofie?

Iată deci cum pretenţiile contemporane cu Leonardo d’a Vinci, nu au fost deloc 
exagerate sau nejustificate. Ele se cer împlinite şi azi de acela care vrea să înbrăţişeze 
istoria, sau filozofia în mod serios. Azi înscă oamenii de geniul acesta sunt foarte rari. 
Şi poate e una din imponderabilele esenţiale, care determină iîpsa de echilibru social al 
societăţii actuale. Pentrucă ori cât am trăi o epocă a specialiştilor, pe dasupra acestor spe
cialişti, e necesară o forţă coordonătoire, o putere a toate pătrunzătoare, un spirit cât mai 
universal care ştie să precumpenească realităţile, pentru a forma armonia, în simetria 
creatoare a echilibrului. Specialiştii, respective unilateralii nu pot avea nici când viziunea 
totului.

Unul din spiritele cele mai universale şi distinse ale actualităţii, atât prin perspr 
cacitete şi multiplicitate de cunoştinţe cât şi prin puterea cu care depăşeşte sau mânueşte 
realităţile, e abatele francez Th. Moreux. Dacă unui om i-se acordă titlul de savant, după 
mulţimea şi varietatea cunoştinţelor pe care le are alăturate la o interpretare personală 
ale acestora, abatele Moreux, director al observatorului astronomic din Bourges, deţine 
superlativul asestui titlu.

Ca astronom şi filozof, are cea mai monumentală concepţie despre formarea lumi
lor1). îndată ce ipoteza lui Kant şi Laplace nu a putut răspunde la obiecţiile puse de ştiinţă 
prin descoperirile ulterioare pe care ei nu le cunoşteau, (ca mişcările retrograde ale plan
telor Uran, Neptun şi ale Sateliţilor acestora, sau mişcările retrograde ale unora din sate-

1) Origine et formation des mondes.
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liţti Ini Jupiter şi Saturn, apoi viteza mare de rotaţie a satelitului lui Marte, Phobos)( 
feroriile cosmogonice au apărut ca ciupercile. Cele mai multe fără consistenţă matema
tică, au căzut încă dela apariţia lor. Nici una din ele — deşi a englezului leans a făcut 
odată mare vâlvă îa cercul savanţilor — nu a fost în stare să explice enigma cometelor. 
Înclinările lor variate pe planul eclipticei, mişcările lor atât directe, cât şi retograde, au 
constituit un obstacol irezoluhil pentru savanţi. Concepţia simplă şi grandioasă a călugă- 
rulni Moreux, a adus pentru prima dată lumină în chestiune. Sistemul lui, verificat de 
altfel prin legile mecanicei raţionale, satisface toate întrebările pe care ştiinţa le-a pjs până 
acum, în privinţa aceasta.

Prin concepţia originală pe care o aduce faţă de evoluţia stelelor cărora le explică 
lumina tremurătoare, dă pentru prima dată o explicare plauzabilă petelor solare. Aceia ş 
concepţie generală, extinsă asupra evoluţiei pământului, explică o problemă care a spart 
capul atâtor geologi; anume, fenomenul succesiunii epocelor glaciare2).

Rezolvă, cu obiectivitate de care rari oameni ai ştiinţei dau dovadă, problema 
pluralităţii lumilor3) a acelei chestiuni, din care mulţi dintre cei mai mari astronomi, cu 
pretenţia de-a populariza ştiinţa astronomiei, au făcut spre ruşinea lor, obiect pentru cele 
mai elumbrante fantezii, speculând prin aceasta naivitatea marelui puplic.

„Romancierii ştiinţei" cum ie zice Moreux ălora cari ies din graniţele ştiinţei 
pentru a aborda filozofia, biblia, fără să cunoască legile filozofiei şi fără să fi cetit o sin
gură dată dogmele creştinismului, sunt cei mai pericloşi oameni. Numai aşa se explică 
faptul, că unii din oamenii ştiinţei, atribue creştinismului formulele cele mai bizare, for
mule din care ei îşi construiesc obiect de ironie, pentru ca apoi prin generalizare să anu
leze valoarea lui divină. Aceştia, după Moreux sunt donchigoţii filozofiei. Omul de ştiinţă 
dacă nu cunoaşte legile filozofiei, să nu facă filozofie. Dar nici filozoful să nu creadă, că 
n’are nici o obligaţie faţă de domeniul ştiinţei. Cine vrea să facă adevărată filozofie cine 
vrea prin urmare să aducă un real folos omenirii prin Interpretarea pe care o dă exis
tentei, trebue să cunoască toate căile prin care să manifestă existenţa. Numai în felul 
acesta poate avea cineva o privire de ansamblu, şi se poate ridica la o concepţie cât mai 
înaltă, mai unitară şi mai apropiată de adevăr.

Nu se va ajunge atunci la situaţia paradoxaiâ ca Sf. Srciptură să fie privită ca 
* «n duşman al ştiinţei, sau legile ştiinţei să fie considerate ca tot atîtea realităţi ce anu

lează rând pe rând valoarea Scripturei. Antagonismul dintre credinţă şi ştiinţă, nu poate să 
prindă consistenţă decât în mintea unilateralilor. Iată de ce pretinde Moreux tuturor oame
nilor de carte, şi în special celor ce apordează filozofia, o pregătire multilaterală.

Şi pentru a răspunde odată „antagoniştilor" care în lipsă de pregătire serioasă, 
ajung la cele mai bizare concluzii în privinţa raportului dintre credinţă şi ştiinţă, scrie 
o monumentală operă „Les contins de ia Scienc et de la Foi", apărută în două volume, 
Se delimitează aici cu puterea pe care numai Moreux o are, caracterul ştiinţei şi al 
credinţei

Locul pe care-1 ocupă'n ştiinţă îi dă toată autoritatea să o descoasă pe la înche- 
eturile ei, fără să îndrăsnească cineva a crâcni deoarrce pune la baza cercetărilor sale, 
cea mai profundă pregătire şi obiectivitate ştiinţifică.

Faimoasele chestiuni ca, infinitatea spaţiului şi a univerşului, eternitatea timpului 
dar vinism, evoluţionism; determinism, etc., sunt puse la punct aşa cum să cuvine, atât din 
punct de vedere ştiinţific cât şi filozofic, bazându-şi o parte din construcţia lui pe legea 
numărului.

Prin concepţia pe care o are asupra spaţiuiului şi a timpului răspunde în acela 
timp şi relativismului einsteinian şi rezolvă vestitele antinomii raţionale a lui Kant, care 
ie-a formulat printr-o greşită concepţie ce o avea asupra timpului. Arată că între ştiinţă 
şi credinţă nu pate fi nici o duşmănie. E cel mai mare serviciu pe care-1 poate face un

>) „Les enigmes de la science” 2. volume.
3) „Les aut‘es mondes, sont-ils habiteş” ?
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savant omenirii dnpi devastările sufleteşti ce le-au cauzat elucubraţiile raaterialiştilor, a 
infinitiştilor, etc. Sunt volume, cari prin frumseţa lor ştiinţifică şi filozofică, prin sentimen
tul înălţimii piscurilor gândirii până la care ridică pe cititor, prin poezia fiecărei pagini,, 
stoarce lacrimi de emoţie şi mulţumire spirituală.

De aceia, aceste volume, nu pot lipsi din biblioteca nici unui om care citeşte.
Ele se continuă Intr'o lucrare de aceiaşi valoare monumentală „Que deviendrons 

nous apres la mort" care gravitează în jurul problemei substanţei, a nemuririi sufletului, 
probleme în acăror rezolvare se serveşte de teoriile ultra moderne asupra hiperspaţinlui, 
asupra căruia bineînţeles că are vederi tot atât de originale.

Dacă Moreux, e mare în astronomie, matematică, filozofie, istorie, etc., el nu e 
mai mic în ale pedagogiei. N’am să amintesc pentru aceasta decât multiplele sale volume 
intitulate „Pour conprendre" în care începând dela toate ramurile matematicei4, trecând 
prin botanică şl psihologie, ajunge la „Pour comprendre Eistein" ;

Cel mai remarcabil studiu asupra relativităţii einsteiniene asupra spaţiului şi a 
timpului, în privinţa cărora concepţia lui Moreux, uimeşte toată lumea ştiinţifică şi filozofică.

Dar Moreux s’a ocupat o viaţă întreagă, cu aceeas pasiune, de istoria civilizaţiilor 
antice, cari civilizaţii după cum am spus, se împletesc cu istoria astronomiei. Se ocupă 
de minunile ştiinţei egiptene, prin descifrarea simbolului ce reprezintă anumite piramide, 
de enigma miraculoasă a profeţiilor astronomice a lui Daniil (profetul biblic) de nu mai 
puţin minunata profeţie (in privinţa celor 7 ani de foamete) a lui Iosif şi de minunea mi
nunilor ce reprezintă piramida Keops, prin datele ştiincifice pe care le cuprinde.

Moreux a ştudiat legăturile cauzele ce există îtnre variaţia petelor solare şi cli- 
matologia pământului. Stabileşte; că ştiinţa de azi, nu poate prevedea, ceace a prevăzut 
Iosif pe timpul său. Deci Iosif nu putea face acele prevederi, în virtutea unei ştiinţe ori 
cât ar fi fost ea de înaintată. Acelaş lucru pentru datele astronomice alui Daniil cuprinse 
în biblie (şi tocmai aceasta e enigmă că sunt cuprinse în biblie). Cum au putut totuşi aceşti! 
oameni, să se afirme asupra unor lucruri, întâmplate cu precizie, asupra cărora ştiinţa 
de azi e neputincioasă ? Probabil prin revelaţie zice S. Schmidt şi Moreux. Probabil prin 
aceiaşi revelaţie divină, posedau evreii unitatea de măsură sacră (cotul), care reprezintă, 
exact a zecea milioană parte din raza polară a pământului.

Iată prin urmare o lovitură de moarte adusă acelora cari bagatelisau legăturile 
prin revelaţii, pe care le-au avut profeţii cu D-zeu, Şi iată un serviciu pe care-1 f 'ce 
adevărata astronomie şi filozofie, spiritului uman, apropiindu-1 de Acela către Care trcbue 
să fie îndreptată toată activitatea şi suflarea omenească.

Icheie volumul3) prin cuvintele marelui regretat, Lapparente, fost senator perpetuu- 
al Academiei Franceze, capitolul ştiinţă şi coşmogenie), cel mai mare geolog şi paleontolog 
modern „Si je devais resumer en quarante lignes Ies aquisltions Ies plus anthentiques de 
la geologie, je copierais le texte de la genese, c'est, â dire l'historie de la creaţion de 
monde, telle que l-a tracee Moisa".

E volumul despre ale cărui probleme vom vorbi în rândurile ce urmează.
Azi, asiriologia, egiptologia, interpretarea hieroglifelor şi a inscripţiilor cu neiforme, 

au ajuns la rangul de adevărate ştiinţe. Descifrarea trecutului omenirii, prin traducerea 
cât mat fidelă a reminişcenţelor lui, organizarea sistematică a relicvelor civilizaţiilor ce 
nu mai sunt, coordonarea datelor ce pot servi de fereşti pentru a pătrunde în trecutul 
îndepărtat, au pretins întotdeauna nu numai muncă uriaşă ci şi sensibiltate faţă de duhul 
epocelor apuse.

A traduce ad literam istoria cutărui rege al antichităţii, amintită în câteva propo
ziţii scrise cuneiform sau hieroglific, a releva momente mai însemnate din viaţa lui, cu
prinse îr semne caracteristic scrisului antic, poate fi un lucru frumos şi interesant. Multă 
energie intelectuilâ s'a cheltuit până ce dificultatea traducerilor a putut fi atenuată.

Atâta timp, cât cercetarea trecutului se mulţumea cu descoperirea unui fost război»
5) La snence mysterieuse des pharaous.
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co biografia unui rege sau demnitar mai principal, obligaţia cercetărilor ara destul de 
simplă şi limitată. Câteva tabele de inscripţii, spuneau poate totul, prin o traducere fără 
perpective. Când însă trecutul încearcă a fi reconstituit împreună cu civilizaţia lui şi 
când esenţialul pentru cercetător consistă în a prinde caracterul unei stări sociale, în a 
sesiza frământările spirituale ale unei epoci necunoscute pentru a o integra în ordinea evo
luţiei istorice, inscripţiile cuneiforme, hieroglifele, elementele arheologice, pot servi abia ca 
vagi indicaţii de direcţie; iar reconstituirea civilizaţilor apuse se datoreşte chemării cer" 
cetătorului.

Dacă ştfinţele naturale din achiziţiile genialului Cuvier şt-a urmaşilor aii, sunt în 
stare să determine fizonomia unul animal din epocile preistorice după un dinte sau un 
menbru al aceluia, acheologul, egiptologul şi’n general cei care se ocupă cu istoria trecutu
lui nostru îndepărtat, trebue să ştie reconstrui o civilizaţie,, după un singur dob din fără- 
mitura acelei civilizaţii, după o simplă fosilă spirituali a acelui trecut Peafcra asta însă, 
trebue nu numai talent, ci mai presus de toate pregătire şi viziune istorică. Se înţelege 
deci, pentruce acest domeniu este rezervat aşa de rarilor iniţiaţi.

De când istoria şi-a schimbat caracterul, transforasându- se într’un fe§ d® ştiinţă a 
civilizaţiilor, metodele prin care iniţiatul privea în trecut, au evoluat şi de; căile sau 
amplificat iar descifrarea lui pentru a deveni din ce în ce mai precisă, a solicitat ajuto
rul unei ştiinţe, la care altadată nimeni nu se gândea în acest seop. E ştiinţa astronomiei. 
Archeologul modern, îşi dă seama că astronomia îi este necesară aproape la fiecare pas; 
că cheia vechilor civilizaţii, consistă în studierea observaţiilor fenomenelor cereşti, obser
vaţii înregistrate în piatră, cu mare minuţiozitate, de către vechi preoţi. Prin aceasta, 
ştiinţa Istoriei trecutului, a făcut un salt enorm, iar contribuţiile pe care le aduce astro" 
nomia In acest sens, sunt nu numai hotărâtoare, ci şi extraordinar de relevante. Caldea 
Assiria, Babilonia şi Egiptul, sunt leagănul de civilizaţii, asupra cărora astronomia aruncă 
lumina deplină, consumând negura care le învăluia şi rezolvând una din cefe mai mari 
probleme, referitoare la trecutul omenirii.

Egiptul, acel legendar Egipt al Faraonilor, al p'ramideîor ce uimesc Sumea ştiinţi
fică cu arhitectura şi construcţia lor a devenit demult timp centrul preocupărilor istoriei 
antice. Nimenea nu mai contestă azi, că cele mai îndepărtat® mărturii ale mei gânduri 
scrise şi gravate în piatră, aici trebuesc căutate

Triburi rătăcitonre au invadat Egiptul, cu vre-o 400© de ani înainte de Cbririos, 
şi s au fixat pe malurile Nilului. De unde venau aceşti soli ai altor lumi? Pâ®i ia Maspero, 
istoricii mai ales greci, susţineau că din sudul Africei Azi nu se mai îndoieşte nimenea 
că originea lor este Asia. In privinţa aceasta istoria biblică şi critica modernă sunt de 
comun acord Iar Maspero le atribue o descendenţă deadreptal semită, inir'adevăr,, se ştie 
că descendenţi de a lui Sem au ocupat Asiria; de unde, au putut uşor trece m Caldea 
şi pe urmă în Egipt. Numai in felnl acesta se poate explica „cum auumite tradiţii astro
nomice, au putut ajunge în imperiul Faraonilor".

Cei mai mari egiptologi, susţin că vechii locuitori af Egiptului, erau deja un fel 
de amestec de neamuri şi după abatele Moreux „Semiţilor, sau alăturat iară îndoia!* 
Chamiţii, veniţi din părţile Oceanului Indian, şi din teritoriul alăturat Babiloniei". Spriji- 
neşte aceaotă aserţiune, în afară de altele pe faptul că valea Nilului se numea Chemi iar 
inscripţiile assiriene, numesc pe egipteni Musri. Care după el0 sunt două numiri de rea
mintire pe Csam şi fiul să Misraim.

Faraonii, au stăpânit timp de 35 de secole, prin 26 dinastii regiunea Egiptului, 
până la 525 î. Ch, când Cambyse regele Perşilor îl cucereşte. Istoria, işî concentrează 
toată atenţ a asupra dinastiei a patra, din care fac parte regii Kheops, Keplers:® şi Myce- 
rinus. E dinastia pe timpul căreia se construesc vestitele piramide, ce au uimit prin eeace 
cuprind, întreaga lume ştiinţifică, şi au stupefiat chiar pe cei mai mari savanţi ai actuali
tăţii. Cu ce scop au fost clădite aceste piramide ? Pentru ©e s'au strâns mii de metri cubi 
de stâncă şi s’au tăiat pentru a le aşeza sub formă geometrică? Primii egiptologi, vor

15



răspunde împreună cu majoritatea locuitorilor din împrejurimile lor, că ele au servit de 
morminte pentru regii timpului, iar istoria defuncţilor aşezaţi pentru odihnă in ele, istorie 
ce reaminteşte momente mai însemnate din viata lor, gravată în pereţii interiori ai pira
midei, dovedeşte după ei, că piramidele au avat un singur scop: perpetuarea memoriei 
acelor regi-

S’ar părea la primul moment, că e un răspuus verosimil, pentrucă fiecare piramidă 
are ganguri, anticamere şi camere funerare, toate având intrări bine disimulate, pentru a 
asigura liniştea defunctului, şi inviolabilitatea mormântului.

Au fost făcute aceste piramide întradevăr numai pentru a servi de 'morminte? 
Iată întrebarea pe 3are şi au pus-o încă dela început, multe spirite pe care răspunsul de 
mai sus nu i-a satisfăcut. Pentrucă în acelaş fel s’ar putea răspunde peste 60 de secole, 
despre catedralele noaste, de viitori arheloogi, descoperitori ai rămăşiţelor cutârui episcop 
sau rege, că au servit numai pentru lăcaşuri de odihnă veşnică, episcopilor şi regilor

S’au văzut monumente uriaşe în toate timpurile şi în toate locurile, ridicate de 
omenire ca semn al unui cult faţă de divinitate. A se aduna însă imense grămezi de 
metri cubi de stâncă, pentru a-ie orându-i în forme geometrice cu singurul scop de-a per
petua istoria unui muritor chiar şi atunci când el se numeşte rege, ar întrece în egoism şi 
orgoliu care ar întrece ori ce închipuire omenească. Pentru ce s‘au construit atunci pira
midele din Egipt? Ne va lămuri poate, cea mai mare dintre ele, aceia care prin dimensiu
nile sale fantastice atrage atenţia oricărui călător! E piramida Keops, construită cam cu 
2500 de ani înainte de era creştină, cu o extraordinară îngrijire.

Exteriornl ei, din pietre de diferite culori, aşa de abil alăturate, încât până la cu
cerirea arabă, făcea impresia unui singur bloc de piatră. Mult timp a trecut până i s'a 
descoperit intrarea în culoarele care duc la camerele interioare. Piramida are trei camere 
botezate cu nişte numiri interesante. Camera regelui, camera reginei şi camera subterană 
Întreaga piramidă, nu are nici cea mai mică urmă de inscripţie sau indicaţie din care 
s’ar putea deduce scopul cărora au fost dedicate aceste camere, sau piramida în întregi
mea eî. In camera regelui, în locul sarcofagului, aflăm în schimb un jgheab de piatră mi" 
nunat şlefuită. Iată prin urmare că marea piramidă Keops, cea mai mare dintre toate câte 
există, nu este un mormânt. Atunci, pentru ce s’a construit? Cu ce scop?

Acei minunaţi savanţi ai antichităţii preoţii egipteni, nu cumva au volt să imor
talizeze prin o operă nepieritoare cuceririle lor astronomice, achiziţiile ştiinţifice ale civi
lizaţiei de până atunci? Căci întreaga piramidă, prin felul în care e consruită, prin di
mensiunile sale, prin proporţiile sale fantastice şi raportul dintre anumitele sale părţi, repre
zintă adevărate relevaţii ştiinţifice. In cazul acesta însă ajungem la concluzia pe cât de 
uimitoare pe atât de decepţionantă, că antecesorii noştri deacum 6000 de ani cunoşteau cu 
exactitate problemele fundamentale ale astronomiei moderne „ca distanţa dela soare la 
pământ, lungimea anului trouic (deci faptul că pământul se roteşte în jurul soarelui) di
mensiunile pământului etc., probleme ce au putut fi soluţionate riguros, după eforturi de 
atâtea secole sau chiar milenii, abia în ultemele decenii. Ceace înseamnă, că „noi ne glo
rificăm cu descoperiri cunoscute de acum 6000 de ani".

Şi prin te mijloace au putut aceşti savanţi ai trecutului, să pătrundă depărtările 
universului, să cunoască distanţa dela pământ la soare una din problemele cele mai 
esenţiale în astronomie, forma şi dimensiunile pământului, greutatea lui, şi cum au ştiut 
să determine cu atâta precizie, punctele cardinale, lungimea anului tropic, ect. ? Pentrucă 
dîn cele ce vor urma în rândurile viitoare, vom vedea că toate aceste probleme, îşi au 
răspunsul precis în marea piramidă.

Intiadevăr „în faţa acestor constatări turburătoare, în fata revelaţiilor numerice a 
acestui neperieritor monument, in faţa indicaţiilor şi-a învăţămintelor pe care ni-le dă 
asupra ştiinţei egiptene, se va înţelege atitudinea sfinxului monstruos, care cu privirile 
întoarse către depărtatul orizont, trebuia să păzasca secretele preoţilor antici".
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Prin urmare, nici o urmă de inscripţie în gigantica piramidă. Nici o poziţie care 
să vorbească despre faptele vreunui domnitor, sau să dea vreo indicaţie de orice natură,. 
Ce ar putea face un arheolog obişnuit să citească istoria din hieroglife, în faţa unui 
templu aşa de colosal, care nu binevoieşte sâ-i ofere cea mai neînsemnată lămurire asupra 
ideii ce a prezidat construcţia lui, după ce constată, că spre deosebire de celelalte pira
mide, acel colos nu a fost destinat sâ perpetuieze memoria de domnitor ? Ar da poate 
din umeri, şi dacă nu i-ar sări tn ajutor Astronomia, secretul sfinxului ar rămânea secret 
pentru vecie.

De mult încă piramida Kheopes, a fost considerată ca una din cele 7 minuni ale 
lumii. Şi cu mare dreptate; căci prin dimensiunile sale excepţionale, nu numai că întrece 
ori ce clădire sau construire existentă, ci nici una din creaţiile arhitectonice de până azi, 
nu se poate compara cu ea. Zeci de mii de sclavi au muncit, probabil zi şi noapte, timp 
îndelungat, pentru a căra mulţimea blocurilor imense de granit, blocuri între care câte 
unul are o greutate de peste 470.000 de kilograme. Şi multe braţe omeneşti s‘au irosit, 
până la terminarea ciclopului clădirilor, ce are o greutate de nu mai puţin şase milioane 
tone. Dacă fiecare tren ar transporta 1000 tone din materialul piramidei, 6000 de trenuri 
ar fi necesare pentru transportul întregei piramide. Iar bogăţia de azi a Egitului, n'ar fi 
suficientă pentru a plăti lucrătorii însărcinaţi cu dărâmarea ei. Tehnica modernă, stă ui
mită în faţa blocurilor de granit unele de către 10 metri lungime, şlefuite cu atâta per
fecţie, încât cu un vârf de briceag n’am fi în stare să sesizăm discontinuitatea dintre ele 
deşi acele blocuri sunt lipsite de ori ce urmă de tencuială, făcută în scopul de a disimula 
continuitatea' lor. Azi cu toată mândria civilizaţiei pe care o trăim, în ciuda saltului 
enorm pe care l-a realizat ştiinţa aplicată, omenirea nu dispune de maşini care ar putea 
sâ şlefuiască cu atâta perfecţie două suprafeţe de granit de câte 10 metri lungime, pentru 
a le face să coincidă cu exactitatea matematică a blocurilor de granit din marea piramidă, 
care, după cum am amintit în rândurile precedente, până la cucerirea Arabilor, părea un 
singur bloc de piatră. Acest prim fapt de ordin tehnic, nu e suficient de elocvent, pentru 
a ne pune pe gânduri, în privinţa metodelor întrebuinţate de constructorii piramidei, ca să 
obţină un rezultat pe care tehnica modernă nu-i în stare sâ-1 realizeze? Dar nu ne oprim aici.

Herodot aminteşte undeva despre nişte preoţi egipteni, care I au învăţat că pătra
tul construit pe înălţimea piramidei Kheops, este egal cu suprafaţa fiecărei feţe triunghiu
lare a piramidei. Iată prin urmare un indiciu istoric, care spune că piramida a fost con
struită din vechime încă, nu ca un mormânt, ci ca un monument, clădit cu scopul de a 
concretiza anumite raporturi numerice importante. E o mărturie preţioasă, care a făcut pe 
cercetătorii din ultimul timp, să determine cu precizie dimensiunile ei şi să stabilească 
raporturile dintre ele, pentru a vedea, dacă nu cumva, ele exprimă anumita rezultate ştiin
ţifice ale epocei în care a fost construită.

Piramida are o înălţime de 148.208 m. iar latura pătratului de bază 232.805 m„ 
Se dau aceste rezultate cu precizie de miitni de metri, pentrucă unităţile de măsură care 
au servit la construirea ei, au fost degetul şi cotul piramidal, iar rezultatele de mai sus,, 
reprezintă dimensiunile ei în metri.

Primele cercetări care s’au făcut asupra piramidei, sunt în legătură cu expediţia 
lui Napoleon în Egipt. Se ştie că această expediţie militară pe deoparte, a fost secundată 
de una ştiinţifică. Savanţii care au însoţit pe Napoleon, vrând să efectueze triunghiulaţia 
Egiptului, s’au servit în măsurările lor, de piramida Kheops ca punct de plecare pentru un 
meridlam de origină. Mare a fost uimirea lor, când au constatat, că prelungirile diagona
lelor piramidei, cuprind între ele cu exactitate gurile deltei Nilului la vărsarea lor în Ma
rea Mediterană, şi că meridianul ce trece prin vârful ei împarte delta lui, în doi seciorî, 
matematic egali. Dar uimirea astronomilor, geografilor şi a geodezienilor de azi, se poten- 
ţiază cu atât mai mult, cu cât s’a observat că acel meridian străbate cele mai multe con
tinente ale pământului, şi că el împarte suprafaţa pământească locuibilă în două părţi 
egale. Iată deci cel mai ideal meridian din câte există pe globul pământesc, cel mai potrivit 
meridian de origine pentru măsurarea longitudinilor globului terestru. Pentrucă, după cum
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zice Moreux, e singuru meridian care e fondat pe natura lucrurilor şi în consecinţă, care 
are o veritabilă raţiune de a fi. Au ştiut egiptenii aşi multă geometrie, au cunoscut atâta 
geografie, au parcurs globul pământesc pe toată suprafaţa lui, şi au dresat hărţi pentru 
a-şi da seama de meridianul cel mai ideal şi suprafaţa locuibilă a pământului? Deoarece 
realităţile de mat sus spun cu hotărîre, că ei au fost geometri de prima forţă şi geografi 
de acelaşi calibru. Ce să zicem atunci de ignoranţa bieţilor Europeni cari încă în secolul 
al XIV-lea nu ştiau că există America? Să presupunem, că toate acestea, nu sunt decât 
coincidenţe, că piramida cu diagonalele ei, cu meridianul ce-i trece prin vârf sunt fapte 
din domeniul întâmplării. Sunt coincidenţe în faţa cărora ori cărui muritor, îi este per
mis să rămână frapat. Dar revelaţiile piramidei abia au început.

Intr'adevăr oricine poate constata, cu ajutorul unui glob pământesc, pe care-1 află 
la ori care şcoală primară, că paralelul de 30° latitudine nordică, cuprinde cele mai multe 
întinderi continentale. Ei bine, pe acest paralel e construită marea piramidă.

Feţele tuturor piramidelor din Egipt sunt orientate către cele patru puncte car
dinale. Orientarea lor însă e cu totul aproximativă. Ceea ce presupune, sau că edificatorii 
nu erau în stare să determine direcţiile cardinale, deci stângăcie sau neştiinţă, sau că 
orientarea lor era o problemă ce cădea îns al doilea plan, deci neglijenţă. Multe din obser
vatoarele astronomice de azi, pe lângă toată bunăvoinţa, nu sunt în general mai bine 
orientate decât piramidele egiptene. Marele astronom Tycko Brahe, cu tot efortul pe care 
l-a depus în sensul acesta, n'a putut să realizeze orientarea observatorului său din Uria- 
nenburg, decât cu o aproximaţie de mai bine de 18 minute de arc. Asta era în 1577, 
Nici chiar observatorul din Paris, nu are o precizie mai mare. De ce ? Pentrucă a deter
mina cu precizie direcţia Nord-Sud, e un lucru destul de greu, o chestie care pretinde nu 
numai ştiinţă astronomică, ci şi unele consideraţii de ordin tehnic. Acul magnetic nu arată 
Nordul polar e Nordul magnetic, care se ştie că diferă pentru fieeare loc de pe suprafaţa 
globului. Dar, va răspunde cineva, că această determinare de direcţie, se poate face cu 
cea mai mare uşurinţă prin fixarea direcţiei stelei polare, materializată prin raza vizuală 
ce uneşte ochiul observatorului cu acea stea. Numai că polul ceresc nu concide cu steaua 
polară. Azi ea descrie în jurul polului o circumferinţă cu raza de aproximativ un grad şi 
opt minute. Ceea ce însemnă câ între steaua polară şi polul ceresc, ar încăpea bine de tot 
două luni pline. Dar axa lumii din cauza înclinării ei pe orbita pământească şi a atracţiei 
ce o exercită soarele împreună cu luna asupra umflăturii equatoriale descrise în decurs 
de 25.800 ani ca un „titirez11 gigantic, un con în jurul unei poziţii mijlocii. Fenomen, cu
noscut sub numele de precesie. Asta însemnează, că acum câteva mii de ani steaua polară 
de azi, nu ocupa aceiaşi funcţie; adică nu era stea polară. La fel peste alte câteva mii 
de ani. Spre exemplu, peste 13.000 de ani steaua Vega, va fi stea polară. Deci cu ajutorul 
stelei polare, nu putem realiza o precizie suficientă pentru stabilirea direcţiei Nord-Sud. 
Se recurge atunci la alte metode. Or, după cât se ştie din istorie, antecesorii noştri de pe 
vremea construirii piramidelor, nu posedau instrumente astronomice, care s’ar fi putui 
compara prin utilitatea lor, cu cele pe care le posedăm azi. Iată însă că orientarea pira
midei Kheops, către cele patru puncte cardinale, e realizată cu o aproximaţie de 4'35". 
Ceea ce înseamnă că cei de acum 4000 ani erau mai savanţi decât Tycko Brahe, că ştiinţa 
lor astronomică era superioară celeia din secolul al XVI-lea,

Orientarea atât de bună a piramidei, e şi ea numai o coincidenţă? Fie! Coinci
denţele însă încep a se înmulţi, iar răspunsul devine din ce în ce mai nesatisfăcător.

îndată ce sa ajuns la concluzia că pământul e rotund şi izolat în spaţiu, ca ori 
care din plantele cunoscute până atunci, savanţilor li s’a impus atât prin curiozitate cât 
şi prin forţa împrejurărilor ştiinţifice, să-i determine dimensiunile. Cum să se determine 
aceste dimensiuni? Prin călătorii în jurul pământului? Nu. Dacă pământul e rotund, e su
ficient să calculăm lungimea unui arc de meridian de un grad. Fiindcă arcul are 360 de 
grade, o simplă înmulţire cu 360, ne va da lungime meridianului, deci raza pământească 
cu toate corolarele ei. Adecă, suprafaţa, volumul şi greutatea lui. Cum să se măsoare
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lungimea unui arc de un grad, şl de unde ştie cineva că a parcurs exact an grad pe unul 
oarecare din meridianele pământeşti ?

S'a observat încă de mult timp, că cu cât ne apropiem de polul pământului, ct£ 
atât steaua polară se ridica deasupra orizontului şi s’a stabilit, că dacă cineva parcurge 
pe un meridian* un număr oarecare de grade dela ecuator către poli, steaua polară se 
ridică şi ea deasupra orizontului cu acelaşi număr de grade. Voiu merge decs pe meridian 
dela ecuator către poli, atâta timp până voiu observa că steaua polară s'a ridicat deasupra 
orizontului cu un grad. Măsura lungimii arcului de meridian de un grad, va soluţiona 
prin urmare chestia dimensiunilor pământului.

Acest lucru este extrem de uşor în teorie, dar tot pe atât de greu din punct de 
vedere practic.

Insă înainte de era creştină, Eratostene prin o metodă simplă a încercat să deter
mine lungimea meridianului pământesc, ajungând la un rezultat destul de apropiat, ce face 
cinste memoriei sale. (40.500 km.) Cu aproape un mileniu mai târziu măsurile făcute în 
câmpiile Mesopotamiel au dat un rezultat mult mai aproximativ decât a lui Eratostene. 
(42,500 km.) Târziu de tot, în secolul al XVI-lea, Femei, un medic francez, preocupat de 
aceaşi chestiune, afla, măsurând distanţa dela Paris la Amiens prin numărul de învârtiri 
ale roţilor trăsurii sale, că lungimea unui arc de un grad e 57070 toze, care echivalează 
cu 111532,43 metri, un rezultat destul de apropiat.

Problema a început să devină deja adevărată obsesie pentru lumea ştiinţifică< 
Măsurări multiple pe toată linia. Rezultatele erau cu atât mai decepţionante, ca cât erau 
departe de a coincide. însuşi marele geometru francez, abatele Picard, nu află un rezultat 
decât cu 10 toaze diferenţă faţă de al lui Fernel.

Mai târziu însă, geodezienii au observat un fapt curios, că numărul de oscilaţie 
pe unitatea de timp al unui pendul oarecare, diferă dela ecuator la pol. Şi cum gravitatea 
este aceea care cauzează oscilaţiile pendulare, Înseamnă că dacă numărul oscilaţiilor de 
pind de faptul că suntem mai aproape de pol sau ecuator, gravitatea nu este aceeaşi ca 
intensitate, pentru ori ce loc pe suprafaţa globului, ci variază şi ea. S’a constatat că ema1 
mare la pol şi mai mică la ecuator. Dar de aici rezultă consecinţa extraordinar de impor
tantă, că polul pământesc e mai aproape de centrul pământului decât un punct oarecare 
de pe ecuator. Deci pământul e turtit. Prin urmare încă o dificultate în calea determinări 
dimensiunilor pământului aceea a cunoşterii gradului său de turtire.

Prin multe peripeţii au trecut savanţii, până au ajuns abia în secolul al XX-lea Ia

rezultatul că turlirea pământului e cuprinsă între

Revoluţia franceză a impus printre altele, schimbarea unităţii de măsură, pretin
zând Academiei de Ştiinţe din Paris, să stabilească o unitate de măsură care să se bazeze, 
pe ceva invariabil. Academia după laborioase cercetări şi eforturi, a stabilit ca unitate de 
măsură, a zecea milioana parte din sfertul meredianuiui pământesc, numit metru. Prin 
urmare, să se ţină îa minte, că la sfârşitul secolului al XVH-Iea, se credea că meridianul e 
invariabil. Cea mai mare decepţie. Nu după mult timp, s’a constatat că metrul e cu 2 
zecimi de milimetru mai scurt şi că fiecare meridian are forma sa specială; nici chiar 
ecuatorul neavând o formă regulată. Şi fiindcă toate meridianele diferă unui de altul, e 
evident că o unitate de măsură nu se poale baza pe o lungime, ea însăşi variabilă. Deci 
în felul acesta ideea era irealizabilă.

Există însă o unitate pe care astronomii o întrebuinţează de atâtea ori in calcu
lele lor, unitatea care într'adevăr e singura cantitate invariabilă. Aceea e raza polară a 
pământului. Ea este deci aceea cantitate, care ar putea servi de minune, prin Invariabili
tatea ei, unei unităţi de măsură destinată necesităţilor, deci şi pretenţiilor revoluţiei fran
ceze. Numai că în secolul al XVlIl-lea acest lucru era ignorat» Trebuie să ne reîntoarcem 
pentru aceasta cu 4000 de ani în urmă, pentru a constata că cotul piramidal ce a servit 
la construcţia piramidei Kheops, e unitatea de măsură ce se bazează tocmai p® lungimea.
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invariabilă a rarei polare; că acel cot piramidal e singura unitate de măsură ce se ba
zează într'adevăr pe ceva esenţialmente invariabil; pentrucă el e exact a zecea milioană 
parte din lungimea razei polare.

Iată prin urmare că in timp ce omenirea s'a năcăjit milenii de-a-rândul, pentru a 
ajunge să cunoască dimensiunile pământului, constructorii piramidei cunoşteau acest lucru 
înaintea noastră cu mii de ani şi aveau cea mai ideală unitate de măsură; unitate pe 
care savanţii atâtor secole şi milenii posterioare n'au fost in stare s'o descopere. Nu există 
minte oamenească normală care să nu se întrebe! Prin ce mijloace au ajuns egiptenii la 
rezultatele astronomice ale secolului al XX-Iea ? Unde suntem atunci cu evoluţia, acea 
tiradă ştiinţifică atât de scumpă azi tuturora? Cum va explica istoria faptul, că abia azi 
am ajuns la rezultate care se puteau citi îa piramida Kheops, de atâtea milenii ? Şi în
trebările se inmulţesc din ce în ce, cuprinzând mintea omenească într'o mare de enigme 
care aşteaptă să fie deslegate şi din faţa cărora toţi savanţii se refugiază în aceeaşi for
mulă, care se numeşte mister. Sau şi asta-i o coincidenţă ? Ar fi poate răspunsul cel mai 
ironic, în raport cu neputinţa ce o vădesc oamenii de azi, faţă pe misterul piramidei.

într'adevăr azi se admite de comun acord, că raza polară e de 6356700 metri, cu 
oarecare aproximaţie, mică dealtfel, (deci în secolul al XX-lea). Vechii egipteni aveau 
două feluri de unităţi de măsură, una obişnuită pentru popor, alta sacră pe care nu o în
trebuinţau decât preoţii. încă un mare mister, e faptul, că tocmai acea unitate se numeşte 
sacră. Unitatea sacră se numeşte cot piramidal şi se împărţea în 25 degete piramidale. Un 
deget piramidal, e echivalent cu 25,4264, mm, iar un cot piramidal are 0,6356600 m. Nu 
e bătător la ochi, identitatea dintre cifrele care reprezintă lungimea in metri a razei po
lare admisă azi şi între cifrele cotului piramidal ? înmulţind cotul piramidal cu 10,000.000, 
obţinem numărnl 6356600 care e lungimea razei polare cu o diferenţă neînsemnată de 
100 metri, faţă de lungimea admisă în secolul al XX lea. Dar chiar şi lungimea admisă azi 
e aproximativă. Cotul piramidal era exact a zecea milioana parte din raza polară admisă 
pe atunci. Şi cine ştie dacă numărul 6356600 cuprins prin simbolul piramidei egiptene, nu 
e mai aproape de realitate decât numărul 6356700 pe care-1 admitem azi. Un lucru însă 
e sigur, chiar dacă raza polară ar avea exact lungimea admisă de noi. Cotul piramidal 
reprezintă a zecea milioana parte din raza pământească polară cu o aproximaţie neîn
semnată de o sutime de milimetru. A compara exactitatea metrului nostru cu cotul pirami
dal ar însemna să se glumească pe socoteala unor eforturi bine intenţionate, de atât;a se
cole. Dar după cum am spus mai sus, valoarea admisă azi în privinţa lungimei razei po
lare e^şi ea aproximativă, şi s‘ar putea prea bine întâmpla, ca peste vreo câteva secole 
să descoperim că lungimea cât mai precisă a razet polare, e acea care se poate ceti în 
piramida Kheops.

Să presupunem însă, prind absurd, că cele de mai sus, sunt date împrimale în 
piramidă la întâmplare; că prin urmare constructorii ei n'aveau idee de ele, că totul se 
explică prin coincidenţă întâmplătoare. Asta nu ne împiedecă însă, să cercetăm aceste co
incidente precum şi altele cari vor urma.

Am amintit mai sus, despre fenomenul balansării axei polare în jurul unei poziţii 
mijlocii, fenomen numit precesie. După cel mai mare matematician din uhimul timp New
comb această retaţie se efectuiază în 25.800 ani, după care axa polară va înţepa acelaşi 

- punct de pe sfera cerească. Numărul 25.8 0 este unanim admis de savanţii secolului în 
care trăim. Fenomenul ca atare e destul de conplicat, ceea ce o ştiu foarte bine cei ce se 
ocupă cu Mecanica Cerească, ştiinţă care e poate cea mai frumoasă cucerire a spiritului 
omenesc, ale cărei baze sunt puse de genialul Newton şi perfecţionată de urmaşi săi.

Isioria ne învaţă, că fenomenul precesiei a fost descoperit de Hippircb, pe la 130 
înainte de Christos. Formidabilă a fost surpriza cercetătorilor, când au aflat, că dacă adu
năm lungimile diagonalelor pătratului de bază a piramidei, evaluate în degete piramidale, 
deţinem 25.800 cu exactitate. Deci fenomenul precesiei, nu numai că n‘a fost descoperit 
primadată de Hipparch, ci el a fost cunoscut înainte de el cu cel puţin 2000 de ani. Şi 
asta e tot o coincidenţă întânplătoare ?
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Toată lumea, Iniţiată în astronomie, ştie că distanta dela soare la pământ e una 
din problemele ei cele mai esenţiale, pentru că această distantă serveşte ca unitate de 
măsură în constatarea dimensiunilor Universului, şi ca atare, cea mai mică eroare are 
consecinţe respectabile în evaluarea acelor dimensiuni. Pentru a se măsura distanta dela 
soare la pământ, bine înţeles că nu e nevoie să parcurgă cineva această distantă. Astronomi 
se servesc de triunghiul format de raza pământului şi centrul soarelui, când soarele e la 
orizont. Unghiul, sub care s'ar vedea raza pământului de către Un observator aşezat în cen
trul soarelui când el e la orizont, se zice paralaxă orizontală. Toată problema distanţei 
s.lare consistă în determinarea cât mai precisă a paralaxei.

Distanta solară a preocupat de mult încă pe savanţi tocmai pentru inportanţa pe 
care o are. Rezultatele obţinute de ei în decursul timpului, sunt foarte diferite, şi enorm 
depărtate de realitate, ceea ce probează că problema nu e tocmai aşa de uşoară după cum 
ar părea la prima vedere.

Marele Aristarch din Samos şi Ptolomeu, afirmau pentru distanţa solară 8 milioane 
km, lucru pe care-1 admitea chiar şi Copernic împreună cu Ticko Brahe cu aproape 2000 
de ani mai turziu. Dar chiar genialul Keppler era departe de a cunoaşte adevărata stare 
a lucrurilor. A descoperit legile minunate ce-i poartă numele, dar n‘a putut calcula dis
tanţa solară, pe care el o evalua la 58 milioane km. Cassini o credea de 138 km., iar 
Flamsteed de 130 milioane. La Hire o ridică la 218 milioane, iar Ricard o coboară la 66 
milioane. Asta era in secolul a* XVII-lea. Dar nici în secolui al XVIII-lea rezultatele nu 
s‘au apropiat prea mult de adevărata valoare a distanţei solare, Pentrucă chiar la 1878, se 
admitea o valoare cuprinsă între 140 milioane şi 170 milioane km. Deci, o aproximaţie 
enormă de 30 milioane km.

In 1900, cu metode mai înaintate, şi circumstanţe favorabile, s‘a ajuns în sfârşit la 
rezultatul ca această enigmatică distanţă solară e 149.400.000 km,; Cu o aproximaţie de 
70.000 km. Deci până în secolul al XX-lea rezultatele pe care le-a dat ştiinţa noastră, re
feritoare la distanţa solară, erau cele mai contradictorii, şl nici pe departe demne de luat 
îa considerare. Dacă cineva ar fi înmulţit însă înălţimea piramidei Kheops cu un milion, 
ar fi aflat distanţa solară exprimată în km. (14,820.800 km.) cu o aproximaţie incomparabil 
superioară rezultatelor din secolul al XIX-lea. Deci înălţimea piramidei a fost luată în aşa 
fel de către constructorii ei, încât să exprime prin o simplă înmulţire cu numărul rotund 
de un milion, distanţa dela soare la pământ. Va să zică savanţii egipteni, cunoşteau ace
astă distanţă, mult mai bine, decât toţi savanţii ce au urmat încă XIX secole după Chris
tos; şi deci, constructorii piramidei erau superiori unui Keppler, Unui Cassini sau Piccard,
şi atâtor savanţi de renume mondial. Cum au fost în stare să pătrundă dimensiunile Uni
versului, şi prin ce fel de mijloace au ajuns preoţii de atunci la rezultate aşa de uimito
are ? Acelaş răspuns : Mister.

Cu drept câvânt se poate întreba ori cine, înpreună cu abatete Moreux că
„nu e cu adevărat extraordinar să ne gândim, că un rezultat pentru care omenirea a
cheltuit atâta energie, iar savanţii n'au ezitat nici când să-şi rişte viaţa. Era monumen
talizat in marea piramidă ? “ Dar, încă n'am terminat. Dacă înmulţim degetul piramidal 
prin 100 miliarde, obţinem lungimea parcursă de pământ pe orbita sa în decurs de o zi 
(24 ore), cu o aproximaţie mai mare decât ar putea-o da ştiinţa de azi, cu unitatea ei 
modernă de măsură, metrul. Nici acest rezultat nu-i suficient ca să anuleze odată pentru 
totdeauna, ipoteza coincidenţelor ? Să trecem atunci la probleme de altă natură tot aşa 
de inportante.

Probtema calendarului. Se ştie că In afară de caracterul ei astronomic mai are 
unul pur social; şî încă de mare însemnătate. Se bazează pe lungimea anului tropic (du
rata revoluţiei pământului în jurul soarelui) care nu e conpus dintr'un număr întreg de 
zile. Or în calendar, din motive sociale nu se pot introduce fracţiuni de zile ; ceea ce ar 
însemna, că o aceeaşi zi ar face parte din doi ani consecutivi. Din primul prin stârşit şi din al 
doilea prin început. Anul calendaristic sau civil, trebue să cuprindă un număr întreg de 
zile. Acest număr de zile, trebue însă ales în aşa fel, ca media mai multor ani calederis-
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trei să fie egală cu durata anului tropic. Numai că această lungime nu s‘a cunoscut cu 
precizie suficientă, decât în cele mai recente timpuri. De aici acea variaţie de calendar 
de-a-lungul istoriei, de aici calendarul Julian apoi Gregorian. Pe măsură ce lungimea anu
lui tropic se cunoştea mai bine, calendarele se modificau şi ele, pentru a fi cât mai apro
piate de realitatea pe care se bazează structura lor. Lungimea anului tropic, n‘o cunoşteau 
Grecii, n‘o cunoşteau Romanii şi n‘o cunoşteau mult timp după ei. cei mai iluştri savanţi 
al timpurilor. Azi, se admite pentru durata lui 365,242 zile. E bine, astronomi de acum 
4000 de ani cunoşteau această problemă şi posedau cu prec'ziunea de azi, lungimea anu
lui iropic. inţr'adevăr, dacă înmulţim lungimea anticamerei ce precedează camera regalul 
cu numărul important 7? (3, 1416) număr care îl vedem că e simbolizat şi el în marea 
piramidă, obţinem numărul 365,242 ce exprimă cu exactitate durata anului tropic. Dscă 
rr fi atent cineva, citind acest număr, nu asistăm la frământările sociale şi bisericeşti cau
zate de problema calendarului şi la toate corolarele lor, care mai ales pentru Biserica 
Creştină, de multe ori au însemnat turburări. ce s‘au grefat în detrimentul Ei şi a credinţei?

După toate acestea, se poate pune cu drept cuvânt întrebarea, că oare există ® 
problemă esenţială în astronomia de azi pe care să nu o fi cunoscut preoţii egipteni 1

Acei savanţi miraculoşi ai trecutului ne probează că ei cunoşteau cu acelaşi pre- 
ciziune şi densitatei mijlocie a pământului, densitate care după cele mai recente lucrări e 
de 5,52. înmulţind volumul piramidei cu 2,06 care e densitatea mijlocie a pietrilor din care 
e construită piramida, obţinem un număr în care primele trei cifre ne dau densitatea 
pământului. Şi dacă luăm ca unitate de greutate un cot cubic, având densitatea medie a 
pământului, aflăm rezultatul tot aşa de surprinzător, că greutatea totală a piramidei Kbe- 
ops, e exact a catrilioana parte din greutatea globului pământesc. De unde rezultă consecinţa 
extraordinară, că Egiptenii aveau nu numai unitatea cea mai ideală de lungime, ci în ace- 
laş timp cea mai minunată unitate de greutate, deoarece acea unitate e o fracţ'une diia 
greutatea invariabilă a pământului. De ce să repetăm, faţă de aceste descoperiri că cele 
mai celebre inteligenţe rămân stupefiate?

Piramida Kheops, în afară de datele pe care le-am expus până acum, mai simbo
lizează prin raportul dintre anumitele sale dimensiuni, vestitul număr 77 (pi) Dacă numărul 
pi ca atare e cunoscut azi de toată lumea, istoria lui, deşi interesantă, e foarte puţin cu
noscută. Ea e în legătură cu o altă problemă, numită quadratura cercului. Jn geometrie, 
se obişnueşte a se construi figuri echivalente, adecă figuri, care, fără să aibă aceeaşi formă, 
au suprafeţele egale. Spre exemplu: să construiesc dreptunghiuri sau p»trate echivalente 
cu anumite triunghiuri date etc. Tot în felul acesta, din cele mai depărtate timpuri, s'a 
pus problema că: fiind dat un cerc, să se construiască cu rigla şi compasul, un pătrat 
echivalent; deci să se afle quadratura cercului, E o problemă care a spart capul multor 
matematicieni, fără să poată soluţionată nici azi. De aici însă a derivat o altă chestie, şl 
anume aflarea raportului ce există între lungimea cercului şi diametrul său. De câte 
ori adecă e mai mare lungimea uni cerc, decât diametrul lui? Matematicienii moderni au de
monstrat că nu se poate gâsi unitate de măsură comună între lungimea cercului şi diametrul său. 
Raportul dintre ele se exprimă prin un număr zis incomensurabil, pe care l-au botezat cu numele 
pi şi căruia i se pot calcula multe zecimale. Ori câte zecimale vom calcula însă, no să 
ajungem niciodată la sfârşit. Luat cu 5 zecimale, el are valoarea 3,14159. In practică se 
iau numai două zecimale (3,14) iar, când e nevoie de precizie mai mare, se iau patru 
zecimale şi 'n cazul acesta 3,1416 nu 3,1415. Calcularea mai multor zecimale ale numă
rului pi, e chestie relativ modernă şi destul de dificilă. Dacă Impărţim perimetrul pătratu
lui de bază, a piramidei Kheopî cu dublul înălţimii, obţinem 4,1416; adecă acel faimos pî 
pe care l-am crezut până acum o cucerire a spiritului ştiinţific, mai mult sau mai puţin 
modern. La acelaşi număr ajungem, dacă împărţim suprafaţa pătratului de bază, cu supra
faţa secţiunii meridiene a piramidei. Miracolul consistă nu în faptul că cei vechi cunoşteau 
numărul pi, ci în faptul că au ştit să materializeze acest număr, prin raportul dintre 
dimensiunile piramidei.

Să alăturăm tuturor acestor revelaţii, faptul de-o importanţă istorică jem rcablă, 
că prelungirea coridorului pe unde se intră în marea piramidă, privea steaua polară a
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thnpjlui în care s’a construit. E unul din elementele fundamentale care au servit la deter
minarea datei în care s'a construit piramida Kheops.

In fata revelaţiilor pe care ni le mijloceşte piramida, avem senzaţia că trăim în 
domeniul basmelor, sau al viselor. Pentrucă îl vine greu spiritului omenesc să admită că 
rezultatele cu care se mândreşte Astronomia de azi, le cunoşteau aşa de bine savanţii 
egipteni. Ce ar zice Kepler, Picard, Copernic sau Galileu, când ar constata că au fost 
întrecuţi de savanţii unei epoci apuse cu multe mii de ani în urmă ; că cuceririle pentru 
care ei şi-au sacrificat viaţa îrosandu-şi toată energia intelectuală, se puteau citi în marei 
piramidă? Şi ce ar zice acei membrii ai „Acad. Franceze" cari sau necăjit în zadar să 
afle o unitate de măsură corectă, când ar vedea că aceea unitate ideală se poate citi şi 
ea in aceeaşi piramidă împreună cu tot aşa de ideală unitatea de greutate ? Dar, câte între
bări de felul acesta nu s'ar putea pune ? Şi mai presus de toate, ce zice istoria, care ne 
învaţă că egiptenii n'au cunoscut dimensiunile pământului, că ei n'au cunoscut distanţa 
dela soare la pământ; că de rezultatele traduse posterior din misterioasa piramidă, habar 
■  aveau; că acea civilizaţie era departe, grozav de departe, de problemele pe care le pune 
spiritul modern? Să se bucure că a câştigat o nouă metodă de cercetare a trecutului, 
prin mijlocirea Astronomiei j care luminează, după cum am afirmat la începutul acestui 
articol multe din aspectele lui, umbrite de timp şi de uitare.

Astronomilor de acum 100 de ani, ne întrebăm, la ce le-ar fi servit mare pira. 
midă? Ei n‘ar fi putut descifra din ea aproape nimic. De unde să ştie ei spre exemplu, 
că înălţimea piramidei exprimă o fracţiune din distanţa solară, când ei nu cunoşteau acea 
distanţă ? Ei n'ar fi putut traduce din piramidă, decât ceea ce ştiinţa de acum un secol, le 
oferea cu siguranţă. Cine ştie, dacă în acelaşi fel, peste câteva decenii sau sute de ani, 
cercetătorii nu vor descoperi alte date ştiinţifice în ea, date pe care încă ştiinţa de azi 
nu le po edâ, dar pe cari le va poseda atunci?

Când alăturăm achiziţiilor astronomice de care piramida face dovadă, faimoasele 
inbalzamări şi otrăvuri din vechime, pe care chimia de azi, nu le poate realiza, trebue să 
bănuim, că dacă preoţii egipteni cunoşteau mai multă astronomie d^cât Kepler, proba
bil că ştiau şi chimie mai multă. Nu e semniiicativă, intr'adevăr, concepţia modernă în 
chimie, prin care se tinde a se înfăţişa toată diversitatea elementelor chimice, ca rezultate 
transformate ale uneia şi aceleiaşi substanţe ? Nu e asta o reîntoarcere către credinţa vechi
lor chimlşti, dintr'un anumit punct de vedere ?

Şi totuşi, prin ce fel de mijloace au pătruns depărtările imense ale Universului, 
când se ştie că pentru asta sunt necesare cele mai perfecţionate lunete astronomice, teles- 
coape etc, pe care noi le credem inventate abia la începutul secolului al XVII-lea de către 
L Lippersey şi perfecţionate de Galileu, când istoria ne spune că nu posedă urme despre 
asemenea instrumente din vechime? întrebarea pune o nouă problemă. Optica antică\

Dacă ştiinţa egipteană era capabilă să şlefuiască blocuri de granit de 10 m. lun
gime, cu perfecţia pe care azi nici o maşină din lum  ̂ nu o putea realiza, se poate bănui 
cu multă probabilitate, că ei cunoşteau şi şlefuirea sticlei şi prin urmare a lentilelor, care 
servesc într'o lunetă de ocular şi obiectiv, pentrucă greutatea cea mai mare în efectuarea 
unei lunete bune, consistă în şlefuirea lentilelor. Mulţi din cei mai mari astronomi, sin
guri şi-au construit lunetele tocmai din cauza aceasta.

Dacă rezultatele ştiinţei egiptene, perpetuate în piramida Kheops, sunt adevărate 
minuni pentru secolul al XX-lea, cred că nu mai puţin uimitor este geniul aceluia, care a 
ştiut să simbolizeze într'un singur moment, atâtea achiziţii ale acelei civilizaţii. Cine din 
oamenii secolului nostru, ar fi în stare să conceapă construcţia unei clădiri, care să sim
bolizeze cuceririle ce caracterizează civilizaţia ştiinţifică de azi?

Şi apoi, a degenerat aşa de regretabil omenirea, încât să uite tot ceea ce a realizat 
până la construirea piramidei, pentrucă prin noi eforturi de milenii, să ajungă la rezultate 
cunoscute odată ? Privită problema in felul acesta, s’ar părea că preoţii egipteni, au fost
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conştienţi de soarta omenirii, şi prin urmare de necesitatea de a-şi simboliza ştiinţa prin 
dăltuirea ei în piramidă, pentru ca aceeaşi ştiinţă să reînvie odată cu omul; odată cu re
generarea sa spirituală,

*
¥ ¥

Piramida Kheops, după cele văzute în rândurile precedente, nu a fost cocepulă 
pentru a servi posterităţii de indiciu referitor la gloria războinică a timpului; ci pentru a 
perpetua achiziţiile ştiinţei egiptene, prin încrustarea în piatră a caracterelor ei esenţiale.

Aceeaşi ştiinţă e minune intr'adevăr pentru secolul nostru, după cum minune este 
şi concepţia prin care s‘a realizat imortalizarea ei, Şi dacă cuceririle de până la con
strucţia piramidei, sunt adevărate revelaţii pentru ştiinţă, ele sunt revelaţii cu atât mai 
vârtos pentru istorie ; căci prea eram obişnuiţi să bagatelizăm ştiinţa antică şi prea repede 
înclinaţi să admitem că antecesorii noştri de peste 4000 de ani, erau ignoranţi şi apro
piaţi de sălbăticie. Piramida Kheops, înafară de faptul că serveşte istoriei ca regulator 
pentru anumită parte a datelor sale cronologice, putem spune că a revoluţionat într o mă
sură destul de respectabilă gândirea omenească, venind în ajutorul istoriei ca o coordo
natoare de anumite fapte izolate', ca un far gigantic ce luminează întunerecul care învă
luia caracterele esenţiale a]e civilizaţiilor unui trecut revelator. E o cruntă lovitură dată 
în acelaşi timp evoluţioniştilor exageraţi cari susţin descedenta noastră din maimuţă. Căci 
iată ce problemă se pune prin ea, pentru primadată, savanţilor seeolului al XX-lea:

„Constructorii acestui monument unic în lume, sau posedau o ştiinţă atât de avan
sa tăca a noastră, ceea ce-i extravagant şi aproape de necrezut, sau, păzitori ai unei tradiţii 
ce datează dela începuturile omenirii, au voit să fixeze în piatră, date depuse prin Revela
ţia, în spiritul primului om".

E afirmaţia unui teolog ? Nu. Sunt cuvintele unui celebru astronom şi filozof 
Piazzi Schmith de confesiune protestant. Şi înclină împreună cu abatele Moreux şi mulţi 
alţi gânditori, spre ipoteza a doua.

Ce ar zice Darwin, Lamarck sau Haeckel, în faţa acestui eşec lamentabil al doc
trinei evoluţioniste integrale atât de scumpă odată oamenilor de ştiinţă, în cât aproape 
fiecare îşi făcea o mândrie din a bagateliza concepţia biblică a origiaei omului ? O să ve
dem cum ipoteza „Revelaţiei'' preconizată prin dilema lui Schmith prinde rădăcini din ce 
în ce mai consistente în lumea gânditorilor, atunci când vom vorbi despre studiul abate
lui Moreux, asupra tradiţiilor religioase, filozofice şi ştiinţifice.

Prin urmare, pararel cu descifrarea marei piramide, ştiinţa şi-a înpus să deslege 
problema metodelor prin cari cei vechi au ajuns să posede rezultatele capitale cu care se 
mândreşte astronomia şi geodezia de azi.

Cari sunt mijloacele prin care oamenii de azi pătrund în imensitatea Universului ? 
Mecanica cerească şi matematica, vor zice unii. Da. Numai că „Mecanica cerească" se ser
veşte de anumite date dimensionale, deci experimentale, pe care ochiul prin insuficienţa 
lui, nu le poate determina. Diametrul aparent al soarelui, al lunei etc. sunt realităţi, cari
trebuiesc căutate nu în speculaţii matematice, ci determinate cu instrumente cât mai per
fecte de viziune. Cu lunete, telescoape etc. Mecanica cerească sau matematica în gene
ral, din punctul de vedere al construcţiei logice, sunt aşa zicând perfecte. Dacă uneori 
rezultatele numerice pe care le dă în Astronomie nu corespund .realităţilor, asta se ex
plică nu prin defectul de ordin logic al construcţiei matematice, cî prin aproximaţia, une
ori prea mare, a datelor pe care experienţa i le furnizează, date eronate asupra cărora 
matematica lucrează. Pentru a prevedea o eclipsă solară cu precizie extremă spre ex., e 
necesar să se cunoască cu aceeaşi precizie diametrul aparent al soarelui şi al lunei. Şi 
astea, se determină cu instrumente optice. De rezultatele furnizate prin ele, deci de per
fecţiunea lor depinde preciziunea prevederii eclipsei.

Actualmente, posedăm elemente certe, că cu 3800 ani înainte de era creştină, Cai-
deenii prevedeau cu precizie] suficientă eclipsele de soare sau de lună. şi cunoşteau traec-
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torile plantelor, împreună cu staţiile şi retrogradările lor. Cum au fost în stare aceî savanei 
din Caldeea, să determine diametrele aparente maxime şl minime ale soarelui şl ale lunei, 
când azi se ştie cu câtă greutate se determină acele lucruri ? Posedau instrumente astro
nomice aşa de precise? Aveau prin urmare cunoştinţa legilor optice ? Cunoşteau Caldeenii 
lentilele, oglinzile concave şi întrebuinţările lor ? In caz afirmativ, de ce nu ne-a rămas nici 
un indiciu despre metodele întrebuinţate în vechime în privinţa preocupărilor astronomice ? 
Deoarece datele pa care savanţii astronomi şi oamenii de ştiinţă caldeeni le-au lăsat pos
terităţii, sunt date ce exprimă rezultate, nu metode, Moreux zice că acest lucru a fost 
anume voit. Ştiinţa posedată de preoţi, le acordă privilegiul respectului şl al încrederii 
oarbe din partea poporului, cu toate consecinţele lor. Ea se transmitea în mod oral celor 
înaintaţi, tocmai }pentru a nu pătrunde în masele populare; în care caz şi-ar fi pierdut 
toate avantagiile acordate de o ştiinţă, prin care pe deoparte mânuiau naivitatea chiar şi 
a regilor. Exemplul următor de pe acele vremuri ne va lămuri pe deplin.

1. „0 eclipsă de lună va avea loc, la 14 Addaru. Când în 14 Addara la ora întâi 
a nopţii, luna se eclipsează o decizie va fi luată Nefericire pentru ţările Etanşului şi-a 
Syriei, dar fericire regelui. Regele va fi liniştit, Venus nu va fi vizibil, dar eu zic stăpâ
nului meu, că va avea loc o eclipsă1'.

„Irastu vechiul servitor al regelui".
Apoi! „Regelui, stăpânului meu i-am scris! © eclipsă va avea ioc. Acum, ea a 

avut loc într'adevăr. Asta-i un semn de pace pentru regele, stăpânul meu,.,*1
Iată mijlocul eficace, prin care cu atâtea mii de ani în urmă, preotul se făcea 

respectat, pentru a se putea dedica în linişte preocupărilor astronomice predilecte, Şi iată 
o mărturie despre prezicerea unor fenomene, cari după can am amintit mai sas., necesită 
insrumente de primul rang.

Acelaşi lucru îl făcea chiar şi marele Keppler, în alte condiţii sociale, care în 
lipsă de surse pentru menţinerea existenţei familiei sale, şi pentru posibilitatea de a se 
dedica studiilor, făcea horoscopie ; as rologie pentru popor; mijloc prin car® satisfăcea 
cele necesare familiei şi condiţiilor materiale ale ştiinţei sale. E clasic răspunsul său dat 
unor filozofi cari îl acuzau pentru practicarea astrologiei.

2. „Dar pentru ce vă plângeţi voi filozofi delicaţi, dacă o fiică pe care voi o ju
decaţi proastă, (astrologia) susţine o mamă cuminte dar săracă (Astronomia)- daci această 
mamă, nu e tolerată printre oameni şi mai proşti, decât fu virtutea acestor prostii? Dacă 
n‘ar fi existat speranţa naivă, de a ceti viitorul în cer, niciodată n'aţi fi fost aşa d® cu
minţi, ca să studiaţi astronomia pentru ea însăşi . •

Dar, dacă in antichitate, astronomii posedau instrumente optice, ei cunoşteau pro
prietăţile sticlei şi ale lentilelor. Avem vreun indiciu despre acest lucru?

Din povestirile lui Aristophan şi Plinius, se poate deduce că la Athena şi Roma, 
se cunoştea bine sticla. Că se cunoştea refracţia luminei încă înainte de Christos, se poate 
vedea cu certitudine din Optica lui Ptolomeu cu tabela Iul de refracţii, care arată indicii 
de refracţie a luminei, ce traversează sticla. Aceşti indici de refracţie fiind mult apropiaţi 
de cei actuali, ne probează că sticla de pe atunci era puţin diferită de cea actuală, Iar 
prin Seneca, fiindcă el ne vorbeşte despre fenomene de coloraţie dacă se priveşte prin 
unghiuri proeminente de sticlă, ajungem la concluzia, că pe atunci se cunoştea prisma *„ 
poate chiar şi dispersiunea luminei, a cărei descoperire © atribuim lui Newton.

De aici însă, până la instrumentele astronomice suntem departe. Intr’o comedie a 
lui Aristophan (Sec. V. în Ch.) un personagiu vorbeşte despre proprietatea ce © au anu
mite globuri de sticlă de a aprinde corpuri inflamabile, dacă sunt expuse la soare; fapt 
prin care el vedea o admirabilă metodă de a distruge din depărtare, poliţele din mâna 
creancierului, fără să fie descoperit.

Când din neglijenţa vestal lor se stingea focul sacru,, se reaprind?» cu. bile de 
sticlă expuse la soare. 1 2

1, La science Misterieuse des Pharaons, pag. 77.
2. Ib. pag. 80.
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Prio urmare avem cuEdenie indicii că se cunoştea lentila convexă şi proprietatea 
«J calorică. E imposibil de presupus, că nu se cunoşteau şi proprletăţiile ei optice.

Vestitul smaragd prin care Nero privea obiectele, se presupune că a fost o lentilă 
concavă. Deci un prim element, care arată că o lentilă s’ar fi putut întrebuinţa şi pentru 
necesităţile ochiului.

Cum s’ar fi putut altfel scrie, întreaga Uiadă a lui Homer, pe un pergament uşor 
care încăpea in întregime într’o coajă de nucă? Şi cum s'ar fi putut sculpta cu atâta artă 
şi detalii 15 figuri deosebite, pe o suprafaţă cu o rază de 7 mm. figuri, dintre cari cele 
mai multe nici nu se pot observa cu ochiul liber ? Sau presupunem că cei vechi aveau 
ochi mai ageri şi mult superiori artiştilor de azi — ipoteză care după Arago este negată 
prin documente istorice — sau lucrau cu ajutorul microscopului sau al lupei.

Abatele Moreux, cu ocazia unei cercetări făcută în Cartagena, a observat într’un 
muzeu de acolo, o lentilă de sticlă plan-convexă de mărimea unui nasture de pardesiu, 
opalizată din cauza secolelor ce an trecut peste ea. La fel a descoperit o lamă prevăzută 
cu o lentilă plan-convexă de cristal, celebrul fizicean englez Brewster, cu ocazia săpătu
rilor din Ninivia.

Ded, cei vechi, cunoşteau chiar lentila plan-convexă, ceea ce din'punct de vedere 
optic, instrumental, e superioară lentilei biconvexe obişnuite, prin faptul că-i asigură un 
oarecare acromatism.

Şi dacă se cunosc proprietăţile optice ale lentilelor, de aici pâri la construcţia 
unei lunete, e un singur pas. După rât se ştia până acum Insă, luneta astronomică a fost 
inventată de Lipjnersey şi perfecţionată de Galileu şi urmaşii săi. Iată însă, că aceşti 
savanţi au inventat un instrument, care probabil era cunoucut de mii de ani, şi care — 
zice Moreux — era mult superior lunetei lui Galileu, prin simplul fapt că luneta lui era 
compusă din lentile biconvexe, pe rând cei vechi cunoşteau deja lentila plan-convexă, care 
e mult mai utilă pentru astfel de instrumente.

Dar ceea ce confirmă şi mai mult faptul că pe atunci se cunoşteau anumite instru- 
* mente optice de care se serveşte astronomul, e celebra explicaţie a lui Democrit, pe care 

o dă pentru calea lactee. El spune că e formată din nesfârşit de multe stele, iar albeaţa 
ei fosforescentă se datoreşte „amestecului confuz" al luminei acelor stele. Faţă de care 
afirmaţie, se poate susţine într'adevăr, că un astronom modern n'ar vorbi mai bine. Mo
reux se întreabă cum a putut Democrtt să ghicească o astfel de explicare, dacă el n'ar 
fi privit calea laptelui prin o lunetă, ştiind bine că pe timpul său predomina legenda pică
turilor de lapte scăpate din sânul Junonei ?

Dacă se alătură acestora (fapt nu mai puţin m'sterios în caz că nu admitem lu
neta) afirmaţia Ini Pitagoras că stelele sunt sisteme solare asemănătoare cu sistemul soare
lui nostru, trebue să adm'tem în mod imperios, existenţa unor instrumente optice, cari să 
ajute ochiul, In îmbrăţişarea universului.

Nn se aminteşte în istorie despre un instrument stabilit în farul dela Alexandria, 
pe vremea lui Ptolemeu. instrument cu care se putea observa din depărtări destul de mari 
corăbiile? Istoria spune că acel aparat avea o oglindă care nu putea ii decât concavă 
şi în plus, prevăzută cu o lentilă c*re să apropie imaginea lucrurilor. Altiel nu se pu
teau face cu acel instrument observaţii de genul celor amintite de istorie

Recent de tot Insă, profesoral Garstang, a descoperit îd ant ca cetate Merve, urmele 
unei clădiri, care pare să fi fost un observator astronomic. Una din coloanele sale e 
umplută cu ecuaţii numerice, care se referesc la fenomene astronomice întâmplate cu 200 
ani, înainte de Christos. Pe de altă parte se pot observa figurile schematice a doi indi
vizi, în faţa cărora se află schema unui aparat prevăzut cu un cerc, aparat ce reaminteşte 
teodolitul sau luneta astronomică meridiană de azi.

Ce se poate spune în faţa acestor relicvîî optice ale trecutului? Că se cunoşteau» 
de sigur, instrumente, cu ajutorul cărora ochiul omului îşi mărea domeniul de viziune. Toate 
aceste urme însă, nu datează decât din cel mult secolul al V-lea înainte de Christos. Cu-
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fundându-ne în trecutul din ce în ce mai depărtat, vidul planează asupra metodelor prin 
care anticii caldeeni sau îmegipteni brăţişau universul. Şi dacă putem afirma că Lipjner- 
sey, Galileu etc. n'au făcut prin intervenţia lor optică decât să reediteze, poate într'o
măsură mai slabă, un lucru cunoscut înaintea lor cu două mii de ani, rămân In; schimb
neputincioşi, faţă de metodele prin care caldeenii îşi procurau datele cari necesitau instru
mente de primul rang, după vederile ştiinţei de azi.

închei aceste rânduri, prin o călduroasă recomandare a operelor abatelui Moreux 
Azi, când vântul ucigător al materialismului suflă cu atâta putere şi usca atâtea
sufiete în numele unei false filosofii sau ştiinţe, cărţile lui sunt cel mai potrivit ant’dot.
Mai ales profesorilor, le va servi ca nepreţuit ajutor. In spinoasa dar nobila misiune a 
educaţiei.

Intr’un număr viitor, vom continua să facem cunoscut pe acest savant, şi aub
a lf  BenPPÎ

Prof, ION MĂRGINEAN U
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Dragostea lui Alexandru 
Odobescu pentru Ardeal

de Ştefan Luau, profesor

N’a fost brazdă românească de care poporul român să şi fi simţit atât de st’âns 
legată vieaţ-i, cum şi-a simţit-o de pământul Ardealului. Pentru neamul nostru, acest ţinut 
a ajuns a fi socotit un pământ sfânt, pentrucă aici a fost leagănul poporului român, aici a 
fost cetatea de apărare a naţionalităţii române şi pentrucă dintre toate ţinuturile strămo
şeşti, acesta a fost udit cu mai multe lacrimi şi strop t cu mai mult sânge de poporul 
românesc.

Tocmai de aceea n'a fost în cele două principate româneşti, precum şi în regatul 
român de mai târziu, om cu dragoste de patrie, pe care să nu-1 fi stăpânit dorinţa de a 
străbate pământul Ardealului, pe întinsul căruia ae văd urmele strămoşilor noştri şi sub 
glia căruia se odihnesc oasele mucenicilor dreptăţii noastre şi să nu fi povestit, după aceea, 
celor de acasă, că în satele şi oraşele ardelene trăieşte o mare parte din poporul român, 
în sufletul căruia, cu toate chinurile şi umilinţele, la care a fost supus de stăpânitorii ltd, 
arde dorul de a sfărâma lanţurile robiei şi a se uni cu fraţii săi de peste Carpaţi.

Unul din scriitori români care ne-a înfăţişat în icoane mişcătoare atât frumuseţea 
pământului Ardealului, cât şi durerea şi vrednicia poporului român de aici, a fost Alexan
dru Odobescu.

Acest bărbat, care a deţinut demnităţi înalte în ţara noastră, fiind ministru, mem
bru al Academiei Române şi profesor universitar şi care şi-a creat un nume nepieritor
prin scrierile sale, şi-a iubit neamul şi pământul românesc, în toată întinderea lui, din cea 
mai de timpurie tinereţe.

Născut în Bucureşti, la 23 Iunie 1834, dintr'o familie bogată şi distinsă, lui Alexandru 
Odobescu i s'a dat, din casa părintească începând, o creştere foarte aleasă, cu profesori 
învăţaţi, unii dintre ei fiind de neam străin. Acest fel de creştere nu l-a împiedecat să 
cunoască poporul nostru dela sate şi să simtă fiorul priveliştilor dela ţară.

Luat, în dese rânduri, de tatăl său, colonelul Ion Odobescu, la vânătoare pe Bărăgan,
unde a avut prilej să stea de vorbă cu ţăranii vânători, iubitori de glume şi fermecători
povestitori, în tovărăşia cărora a dormit nopţi de-a rândul, îmbătat de mirosul ierburilor, 
încântat de ţârăitul greierilor şi fermecat de măreţia bolţii cereşti înstelate, copilul de 
boieri a fost cuprins de o nemărginită dragoste pentru frumuseţea pământului românesc, 
pentru farmecul graiului din popor şi pentru sufletul simplu şi frumos al poporului nostru.

După anii de şcoală, făcuţi la colegiul Sfântul Sava din Bucureşti, Alexandru Odo
bescu a fost trimis de părinţii săi lâ Paris, pentru a-şi trece bacalaureatul şi a-şi continua, 
după aceea, studiile la universitate.
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Ajunsese în capitala Franţei, tocmai în timpul când se găseau refugiaţi acolo o 
mulţime de patrioţi români, cari conduseseră în 1848 mişcarea de deşteptare naţională din 
Muntenia şi Moldova. La Paris, ei desfăşurau o puternică propagandă pentru poporul ro
mân. Cel mai înfocat naţionalist dintre ei se arăta a fi Nicu Bălcescu Sta se mult timp în 
Ardeal, lângă Avram Iancu, cunoscuse deci bine înaltele năzuinţe ale conducătorilor popo
rului român din această ţară, fusese însufleţit de eroismul cu care neamul românesc de 
aici se luptase, cei mai mulţi cu coase şi furci, pentru libertate, încercase să organizeze o 
mare armată românească, cu care voia să înfăptuiască unitatea noastră politică, aşa că 
vorbele lui despre viitorul naţiunii române, erau menite să răscolească în sufletul tinerilor 
români, aflători la învăţătură în Paris, doruri şi năzuinţe naţionale.

In ziua de 15 Mai 1851, împlinindu-se trei ani dela măreaţa adunare de pe Câm
pia Libertăţii din Blaj, Nicu Bălcescu, deşi era bolnav, a ţinut totuşi, la banchetul dat de 
Românii din Paris, pentru prăznuirea acestei zile, o cuvântare înflăcărată despre bravura 
cu care Românii ardeleni au dus în 1848, sub conducerea lui Avram Iancu, un războiu 
crâncen pentru libertatea întregului neam românesc.

Alexandru Odobescu era de faţă şi asculta cu sfinţenie cuvintele marelui patriot 
român, pe care — după cum a spus ei mai târziu — „de copil încă se desprinsese a-1 
respecta, a-1 iubi, al admira".1)

Sufletul său va fi fost, de sigur, puternic sguduit, când Nicu Bălcescu, în avântul 
iubirii sale de tară şi neam, şi-a revărsat înfocatul său dor pentru libertatea şi înălţarea 
poporului român, în aceste cuvinte întraripate : „Zi de 15 Mai 1848! Zi de lumină, de 
libertate şi de mărire română, te pomenim şi te serbăm cu drag! Tu minunaşi lumea şi 
ii arătaşi că naţia română e matură, vrednică de libertate, vrednică de a intra în frăţia 
cea mare a naţiilor. In analele Românilor altă zi nu străluceşte mai frumos decât tine şl 
cea asemenea ţie, sora ta iubită, ziua de 11 Iunie 1848 a poporului din Bucureşti. Te po
menim şi te serbăm cu drag, o, zi măreaţă, căci întâiaşi dată auzirăm atunci un popor 
întreg răspunzând celor ce-î vorbeau de unirea Ardealului cu Ungaria, prin această stri
gare î „Noi vrem să ne unim cu Ţara !“

„Minunată destăinuire a lui Dumnezeu, care,, în zile aşa mari de sărbătoare popu
lară, vorbeşte de - a - dreptul în inimile aleşilor săi şi numai poporul şi poeţii, aceşti fii ai 
inspiraţiei divine, avură la 1848 conştiinţa întâmplărilor viitoare, numai ei cetiră şi des- 
tăinuiră aceea ce era scris în fundul inimii fiecărui Român ,• Mântuirea de orice domnie 
străină prin Unitatea naţională!“

încrederea celor de faţă în viitorul poporului nostru a crescut şi mai mult, când 
Nicu Bălcescu, povestind despre luptele Moţilor, cari s'au bătut „însufleţiţi în tot acest 
crud războiu de simţimântul naţional şi dragostea libertăţii", a zugrăvit, în chip minunat 
sufletul mare al acestor ţărani, în mijlocu1 cărora a stat timp mai îndelungat. „In acea 
vreme, când inima îmi era sdrobită, căci din toate părţile vedeam naţionalitatea română 
călcată şi strivită de duşmani străini — spunea Bălcescu în cuvântarea sa — fusei fericit 
a găsi acolo pe acele piscuri uriaşe, pe deasupra norilor, o naţionalitate şi o vieaţă româ
nească înfocată şi puternică. Cu ce entuziasm frenetic fusei aclamat şi binecuvântat de toţi 
acei ţărani, când le spusei că am venit să le aduc urări de noroc şi izbândă din partea 
fraţilor lor din ţară, minunaţi de vitejia lor!“

„In ce tăcere adâncă mă încunjurau şi mă ascultau ei, când le vorbeam de puterea 
naţiei române, de numărul ei, de întinderea pământului ce i-a dat Dumnezeu şi de ursi
tele cele măreţe ce o aşteaptă în viitor!"

„Seara, după ce toată ziua strejuiau potecile, se hărţulau şi se luptau cu duşma
nul, li vedeai adunaţi trâmbe—trâmbe pe lângă focuri, care povestind întâmplările zilei 
yi acele trecute, care dănţuind împrejurul flăcărilor, care ziceau din fluiere  ̂ buciume şi 
cimpoaie . . .  Apoi cu toţii, juni, bărbaţi şi bătrâni, se puneau de făceau să răsune văile

1) Al. Odobescu: Opere complete, voi. II, Bucureşti, Ed. Cartea Românească, pag. t9t.
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munţilor de cântări de vitejie şi de naţionalitate mai cu seamă de acea puternică şi fru
moasă Marselieză a lui Andrei Mureşanu „Deşteaptâ-te Române, din somnul cel de moarte! '' 
pe care o cântau chiar în mijlocul focurilor şi al urletelor de tunuri . . ."

„Femeile nu rămăseseră în urmă nici cu curajul, nici cu simtimintele naţionale, ele 
luară parte la toate primejdiile soţilor lor. Din vârful munţilor ele aruncau o ploaie de 
bolovani, care răreau batalioanele vrăjmăşeşti. Cântecele lor nu erau ca mai înainte, cân
tece de dor şi de plăcere, ci cântece pline de patriotism şi de simtimânt national."

Scopul urmărit de Nicu Bălcescu în cuvântarea sa era de a îndemna pe Români* 
din Paris, să lupte într'o unire frăţească şi pe toate căile pentru a înălţa poporul român 
din robia, în care îl aruncase nu numai cruzimea duşmanilor, ci şi nenorocul de a fi trâî| 
despărţit de atâta scurgere de vreme.

Deodată cu acest îndemn, Nicu Bălcescu le mai arăta, că poporul român, pentru a putea 
ajunge liber, trebuia întâi să se unească sau după cum spunea e l: „Astăzi este învederat pentru 
tot Românul cu minte şi cu inimă că libertatea naţionalităţilor nu poate veni dela curţile 
împărăteşti şi din mila împăraţilor şi a despotilor, ci numai dintr'o unire strânsă între 
toti Românii şi dintr'o ridicare a tuturor împreună şi în solidaritatea cu toate popoarele 
împilate. Aceasta este calea nouă pe care păşesc şi trebue a păşi toţi Românii de progres 
şi de mişcare din Ardeal, din Banat, din Ungaria, precum şi cei din Principate."1)

Asupra lui Alexandru Odobescu conferinţa lui Nicu Bălcescu a avut o înrâurire 
puternică. Sa poate spune că în urma acestei cuvântări, a încolţit in sufletului lui Odo
bescu hotărîrea de a tine şi el o conferinţă tot despre Românii din Munţii Apuseni, cari 
se răsculaseră tot pentru sfânta libertate, dar sub alt conducător şi anume sub Horia.

Cuvântarea lui Nicu Bălcescu, tipărită mai întâi în revista „Junimea Română", pe 
care studenţii români din Paris au scos-o în Mai 1851, purta titlul: „Mişcarea Românilor 
din Ardeal la 1848“.

Conferinţa lui Alexandru Odobescu despre Moţi, ţinută cu mulţi ani mai târziu în 
Bucureşti, era să fie întitulată: „Mişcarea Românilor din Ardeal la 1784 sub Horia şi 
Cloşca". Chiar şi numai această asemănare de titluri poate fi o dovadă de înrâurirea pe 
care a avut-o Nicu Bălcescu asupra lui Odobescu, în formarea sufletului şi a idealului 
lui naţional.

înrâurirea pe care Nicu Bălcescu a avut-o asupra studenţilor români din Paris, 
se poate vedea şi din revista acestora „Junimea Română.” Programul pe care revista şi- î 
propuse să-l înfăptuiască, era alcătuit pe temeiul ideilor politice ale lui Bălcescu.

Aşa că redactorii revistei „Junimea Română", între cari se găsea şi Alexandru 
Odobescu, erau în vederile lui, când scriau aceste cuvinte în numărul intâiu al publica
ţiei lor: „Juni noi înşine, ne adresăm mai cu deosebire ia junimea română din toate pro
vinciile ; facem chemarea la toate sentimentele nobile, la toate inimile generoase; îndem
năm pe toii a se aduna împrejurul stindardului pe care e scrisă deviza : „Unirea Românilor"».

„Să lucrăm cu inimă şi fără preget, căci astfel numai vom izbuti. . .  Să ne gătim 
dar pentru o luptă plină de nevoi; şi, înainte de a o începe să căutăm a ne lumina, spre 
a nu repeta greşeli ce se făcură in anii trecuţi . . . Până acum unirea a slujit abia de temă 
poeţilor j noi ne propunem a o propaga cu mai multă seriozitate, a convinge pe toti că 
nu e deosebire intre un Român de dincolo sau de dincoace de Prut, de dincolo sau de 
dincoace de Carpaţi . . . Voi ce sunteţi mai bătrâni decât noi, veniţi a ne împărtăşi pove
ţele voastre. Spre a ajunge la acest scop, vom întrebuinţa gândirea sub toate formele ei, 
vom trata arte, literatură, istorie, politică, morală, toate dintr'un punct de vedere: Patria. 
Vă vom comunica căldura noastră. Iar voi care veniţi după noi, voi care sunteţi încă 
copii, învăţaţi a pronunţa cu amor numele de Patrie, adunaţi un capitol de sentimente 
generoase, spre a ni Ie însufla nouă înşine, dacă vreodată ne vom răci în credinţa noastră. 
Astfel România va fi totdeauna jună şi junimea întotdeauna română."1 2)

1) N. Bălcescu: Mişcarea Fomânilor din Ardeal Ia 1848, în „Scrieri istorice”. Ed. Scrisul Româ
nesc, Craiova.

2) Reprodus din: A. I. Odobescu: Opere Literare, eliţie critică de Scarlat Struteana, Bucureşti 
1938, pag, 8.
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Sentimental iubirii de ţară, de pământul românesc* de poporul român* de limba 
română, exprimat în articolul de program al revistei amintite şi care lui Alexandru Odo- 
bescu i-a fost sădit în suflet, de pe când era copil şi i-a fost desvoltat de studiile făcute 
în Paris, şi de cercul refugiaţilor români în capitala Franţei* în deosebi de cunoştinţa cu 
Nicu Bălcescu, i-a fost singura călăuză în vieaţă.

De munca desfăşurată de el şi de colegii săi în sânul societăţii studenţeşti* precum 
şi în coloanele revistei, numite amândouă „Junimea Română"* Odobescn şl-a amintit cu 
drag după trecere de multi ani, considerându-o ca o vrednicie pentru el şi ceîaiaiţi tineri 
români, din Paris.

In articolul „Junimea Română din Paris pe la 1852“, tipărit în ziarul Epoca din 
Bucureşti, în 1887, a vorbit, după cum arată şi titlul, tocmai despre acest timp, spunând, 
printre altele, următoarele : „Noi tinerii, nu ne aflam acolo In trista situaţiune a exilaţilor 
noştri politici, dar volnica noastră expatriere, cu firescul şi lăudatul scop de învăţătură, 
ne da la proprii noştri ochi, un fel de însemnătate patriotică, Simţimintele c® ne mişcau 
aveau un caracter cu totul diferit de al acelora pe cari am avut mai târziu ocaziunea de 
a le constata, nu fără oarecare părere de rău, o mărturisesc, chiar şi în cea mai aleasă 
parte din junimea ce a studiat în urma noastră la Paris. Aş putea zice, că a Sosi acolo 
un timp — şi este tocmai timpul pe când ideile de libertate naţională erau mat tare prL 
gonite şi mai ştraşnic pedepsite în sânul ţărilor româneşti — a fost un timp acela când 
noi, tinerii studenţi din străinătate, ne bucuram de a fi la Paris, mai vârtos pentrucă 
acolo găseam mai multă voie deplină de a ne iubi patria fără sfială, de a învă|a eu ar
doare istoria şi limba ei, de a croi şi de a potrivi pe seamă-i toate cunoştinţele cu ne- 
pregetatul nostru patriotism românesc ne da prilej şi îndemn de a ni le agonisi, în acel 
centru de libere lumini."

Pomenind în acelaşi articol şi despre poetul George Creţianu, cel mai de seamă 
dintre conducătorii acelei societăţi, Alexandru Odobescn arăta îndeletnic rile studenţi mii 
române de pe acea vreme din capitala Franţei, în aceste cuvinte s „El — adică George Cre- 
ţeanu — era sufletul acelei prime Junimi Române, care la Paris, printre anii 1853 şi 1855, 
se aduna odată pe săptămână la flecare din noi, spre a discuta chestiuni de ştinţă, indrep_ 
tate totdeauna cătră ţara noastră."

„Acea societatea juvenilă s’a încumetat chiar a publica, fără de concursul celor 
mai în vârstă, o foaie periodică românească, în care noi toţi, băeţii, am scris după cum 
ne-a tăiat capul, cu unica ţintă de a deştepta şi a îmbărbăta pe compatrioţii noştri Noi 
ne pusesem în gând să întărim pe viitor cu proptelele şi cu chezăşiile ştiinţei acel pod 
măreţ pe care, numai prin instinct şi cu un nobil avânt, bătrânii noştri împinsese la 1848 
— meargă unde o merge — poporul românesc. Foaia noastră tipărită pe hârtie subţire şi 
uşoară, pentru ca să se poată strecura clandestin în ţară ia noi, pe sub vămile şl caran- 
tinele ruseşti, a avut numai trei numere. Se chema şi dânsa Junimea Română"3!

Că tânărul Alexandru Odobescu era stăpânit înlr'adevăr de acea puternică iubire 
de patrie şi de întregul neam românesc, pe care conducătorii revistei „Junimea Română" 
o mărturiseau în articolul lor de program, se poate vedea şi din articolul săra „Muncitorul 
român", apărut în primul număr al acestei foi. in acest articol, după ce îşi arată nemul
ţumirea de care fusese cuprins la vederea pământului ţării noastre, neîngrijit şi nelucrat 
în deajuns de bine şi de mult, precum şi mila ce i o trezise înfăţişarea plugarilor români, 
cu trupul slăbit şi faţa brăzdată de greutăţi, dar cu licăiri în ochi şi cu încredere în pu
terile lor, Alexandru Odobescu izbucni, ca şi Nicu Bălcescu, în cuvinte ce cuprindeau 
clocotitoarea lui dorinţă pentru viitorul poporului român ; „Dar a sosit timpul — spunea 
el — ca România să formeze o singură şi puternică naţie, care se va destinde pe amân
două poalele munţilor Carpaţi, din Dunăre până în Nistru, din Marea Neagră până în Tisa! 
Să umplem dar ale noastre suflete de vieaţă nouă, plină de virtute! Să gonim dimtr'însele 
acea moliciune ce întreţine desbinarea şi neunirea în inimile noastre şi prăvăleşte nobila 
noastră naţionalitate!"

1) Al. Odobescu i Opere complete Bucureşti, Cartea Românească,, vo!. IL pag. 243»
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Despre ţăranul sau muncitorul român, cum îl numea el, Alexandru Odobescu avea 
această părere; „Negreşit, muncitorul e stăpânul României! Dela dânsul să învăţăm a ne 
iubi patria! Fiind în raport necontenit cu pământul ţârii noastre, el ştie a-1 iubi şi a-1 cin
sti! Pământul acela în care zace cenuşa părinţilor săi, care suge toată ziua sudoarea ce-1 
pică de pe frânte* din care răsare spicul de grâu ce-i va da hrana lui şl a copiilor, acel 
pământ e pentru dânsul un obiect sfânt de adoraţie."

Tocmai fiindcă ştia cât de mult îşi iubesc ţăranii ogorul, Alexandru Odobescu cerea 
trecerea pământului în stăpânirea lor. De pe urma acestei reforme, ţara ar fi avut, după 
părerea lui, un mare câştig, peatrucă, după cum spunea el, „pustiile se vor schimba în 
holde înalte şi bogate, in livezi roditoare, în păşuni verzi şi fragede, pe cari vor paşte 
frumoasele vite ale României; bordeiele, unde abia pătrund razele soarelui, vor deveni 
case luminoase, îmbelşugate şi fericite; în sfârşit, România va deveni o ţară vrednică de 
geniul şi de marea inimă a Românilor."

Nu numai înstăriţi, ci şl oameni luminaţi şi de omenie, voia să-i vadă pe ţărani, 
atât de mult îi iubea. De aceea Oiobescu spunea tinerilor cu şcoală, cari de pe urma 
muncii plugarilor trăiau şi ei, să le dea acestora în schimbul acestei muncii „hrană inte
lectuală, morală, pe care ştiinţa singură o poate da şi care va ridica lesne pe ţăran din 
adânca ofilire în care pare a-1 fi afundat suferinţele lui."

La întoarcerea acasă dela studii, Alexandru Odobescu, era prin urmare, un om pe 
deplin format. Se întorcea cu mulţă ştiinţă de carte, cu un puternic simţimânt de dragoste 
pentru pătura ţărănească şi cu un dor nemărginit de muncă pentru înfăptuirea libertăţii 
şi unirii politice a poporului român de pe întreg pământul strămoşesc.

Convins că înainte de a se făuri pe teren politic, unirea poporului român trebuia 
să se înfăptuiască pe teren cultural şi naţional, Alexandru Odobescu s'a străduit ca nea
mul românesc din Ardeal să aibă aceeaşi cultură, acelaşi graiu, aceleaşi năzuinţe ca şi cel 
din ţara liberă, fiindcă numai aşa îşi putea păstra naţionalitatea şi numai aşa se putea 
pune temelie patriei române celei adevărate.

Mânat de acest gând, Alexandru Odobescu a scos cu sprijinul câtorva prieteni, în 
1861, foaia „Revista Română". Cu privire la ţelul ce-1 urmărea, Odobescu a spus că re
vista avea printre preocupările ei şi pe aceea „de a lua parte la mişcarea literară şi pro
gresistă a fraţilor de peste munţi şi de a se înscrie printre contribuitorii ei"')

A fost dar firesc sâ caute s'o facă cât mai cunoscută printre Românii din Ardeal 
şi să câştigj colaborarea scriitorilor de aici. De aceea Alexandru Odobescu cu prietenii 
săi s au adresat lui Gheorghe Barfţ, unul din conducătorii culturii româneşti din Transil_ 
vania, scriindu-i în Ianuarie 1862 următoarele rânduri s „O eră de renaştere şi civilizaţie 
s'a deschis ţării noastre. Naţiunea română, pusă pe calea cea mare a progresului, trebue 
sâ dobândească toate elementele necesarii, are să meargă înainte şi să ajungă la putere, 
la mărire şi Ia prosperitate. Elementele care pot pregăti şi întemeia acest mare viitor al 
naţionalităţii române sunt ideile şi cunoştinţele serioase în ştiinţă, litere şi arte. Răspândi
rea ideilor pentru desvoltarea spiritului şi formarea inimei, va aduce ţara noastră Ia o 
adevărată civilizaţie. Această singură dorinţă a îndemnat pe subsemnaţii a-şi pune toate 
silinţele spre a începe publicarea Revistei Române pentru ştiinţe, litere şi arte care curând 
va întră în al doilea an al apariţiuuii sale. Dela început, noi am fost departe de a crede 
că vom putea singuri dobândi toate rezultatele dorite."

„Dar credinţa că scopul acestei lucrări va fi aprobat şi încurajat, ne-a făcut cu 
dreptate a spera că toţi bărbaţii eminenţi, prin luminele şi ştiinţa ce o posedă, vor da 
modestei noastre încercări o întindere şi o însemnătate mai mare. Printr'un asemenea con
curs puternic, Revista Română, devenind un centru de activitate intelectuală al României, 
va putea fi o operă adevărat naţională şi un mijloc Insemnător de civilizare pentru pa
tria noastră."

„Unirea frumoasă îa dorinţă şi în lucrare a mai multor persosne, cu gând de a
iJ Citai din „Istoria literaturii române," de D. Murăraşu, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, pag. 2 4 4 .
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pregăti ţârii acest mare viitor, prin întinderea şi răspândirea instrucţiunii, va fi o mărtu
rie învederată de concordia, activitatea şi patriotismul Românilor. Această cugetare ne 
dă curajul a ne adresa către Domnia Voastră, cu o deplină încredere că veţi binevoi a 
răspunde apelului ce facem la luminele şt cunoştinţele Domniei-Voastre şi ou veţi refuza 
a conlucra la o operă ce are de unic scop desvoltarea şi prosperitatea naţiunii române."')

Gheorghe Bariţ a publicat scrisoarea în revista sa „Foae pentru minte, inimă şi 
literatură", din 1862, spunând despre „Revista Română", între altele, că „stilul" el „este 
neted, uşor de înţeles pentru orice om care va fi trecut de exemplu numai prim trei patru 
clase gimnaziale, constructiunea curgătoare după firea analitică a Hm bei noastre, o mul
ţime de fraze şi întorsături elegante, din care se străvăd urmele studiilor făcute în limba 
franceză, cum şi ale unei lecturi întinse şi bine rumegate", găsind doar ortografia deose
bită întru câtva de cea însuşită de Românii din Transilvania după I860. Tot el însă spu
nea că „acea diferenţă nici decum nu e de natură, pentru ca mai curând sa® mai târziu 
să nu putem ajunge cu toţii la o „uniformitate deplină şi de toţi dorită", şi sfârşea cu 
urarea pentru redactorii Revistei Române: „Zeul părinţilor noştri să le stea «astru ajjutor."

In dorinţa sa de a avea sprijinul şi al altor Români din Ardeal peatr® Revista 
Română, Alexandru Odobescu se adresă tot lui Gheorghe Barit, într'o scrisoare, tot din 
luna Ianuarie 1862, cu această rugăminte: „Vin să vă rog a lua asupră-vă o mică însăr
cinare, prin care veţi câştiga un deoseb’t drept la recunoştinţa noastră. Am socotit de 
folos a adresa tuturor oamenilor literaţi din ţările române, o invitaţie de conlucrare şi ne- 
având norocirea de a cunoaşte pe toţi cei ce vietuesc in Transilvania, Banat şi Bucovina, 
iau libertatea a vă trimite d.-voastră patruzeci de exemplare din acea circulară, ragându-vă 
a o distribui la cine veţi socoti de cuviinţă între toti cei ce se ocupă cu ştiiţele şi iiterile 
în părţile austriace ale României." După aceasta îşi exprima nădejdea că „Românii de din
colo . . . vor veni să dea mână de ajutor şi de înfrăţire junimei care lucrează cu singurul 
amor al patriei şi al întemeierii naţiunii române."

In aceeaşi scrisoare, Alexandru Odobescu mai căuta să-l potolească !nf Gheorghe 
Bariţ supărarea ce i-o pricinuise Heliade Răduleseu, care spusese despre Românii uniţi 
din Transilvania că ar fi „răi români şi propagandişti fanatici." Vorbele acestea eraH pen
tru aceşti Români nu numai o neîntemeiată, dar şi o jignitoare învinovăţire. Jignirea pen
tru ei era cu atât mai dureroasă, cu cât ea era adusă de ua om, care se socotea nu numai 
un mare scriitor, ci şi un apostol al poporului român, dels care aştepta ascultare şi stimă.

Inţelegându le durerea, provocată de această acuzaţie nedreaptă, Alexandru Odo
bescu asigură pe Gheorghe Barit, unit şi el, de toată dragostea sa şi a poporului român 
din ţara liberă pentru Românii uniţi din Ardeal, spunându-i; „Nu, domnul mea, noi nu 
suntem fanatici de dogmele noastre până în punctul de a ae lepăda de frăţia cu Ardelenii 
uniţi." „Noi vedem încă în Ardeal pe bunii noştri fraţi . , ,  Toată inteligenţa Principatelor 
şi mai ales toată junimea .lor, n’au alt vis, nici altă dorinţă decât unirea în idei şi în 
lucrări cu fraţii de peste munţi, spre a da înaintare culturii morale, curăţirii limbii şi 
explorărilor istorice în naţiunea română. Primiţi dar înfrăţirea cu junimea, căci al ei este 
viitorul. Populaţia română din Ardeal a păstrat virginalâtaîea în idei şi în sentimente; e 
firesc lucru ca ea să se asocieze cu ceea ce este încă neîntinat în popula ţ a dflmăreană- 
Cât despre temerea ce aveţi de a compromite pe aceia din Românii Principatelor, cari. 
vor întreţine relaţii cu Ardelenii uniţi, vă asigur că temerea e fără temei: *).

Legăturile lui Alexandru Odobescu cu Românii din Ardeal s’au adâncit prin cu
noştinţele şi prieteniile ce le-a legat cu conducătorii „Asociaţiunii pentru literatura română 
şi cultura poporului român din Transilvania," îndată după înfiinţarea ei.

„Asociaţiunea" sau Astra," cum i s'a mai zis cu timpul, s’a înfiinţat ha 1861, după 
îndelungate şi stăruitoare intervenţii din partea conducătorilor vieţii bisericeşti şi culturale 
din Ardeal pe lângă cârmuirea de atunci a acestei ţări. 1 2

1) Reprodusă din articolul „Revista Română şi Gheorghe Bariţ"1 de O ct Scridon, tipărit in „Studii 
Literare," voi. L. Sibiu 194.', pag. 2iU şi urm,

2) Al. Odobescu: Opere Complete, Bucureşti, Ed. Cartea Rsraânească, voL ÎL gag.- 249 şi arm*
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Misiunea pe care şi-au luat-o asupra lor aceşti bărbaţi luminaţi şi cu mare dra
goste de neam şi pe care s'an străduit să şi-o ducă la îndeplinire cu multă râvnă şi 
însufleţire, a fost de a da un cât mai puternic avânt literaturii române şi de a ridica po
porului român din Transilvania la o cât mai înfloritoare stare culturală şi economică, dacă 
nu mai înaltă, cel puţin la aceeaşi treaptă cu vieaţa popoarelor convieţuitoare. Dar ţinta 
de căpetenie. Insă nemărturisită pe faţă, spre care se îndreptau toate năzuinţele conducă
torilor Asociaţiunii, era trezirea şi întărirea simţimântuluî naţional în sufletul poporului 
român din această provincie, în vederea înfăptuirii libertăţii şi unităţii noastre politice.

Fiind călăuzit de ace'eaşi preocupări înalte pentru viitorul poporului român, ca şi 
întemeietorii Asociaţiunii ardelene, Alexandru Odobescu s'a simţit dator să le dea acestora 
sprijinul său, fără întârziere. Dacă n’a spus motivul pentru care n‘a luat parte la adunarea 
de constituire a Asociaţiunii, ţinută Ia Sibiu, în 1861, a descris, în schimb, într'o lungă şi fru
moasă dare de seamă, publicată în Revista Română, adunarea generală din 1862, ţinută 
în Braşov, în zilele de 28, 29 şi 30 Iunie, în timpul cărora a fost de faţă la toate lucră
rile Asociaţiunii.

Darea de seamă şi-a început-o cu istorisirea momentelor de înălţare sufletească, 
prin cari a trecat, la sosirea în Braşov, pe care l-a găsit împodobit ca în vederea unor 
zile mari. Fâlfâirea mândră a steagurilor cu tricolorul nostru naţional pe loca Iul şcoalei 
româneşti, în care aveau să se ţină şedinţele Asociaţiunii; marele număr de Români ve
niţi la adunare, unii dela mari depărtări; frumuseţea portului naţional, în care era îmbră
cată o mare parte din această mulţime; aerul sărbătoresc ce se desprindea de pe feţele 
tuturor acestor oameni; l-au făcut pe Odobescu să se creadă Ia o mare sărbătoare naţio
nală a neamului românesc şi să se convingă cât de adânc sunt înfipte rădăcinele poporu
lui român în pământul Ardealului. I se părea că toţi Românii ardeleni, veniţi la această 
adunare, îi spuneau cu o deosebită mândrie: „Suntem aici toţi Români! Suntem într'o 
ţară Română I"

De asemenea l-au mişcat sufleteşte cuvântările rostite la şedinţele acestei adunări, 
fiindcă toate erau pornite dintr'o mare dragoste de neam, de limbă şi de datinile strămo
şeşti. Mai mult l-a mişcat vorbirea protopopului loan Popazu din Braşov, care, după ce 
a salutat pe oaspeţi în r urnele populaţiei româneşti braşovene, a tălmăcit pe înţelesul tu
turor celor de faţă scopul urmărit de Asociaţiune. Astfel, printre altele, a spus că Asocia- 
ţiunea se năzueşte să ridice naţiunea română, „la acel grad de cultură, de care e demnă şl 
care i se cuvine după suferinţele sale, după origina sa, după facultăţile sale fizice, morale 
şi intelectuale, după poziţiunea sa şi după chemarea ce i-a destinat-o creatorul." Lui Ale
xandru Odobescu i-a plăcut această vorbire şi pentru motivul, că după ce protopopul 
Popazu a amintit în cuvinte dureroase suferinţele pe cari a trebuit să le îndure poporul 
român din Ardeal, în cursul veacurilor de cumplită robie; a scos la lumină adevărul „că 
în miilocul furtunelcr ce au trecut peste noi, niciodată n'am încetat de a exista ca naţi
une, niciodată nu ne-am pierdut limba, nici datineie, nici tradiţiunile, ce le-am moştenit 
dela părinţii noştri şi cu cari ne distingem de celelalte naţiuni. In starea noastră cea mai 
apusă, excluşi dela toate drepturile politice, calomniaţi de toate părţile, noi am păstrat 
viul simţ de naţ'onalitate şi de solidaritate naţională, l-am manifestat aci unde ni s'a dat 
ocaziune şi l-am adeverit prin fapte, îndeplinindu ne totdeauna cu credinţă, datoriile noas
tre către inaltul tron şi către patrie."

Partea însă care i-a sguduit mai tare sufletul, a fost rugăciunea cu care protopopul 
Popazu şi-a încheiat cuvântarea şi prin care a cerut lui Dumnezeu să ajute Asociaţiunii, 
ca să-şi poată duce la îndeplinire misiunea ei sfântă; „Prea puternice, prea sfiiaţite şi prea 
bune părinte — şt-a începutut protopopul Popazu rugăciunea — caută din cer peste aceşti 
fi ai Tăi, binecuvintează lucrurile şi ostenelile ce va pune această Asociaţiune în ora în 
care ai trimis-o Tu; iar sub al Tău părintesc acoperemânt prosperitatea şi viitorulului ei. 
Trimite-ne spiritul Tău cel sfânt, ca să ne umple mintea de inimă, să ne pătrunză, să 
ne lumineze, să ne însufleţească; fii pururea în mijlocul acestei adunări întrunită în nu
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mele Tău. Doamne, grea e calea ştiinţei, greu e drumul cercetării adevărului; însă Tu eşti 
atât de mare, atât de bun şi plin de îndurare! Noi ne punem toată încrederea în Tine şi 
eei ce se încred în Tine, nu se vor ruşina. Tu, suflă dar, Doamne, în inimile aleşilor fi* 
ai naţiunii române amorul ştiinţei şi spiritul adevărului între fiii naţiunii noastre, să crea
scă şi să se întărească dragostea împrumutată între dânşii şi naţiunile conlocuitoare şi între 
toţi fiii oamenilor de pe pământ. Amin."

O impresie de asemenea plăcută i-a făcut lui Alexandru Odobescu expoziţia Aso- 
eiaţiunii, organizată de secretarul ei, Gheorghe Bariţ. Inafarâ de produsele agricole şi de 
obiectele lucrate de meseriaşi şi artişti români, Odobescu a admirat mult „un model de 
moară din nou inventată de un Român , „apoi coşurile de richită şi panerile din Răşinari 
şi din Săcele şi mai presus de toate albiturile şi straele ţesute şi împodobite cu măestrie 
de femeile românce," lucruri ce „prezentau o privelişte plină de interes."

Intre obiectele admirate de el mai erau şi „acele cojocele de oaie albă, cusute cu 
vărgi şi cu triunghiuri de mătase neagră, cari se fac — după cum spunea el — şi la noi 
în Muscele şi în Vrancea şi pe poala opusă a Carpaţilor în Bârsa şi cari seamănă a fi de
corate cu înscripţiuni persane cuneiforme ca păreţii şi stâlpii din Persepolis; apoi iar 
celelalte veşminte de piele înflorate, cusute pe la Sibiu, cu bucheturi de mii de colori; 
apoi chimirele de piele roşie împestriţate cu desemnuri felurite, tipărite sau lipite d'asupra 
şi decorate cu alămuri strălucitoare; apoi încă preşurile ţesute cu fir alb sau galbin, cu 
ornamente şi cu ciucuri lungi de lână colorată, cari se lucrează în Banat, înlocuind acolo 
şorţurile şi fotele ţărancelor noastre."

Privirile i-au mai fost atrase de „un portret gigantic al lui Mihai Viteazul cusut 
de mână la gherghef, de către o damă româncă din Cluj," precum şi de „mai multe obi
ecte săpate în lemn de un sculptor ţăran din Boiţa," ca şi de „icoanele şi poleiturile," 
făcute de un zugrav din popor.

De sigur că expoziţia Asociaţiunii ar fi prezentat şi mai mult interes pentru vizitatori, 
dacă între lucrurile expuse se găsea — după cum spunea Odobescu — „carul unui preot, 
mai dibaciul decât toţi compatrioţii săi. despre care ieşise vorba, că are să vină cu fami- 
tia sa într’o căruţă inventată de dânsul şi care umblă fără vite trăgătoare."

Alexandru Odobescu nu s'a mărginit numai s'o admire, ci a ţinut să spună că 
expoziţia Asociaţiunii va avea o înrâurire binefăcătoare asupra poporului român din Ardeal, 
iăcându-1 să aducă pentru expoziţiile următoare produse şi lucruri tot mai frumoase. Fapta 
Asociaţiunii o găsea vrednică de a fi urmată şi de guvernul ţării româneşti, căruia îi cerea 
să organizeze o expoziţie asemănătoare la Bucureşti, la care să ia parte cu produse agri
cole şi industriale poporul român de pretutindeni, pentru ca naţiunea întreagă să fie pusă 
pe drumul propăşirii economice şi culturale

O plăcere deosebit de mare i-au făcut dansurile naţionale, pe cari tineretul român 
din Braşov şi alte localităţi din Transilvania le-a jucat cu multă măiestrie şi vioiciune în 
zilele acestei adunări generale. Mai ales, jocul căluşarilor, în care Odobescu vedea „pri
ceperea isteaţă, firea voioasă, mişcările agere şi mlădioase ale Românului," i-a stors o 
admiraţie cu totul deosebită pentru virtuţile poporului român din Ardeal. De aceea nu s'a 
putut stăpâni să nu împărtăşească şi altora însufleţirea ce i-a provocat-o acest joc, spu
nând s „Să fi văzut, spre exemplu, banda de căluşari, care venise tocmai de pe malul 
Mureşului, ca să inimeze poporimea din Braşov, în acele zile solemne, prin danturile ei 
minunate. Vreo doisprezece tineri, mândri flăcăi, cu pălăriile numai în panglice, cu zor
zoane de alamă la opinci, cu bâte înalte în mâini, executau cu o măiastră agerime săl
taturile cele mai periculoase, râzând şi chiuind din gură: „Haidi aşa, tot aşa şi iar aşa, 
băiete mă !“

Ceea ce i-a mai plăcut lui Odobescu la această adunare generală, a fost hotărîr e 
comitetului Asociaţiunii, de a da, deşi navea fonduri însemnate la îndemână, ajutoare în 
bani tineretului şcolar, premii scriitorilor, cel mai însemnat dintre ele hotărîndu-se să sei 
dea lui Andrei Mureşanu, la fel premii artiştilor, industriaşilor şi plugarilor mai vrednica
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din Transilvania, ca şi silinţa acestuia de sprijini tipărirea de cărţi româneşti şi de alte 
publicaţiuni folositoare pentru popor.

Când adunarea generală a hotărît să nu se dea membrilor di i comitet nicio remu
neraţie în bani, nici chiar cheltuelile de drum, fâcându-i prin aceasta sâ-şl considere munca 
dela Asociaţiune, ca pe un semn de înaltă distincţie personală, Alexandru Odobescu a 
fost cuprins de o mare bucurie. Era de acum încredinţat că munca acestor oamen’ va da 
roade bogate pentru poporul român, pentrUcă ea nu avea să fie făcută din pofta de câş
tig, ci din dragostea curată de neam şi patrie. Odobescu a găsit-o vrednică de a o da ca 
pildă de patriotism, spunând s „Acolo — adică la Asocia{iunea ardeleană — toţi lucrează 
din patriotism şi patriotismul lor e încă destul de tânăr, ca să-i facă a lucra cu activitate 
şi chiar fără salarii,“

La această adunare s'a mai luat o hotărâre, care însă nu pulea fi pe placul ltd 
Alexandru OdobesCtr. Şi anume, Asociaţiunea avându-şi luată asupra ei sarcina de a spri
jini desvoltarea limbii şi literaturii române din Transilvania, s'a crezut chemată să hotă
rască ea felul de a scrie româneşte între hotarele acestei ţărişoare. In adunarea generală 
din Braşov, Asociaţiunea nu numai că şi-a însuşit sistemul de scriere, aşa zis etimologic, 
ce i-a fost prezentat de învăţatul canonic Timotei Cipariu dela Blaj, ci a hotărît să oblige 
poporul român din Transilvania să scrie după această ortografie.

Pe Timotei Cipariu» Alexandru Odobescu îl respecta pentru ştiinţa şi munca lai, 
puse în slujba cultivării şi înălţării neamului românesc, dar felul cum credea el că trebuia 
să se scrie româneşte, nu-1 putea aproba. Dacă Românii din Transilvania primeau să scrie 
şi să vorbească româneşte, aşa cum le cerea Cipariu şi ceialalţi conducători ai Asociaţi- 
unii ardelene, Odobescu era sigur că, peste cincizeci de ani, ar fi ajuns să se înţeleagă ca 
fraţii lor din ţara românească „aşa de puţin, cât şi Spaniolii cu Portughezii."

Sistemul de scriere pe care Asociaţiunea voia să-l impună în şcolile, scrierile, 
gazetele româneşti din Ardeal, avea darul să îndepărteze neamul românesc din această pro
vincie dela adevărata limbă românească. Unitatea sufletească a poporului român, ce înce
puse a se înfiripa şi pe care Alexandru Odobescu şi alţi patrioţi români voiau s'o vadă 
cât mai întărită, pentrucă numai aşa se putea înfăptui unirea noastră politică, era astfel 
ameninţată să fie ruptă.

Văzând primejdia la care ducea hotărîrea Asociaţiunii de a-şi impune punctul ei 
de vedere greşit în scrisul românesc din Ardeal, Odobescu a spus-o răspicat că învăţaţii 
ardeleni, cu tot meritul lor pentru ştiinţa românească, „nu pot da singuri legi limbii ro
mâne, nici nu se pot considerea ca definitive şi cu totul serioase hotărîrile dictatoriale ale 
adunării din Braşov. '

Supărarea aceasta insă nu l-a împiedecat pe Alexandru Odobescu să se simtă încân
tat de serbările Asociaţiunii. Mult timp n'a putut să uite, între altele, corurile „de tineri 
studenţi şi de fete, cari au intonat adeseori rugi şl imnuri naţionale pentru înfrăţirea şi 
prosperitatea poporului român,"

Era mulţumit şl pentru faptul că fusese proclamat membru al Asociaţiunii, ceea ce 
era mare cinste pentru el.

Se simţea astfel şi mai legat sufleteşte de poporul român din Ardeal. Luă numai 
decât hotărîrea de a sprijini şi de a îndemna şi pe alţi fruntaşi ai culturii române din Prin
cipatele unite să sprijieească Asociaţiunea română din Ardeal, pentru ca să-şi poată atinge 
scopul ei-naţional, spre binele întregului popor român. „Trebue să recunoaştem — spunea 
el în amintita dare de seamă — că scopul, faptele şi tendinţele Asociaţiunii literare trasii- 
vănene sunt în general demne de a fi susţinute şi înbrăţîşate de tot poporul român, ca, 
prin acest mijloc, cercul lor să se lăţească şi să profite tuturor Românilor în deobşte."

Tot în acea dare de seamă Odobescu mai spunea că publicaţia sa, adică „Revista 
Română, care şi-a luat drept ţintă, răspândirea luminilor printre Români, înfrăţirea gene
rală a naţiunii, cel puţin pe câmpul erudiţiunii şi al bunului gust literar şi artistic, precum 
şi sprijinirea oricărei idei salutare pentru propăşirea naţională şi intelectuală, Revista Ro
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mână, ziceam, se simte datoare a invita pe toţi cei cari au câtuşi de puţină încredere in 
tendinţele ei, de a lua parte la mişcarea literară şi progresistă a fraţilor de peste munţi 
şî de a se inscriî printre contribuitorii ei. Numai cu acest mod, Românii de dincolo, vă
zând că consârgenii lor din Principate nu sunt cu totul indiferenţi la aspiraţiunile ce-i 
frământă şi la faptele bune ce ei întreprind, vor cuteza atunci mai cu anevoinţâ a apuca, 
ei de sineşi şi izolaţi, căi nestrăbătute, în cari naţiunea întreagă nu-i va însoţi. Numai cu 
acest mod vom întreţine şi vom îitâri acel spirit al naţiunii, acel geniu român, de care 
a vorbit venerabilul părinte Ciparîu, şi care va tinde „aripile sale peste toti fiii lui Tra_ 
ian şi-i va ţine legaţi întru legăturile păcii, frăţiei şi unităţii naţionale!"1)

Plecând în Braşov, ia adunarea generală a Asociaţiunii ardelene, Alexandru 0 'o- 
bescu nu mergea pentru întâia oară în Ardeal.

In urmă cu doi ani şi anume în 1860, primind din partea Ministerului Cultelor şi 
Instrucţiunii Publice însărcinarea de a cerceta mănăstirile şi alte monumente istorice din 
câteva judeţe ale Munteniei şi Olteniei, din punct de vedere istoric, artistic şi gospodăresc 
şi a face pe seama acestui minister o lucrare asupra acestor cercetări; Odobescu, însoţit 
de soţia sa şi un pictor, de naţionalitate sas, a«juns în această călătorie anevoioasă, făcută 
uneori pe jo», ori călare, alteori cu trăsura, pe drumuri rele şi pe timp ploios, la satuj 
Câineni, de lângă hotarul Transilvaniei.

Cu trăsura cu care a venit până aici( Odobescu şi soţia au plecat pentru câteva 
zile la Sibiu. La vama românească li s au vizat paşapoartele pentru trecere. La cea aus
triacă, Odobescu a avut de suferit unele neplăceri din partea vameşilor. Căutându-i pria 
aatcal bagaj, ce-1 luase cu el, au dat peste câteva exemplare din nuvela sa „Mihnea Vodă 
cel Rău“ şi i le-au oprit la vamă, fiind socotite de zeloşii slujbaşi împărăteşti, primejdioase 
pentru liniştea puternicei împărăţii austriece, căreia îi era supusă Transilvania.

După o nouă vizare a paşapoartelor la Turnul Roşu, Odobescu şi soţia sa şi-au 
putut continua drumul în cea mai deplină linişte. Pitoreasca regiune, cu munţii ei înalţi, cu 
pădurile mari, cu Oltul ce se izbeşte de stânci, le-au umplut sufletul de încântare. După 
ieşirea din defileul munţilor, au dat de câmpie, presărată cu sate româneşti. Era pe vre
mea secerişului. Fiind o zi minunată de Iulie, oamenii se aflau la lucru, pe câmp.

Farmecul acestei privelişti l*a făcut pe Odobescu să scrie în însemnările sale despre 
drumul făcut la Sibiu, următoarele cuvinte! „Ieşind din satul românesc Boiţa, vezi acea 
cultură îngrijită, acei oameni bine îmbrăcaţi şi voioşi, toţi români ca şi la noi, dar mai 
i&arnici, mai deprinşi la muncă şi la b ne, decât pe partea cealaltă a munţilor. Când tre
ceam noi, era tocmai la seceră şi era o adevărată plăcere a te uita cu ce silinţi şi cu ce 
veselie lucrau toţi, bărbaţii, femeile şi copi i."

In Tălmaci, sat mare, frumos şi bogat, cu locuitori saşi şi români, au schimbat 
caii dela trăsură, luând patru cai, puternici şi odihn’ţ', dar cari la drum s'au dovedit mai 
moi, ca cei de până aici, cu toate că vizitiul, un băiat român de asemenea din Tălmaci, 
se silea să-i mâne cât mai iute.

Pe drum, Odobescu, deşi dormita, totuşi lua „seama la locurile acele bine culti
vate şi semănate cu sate frumos zidite."

In după amiaza aceleiaşi zile au sosit în Sibiu, unde au tras la hotelul „Zur Un- 
gtrische Krone." In cele trei zile, cât au stat în acest oraş, Odobescu cu soţia sa au luat 
parte la o serbare dată de populaţia Sibiului iu cinstea Principesei Lichtenstein, soţia Prin
ţului Guvernator al Transilvaniei, unde, dintre toate doamnele, s’a distins „o româncă din 
Piteşti, frumoasa doamnă Dumba ce avea şi eleganţă la îmbrăcăminte şi graţie la joc."

Singur a vizitat după aceea biserica romano-catolică, apoi Muzeul Bruckental, pe 
care l-a găsit frumos organizat şi înzestrat cu multe lucruri de preţ, pe urmă, biserica 
luterană, pentru a da de piatra de pe mormântul fostului voievod muntean, Mihnea Vodă 
cel Rău, dar pe care n'a putut-o vedea, fiind mutată într'o .încăpere de alături şi ameste
cată cu alte pietre.

Cu soţia sa & mai fost la teatru, dar nu i-a plăcut piesa care a jucat. A treia zi,

1) \1. Odobescu! 0,'ere Complete, Bucureşti, Cartea Românească, voi, II. pag. 274 şi urm.

39



dimineaţa, s au pregătit de drum. Astfel, dupăce şi-a scos trăsura dela reparat, pen'ru 
care a trebuit să plătească cam mult, după ce şi-a cumpărat provizii de drum, după ce 
s'a întreţinut din nou cu preotul luteran Neugeborn asupra trecutului oraşului Sibiu şi al 
Transilvaniei, Odobescu a dat ordin vizitiului de plecare.

înainte de a pleca, a ţinut să spună câteva cuvinte aspre, de altfel foarte nimerite, 
despre felul cum meseriaşii şi negustorii din Sibiu, înţelegeau să se poarte cu clienţii lor 
străini, în deosebi cu cei din ţară românească: „M’am convins — spunea el — că în ade
văr în toată Transilvania, unde oamenii trăesc cu puţin, este un jaf organizat împotriva 
boierilor din ţara românească... Capelanul, biriaşul, prăvălia şi cu care am avut a face, 
toţi mau jefuit, astfel încât excursia mea de trei zile abia în Sibiu, m'a costat mai bine de 
40 de galbeni, plătind numai la birt vreo 17 galbeni, şi cumpărând ceva mărunţişuri 
din târg.“

S'a întors pe acelaşi drum, pe care şi venise. La Turnu Roşu, unde a făcut un scurt 
popas, a stat de vorbă cu câţiva Români din Ardeal sau ungureni, cum li se spunea în Ro
mânia, ce „veneau tocmai dela Călăraşi, pe unde îşi ţineau ei oile, trecându-le iarna până 
în Dobrogea."1)

După ce s'a mai oprit în altă locaUtate, până ce a încetat ploaia şi după ce şi-au 
cumpărat un coş cu smeură dela nişte femei bătrâne, Odobescu cu soţia sa au trecut gra
niţa românească, continuându-şi drumul pe valea Oltului spre Călimăneşti.

Cunoscută fiind acuma dragostea lui Alexandru Odobescu pentru locurile şi nea_ 
nul românesc din Ardeal, se poate lesne închipui câtă bucurie trebue că i-a făcut mani. 
festarea unirii sufleteşti a Românilor ardeleni cu fraţii lor de peste Carpaţi, în timpul răz
boiului pentru neatârnare.

Dându-şi seama că războiul acesta nu era numai al României mici de atunci, ci 
al patriei române celei mari şi că înfăptuirea acesteia atârna dela biruinţa ostaşilor români, 
neamul românesc din Ardeal a luat eroica botărîre de a sprijini cu dărnicia lui pe vitejii 
cari aveau să-şi verse sângele pentru împlinirea acestui scump ideal naţional.

Mişcarea de ajutorare a pornit cu multă însufleţire. Astfel, gazeta „Telegraful ro
mân" din Sibiu, a publicat în numărul său din 17 Mai 1877 un proces verbal de consti
tuire a unui comitet de doamne din acest oraş, cu scopul de a strânge daruri pe seama 
ostaşilor români răniţi şi a văduvelor şi orfanilor celor căzuţi în acest războiu.

Doamna Iudita Mîcelariu, preşedinta comitetului, a adresat, prin gazetă, femeilor 
române din Ardeal următorul apel: „In urma conflagraţiunii din Orientul Europei, confla- 
graţiune ce are să atingă şi a atins pe fraţii noştri şi surorile noastre din România, noi 
conduse de simţul inimii noastre şi inspirate totdeauna de instinctul sublim al umanităţii, 
nu putem sta indiferente la ceea ce fraţii şi surorile noastre şi sângele nostru, vor avea 
de îndurat în această mare dramă ce se prepară şi s'a început deja pe frumoasele, istori
cele şi de vechiu sânge, fumegândle ţărmuri ale Danubiului. Simţul de fiice, mame ş1 
surori ne impune această dorinţă de a veni într’ajutorul ostaşilor răniţi şi în uşurarea su
ferinţelor familiilor acelor ostaşi, cari au căzut sau vor cădea în luptă."

„Am format un comitet. Inima noastră totdeauna tremură şi se_ apasă de durere- 
când se face resbel, pentrucă ne doare pentru sângele ce se varsă prin puterea armelor* 
Dar când resbelul este inevitabil, atunci inima noastră se deschide şi strigă ajutor. Să ne în
trunim cu toatele întru a aduce sacrificii pentru scump sângele nostru şi pentru sacra noastră 
religiune. Invităm pe toate Româncele, surori ale noastre, ca să binevoiascâ a-şi aduce fie
care obolul sau oferte: bani, scame, fâşii de pânză, flanel, tifon, etc."

Gazeta Transilvaniei din Braşov se grăbi să-l răspândească. In numărul ei din 2  ̂
Mai 1877, Gazeta Transilvaniei scria, in legătură cu acest apel următoarele: „Sunt opt 
luni, de când femeile compatrioate maghiare prepară cu mare zel scame, bandaje şi alte 
obiecte, necesare la vindecarea soldăţimii turceşti rănite în bătălii. Această activitate nu 
numai pur umanitară, ci totodată şi frâţescă a damelor maghiare a fost primită cu mulţu
mire de către guvernul turc şi generalul armatei otomane".

1) „însemnări" de Al. Odobescu, în Convorbiri Literare, Nr. 7—9 din Iuhe—Septemvrie, 1931, 
pag, 636 şi urm.
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„Astăzi, în aceste zile de probă şl criză supremă, se râd şl femeile noastre ajunse 
in poziţiunea femeilor maghiare, de a spăla şi lega raneie acelor ostaşi români, fraţi ai 
noştri, mai mult decât Maghiarii şi Turcii, care fraţi provocaţi şi traşi In lupţi de către 
Otomani, se bat şi-şi varsă sângele, nu din vreo vanitate fi trufie, ci, în sensaî cel Jmai 
strâns al cuvântului, pentru existenţa patriei şi a naţiunii, pentru libertate contra veche! 
tiranii sălbatice, care prefăcuse patria lor de atâtea ori intr’an mormânt universal. Toate 
actele publice, precum şi evenimentele z'Iei din urmă ne pot convinge pe toţi, că Româ
nia este decisă a-şi apăra existenţa şi drepturile sale până la marginile extreme/’

Autorităţile maghiare se grăbiră însă să desfiinţeze comitetele româneşti, în timp 
ce celor ungureşti continuau să le dea tot spriiinul. Motivul luării acestei măsuri era că 
prin strângerea de daruri prin comitete, s’ar călca „principiul neutral'tăţii,“ statului ungar. 

Românii din Ardeal au continuat să strângă daruri, nu prin comitete, pentru a nu 
se împotrivi autorităţilor maghiare, ci ca particulari N'au încetat nici apelurile către su
fletul iubitor de fraţi şi darnic al poporului român din Transilvania. Astfel, Gazeta Tran
silvaniei din 17 Iunie 1877, a publicat din partea mai multor furntaşi ardeleni, printre 
cari figurau numele lui Gheorghe Bariţ, Iacob Mureşanu şi Âron Bensuşianu, un nou apel 
către Românii din Ardeal, în care li se spuneau următoarele s

„Guvernul maghiar a desfiinţat comitetul înfiinţat pentru primirea ofrandelor în 
favoarea fraţilor noştri din România, răniţi în războiu. Insă şinaţimântul umanităţii, iubirea 
şl legătura de sânge nu se disolvă decât odată cu vieaţa în numele acestor înalte şi sfinte 
sentimente, noi ca particulari venim a apela pentru ajutorarea fraţilor noştri răniţi în răz
boiu, la toţi aceia în al căror piept bate o fierbinte inimă de Român, la toţi aceia în al 
căror sân arde focul sacru al umanităţii, la toţi aceia cari pentru onoarea secolului în care 
trăim, doresc triumful civilizaţiei contra barbarismului. Dacă iubirea frăţească ne face să 
implorăm dela Cel de sus, ca fraţii noştri din România să se întoarcă de pe câmpul de 
onoare încărcaţi de izbândă şi glorie, aceeaşi iubire ne impune a veni în ajutorul acelora 
cari au căzut pentru gloria şi viitorul neamului românesc.“

„Români! Nu numai îndatorirea sângelui, nu numai vocea carităţii cere dela noi 
acest ajutor, aceasta o pretinde înaltul obligament ce ni-1 ispune civilizaţia. Secoli întregi 
au luptat fraţii noştri din România, pentru lumină şi lege contra barbarismului, un Mircea# 
un Ştefan, un Mihai, au trăit şi au murit cu arma în mână, Ia porţile Europei, înfrângând 
potopul barbariei şi al întunericului. Martoră este istoria că toate popoarele luminate ale 
Europei au admirat şi binecuvântat în aceşti eroi ai Românilor totodată şi pe cavalerii 
eroi ai creştinismului. S'ar putea acum, Români, ca noi cel mai deaproape ai lor, noi asu
pra cărora încă s’au restrărnt razele binefăcătoare ale victoriei lor, noi să rămânem nepă
sători faţă de aceia, cari vin a continua opera începută de glorioşii lor strămoşii ? Urma
şii noştri ar putea scrie cu drept cuvânt pe mormintele noastre s Nepăsători de suferinţele 
fraţilor voştri. Voi aţi pângărit numele ce l-aţi purtat.../’

„Apelăm deci la toţi Românii dintre Tisa şi Carpaţi, Ia june şi bătrân, lia avut şi 
la sărac, a da fiecare obolul său pentru alinarea suferinţelor fraţilor noştri din România, 
răniţi în războiu. Apelăm cu deosebire la tine, junime română, garanţa viitorului şi vasul 
de aur al simţimintelor nealterate. Adă-ţi aminte că antecesorii tăi au pus o pagină de 
aur în analele poporului român. Ia, junime, şi de astădaîă apostolatul pentru a propaga 
ideea cea mai sfântă, simţul cel mai blând şi mai dulce, de a alina suferinţele celui ce a 
rămas pe câmpul de luptă",

Un apel asemănător către Românii din Ardeal a publicat şi „Telegraful ronaâm“ 
din Sibiu. Apelul spunea, între altele: „Să ia seama Românii că soarta tuturor depinde 
foarte mult de rezultatele acestei campanii... vi se cere ci* tot dreptul să simţiţi roma-* 
neşte şi să vă purtaţi româneşte,"

îndemnurile atât de mişcătoare ale fruntaşilor vieţii politice româneşti a a© rămas 
fără răsunet. S'au strâns daruri, în valoare de peste zece milioane de lei.

Trimise la Bucureşti, vederea acestor daruri a provocat în populaţia -iSs capitala 
României o manifestaţie de puternică iubire pentru poporul român din ArdeaL O ştire din 
22 Iunie 1877 povestea, in această privinţă, următoarea îati cuplare din Burtmşti.; „Azi &
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plecat Ia câmpul de războîu prima ambulanţă a societăţii Crucea Roşie. De-a-lungul Bule
vardului era» înşirate trăsurile ambulanţei, fluturând steagul tricolor şi alb al societăţii. 
Trăsurile aveau inscripţiile lor şi mai cu seamă era admirabilă trăsura societăţii de bine
facere „Elisabeta Doamna" a Eforiei Spitalelor Civile şi a Clubului Tinerimea. Era una 
însă» cam la mijlocul celorlalte» care atrăgea asupra-i în special privirile publicului.
Această trăsură fiind prea frumos împodobită, avea următoarea inscripţie: „Doamnele 
Române din Transilvania “ ')

încercarea de a se opri această strângere de daruri, pornită din cea mai curată 
iubire de frate şi fără gând de a se lovi în interesele vreunei ţâri sau naţiuni, n’a putut 
să aibă alt răsunet în sufletul poporului român de peste Carpaţi, decât un simţimânt de 
adâncă indignare. Da aceeaşi revoltă sufletească a fost cuprins şi Alexandru Odobescu,
Intrun articol publicat în ziarul Românul din 23 Iunie 1877, el a condamnat această por
nire de ură împotriva neamului românesc.*)

Din dorinţa lui de a se întări unitatea sufletească a poporului român şi nu de a 
se destrăma, Alexandru Odobescu a fost un înfocat apărător al limbii române împotriva 
tuturor acelor scriitori, mai ales ardeleni, cari căzuseră în mania de a poci graiul româ
nesc, prefăcându-1 într'o limbă care prin numărul, felul şi forma cuvintelor era foarte ase
mănătoare de limba latină. O asemenea limbă, in care se cuprindea un mic număr de 
cuvinte folosite în graiul românesc, cele mai multe fiind cu totul nouă, unele luate de-a- 
dreptul din latineşte, altele alcătuite după forma celor latine, au fabricat între aRii, Au
gust Treboniu Laurian şi Ion Massim, în „Dicţionarul limbii române," întocmit şi publicat 
de ei în numele Academiei Române.

Alexandru Odobescu s'a ridicat în mai multe şedinţe ale acestei instituţii împo
triva acestui dicţionar. într’o şedinţă a spus că este „o lucrare inutilă care nu poate da 
nici un rezultat practic;" în alta a declarat că dicţionarul este . un adevărat pericol pen
tru limba română" şi că el „se înspăimântă la ideea că junele noastre generaţiuni luând 
un asemenea dicţionar în mână, vor învăţa dintr'insul acea limbă în care rolul predom
nitor este dat numai cuvintelor şi formelor ce au găsit graţie dinaintea comisiunii — adică 
a lui August Treboniu Laurean şi Ion Massim — sau pe care dânsa le-a închipuit."

Altădată a făcut declaraţia „că odată cu vieata n ar voi ca limba dicţionarului 
dlor Laurian şi Massim să devină limba succesorilor noştri."8)

Şi lucru ciudat, Gheorghe Bariţ, membru şi el al Academiei Române şi care pe 
acea vreme locuia în Braşov, tocmai pe Alexandru Odobescu l-a găsit să-l roage, ca să 
intervină pe lângă Societatea Academică Română, cum i se spunea pe atunci Academie] 
Române, pentru a fi trimise cât mai multe exemplare din acest dicţionar bibliotecilor 
româneşti din Ardeal. A

Fireşte că Odobescu nu i-a împlinit cererea. Dimpotrivă, în răspunsul său din 31 
Decemvrie 1877, el îi scrise lui Bariţ că nu vedea ce folos ar avea Români din Transil
vania de pe urma răspândirii acestei „opere insalubre" printre ei.

„Decât să înveţe Românii ardeleni — spunea el — a-şi poci şi mai rău limba» 
scriind şi vorbind ca din dicţionar, mai bine să-i lăsăm deocamdată să scrie direct ungu
reşte, căci cel puţin astfel, în momentul când se vor înneca peste măsură cu Ungaria, vor 
reveni de sigur la adevărata limbă a Românilor, pe care din norocire tot o mai cultivă 
pe ici şi colo literaţii români cu idei logice şi adevărat naţionale."

învăţaţii români, în deosebi cei ardeleni, cari latinizau limba română, atât în scris, 
cât şi în vorbire, până într'atâta, Încât nu se mai cunoştea în ea graiul românesc, n'o 
făceau din vreo răutate, ci din convingere, că prin ea poporul român îşi va întări con
ştiinţa naţională, iar străinătatea nu va mai îndrăzni să-i pună la îndoială, originea lui, 
atât ca limbă, cât şi ca neam, din coloniştii lui Traian de pe pământul Daciei. 1

1) Valeria L. Bologa; Ajutorul Românilor ardeleni pentru răniţii războiului independenţei, în re
vista „Transilvania,'' Sibiu Nr. 5—6 din 1441.

2) Conform Ton Breaza !n conferinţa sa despre Alexandru Odobescu şi Transilvania, rostită ’a Radio.
3) AI. Odobescu: Op. cit. pag. 125 şi urm.
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Alexandru Odobescu nu era de această părere. In scrisoarea de care &m amintit 
mai sus, el îi împărtăşea lui Barit următoarea convingereî Cred că exageraţiumsa ideilor 
de neîmpăcată latinitate ne abate dela patriotismul cel raţional şi ne aruncă în simfiraiim- 
tele difuze asupra nap >nalităţii.“

Nu se opri să nu~i spună lui Bariţ că în ateste exagerări el vedea un mare rău pentru 
poporul român şi anume că cultura română din Ardeal era îndrumată de cărturarii ardeleni 
pe un drum protivnic celei din România. Cuvintele lui Odobescu erau acestea.! „Dela în
ceput, de când am avut ocazîune să mă văd în contact cu mişcarea literară românească 
din Ardeal, am constatat cu mâhnire o deosebire însemnată in direcţiunile ce urmează 
cultura noastră. Aceasta nu ne poate duce spre bine. Ardelenii se amăgesc cu credinţa că 
deoarece ei au avut acum 70—80 de ani, pleiada de erudi|i patrioţi dela Blaj, apoi tot ei 
stau încă şi azi în capul mesei şl hrănesc mintea naţiunii. Ar fi bine să le pară greşită 
această părere. Ideile exclusiviste, extreme, exagerate, cari aa fost negreşit spre folosul na
ţionalităţii acum trei pătrare de secoli, nu mai sunt admisibile în mod serios, astăzi când 
lumină s'a făcut îndestulă asupra originii noastre. Ajuns la vârstnicie, nimeni au-1 maj 
întreabă pe om cine este tătâne-său, ci ce ştie face însuşi. Inp leagă dar Ardelenii, pre
cum am înţeles noi, că astăzi ne-am luat dela lume iertarea de vârstă şi că ni se cere să 
fim Noi Români şi nu feţii sme iţi ori răsgâiaţi ai tatei Traian."

Spunând acestea, Odobescu nu nesocotea contribuţia adusă de scriitorii ardeleni ia 
trezirea sentimentului naţional al poporului român, dar tot atât de mare merit a avut 
pentru întărirea acestui simţimânt, după părerea lui, ţărănimea română din Ardeal In 
scrisoarea amintită, el spunea apriat: Mult au făcut literaţii ardeleni dela începutul secolu
lui pentru redeşteptarea României; dar nu mai puţin a făcut... din punctul de vedere 
curat naţional şi poporul de rând ardelenesc, tot In acel timp."

Copleşit de dragostea pentru această ţărănime, Odobescu mai declara m scrisoarea 
către Bariţ că în conferinţa ce o va ţine despre „Mişcarea Românilor din Ardeal la 1784 
sub Horia şi Cloşca," şi pe care a ţinut o, la scurt timp după aceea,, va „căuta a dovedi că 
Moţii lui Horia simţeau poate şi mai adânc româneşte decât cărturarii dela Blaj, Precum negreşit 
Curcanii dela Griviţa au lucrat de mii de ori mai cu folos pentru naţiunea română decât 
răposata pentru f. ricire a noastră comisiune lexicografică,*' adică decât August Treboniu 
Laurian şi Ion Massim cari au publicat dicţionarul Academiei Române.

Prin urmare, răspunsul iui Alexandru Odobescu la această scrisoare a lui Gheorghe 
Bariţ, nu putea fi altul decât că dicţionarul lui Laurian şi Massim nu trebuia introdus în 
Ardeal, că Românii ardeleni, ca de altfel toţi Românii, trebuiau feriţi de această lucrare 
ce conţinea o „erezie primejdioasă pentru cultura viitoare a limbii şi a naţionalităţii noas
tre" şi că toţii avem datoria „să fim dar, mai presus de toate, buni Români şl nu Români 
spălăciţi; să vorbim curat româneşte si nu pocit latineşte.*8

Despre preţioasa contribuţie a Românilor din Munţii Apuseni adusă, în 1784, la 
întărirea simţimântului naţional al poporului român, Alexandru Odobescu a vorbit in con
ferinţa „Răscoala Românilor Ardeleni sub căpetenia lor Horia în iarna anului 1784—1785/' 
ce a rostit-o la Ateneul Român, în 23 Februarie 1878, înaintea unui numeros ş̂ublic dim 
Bucureşti.

Meritul lui Alexandru Odobescu în această conferinţă nu este de a fi vorbit ceţ 
dintâi dintre scriitorii români, despre revoluţia Iul Horia, fiindcă înaintea foi a scris 
despre ea Alexandru Papiu IIarian5j, cl acela de a fi făcui cunoscute, în măsuri mai snare, 
adevăratele cauze cari au deslănţuit această vijelie, de a fi arătat sirotimintefe da cari au 
fost stăpâniţi cei ce au condus sau au luat parte la această dureroasă desfăşurare de 
fapte şi de a fi strâns şl mai tare legăturile sufleteşti ale poporului român d» pe eele două, 
laturi ale Carpaţilor. 1

1) A!. Odobescu s Op. c it, pag. 251 şi urm,
2) Al. Papiu Harlan: Tesaur de monumente isto ice pentru laminiă» vot 11., ii®A.
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Convingerea lai OdobeScu a fost că Moţii lai Horia nu sau răsculat împotriva 
asupritorilor, peniru a lc prăda averile şi a le lua vieţile, ci pentru a arunca de pe gru
mazul lor jugul robiei, ce na-1 mai puteau purta. Oamenii aceştia, cari în vieaţa lor nu 
cunoscuseră decât chinul şi umilinţa, au crezut că, sculându-se în numele sfintei libertăţi 
şi al credinţei pentru înalta Curte împărătească dela Viena, împăratul le va sta în ajutor 
pentru a-şî putea redobândi dreptul de a trăi liberi pe strămoşescul lor pământ.

Horia, trimis de fraţii s&i de suferinţe cu plângere la împărăţie, le-a adus acestora 
ştirea că, tntr’adevăr, împăratul, care l-a primit bine de toate dâţile, era, cu trup şi suflet, 
de partea lor.

Numai când convingerea acestui crainic al dorurilor şi nădejdilor lor către prea 
înălţatul împărat a devenit convingerea întregului neam românesc din Ardeal şi numai 
când paharul suferinţelor 11 s’a umplut până la vârf, numai atuncea Românii din văile şi 
de pe culmile Munţilor Apuseni au pus mâna pe coase, topoare şi alte unelte şi au izbit 
fără cruţare în cei cari îi despoiaseră de ţară şi libertate.

Deşi erau slab înarmaţi, izbânda ar fi fost totuşi a lor, iar pe frumoasele melea
guri ale Ardealului s’ar fi coborît dreptatea şi fericirea, dacă împăratul nu i-ar fi părăsi- ? 
Asupritorii neamului nostru au izbutit prin minciuni şi viclenie să-l hotărască pe Iosif al 
II-lea, care până atunci îi urîse, să treacă de partea lor, „Din momentul acesta, adică de 
prin luna lui Decemvrie 1787, războiul — spurea Odobescu — îşi schimbă caracterul" 
Armatele împărăteşti din Ardeal, cari până atunci nu se amestecară în ciocnirea dintre 
cele două popoare, primiră ordin, să pornească împotriva răsculaţilor şi să pună mâna 
pe căpeteniile acestora.

Inima lui Horia se strânse de durere, când îşi dete seama că împăratul i-a pără
sit. îşi povăţui cetele să nu se bată împotriva ostaşilor împărăteşti, ci să se împrăştie pe 
la casele lor şl acolo să aştepte cu încredere sosirea primă varii. Le mai spuse că el se 
va duce din nou la împăratul şi-l va ruga să nu-i părăsească şi că el are nădejde că 
nu-i va lăsa să piară, ci-i va ajuta.

Gândul însă nu şi l-a putut îndeplini, pentrucă a fost prins de o ceată de soldaţ 
secui şi de câţiva vânzători de neam, împreună cu credinciosul său tovarăş Cloşca, pe 
când se încălzeau amândoi la foc, în munţi, unde îşi cântaseră adăpost peste iarnă. Horia 
avu totuşi timp să arunce în foc o legătură cu hârtii, despre care se crede că ar fi cuprin s 
dovezi despre legăturile lui cu împăratul-

Puşi în lanţuri, cei doi eroi români au fost duşi pe jos la Alba-Iulia, în strigătele 
de batjocură ale soldaţilor şi aruncaţi în închisoare. Nu peste mult timp a fost prins şi 
Crişan, a treia căpetenie a revoluţiei şi vârît în aceeaşi închisoare. Acesta n'a mai aşteptat 
judecata duşmanilor noştri, ci s’a spânzurat.

Horia şi Cloşca însă au fost supuşi la cercetări îndelungate. Judecătorii anume 
amânau ziua jndecăţii, nădăjduind că între timp Horia se va hotărî să facă mărturisi r 
despre cele vorbite cu împăratul. In tot cursul cercetărilor, precum şi la judecată, Horia 
}a toate întrebările a răspuns cu îndârjire că nu va da socoteală nimănui de cele întâm
plate, decât numai împăratului. înaintea acestuia stăruia de împărţitorii dreptăţii, să fie dus.

Judecaţi la moarte, trupurile lui Horia şi Cloşca au fost frânte cu roata, iar bu
căţi din carnea şi oasele lor au fost puse pe la răspântii de drumuri, pe tot întinsul 
Ardealului, pentru ca nimeni dintre Români să nu se mai încumete de aici înainte, de a 
se ridica împotriva asupritorilor.

Acesta a fost sfârşitul vieţii celor trei conducători ai mişcărilor naţionale din 
1784, deveniţi mucenici ai dreptăţii neamului românesc. Pe Horia duşmanii noştri l-au 
răpus, dar simţimântul din sufletul său nu l-au putut stinge. El a continuat să ardă cu putere 
jn sufletul poporului român.

Revoluţia lui Horia a fost dureroasă prin sfârşitul ei, dar a fost folositoare pen
tru neamul românesc, fiindcă a făcut dovada puternicelor şi strămoşeştilor lui virtuţi răz - 
iboînlce, precum şi a ÎDaltelor năzuinţe naţionale.
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Acest fapt pe Odobescu îl umpluse de mândrie şi de încredere în viitorul nea
nului nostru. i.Acel aluat vârtos cu care este plămădită firea poporului românesc, — spu- 
nea el — am avut noi ocaziunea a-l constata viu şi veghiat în bărbăţia junilor noştri 
luptători de mai deunăzi, Curcanii dela Plevna, fraţi mai tineri, dar nescăpătaţi ai Moţilor din 
munţii ar deleni".

La gândul că o răscoală mai cumplită decât revoluţia lui Horia, ar putea izbucni 
în Ardeal împotriva Ungurilor, dacă aceştia vor continua cu asuprirea poporului român 
de aici. Alexandru Odobescu, întocmai ca Nicu Bălcescu în 1848, i-a sfătuit să se împace 
cu Românii ardeleni, pentru binele ambelor popoare. ,,Oare, nu vor vedea, nu vor simţi 
dânşii — se întreba Odobescu — că, aici, la Dunăre, unde i-a asvârlit soarta întâmplărilor, 
nu mai stând lipiţi de noi, umăr la umăr, coapsă la coapsă, inimă la inimă, dânşii, Un
gurii, şi noi, Românii, vom putea sprijini şi domoli sborul, din ce în ce mai semeţ, al 
marilor sgrîpsori cu câte două capete, cari şi nouă şi lor ne fâlfâie mereu de-asupra ?" ')

Răspunsul la această întrebare tot Odobescu şi-l dădea, spunând : ,,Din nenorocire, 
până astăzi, nu se cam văd semne ca Ungurii să se fi domirit asupra adevăratului lor şi 
at nostru bine".

Răsunetul pe care Alexandru Odobescu l-a trezit în sufletul ascultătorilor săi prin 
acestâ conferinţă, cărora le îndreptase cuvintele s „In tara munţilor, în mândrul Ardeal al 
Românilor, voiu să vă strămut cu mintea şi — d‘aşi putea — să vă fac a simţi pentru 
acea frumoasă bucată din moşia strămoşească a neamului românesc, o iubire şi un dor 
încă mai vii şi mai spornice decât acelea ce de sigur le purtati în inimile d~ voastră"; *) 
nu putea să fie decât puternic, după cum puternică era şi dragostea lui pentru acea „neno
rocită tară suroră a noastră", cum numea el frumosul şi îndureratul pământ al Ardealului.

Dintre cărturarii români ardeleni, Alexandru Odobescu a preţuit mai mult pe în
văţatul canonic dela Blaj, Timotei Cipariu. Moartea acestuia, întâmplată în 3 Septemvrie 
1887, a fost considerată de Odobescu ca o mare pierdere, nu numai pentru neamul româ
nesc din Ardeal, ci pentru poporul român de pretutindeni.

In articolul său despre Cipariu, publicat în ziarul Epoca din 18 Septemvrie 1887, 
Odob-scu a arătat ce merite însemnate şi-a câştigat acest bărbat pe tărâmul ştiinţei şi al 
vieţii noastre naţionale şi ce mare greşeală fată de naţiunea română, mai cu seamă fa{ă de 
poporul românesc din Ardeal, au săvârşit fruntaşii vieţii politice şi culturale din ţara 
liberă, că au lăsat să se strecoare, nebăgată în seamă, „trecerea din vieaţă a celui mai 
renumit şl mai erudit cunăscător — cum îl numea el — al limbii noastre, a bărbatului, 
carele prin ştiinţa şi patriotismul său luminat şi desvoltat, era privit ca şi ultimul părinte 
şi re3zim al acelei părţi din românime, ce încă nu-i părtaşă la independenta română. 
Chiar cei de aci, cărora oficial le era impusă datoria, în numele ştiinţei româneşti, de a 
întinde cu acest jalnic prilej o mână frăţească consângenilor noştri, chiar aceia — oameni 
ce trăiesc mai mult cu frica de a supăra pe străini, decât cu grija şi cu dorinţa de a 
întări legâmintele naţionale — acela s'au prefăcut că n'au nici ştire cum că Românii din 
Austro-Ungaria au pierdut în aceste ultime zile, acea mare umbră ocrotitoare a celui mai 
venerat patriot, a unui adevărat luceafăr intelectual al naţiunii".

Localitatea în care Timotei Cipariu şi-a făcut studiile, şi-a trăit vieaţa de pro
fesor, canonic şi în care era să fie şl mitropolit, dacă guvernul din Viena i-ar fi aprobat 
alegerea, în care a scris numeroase cărţi şi a scos ziare şi reviste pentru luminarea popo
rului român şi croirea unei soar te mai bune pentru neamul nostru din Ardeal, a fost Blajul, 
^orăşel de şcoale", cum îl numea Odobescu, şi cetate a naţionalismului românesc.

In acest focar al ştiinţei şi culturii româneşti, în care a dospit şi „unde — după 
vorba lui Odobescu — încă se tot dospeşte aluatul României viitoare4*, simţimânţul de 
dastire a trecutului nostru eroic a fost ţinut mereu treaz în sufletul neamului nostru. Ziua

J) înţelegea Austria şi Rusia.
®) Al. Odobescu i Opere Complete, Ed, Cartea Românească, voi. I pag. 293 şi urm.
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de 15 Mai 1848, în care poporal român din , Ardeal, adunat în mare număr pe Câmpia 
Libertăţii de lângă Blaj, a declarat în auzul întregii lumi civilizate, că înţelege să trăiască 
liber pe pământul său strămoşesc şi că această libertate e botărît, dacă duşmănii i se vor 
împotrivi, să şi-o câştige şi apere cu puterea braţului şi preţul sângelui; era sărbătorită 
în fiecare an, cu o neţărmurită însufleţire de tineretul şcolar al Blajului, până când autori
tăţile statului de atunci izbutiră să împiedioe această manifestare naţională.

In seara din ajunul acelei zile memorabile, se aduna în piaţa cea mare a Blajului, 
tinerimea dela toate şcoilele din localitate şi, încolonată, pornea, cu muzica şi tricolorul 
românesc în frunte, pe străzile oraşului, pentru a se opri mai mult timp în faţa „unei 
modeste căscioare", unde cântau toate cântecele naţionale, de pe atunci, dintre cari nu 
lipsea ,,Deşteaptă-te Române", al lui Andrei Mureşanu,

La auzul acestor cântări „o fereastră a căscioarei albe se deschidea — povesteşte 
Odobescu — şi în cadrul negru al cercevelelor ei, sub reflexul torţelor, clătinate cu vie 
emoţîune de junii oratori, se prezenta cu o statură şuie, dar dreaptă şi semeaţă, un bătrân 
în haine monacale, al cărui cap, încununat cu pâr cărunt, purta cam lăsată de pe creştet 
mai la vale o capucie sau tichie de catifea neagră cu bumb roşu la mijloc. Acea neagră, 
fină şi ţeapănă umbră, purtând aşa mândru capul ei albit, producea întotdeauna asupra 
fragedei închipuiri a şcolarilor, o adâncă şi arzătoare întipărire. Şi într'adevăr, colo sus, 
ia pătratul întunecos al ferestrei, luceau sub un arc de sprâncene stufoase doi ochi scân
teietori, cercetători, pătrunzători — aş zice şi mai mult — ameninţători, dar faţa prelungă, 
slabă şi p'lidă a bătrânului, mustata iui subţire, încă neagră şi sbâriitâ în sus, barba-i 
albă, dar scurtă şi tăiată drept, toate aceste trăsături delicate şi blânde ale chipului, în- 
cunjurau nişte buze pe cari flutura un zâmbet nespus, de glumeaţă bunătate, când gura 
tăcea, iar când se deschidea ca să vorbească, dintr’însa se auzea ieşind lin şi domol ua 
graiu minunat de mlădios şi de dulce".

„Moşneagul, ai cărui ani de tinereţe şi de bărbăţie pe băncile şi pe catedrele 
şcoalei şi a cărui inimă de preot român sburdase până la 1848, şi în urmă, tot aşa de 
tare şi poate chiar mai iute decât a celor care nu aveau a purta aşa grele sarcini inte
lectuale, moşneagul stând drept în picioare în mijlocul lumineî aureolei de lumină şi de 
adm'raţiune, ce-1 împresurau, făcea cu mâna un semn de mulţumire junilor săi închinători 
şi prefăcându-se că ia ale lor urări drept salutare penku ziua consacrată patronului său 
onomastic, sfântul Timotei, care cădea tot cam pe acel timp, le spunea cu viers mângâios 
şi întăritor, că este bine ca junimea să-şi facă veseliile prin cântări şi sărbători patriotice 
şi că, pentru noi, Românii, nimic nu este mai de folos decât să ne iubim, să ne cultivă® 
şi să ne cântăm limba noastră cea strămoşească, care a fost, este şi va fi pururea mân
tuirea noastră".

Acest bătrân, pe care şcolărimea din Blaj îl sărbătorea în fiecare an, cu ocazia 
comemorării zilei de 15 Mai 1848 şi-l asculta ca pe „oracolul ştiinţei româneşti", era 
Timotei Cipari*. In răspunsul său, învăţatul canonic nu uita să-i aducă mereu aminte 
acestui tineret de suferinţele prin care a trecut poporul român, precum şi de norocul ce 
l-am avut, că „Providenţa ne-a conservat încă, în aceste dureri cumplite, un tezaur nepre
ţuit care nu ni l-au putut răpi nici sabia învingătorului, nici cruzimea tiranului ce dom
nea peste corpurile noastre, nici puterea fizică, nici politica infernală", „un tezaur maS 
scump decât vieaţa", un tezaur ce formează pentru noi cea mai scumpă moştenire. Aceasta 
comoară, atât de preţioasă, era limba românească.

In felul acesta şi-au arătat rândurile de şcolari din Blaj, zeci de ani de-a-rândot 
dragostea faţă de iubitul lor profesor şi director, faţă de canonicul cel mai distins şi preţuit, iar 
dintre cărturarii români din Ardeal, cel mai înţelept şi însufleţit cercetător al limbii româ
neşti. Marea vrednicie a lui (Timotei Cipariu pentru ştiinţa romanească a stat tocmai îa 
dragostea şi stăruinţa cu care a cercetat şi lămurit originea limbii noastre şi a stabilit 
stările ei mai vechi.

Spre deosebire de alţi cărturari ardeleni, cari au susţinut că limba română e for-
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mată din limba latină cultă, Timotei Cipariu a dovedit că ea sa  născut „dl* graiurife 
latine poporane şi rustice sau ţărăneşti, ale coloniştilor adunaţi in Dacia cam de pretu- 
tindenii“, adică „din tot imperiul roman şi aşa nu numai din Italia, ci şi şî di* alte părţi 
ale imperiului, din Africa, Siria, Asia, Thracia, Moesia, Panonia, chiar şî din Gatia şi 
Ispania".

Urmărind destinele graiului latin poporan, transplantat de coloniştii romani in Da
cia, sufletul lui Timotei Cipariu a fost cuprins de o nemărginită bucurie, când a constatat 
că limba română, născută din acest graiu, şi-a păstrat neîntinate ţesătura şi Urea ei lati
nească de înrâurirea copleşitoare a limbilor străine, în mijlocul cărora ca a trăit multe 
veacuri, fără de a avea vreo legătură eu graiurile latine din Italia.

Mândria ce i-a produs-o în suflet această constatare, l-a făcut pe Cipariu să spună 
despre limba românească aceste cuvinte pline de admiraţie: „Dacă limba noastră de aţâţi 
secoli tăiată sau smulsă din pământul natal al Italiei, pătimi foarte mult, ca şi o plantă stră
mutată sub altă climă, în mijlocul mărăcinilor, părăsită şl necultivată, nu e mirare; ci mi
mare e cum de nu s’a uscat de tot, cum n'a pierit în gerul şi furtunile Daciei, Rădăcina 
ei dar, a fost sănătoasă, răbdurie, vârtoasă".

Din cercetarea vechilor scrieri româneşti, începând cu veacul al XVI-lea, Timotei 
Cipariu a descoperit că limba românească din primele cărţi ce s’au scris şi tipărit în ro
mâneşte, adică în urmă cu aproape trei sute de ani, avea ua număr mai mare de cuvinte 
şi forme latineşti ca cea de azi, cari cu timpul au fost înlocuite cu altele străine şi uitate 
cu totul. Aceste cuvinte şi forme, cum erau între altele: mesereşte-mă, Doamne, In loc de 
milueşte-mă, Doamne; să invincească faralegea, în loc de să învingă ori să biruie; sau for
mele verbale: fecitt, feceşi, fece, fecem, feacăt şi fecere, in loc de făcui, făcuşi, făcu, făcu
răm, fâcuraţi, făcură; Timotei Cipariu le considera ca pe o descoperire atât de preţioasă 
pentru limba română, încât voia să le impună atât înscris,, cât şl în vorbirea de toate zilele.

Alexandru Odobescu nu şi-a spus părerea destui de limpede cu privire 3a dorinţa 
Iui Cipariu, de a fi reprimite în limba română aceste cuvinte şi forme străvechi.§i-a spus-o, 
în schimb, poporul de rând, care le-a respins. Totuşi descoperirea lor, Odobescu a consi
derat-o ca pe us al doilea merit al lui Cipariu, ca filolog — întâiul fiindu-i acela de a fi 
stabilit originea latină poporană a graiul ii românesc, — psnirucă prin „aceste comori", el 
stabilea, în mod ştiinţific, o stare veche a limbii române, aşa cum într'adevâr a fost, nu 
plăsmuită, cum au făcut atâţia din învăţaţii ardeleni, cari în scrierile lor an fost preocu
paţi de găsirea vechilor forme ale graiului românesc.

Aceste două merite ale sale, adică stabilirea originii limbii noastre din limba latină 
poporană şi descoperirea unei moşteniri atât de bogate de cuvinte şi forme latineşti In 
graiul nostru vechiu, dispărute cu vremea din întrebuinţare, erau destul de mari, pentru 
a face din Timotei Cipariu — după părerea fui Odobescu — „istoricul fundamental şl de
finitiv al iimbii noastre".

„Norii unui patriotism ca spornice şi mângăioase făgâdueli" însă I-aa întunecat 
meritele de cari am pomenit. Văzând, adică, marele număr de străinisme, mai ales de sla- 
vonisme, în limba noastră, el a fost cuprins de teama, că de se vor întrebuinţa . şi mai 
departe în graiul nostru, străinii vor fi încredinţaţi că limba română nu este de origine 
latină, îar neamul românesc nu este coborîtor din coloniştii .romani aduşi Ta Dada pe vre- 
mea împăratului Traian.

Pentru a dovedi străinilor originea noastră latină, atât ca popor, cât şi ea limbă, 
Timotei Cipariu şi-a luat sarcina de a curăţi limba română de toate elementele străine şt 
de a pune în locul lor cât mai multe cuvinte şi forme latineşti, iar în scris, d® a Intro
duce sistemul etimologic, după care cuvintele urmau să fie scrise, nu după cam se ros
teau în româneşte, ci după forma, pe care, se presupunea că © avuseseră I® Hsaba latină

Prin aceasta, Cipariu mai credea că limbii române i se va reda şiră tocirea ei la
tină de altădată, iar în sufletul amărît al poporului român din Ardeal,, se .va trezi- mân
dria de urmaş al gloriosului popor roman,
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Reforma ce o întreprindea Cipariu asupra limbi iromâue, da naştere insă la o limbă 
schimonosită care nVvea aproape nimic din frumuseţea graiului românesc. De aceea . rătă
cirile lui ştiinţifice", cum le numea Odobescu, au fost combătute cu multă înverşunare de 
acesta. Cu toate acestea, Odobescu a continuat să-i păstreze „o adâncă veneraţiune", pen- 
trucă ştia că Cipariu chiar şi in această rătăcire, nu avea altceva „in vedere decât neclin
tita şi nesmintita lui iubire de ţară şi de poporul românesc".

Pentru Odobescu a fost dar deajjns să vadă în Cipariu un înfocat iubitor al limbii 
române şi al neamului românesc, pentru ca să-i poarte, cu toată îndrumarea greşită ce acesta 
voia s'o dea graiului nostru, un sentiment de dragoste şi înaltă preţuire.

Motivai iubirii sale faţă de acest mare cărturar al nostru, Odobescu l-a repetat 
îa cuvintele următoare; „Noi, ca toată lumea l-am lăudat, fiindcă a fost în vieaţa sa un 
mare patriot român, un luptător ager şi devotat cauzei Românilor de peste Carpaţi; el prin 
valoarea şi capacităţile sale şi chiar prin prestigiul ştiinţei ce poseda a ridicat mai sus 
decât alţii steagul naţionalităţii române; a făcut să răsune mai tare decât oricine aceste 
cuvinte întăritoare: limba noastră românească a fost sprijinul nostru în trecut; limba noas
tră românească trâmbiţează astăzi Înmii drepturile noastre; limba noastră va fi deci puru
rea şi mântuirea şi mărirea poporului român".

Frumosul portret al lui Timotei Cipariu făcut de Alexandru Odobescu în articolui 
amintit se întregea cu aceste cuvinte; „Astfel fu îndoita fire a lui Timotei Cipariu. Scru
tator adânc şi conştiincios al arcanelor încă necercetate ale limbii româneşti, atunci când 
se izola de lume In singuratecu-i locaş, el nu se dete în laturi când fu vorba de a se lupta 
pentru reîntregirea drepturilor sociale şi civile ale Românilor din împărăţia austriacă. Amo
rul nemărginit al ştiinţei nti-1 alunga cu totul din luptele politice şi dacă cel dintâi îi în
lesni temeiuri puternice pentru susţinerea cestor 1 alte, apoi, pare-ni-se, că şi acestea avură 
asupra acţiunii sale de erudit oarecari înrâuri, de cari cată să ţinem seama spre a ierta 
filologului nostru oarecari exageraţiuni, oarecari abateri pe tărâmuri curat ştiinţifice".1)

In conferinţa sa despre răscoala poporului român din Munţii Apuseni în 1784, 
Alexandru Odobescu a spus câteva cuvinte de laudă şi despre Românii din ţinutul Năsă- 
udului, cari s’au bătut eu credinţă şi bravură pe toate câmpurile de luptă pentru împăra
tul din Vtena, punându şi şi ei, ca şi Moţii lui Horia, încrederea în simţul de dreptate şi 
recunoştinţă al acestuia.

Cetise adică „Istoria Regimentului al 2 lea românesc de grăniceri Transilvan", 
scrisă de Gheorghe Bariţ şi tipărită în 1874, la Braşov, şi luase astfel cunoştinţă despre 
virtuţile ostăşeşti ale acestor Români, al căror eroism dovedit în cele mai grele războaie 
pe cari le-a avut Austria ou numeroşii ei duşmani, formează şl azi un motiv de mândrie 
pentru întregul popor român.

Regimentul românesc dela Năsăud, după cum a arătat şi Gheorghe Bariţ în amin
tita sa istorie, a fost înfiinţat de Maria Terezia în 1762, ca o prelungire a cordonului de 
apărare, tras de această Împărăteasă de-a-lungul graniţelor Transilvaniei.

Misiunea lui era de a apăra hotarul Împărăţiei din spre Moldova de năvălirea 
Turcilor, de a împiedeca contrabanda ce se făcea la frontieră, de a urmări pe hoţi şl pe 
toţi cei cari încercau să treacă în ascuns graniţa, de a forma carantine împotriva boalelor 
contagioase venite din Răsărit, iar la nevoie, de a lupta pe orice câmp de bătălie pentru 
biruinţa înaltului împărat dela Vieaa.

Soldaţii regimentului au fost recruţi din patruzeci şi patru de sate de pe valea Rod- 
nei, Bârgăolui şi Şieului. Ofiţerii au fost la început toţi străini, mal cu seamă germani şi 
italieni. Cu timpul au pătruns In regiment şi ofiţeri români, proveniţi din şcoala militari 
ce ne înfiinţase la N&sfiud. Subofiţerii soldaţii au fost cu toţii români.

Comanda regimentului a fost la N’ăs&ud. Sediile compfiniilor însă au fost în satele 
mai mari, câte trei până la şase sate, formând o companie.

I) Al. Odobescu: Op. cit. pag. 208 şi urm.
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Ia timp de pace, bărbaţii făceau insirucţie militară, lucrau la repararea şi construirea 
de poduri şi drumuri, iar tineretul, a(ât flăcăii, cât şi fetele, se deprîndeau cu îndeletni
cirile plugărieî, industriei casnice şi gospodăriei.

Tinerii nu erau căsătorit?, până când nu dovedeau înaintea unul oiiter şi a pro
topopului că ştiau rugăciunile, că au sădit un anumit număr de pomi, că se pricepeau la 
fabricarea lucrurilor casnice, că ştiau felul cum se conduce o gospodărie vrednică.

In urma unor astfel de învăţături şi deprinderi frumoase, satele grănicereşti au 
ajuns, în timp destul de scurt, la o stare mai înfloritoare decât satele iobaga.

Botezul sângelui reg mcntul al doilea grăni eresc l-a primit In 1779, la oetatea 
Troppau, în Silezîa, unde a bătut trupele prusiene.

In războiul pe care Austria i-a declarat Turciei, în 1788, regimentul a fost trimis 
in Bucovina, iar de aici trecut în Moldova, unde a luat parte la luptele ce s'au dat îm- 
fioîriva oştilor turceşti, la Dorohoi, Fălticeni, Botoşani, Baia, Vaslui, Adjudul nou, fiind 
adus după aceea, prin pasul Oituzului, în Ardeal.

In primăvara anului următor, regimentul a respins, cu pierderi mari pentru duş
mani, Încercările Turcilor de a pătrunde în Transilvania. Spre toamnă, trecând munţii, a 
M?ut un detaşament turcesc, care a fost silit să se retragă spre Piteşti1).

In 17ţ0 s'a dat o mare bătălie la Giurgiu, „unde — după spusele unui distins isto
ric al acestui regiment — s'a petrecut una din faptele cele mai glorioase. Trei batalioane 
austriece de infanterie Împresurate din toate părţile de Turci, erau îa pericol de nimicire 
totală. In acele momente supreme, regimentul al doilea românesc, aşezându-se în formă de 
obloag, stâbate prin desimea Turcilor, semănând moarie şipieire până ce ajunge la cama
razii săi, cu cari, unit, sdrobeşte liniile inamicului şi-l ia la fugă. Cu această ocaziune, 
caporalul loan Botta, un ostaş ca turnat din bronz, văzând pe căpitanul Zwilach, încun- 
rârat de şase Turci, se repede asupră-le, ucide, răneşte, li fugăreşte şt scapă pe căpitan. 
Pentru fapta eroică dela Giurgiu, regimentul fa lăudat, iar caporalul Botta decorat cu me
dalia de argint2).

In anii următori regimentul grăniceresc dela Năsăud a luptat împotriva armatelor 
franceze, pe Rin şi în Italia,

Cea mai strălucită faptă de arme, soldaţii acestui regiment românesc au săvâşit-®, 
!n timpul acesta, la satul Arcole, din apropierea oraşului Verona. Armata austriacă de 
aici, fiind bătută de armata lui Napoleon, s’a văzut nevoită să se retragă.

Pentru asigurarea retragerii a fost lăsat al doilea batalion din regimentul românesc 
dela Năsăud, cu misiunea de a opri trecerea trupelor franceze peste podul de pe râul Apone.

Dela rezistenţa ce aveau s‘o pună la pod ostaşii acestui batalion, atârna scăparea 
armatei austriace. Timp de trei zile, batalionul a stat neclintit în faţa duşmanului, zădăr
nicind toate încercările trupelor franceze de a trece podul.

După ce cinci generali francezi au fost răniţi şi scoşi din luptă, în fruntea atacului 
s'a pus însuşi Napolîon, Nici această încercare na izbutit. Numai a treia zi de către seară 
şi numai după ce trupele franceze au iăcut o mişcare strategică prin altă parte, batalionul 
s'a retras dela pod.

Apărarea podului a costat pe Români pierderi sângerose, dar şi-au împlinit cu sfin
ţenie misiunea ce le-a fost încredinţată, scăpând dela nimicire armata împărătească.

Pentru eroismul lor, soldaţii batalionului au fost lăudaţi nu numei de generalii 
austrieci, ci şi de împăratul din Viena şi chiar de Napoleon. ?n raportul său către dfrec- 
Soriul republicii franceze, acesta a fost nevoit să recunoască, nu fără oarecare necaz, că 
din cauza acestui batalion „îndrăcit11, despre care el nu ştia că era format din Români, 
na putut învălui şl strivi armata austriacă. Se zice că Napoleon armai fi adăugat „că de-ar 
avea el un asemenea batalion, ar ajunge la Viena în trei zile11,

1) Datele au fost luate din „Istoricul Regimentului, 2 Grăniceri Românesc11, scris, în mane parte 
crupă istoria lui Gheorghe Bariţ, de Locot-Colonel I. Dinulescu şi tipărit îa Piteşti, 1933.

2) Vasile Bichigean: Năsăudul centru grăniceresc, publicat in anuarul Şcolii Normale din Năsăud 
ţf? anul 1930.
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Cu aceeaşi bravură s au purtat soldaţii acestui regiment şi în războaiele următoare. 
Dovada cea mai puternică de credinţă către împărat şl de statornicie în jurământul ostă
şesc, aceşti ostaşi au dat-o in anul 1848.

Guvernul din Budapesta, învestit de Curtea împărătească din Vîena cu drep u! de 
a porunci armste'er împărăteşti de pe teritoriul Ungariei şi al Transilvaniei, a dat ordi* 
comandamentului regimentului românesc din Năsăud, să trimită imediat un batalion la 
"Seghedin, pentru a îace servicii de garnizoană. S'a atlat însă, că gândul guvernului era 
de a trimite batalionul împotriva trupelor croate şi sârbeşti, cari s'au fost răsculat sui* 
comanda banului Croaţiei, losif Iellacici, în numele libertăţii şi al împăratului din Vie na 
împotriva cârmuitorllor Ungariei, cari voiau să sugrume libertatea popoarelor, peste ale 
căror pământuri se proclamară stăpâni cu dela sine putere.

Colonelul Urban, comandantul regimentului, cu toate că aflase şi el de gândul 
ascuns al guvernului unguresc, a hotărît totuşi să fie trimis la Seghedin batalionul întâia, 
însă la plecarea acestuia, atât el, cât şi grănicerii mai bătrâni îe-au pus în vedere solda
ţilor, să rămână credincioşi jurământului de credinţă faţă de împărat, aşa că să nu depună 
altfel de jurământ, iar dacă li se va porunci să lupte împotriva grănicerilor croaţi şi sârbi, 
cu cari luptaseră împreună, în atâtea rânduri, sub acelaşi steag împărătesc, să nu sa su
pună unui asemenea ordin. Li s’a mal spus că acei cari nu vor asculta de aceste sfaturi şi 
vor cuteza sâ-şi calce jurământul faţă de împărat, nu se vor mai putea întoarce acasă, 
căci nimeni din sat n'are să-i primească.

In seara zilei de 24 Iulie 1848, batalionul a ajuns lângă Dej, unde i-au ieşit inabile 
colonelul lablonskl şi comisarul guvernial Schopf, cari le-au cerut soldaţilor să pună jură
mântul pe constituţia maghiară. Soldaţii însă n'au voit.

De aici, batalionul a fost îndreptat spre Oradea Mare, unde la fel li sa cerut aoui 
jurământ şi unde soldeţii la fel s'au împotrivit acestei cereri.

La Seghedin, uude au fost transportaţi după aceea, batalionul a primit porunca 
de a pleca împotriva răsculaţilor croaţi şi sârbi. Soldaţii nu s'au supus nici acestui ordin, 
deşi li s'a spus că vor fi aspru pedepsiţi.

După ce a fost purtat prin mai multe locuri, batalionul a fost adus la Vaţ. Scoşi 
pe câmpul de lângă oraş, soldaţii au fost încunoştlnţaţi că vor fi constrânşi/ chiar cu pu
terea, sa d e p u n t jurământul de credinţă guvenului unguresc. Vestea aceasta i-a făcut sâ-şi 
încarce armele, pentru a putea preîntâmpina orice primejdie.

In această nelinişte sufletească ira găsit generalul Hrabovsky, venit cu mai mulţi 
ofiţeri şi cu doi deputaţi români, pentru a le lua noul jurământ. După câteva încercări 
zadarnice, generalul trecu la ameninţări şi apoi la făgăduieli ademenitoare. Se povesteşte 
că în clipa aceea, soldaţii Moroşan Ion şi Creţu Luca, din compania a treia, păşiră înain
tea frontului, îşi împlântară baionetele pe puşcă şi ameninţară că imediat îl vor împuşcat 
pe cel ce ar cuteza sa iasă dintre şiruri spre a depune jurământul. Generalul stete o clipă 
înmărmurit. Revenindu-şi, porunci batalionului să-şi aşeze armele cu cartuşierele în pira
mide şi să se depărteze zece paşi de ele, fireşte, pentru a le fi luate. Viclenia n'a prins. 
La ameninţarea că-i va dezarma cu forţa, soldaţii, fără ca să le dea cineva vreo comandă» 
şi-au îndreptat armele spre general. Speriat, acesta n’a putut zice decât î „Ce-i aceasta? 
Trădare, trădare! îndărăt! Marş! şi o luă la fugă"1).

Constrângerile asupra lor nu s’au oprit aici. Soldaţii însă nu şi-au călcat jurămân
tul de credinţă faţă de împărat şi n'au lăsat să 11 se răpească steagul, ci şi-au păstrai 
onoarea de ostaşi, învingând toate primejdiile ce s'au abătut asupra lor.

In 1851, desfiinţându-se regimentele grănicereşti ardelene, regimentul românesc 
dela Năsăud, a fost prefăcut în Regimentul de Infanterie Nr. 50, cu numirea „Hanibai F«- 
deric, Principe de Thurn şi Taxis", cu garnizoana la Debreţin,

Aici i s’a înmânat înaltul ordin împărătesc, prin care i se aducea la cunoştinţă tă

1) Virgil Şotropa: Păţaniile Batalionului I. năsăudean în 1848—49, în revista „Arhiva Somesu 
Năsăud, lv3l, Nr. 14.
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„primul batalion al regimentului al doilea grăniceresc, acuma Principe de Thurn şi Taxis, 
Nr. 50, care în anul 1848 şi-a păstrat cu credinţă jurământul pe steag îatre cele mai grele 
împrejurări", a fost decorat cu „medalia de aur“, „pe tru statornicia nestrămutată in jură. 
mântui depus,,' adică „fur standhaftes Ausharren in der beschworenen Treue".

Parada decorării a avut loc în oraşul Klagenfurt, din Austria, unde fusese mutat 
ho j! regiment. Comandantul regimentului, colonelul Ştefan Meşko, le-a ţinut soldaţilor, la 
sfârşitul serbării, o vorbire înflăcărată în româneşte, îndemnându-i să-şi păstreze cu scum- 
pătate jurământul de credinţă faţă de împărat, aja cum şi l-au păstrat eroicii soldaţi ai 
batalionului întâi românesc în 1848

împărăteasa Elisabeta a ţinut să răsplătească şl ea această vrednicie ostăşească, 
dăruind regimentului, pentru a fi prinsă la medalia de aur de pe steagul batalionului întâi 
„o panglică de mătase albă pe care erau brodate în aur şi în verde frunzele de laur şl 
s te ja r ,  în mijlocul acestora litera „E“, deasupra ou coroana, iar de laturi cu emblema îm
părătească. Pe dosul panglicii era cusută cu fire negre pe fond de aur inscripţia; „Fiţi 
credincioşi şi statornici asemenea părinţilor voştri în 18481).

Pe urmaşii vitejilor ostaşi ai regimentului românesc dela Năsăud, Alexandru Odo- 
fcescu i-a cunoscut în vara anului !894, când a stat o lună la Sângeorzul românesc, co
mună mare şi frumoasă, aşezată ţ>e malul drept al Someşului Mare, cu aer sănătos şi cu 
Izvoare de apă minerală.

In drumul său spre ţinutul Năsăudului, Odobescu s'a oprit la Cluj, unde a dormit 
neste noapte „într'un hotel luxos", trebuind să plătească „tot atât de scump, ca în cel mai 
luxos hotel din Paris". Oraşul, pe care îl văzuse şi altădată, şi care avea case frumoase, 
străzi curate, tramvaie cu aburi, i s'a părut, din cauză că numai cu două luni în urmă 
se judecase aici procesul Memorandului, în care au fost condamnaţi la mulţi ani de în
chisoare şi la mari sume de bant un însemnat număr de fruntaşi al vieţii româneşti din 
Ardeal, pentru motivul că au cerut împăratului din Viena, pentru care Românii ardeleni 
s’au luptat în nenumărate rânduri, să U se recunoască dreptul de a s ăpâni în libertate 
peste pământul lor strămoşesc, un focar de ură şi prigoană împotriva poporului român din 
Transilvania.

Dela Cluj a plecat cu trenul Ia Bistriţa, Acesta însă nu mergea mai repede ca o 
trăsură cu doi cai buni. La restaurantul la care s'a dus în Bistriţa, pentru a lua prânzul 
Odobescu a nimerit la ua mare banchet, dat de populaţia maghiară în cinstea ministrului 
de interne Hieronymi, aflător pe aici în excursie politică

Ajungând să-şi afle, în mijlocul acestei gălăg'i, o trăsură care să-1 ducă la Sângeor- 
zul-Român, a plecat din Bistriţa. Străbătând satele săseşti Aldorf şl Jad, a trecut dealul 
Strâmba, „pe un drum de munte de toată frumuseţea". Dând în valea Someşului, a luat-© 
„printre munţi înalţi de brad şi semănaţi cu căsuţe româneşti" şi, după patru ceasuri de 
sners, a ajuns la Sângeorzul-Român,

Aici îl aştepta bunul său prieten Vasile Gr. Borgovan, fost profesor la Şcoala
Normală din Gherla, îar acum în Bucureşti, cu care Odobescu se înţelesese să scrie în
timpul şederii lor in Sângeorzul-Român o carte de cetire pentru şcoalele primare din 
România.

După cum reiese din scrisorile către soţia sa Saşa, trimise în franţuzeşte, Odobescu, 
după ce a dormit două nopţi la hotel, s'a mutat într'o „micuţă casă ţărănească, adică o 
«Sscioară de bârne, văruită, aşezată pe o înălţime între brazi", unde se simţea foarte bine* 
aţvând acolo, sus, un aer minunat şi o privelişte încântătoare.

Dela început, Odobescu s'a simţit încunjurat de Iubirea oamenilor din Sângiorz,
î^au înlre ei ţărani, erau intelectuali, nu numai din localitate, ci din întreagă regiunea*
«anlţi din ei fiind profesori la liceul românesc din Năsăud. Toţi îl priveau şi-i vorbeau cu 
& nemărginită dragoste, fiindcă vedeau în el nu numai un bărbat de o rară frumuseţe şi

1) Virg'l Şotropa: Op, cit.
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ale asă cultură, nu numai un profesor universitar şi un fost ministru, ci şi un sol ai fraţilor 
liberi de peste Carpaţi, de unde aşteptau cu nerăbdare să le sosească ziua libertăţii

însufleţirea ce i-o aprindeau în suflet aceşti oameni şi aceste locuri, I au făcut să 
serie soţiei sale următoarele rânduri; „Mai întâ'u e o regiune aşa de esenţial românească, 
aşa de lipsită de străini şi de Unguri, că mi se pare că ea nu poate, şî în totul nu trebu© 
să nu fie a noastră. Patriotismul meu ia Un avânt mult mai mare, când mă aflu în loca
lităţi româneşti cari au ne aparţin încă1'. „In sfârşit, sunt mulţumit că respir un aer exce
lent şi că trăesc de câtva timp printre oameni în mijlocul cărora încerci o adevărată sa
tisfacţie, să-ţi întăreşti sentimentele patriotice. Poate vă volu părea foarte şovinist, aşa de 
mult repet acelaşi refren patriotic, dar acesta este sentimentul care-mi face mai multă 
plăcere morală, de când mă aflu aici “

A mai aflat că profesorii şi ceialalţi intelectuali românt, veniţi Ia băi, îl cunoşteau 
din scrierile lui. Acest fapt nu numai că-1 măgulea, ci îl făcea sa mai treacă cu vederea 
lipsa unor lucruri din mica lui locuinţă şi să spună: „Aerul, localitatea, lumea. în cunj ură
toare, totul îmi este plăcut şi eu nu mă plâng de a fi venit aici. Acesta — adică Sân- 
georzul — îmi este mai plăcut, decât oricare altă staţiune balneară.1'

Peste câteva zile a avut bucuria de a-şi fi putut întregi mobilierul din locuinţă şj 
de a o fi împodobit cu fotografiile soţiei şi fiicei sale. Cartea ce voia s’o scrie cu Borgo- 
van nu-1 ispitea. Motivul l-a arătat chiar Odobescu, când a spus; „Este atât de bine de a 
nu face nimic şi de a-şi odihni spiritul şi corpul într’un peisaj atât de câmpenesc."

Timpul, în care nu se odihnea, şi-l petrecea stând de vorbă cu ţăranii şi cărtu
rarii din localitate, precum şi cu intelectualii români veniţi la băi din alte părţi ale Tr a- 
silvaniei. Partea cea mai însemnată a acestor convorbiri o formau prigonirile poporului 
român din partea guvernelor ungureşti. Era şi firesc să se discute despre acest lucru, fiind
că procesul Memorandului provocase o puternică sguduire în sufletul neamului românesc 
din Ardeal, îndârjindu-l şl mai mult împotriva asupritorilor, iar de aceasta sguduire sd 
resimţit şi ţinutul Năsăudului. Dintre intelectualii acestui ţinut au fost implicaţi în procesa 
amintit avocaţii Gavrilă Mânu, Gavril Tripon, Dănilă Lica, contabilul Nicolae Roman, toţi 
din Bistriţa şi Gherasim Domide, preot în Rodna. Gavrilă Mânu a murit în cursul cerce
tărilor, iar ceialalţi acuzaţi din Bistriţa, au fost, parte achitaţi, parte scoşi din cauză 
Gherasim Domide însă a fost condamnat la doi ani şi şase luni închisoare şi, la scurt timp 
după condamnare, a fost închis.

Ascultând pe cei cari îi vorbeau despre durerile asupritului nostru popor, şuii etaj 
lui Odobescu se aprindea de aceeaşi revoltă împotriva asupritorilor, de care era cuprins 
şi sufletul lor. Sigur însă de împlinirea idealului nostru naţional, el îi sfătuia să „fie prudenţi 
şi răbdători", pentru a nu-şi atrage asupra lor urgii şi mal mari, împotriva cărora »’ar 
avea cum se apăra.

In ziua de 18 Iulie, fiind duminecă, a fost la biserică, „găsind multă plăcere în a 
vedea vieaţa simplă şi curată a ţăranilor regiunii. A fost aici vicarul sau protopopul 
circumscripţiei, un tânăr bărbat foarte distins, cu care — după cum spunea Odobescu — 
am povestit multă vreme."

Vicarul, pe care Odobescu îl lăuda atât de mult, era Dr. Ion Pop, născut în co
muna Poiana Ilvei, peste deal de Sângeorzul românesc. Absolvent al liceului românesc dîs 
Năsăud, a studiat teologia şi filosofia la Viena. A fost câţiva ani profesor Ia Academia 
de teologie din Gherla. După căsătoria lui cu Elena, fiica judecătorului Dr, loan Mani« 
dela tribunalul din Zalău, a fost numit în 1891 „paroh al Năsăudului şi vicar foraneta 
episcopal al Rodnei1".

A fost un bărbat cu multă învăţătură şi cu o mare dragoste de neamul romires^ 
aşa că laudele ce i le aducea Odobescu, erau pe deplin îndreptăţite.

A mai legat prietenie cu directorul liceului românesc din Năsăud, Ion Ciocaa.,
1) Gavril Bichigean: Slujiitorii altarului bisericii române din Năsăud, tipografia G. Matheiu, Bis

triţa, pag. 58 şi urm.
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ajuns mai târziu deputat în parlamentul din Budapesta, cu sprijinul guvernului maghiar,. 
S'a mai întâlnit aici cu mulţi tineri, de naştere din Sângeorz, dar cari îşi făceau studiile 
sau aveau slujbe în Bucureşti

îşi puse în gând ca fiicei sale, Ioana, măritată ca Teodor Damian, prefect de Ar* 
geş, să-i ducă din Sângeorzul român un costum ţărănesc, care aici e aşa de frumos, cum 
rar se mai găseşte prin alte ţinuturi.

In societatea a vreo treizeci de intelectuali, Odobescu a făcut o excurs’e într'o 
localitate din apropiere, cu numele Valea Vinului, unde de asemenea se aflau băi. Regiu
nea bogată în păduri de brad i-a plăcut, totuşi nu mai mult cu Sângeorzul român

La întoarcere, s'a abătut pe la Rodna, unde avea un coleg dela Academia Română,, 
pe. vestitul botanist Fler ian Porcius,

Născut în Rodna, la 1816, Porcius Isprăvise şcoala primară în Năsăucf, iar liceul 
ia Blaj. A urmat, după aceea, un an la Şcoala Normală din Năsăud, iar doi ani ia Şcoala 
Normală Sup. din Viena, unde a cercetat şi cursurile de botanică dela Universitate, întors în 
Ardeal, a fost învăţător şi mai târziu înalt funcţionar administrativ. A studiat cn o deo
sebită râvnă flora munţilor Rodnei, descoperind câteva specii de plante, cari azi fi poartă 
numele. Pentru meritele sale ca botanist, Academia Română l-a ales membru în 1882-

Pe vremea când l-a vizitat Odobescu, el trăia în casa sa din Rodna, iubit de cei 
patru membri ai familiei sale, un fiu, două fete şi o nepoată, şi stimat de întreaga popu
laţie românească din ţinutul Năsăudului, căreia îi adusese multe servicii însemnate.

Bătrânul Porcius i-a primit, atât pe Odobescu, cât şi pe însoţitorii lui, cu o deose
bită bl curie. „Toată societatea noastră — scria el soţiei sale — a fost foarte cordial pri
mită şi ospătată de către botanistul Porcius, care împreună cu familia sa ml-au tăcut cele 
mal mari onoruri '.

In schimbul atâtor semne de iubire faţă de el, atât din partea familiei bătrânului 
Porcius din Rodna, cât şl din partea prietenilor săi din Sângeorz, Odobescu s‘a simţit 
obligat să-i invite pe toţi la o masă dată de el, pentru a le arăta, în felul acesta, toată 
recunoştinţa sa şl penîru a sărbători împreună z’ua naşterii fiicei sale, de care era acum 
atât de departe.

Fericirea ce i-a făcut-o această serbare, Odobescu s’a grăbit să i-o Împărtăşească 
şi soţiei sale, scrlindu-is „Am avut aici, în ziuu ştiută, pe vechinl meu coleg Porcius ce 
familia sa; masa a fost buuă înlr' atât cât putea fi într' acest loc; eu am aranjat crengile 
de brad de-a-luugul, atârnând peste tot vellnţe. A fost foarte drăguţ, cu toate că era des
tul de strâmt pentru cele 60—70 de persoane invitate. Dar către sfârşitul prânzului a eăzuj 
o mică ploaie rară; nu era salon la dispoziţie; nimic decât „piese microscopice". Un mo
ment s'a propus de a transporta muzica şi bufetul în valea în care se găseşte hotelul cu 
un mare salon şi o larga alee în faţă. Aceasta se făcuse deja, când ploaia a încetat şi a 
fost înlocuită de un soare uşor acoperit, care a permis dansatorilor şi iubitorilor de vin 
să-şi petreacă plăcut până la ora cinci, când serbarea dată de mine a luat sfârşit, pen- 
trucâ a trebuit să ne ducem la izvoarele unde muzica trebuia să cânte, obligatoriu» In 
timpul serbării, un bătrân avocat al regiunii, Lica, a ţinut un mie toast în onoarea „sol- 
găbireasăi", Ioana Damian şl a tatălui ei, căruia i-au făcut aici mari onoruri — De ase
menea, după aceea, un alt avocat, Tripon, a închinat în sănătatea „doamnei Odobescu, 
absentă".

In aceeaşi măsură de dragi i-au devenit şi ţăranii din Sângeorz, penîru alesele lor 
însuşiri şi pentru graiul şi portul lor frumos. Intr'una din zile, a avut — scria el soţiei 
sale — „unul din cele mai frumoase spectacole, din câte se pot vedea. Era, după cum 
însăţi ştii, ziua de sfântul Ilie, zi în care ţăranii nu joacă; de asemenea, întreg satul, care 
are vreo trei mii de locuitori, era venit, îmbrăcat In haine de sărbătoare, pentru a vizita 
băile. Izvorul din care se bea apa minerală, se află pe nn platou, care domină valea unde 
sunt stabilimentele băilor şl deasupra căruia se ridică î î for.nă de terasă, un deluşor pietros 
cu muşchiu şl brădet. Toţi ţăranii şi ţărancele, dela cel mii bătrâni până la copiii cei mai
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mici, eraţi grupaţi foarte graţios pe această largă rldicăltiră, până la pavilionul ce se află 
în vâri Era admirabil să veri atâţia ţărani români, atât de curaţi şi veseli, aduaaţi tre
cător, într' un mod atât de pitoresc. Nu există fotografi aici, cu cari să fi putut prinde 
această privelişte rară, impozantă şi graţioasă. Eu am avut într' un moment ideeafde a 
oferi zilele acestea o horă cu băutură acestor săteni. Se pare însă că autorităţile locale nu 
cam permit asemenea serbări1*.

Dorinţa aceasta nu şi-a putnt-o împlini decât peste câteva zile. Până atunci a 
trebuit să răspundă invitaţiei colegului său Porcius, care trimise trăsura după el, ca să-l 
ducă la Rodna. „In cinci sferturi de ceas, pe o şosea frumoasă, tot timpul de-a-lungul 
Someşului, printre munţi plini de verdeaţă, am ajuos — scria către soţia sa — la casa 
încăpătoare a bătrânului savant, un moşneag de optzeci de ani, încă verde, voios, plăcut 
şî totdeauna natural.

In familia bătrânului Porcius domnea un simţimânt de puternică iubire de neam. 
Mai ales cele două fiice ale sale, când vorbeau de suferinţele Românilor, aveau lacrimi 
în ochi. In mijlocul acestor oameni, atât de curaţi şî nobili la suflet, Odobescu nu putea 
să nu se simtă bine şi să nu spună despre ei în rândurile sale către soţie { „Ce familie 
minunată! Ce viaţă simplă de ţară şi nici decât comună. O masă excelentă şi foarte îa- 
belşugată; totul fiind pregătit de mâinile acestor doamne, cari ÎD şile  servesc la masă, 
luând totodată parte la prânz ca şi ia conversaţiune. Era foarte plăcut chiar în felul cum 
moşul glumea cu bicele şi cu nepoata sa. Mai era aici şî un iiu al moşului Porcius, un 
bărbat de 45 de ani, un om sdravăn, care fusese funcţionar administrativ mai înainte de 
ce guvernul unguresc alungase pe toţi Românii din serviciile statului."

La câteva zile după întoarcerea lui din Rodna, Odobescu, în urma rugăminţilor 
ce i-au fost făcute de profesorii şi vicarul din Nâsăud, de a merge la eî, pentru a le ve
dea şcoalele, a vizitat liceul românesc din acest orăşel. Liceul acesta era o mândrie, nu 
numai pentru Năsăud, ci pentru întreagă populaţia românească din fostul ţinut al graniţei 
năsăudene. A fost înfiinţat în 1863, nu însă de stat, ci de zelul foştilor ostaşi al regimen
tului ăl doilea grăniceresc, cari in dramurile lor prin ţări depărtate, „au avut prilej să 
cunoască popoare mai înaintate, cu civilizaţie străveche şt prin comparaţie cu stările de 
acasă, vedeau primejdia care le ameninţă neamul, dacă nu s'ar îngriji de cu vreme de 
asigurarea viitorului Iul prin educaţie potrivită şi întemeirea unor mijloace menite să le 
scoată urmaşii din negura neştiinţei la farul luminos al culturii'"1)

Liceul era întreţinut din venitele averilor şi drepturilor pe cari aceşti ostaşi le 
câsigaserâ pe câmpurile de luptă cu vitejia Si sângele lor.

învăţătura s'a făcut, afară de studiul limbii maghiare şi al celorlalte limbi străine} 
in româneşte. Profesorii liceului s’au străduit să desvolte fn sufletul elevilor, recrutaţi ceiraaf 
mulţi din fiii ţăranilor din satele foste grănicereşti şi din împrejurimi, dragostea de carte, 
râvna de muncă, dorul de înălţare, dar mal presus de toate, să le aprindă în inimi iubirea 
de neamul românesc şi de limba românească.

In şedinţele societăţii lor de lectură, numită „Virtus Romana rediviva", în serbă 
riie lor şcolare, elevii acestui liceu au fost conduşi de iubirea pentru neamul şl graiul 
nosteu.

Cea mai frumoasă sărbă'oare naţională pentru elevii, profesorii liceului românesc 
din Năsăud, ca şi pentru intelectualii localnici şi din împrejurimi, a fost aşa numitul „ma- 
îal", pentrucă se ţinea în luna Mai.

Mulţi ani de-a-rânaul maialul sa ţinut în ziua de 3/15Mai, pentru ca şcolărimea 
dela Nâsăud să poată sărbători, la adăpostul acestei serbări câmpeneşti, amintirea „mareî 
adunări a patruzeci de mii de Români pe Câmpia I iberîăţii dela Blaj, în ziua când po
porul românesc din Ardeal s’a proclamat de naţiune liberă şi a jnrat oă va lupta pentru 
emanciparea Iul din sclavia „aristocraţiei" maghiare. Această zi naţională se sărbătorea

1) Vasile Bichigean : „Istoricul liceului", ia Anuarul liceului grăniceresc 0 . Coşbuc din Năsăud* 
pe annl şcolar 1922—23.

54



cu mare fast şi un public numeros din Năsăud şi din comunele din împrejurime, preoţi, 
învăţători, funcţionari, participau cu familiile lor. Serbarea se făcea în pădurea .«Dumbra
va", de stejari, de pe un deal, din jos de Năsăud In zorii zilei Năsăudul răsuna de îm
puşcăturile pivelor, aşezate sus pe „Comoară,"

„In prim'i ani ai existenţei liceului se făcea un parastas în biserica Năsăudului pen
tru cei căzuţi în revoluţia dela 1848 şi o predică relativă. Mai târziu însă guvernul ma
ghiar a oprit a se serbători această zi cu un fast prea naţional. Totuşi până la anul 1877, 
decî până la războiul româno—ruso—turc — războiul independenţei României — se săr
bătorea în toată splendoarea".

Cu privire la această serbare, profesorul IuUu Moisil, care îşi trăieşte adâncile s 
sale bătrâneţe la Năsăud şl din ale cărui amintiri din vieaţa de elev, am reprodus rându
rile de mal sus, continuă astfel : „Serbarea zilei de 3/15 Mai din anul 1878 a fost excep
ţional foarte frumoasă, căci vremea era caldă şi splendidă, cerul senin. După ce ne-am 
întrunit toţi şcolarii la liceu, la orele 9 am făcut o plimbare prin străzile Năsăudului, în 
frunte cu fanfara, ce mai rămăsese din timpul regimentului al lî-lea de graniţă şi cu patru 
steaguri, în colorile româneşti, îar pe la orele 11 am plecat în frumoasa pădure de stejari 
„Dumbrava". In mijlocul acestei păduri aranjasem înainte cu câteva zile un loc pătrat 
pentru dans, jur-împrejur cu jilţuri de pământ, acoperite cu iarbă, frunze şi pe deasupra 
ea scoarţe şi covoare de lână. Alăturea, loc pentru bucătărie, pentru mese, scaune 
garderobă, etc,

Noi şcolarii, în special cei din cursul superior, ne-am încins,, cu ocazia acestei 
serbări naţionale, brâile tricolore româneşti, făcute de ţărance din Năsăud şl din Rebri- 
şoara, late de vr'o 3 degete, încinse în jurul trupului, capetele atârnând în jos cu ciucurii lor- 

La maialurile acestea luau parte toţi profesorii, funcţionarii din Năsăud şi foarte 
mulţi preoţi, învăţători şi alţii din comunele vecine, cu fetele lor După amiazi pe ia 3—4 
jncepea dansul şi era o petrecere şi o vese'ie din cele mai entusiaste. Dansurile, cari 
se jucau, erau în afară de valsuri, polci şi cadrile, jocurile româneşti Someşana, Romana- 

Cu Someşana se începea întotdeauna. In pauză se juca de o grupă de 12 şcolari 
jocurile voiniceşti: Căluşerul, Romanul şi Bătuta, îmbrăcaţi în costum naţional, încinşi cu 
brâu tricolor. Tot în pauză lăutarii dela Bistriţa înveseleau publicul cu fel de fel de cân
tece româneşti, romanţe, pe cari lăutarii le aduceau din vechiul Regat, doine, cântece popu
lare etc. Din vestiţii lăutari amintesc aici pe Crlştof bătrânul, apoi Criştof tânărul, pe De- 
neş şi în urmă pe Goghi, toţi excelenţi viorişti şi capelmaistri, pe cari i-am cunoscut şi am 
dansat după armonioasele lor melodii. Dela dânşii noi şcolarii învăţam toate romanţele ş? 
cântecele aduse de ei din Regat şi în urmă le cântam mereu.

In timpul pauzei se lua şi masa. Mâncările erau aduse de familiile invitate şi con
sta din fripturi de miel, pui, etc., multe prăjituri şi şcolarii erau invitaţii şi muşterii fami
liilor. Alăturea însă unele clase se întovărăşeau şi-şi frigeau mieii lor în frigări şi se os
pătau, iar pentru ca să se răcorească, aveau câte un butoiaş cu bere, dela vechea fabrică 
de bere din Năsăud. In acest timp s - ţineau şi toaste mici şi cuvântări de către „studenţii" 
mai mari pentru profesori şi de profesori pentru martirii din 1848 ai neamului românesc”').

Cu timpul nu s’a mai dat vo:e sase scoată steaguri româneşti la serbările şcolare, 
Maialul însă a continuat să se ţină, cu aceleaşi cântece naţionale, cu aceleaşi obiceiuri 
frumoase, cu aceeaşi însufleţire, ca şi mai înainte, nu însă In „Dumbrava", ci fntr’un parc, 
numit „Lagăr", fiindcă acolo îşi făcuseră ostaşii regimentului grăniceresc deprinderile lor 
militare. Maialul a rămas în tot timpul stăpânirii maghiare cea mai frumoasă manifestare 
naţională românească în ţinutul Năsăudului.

Un puternic răsunet a avut la Năsăud căderea Plevnei, în 1877, în mâinile trupe
lor române şi aliate. Elevii, profesorii, populaţia, au manifc-sl at ceas uri întregi pe străzile 
orăşelului, cu cântece patriotice, cu strigăte, „să trăiască'", şrmata română şi Principele 
Carol, domnitorul României. Atât de mare le era însufleţirea, încât se credeau In ţara ro- 1

1) Iuliu Moisil i „Amintiri din viaţa de liceu", Arhi a Someşana, Năsăud. 1939; ISr. Z&.
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■mâneaseă. Pentru veşnicîrea strălucitelor biruinţe ale armatei române asupra trupelor tur
ceşti pe câmpiile Bulgariei, în 1877, intelectualii români din Năsăud au botezat două 
hoteluri din orăşelul lor cu numele de Griviţa" şi „Rahova", spre a aminti pe cele două 
redute ale Plevnei, cucerite de ostaşii români.

Alexandru Odobescu, mergând în Năsăud, avea să vadă, nu un liceu, al cărui lov
eai impunător fusese clădit de curând, cu banii Românilor grăniceri, ol un institut cu pu
ternică vieaţă românească şi mândrie naţională.

Soţiei sale avea să-i scrie deci numai cuvinte frumoase despre Năsăud ; „Ziua de
ieri — 17 August 1894 — am întrebuinţat-o vizitând liceul românesc din Năsăud, care
este o clădire foarte frumoasă şi foarte mare şi nouă de tot, prea frumoasă chiar pentru, 
un târguleţ care nu e mal mare ca Argeşul nostru. Am stat de vorbă cu directorul şi ca 
toţi profesorii, cari m'aU primit cu toate onorurile. Am dăruit bibliotecii liceului cele trei 
volume din operele mele, cu atât mai mult, cu cât în anuarul imprimat al liceului am 
observat printre subiectele lecturii şi ale studiilor din clasele superioare şl bucăţi scrise de 
mine. In plus le-am cerut să-mi trimită negreşit unul din cei mai buni bacalaureaţi ai 
acestui liceu, pe care-l voiu primi ca intern în şcoala mea“.

„Vizitele mele în Năsăud le-am terminat cu una făcută vicarului, un plăcut tânăr 
preot însurat, foarte distins prin spir tul şi manierele sale şi un excelent patriot. Dânsul 
nai-a oferit şi trăsura, pentru a mă înapoia pe la orele 2 V2 la Sângeorz“.

Cererea lui Odobescu de a i se trimite cel mai bun bacalaureat din anul acela, 
dela liceul din Năsăud, pentru a-şi continua studiile la Ş oala Normală Superioară dia 
Bucureşti, al cărei director era el, i s'a împlinit, cu deosebirea, că în loc de unu, i s‘au 
trimis doi. Cei doi tineri, Vaslle Şuteu şi Constantin Moisil, au ajuns amândoi profesori, 
fiind o mândrie pentru şcoala românească.

Întors la Sângeorz, Odobescu a pus la cale o serbare în cinstea sătenilor, pe seama 
cărora a cumpărat mai mulţi decalitri de ţuică. A întocmit un fotograf din Bistriţa, ca să-| 
fotografieze jocurile şi pe ţărani. Fotograful, dela care cumpărase portretrele fruntaşilor 
români condamnaţi în procesul Memorandului, n'a venit In schimb, a sosit un slujbaş dela 
Pretura din Rodna, care a oprit începerea serbării. Numai după stăruitoare demersuri pe 
lângă acest reprezentant al autorităţii publice de către mai mulţi intelectuali români şi 
chiar unguri, între cari şi un conte, pentru ca să nu supere pe un personaj atât de înalt, 
cum era Odobescu, serbarea a putut începe, Tineretul a jucat, în frumosul lui port naţio
nal, Someşana, Moldovineasca şi Bătuta. Sătenii bând din rachiul cumpărat de Odobescu, 
au închinat în sănătatea lui. După petrecere, o delegaţie de săteni i-au adus mulţumiri 
pentru acest semn de iubire. Câtorva flăcăi dintre cei cari i-au mulţumii. Odobescu ie-a 
cerut să-i transcrie câteva din strigăturile ce sau chiuit la joc. Aceştia i-au împlinit ce
rerea, spre deosebita lui bucurie.

Ca încheiere a şederii sale în Sângeorzul român, Odobescu a făcut o excursie pe 
muntele Rotunda, ce desparte Transilvania de Bucovina, care pe atunci se afla sub stăpâ
nire austriacă.

Intre însoţitorii Iul Odobescu se aflau — după cum le spuaea el — „doi tineri 
drăguţi, fraţii Vaida din Dej, studenţi, unul la medicină, altul în diplomaţie11, cari îşi fă
ceau studiile la Viena. Mai era cu el un învăţător în pensie, Domide, din Sângeorz, care-î 
da lămuriri despre locurile pe unde treceau.

Ieşind din Şanţ, cel mai din capăt sat de pe valea Someşului, , înfiinţat — după 
spusele lui Odobescu — pe timpul lui Iosif al II-lea, pe vechea frontieră a Moldovei, î*a- 
inte de 1779, călătorii au dat peste locuri „din cele mai pitoreşti".

Mai plină de fiori a fost urcarea în serpentină a muntelui, printr'o „pădure secu
lară de brazi şi molizi uriaşi, de o parte prăpăstii împădurite, de altă parte pereţi cari 
urcă aproape îa unghiu drept". „La adâncimi îngrozitoara se vedea şoseaua", pe care au 
„trecut cu o jumătate de ceas mai înainte".

După două ceasuri de urcuş, se aflau în vârful muntelui, de unde se vedeau mâm- 
drele plaiuri ale Bucovinei.
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N’au mers mai departe, ci, aşezându-se „sub cetinile" unui brad, au prânzit. Ia 
apropiere de ei, păşteau turme de oi şi cirezi de vaci. Tabloul din jurul lor „e'a splendid“( 
după vorba lui Odobescu. Coborîrea a ţinut timp mai puţin, iar pe când se însera, se 
aflau în casa lui moş Porcius, din Rodna, unde au fost ospătaţi cu o „gustare excelentă."

Odobescu se întorsese mulţumit d'n excursie. Văzuse o mulţime de locuri frumoase, 
precum şi casa în care fusese găzduit Iosif al B-lea, când umblase prin munţii Rodnei. 
Auzise şi o mulţime de anecdote în legătură cu obiceiul împăratului de a umbla în haine 
simple, pentru a surp. înde pe oameni la ocupaţiunile lor.

Odobescu n’a povestit o, dar de sigur că a auzit de „întâmplarea, că trecând 
Iosif pe drumul ce ducea peste muntele Cucureasa, se grăbi singur la vale, spre sat — 
adică spre Şanţ — şi aci intră în conacul ofiţerilor cordonaşi. Bucătăreasa ocupată cu gătirea 
mâncărilor pentru înaltul oaspe, văzând că străinul începe să vorbească cu ea, ii zise să 
n'o reţină, ci mai bine să-i ajute la învârtirea frigării. Străinul ascultă, se puse la lucru 
şi acolo îl află suita, alăturea cu bucătăreasa acum înmărmurită de spaimă.1)

Seara târziu, Odobescu şi însoţitorii săi erau întorşi la Sângeorz, unde luară parte 
la „o mică serată dansantă la Casino."

Sezonul băilor era pe sfârşite, iar vizitatorii români se pregăteau astfel de plecare»
Pe un timp minunat ce-1 făcea să-i pară rău după Sângeorzul-Român pe care-l 

părăsea pentru totdeauna, Odobescu a plecat la Bistriţa, pentru a vedea bâlciul anual de 
Sântă-Mărie, la care vine ua mare număr de populaţie românească de pe tot cuprinsul ju
deţului Năsăud şi la care feciorii şi fetele, tn frumosul port naţional al acestei regiunii* 
joacă o mulţime de jocuri frumoase.

Spre durerea lui Odobescu, în anul acela poliţia a oprit jocurile, aşa că n'a putut 
vedea decât „Someşana", ce semăna întru toiul cu cea văzută de el la Sângeorz.

In schimb, Odobescu a fost primit, în chip deosebit de mişcător, de intelectualii 
români, dintre cari pe mulţi îi cunoştea dela Sângeorz. La serbarea dată de aceştia în 
cinstoa lui, s’a jucat o piesă de teatru de către flăcăii şi fetele de meseriaşi. Văzându-le 
zelul pe care aceşti tineri îl puneau în jocul lor, Odobescu a spus despre meseriaşii ro
mâni din Bistriţa, că erau „mai luminaţi decât colegii lor de peste Carpaţi".

Dela Bistriţa, Odobescu a plecat cu trăsura la Vatra Dornii. Satele de pe valea 
Bârgăului, prin frumuseţea lor, i-au făcut o deosebită plăcere. A poposit puţin în Prundul 
Bârgăului, pentru a cumpăra câteva „cătrinţe bârgăuneştl" dela o ţărancă bătrână, soră cu 
doctorul Monda din Sâng* orzul român.

In casa acestei ţărance, Odobescu a dat cu ochii de portretele regelui şi reginei 
României, atârnate pe perete între sfintele icoane. PoTrele „suveranilor noştri către cari 
aspiră întregul pământ de aici", cum spunea Odobescu, erau pentru el o nouă dovadă 
despre idealul spre care năzuia poporul român din Ardeal.

Un nou popas a făcut în cătunul Tihuţa, unde „la malul unui pârâiaş, încunjurat 
de brazi", a „dejunat din merindele aduse din Bistriţa".

Părăsind valea Bârgăului cu satele el, „pline de vieaţă" şi „foarte pitoreşti", 
Odobescu a urcat „pe un drum superb" „dealul numit Măgura Calului, de unde vederea 
este splendidă", şi coborînd pe valea Dornii, a trecut în Bucovina.

Vatra Dornii, în care s'a oprit pentru câteva zile şi care era „de asemenea o lo
calitate cu izvoare de apă minerală", însă care nu era „vizitată decât de Evreii din toate 
ţările învecinate", i-a plăcut prin frumuseţea regiuuii, dar l-a înspăimântat cu marele ei 
număr de locuitori evrei. „Este înspăimântător — a spus el — cum această naţie a inva
dat toată ţara Bucovinei"i) 2).

i) Virgii Şotropa: „împăratul Iosif Ii. în Districtul Năsăudului", Arhiva Someşana, Năsăud 1976 No. 4.
2J Scrisorile lui Odobescu către soţia sa Saşa, în care el îşi descrie în franţuzeşte călătoria sa în 

Ardeal, în vara anului 1894, au fost publicat în Convorbiri literare, nrele 11— 12 din 1915 şi nrele 7—9 din 
1934. Au fost din nou publicate în i „Al. I Odobessu: Opere L iterare", ediţia lui Struţeanu. Scrisorile publi
cate în 19i5 au fost traduse în româneşte de profesorul Iuliu Moisil în Arhiva Someşana, Năsăud 1922, nr. 16-
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In 21 August 1894, Odobescu era întors în Bucureşti din călătoria sa în Ardeal, 
Intr’o scrisoare din Sânge orzul român către soţia sa Saşa, Odobescu i-a făcut următoarea 
promisiune, pe care de sigur că, ajuns acasă, şi-a împlinit-o şi anume: „La înapoierea mea 
vă voiu descrie aceste dansuri, — era vorba de jocurile ţăranilor din Sângeorz — pre
cum şi felul acestui popor, în care se poate vedea de pe acuma un măreţ viitor pentru 
ţara n astră, căci aici cu toţii, şi bărbaţii şi femeile, sunt stăpâniţi de o dorinţă puter
nică, de a scutura jugul unguresc şi de a face o singură ţară cu noi ceialalţi. Amin! Aş
dori, să trăiesc atâta numai, ca să vad împlinirea acestei frumoase năzuinţe a tuturora,
aspiraţie, care aici n'are de loc înfăţişarea vagă a unui simplu vis".

Alexandru Odobescu a murit de m> lt, dar locuitorii din Sângeorzul român de pe 
valea Someşului, pe care el i-a iubit atât de mult, i-au păstrat o frumoasă amintire. Astfel 
bătrânul învăţător Sabin Sohorea, îşi aducea aminte prin 1938 de următoarea mărturisire 
a lui Silivan Buia, mort de mai mulţi ani: „Domnul Odobescu din Regat mi-a dat multe pa
rale, ca să-i spun strigături de pe aici, apoi le a plătit feciorilor din sat ceteraşi, ca să
joace în dumineci şi sărbători la borcut, iar el îşi scria strigăturile într'o cărticică. De
multe ori a venit acasă la mine, în Cormăiţa şi acolo sta zile întregi şi mă întreba despre 
vieaţa noastră de aici, din Ardeal. Se uita la mine, cum cosesc iarba, cum fac mămăliga 
în ceaunul acâţat în cujbă. Acest domn mi-a scris din Regat, de mai multe ori şi m'a 
întrebat cum o duc şi ce mai fac oamenii din Sângeorzul—român"1).

Pe această strânsă legătură sufletească a poporului român de pretutindeni s'au 
clădit şi se vor reclădi sfintele hotare ale scumpei noastre patrii.

ŞTEFAN LUPU
profesor

1) Această informaţie mi-ă fost comunicată de tunul meu prieten, dl. Alexandru Astaluşiu, pe când 
<era învăţător în Sângeorzul român,
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Stiintă si metodă*)
de Liviu Sirca

Ştiinţa e un sistem de cunoştinţe exacte.
Această definiţie conţine două elemente caracteristice s
a) Cunoştinţele date de ştiinţă nu sunt râsleţite, ci înjghebate într'un intreg. De 

exemplu! Psihologia intelectuaiistâ vorbeşte prima dată despre fenomenele intelectuale, apoi 
despre cele afective şi în urmă despre cele voluntare, vrând să arate prin sceasta că o 
stare intelectuală, o idee de exemplu, dă naştere unui sentiment şi apoi unui act voluntar. 
Psihologia biologică a lui Th. Ribot pune la început tendinţa, apoi viaţa afectivă şi ia urmă 
de tot viaţa intelectuală.

b) Cunoştinţele date de ştiinţă sunt adevărate, adecă corespund realităţii; sunt în 
conformitate cu realitatea.

Sunt şi alte discipline, care ne dau cunoştinţe aranjate într’ un sistem; de pildă, 
Metapsihica, dar lor li se neagă caracterul ştiinţific. Mulţi oameni de ştiinţă refuză să 
creadă că învăţăturile ei ar fi în conformitate cu realitatea.

In concluzie, ştiinţa ne dă adevăruri.
Ca să obţinem adevărul, trebue să procedăm într’un anumit fel i trebue să urmăm 

o metodă. Metoda e calea ce duce spre adevăr. ,
Asupra metodei, profesorul meu iubit de filozofie, d-1 Marin Ştefănescu, a scris o 

carte substanţială, sub titlul: Le probleme de la methode.
în această operă fundamentală, profesorul de filozofie al Universităţii din Chij-Sibiu, 

scrie aceste rânduri pline de sens;
„Dar pentru a atinge, a realiza un scop, oricare ar fi el, trebue o metodă. Căcf 

oricare ar fi scopul pe care îl urmăreşti, trebue — este evident — pentru a încerca să 
ajungi la el, să te porţi într’un fel sau altul, trebue să lucrezi într'un fel oarecare, trebue 
să procedezi după o metodă. Cuvântul „metodă" care se găseşte în cele mai multe limbi 
europene, se compune din două cuvinte greceşti: meta=după şi odos—drum. Deci acest 
cuvânt înseamnă „ceea ce urmează după drum, adică o cale, un instrument, un mijloc, între 
un început, un punct de plecare şi scop, punctul de sosire. E vorba de o cale sistema
tică, determinată, trasată; o supra-cale şi nu de un dram oarecare, la întâmplare, peste 
câmpii, pierdut în inconştient."

Ne întrebăm, dacă zborul, progresul unei ştiinţe, nu e în funcţiune, nu depinde de 
metoda pe care ea o întrebuinţează?

Aceasta voim să o dovedim, discutând, subiectul acesta, luat după titlul unei luc
rări a lui Poincare i Science et methode.

Să vedem deci cum o metodă bună a dus la perfecţionarea ştiinţei.
1) Psihologia a întrebuinţat secole de-a-rândul introspecţia. Atât timp cât a uzat de 

ea, a rămas o ştiinţă mai mult subiectivă.

*) Subiect care figurează îa programul examenului de bacalaureat si care nu se găseşte tratat in. 

manualele de logică.
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Introspecţia e o metodă indispensabilă, dar singură nu e suficientă. De aceea s'a 
trecut la extrospecţie. Din acest moment progresele ei au fost într’adevăr uimitoare, ceea ce 
ne face să credem că diferitele forme ale metodei extrospertive sunt mai proprii pentru 
studiul vieţii sufleteşti,

2) Sociologul Durckeim îi obiectează Sociologiei biologice că ea a ajuns la rezultate 
greşite, întrebuinţând o metodă greşită: analogia.

Analogia — susţine dânsul — e o metodă bună pentru a face pe alţii să înţeleagă 
lucrurile s e o metodă bună de predare, dar nu de investigaţie. Sociologia obiectivă, de 
fapt, s’a constituit întrebuinţând o altă metodă.

3) Tot avântul pe care l-a luat ştiinţa modernă se datoreşte metodei inductive, al 
cărei partizan a fost Bacon, prin al său Novum organon.

Şi cei vechi observau, observăm şi noi. Noi însă observăm cu aparate: telescoape, 
microscoape, termometre, etc., pe care cei vechi nu le aveau, Aparatele sunt simţuri per
fecţionate.

Şi cei vechi au experimentat, experimentăm şi noi astăzi. Noi însă experimentăm 
foarte mult în comparaţie cu ei — care uzau de metoda observării — care aşteaptă feno
menele să se producă dela sine. Noi însă le producem în mod artificial în laborator.

Putem spune că ştiinţa veche era deductivă. Cea nouă esie inductivă. Ea scoate 
din fapte legi. Se vede că inducţia este o metodă de investigaţie mai bună decât deducţia.

Este deci incontestabil o mare deosebire, în ce priveşte metoda, între ştiinţa veche 
şi cea nouă. Dar deosebirea se vede şi în rezultate. Aplicaţiile la care a ajuns ştiinţa de 
astăzi nu se pot compara cu cele din trecut.

Sunt unii autori care pretind că în decurs de 2009 de ani, inteligenţa umană a 
rămas staţionară. Totuşi ştiinţa de astăzi este mai avansată şl aceasta numai datorită metodei

4) Dacă filozofia nu e o ştiinţă, aceasta se datoreşte şi faptului că există discuţiuni 
asupra metodei de elaborare a adevărurilor ei. Empiriştii consideră simţurile ca fiind 
calea care ne duce spre adevăr; raţionaliştii ridică în slavă raţiunea; criticismul vrea să 
împace pe empirişti cu raţionalişti; iar intuiţioniştii pledează pentru intuiţia intelectuală, con
cepută ca un fel de simţ, care-ţi permite să te confunzi în obiectul de cunoscut, şi prin 
trăire în el, să-i prinzi dintr'odată esenţa.

Din cele câteva argumente amintite se vede că:
La adevăr duce o singură cale,
Se poate întâmpla ca mintea omenească să nu sesizeze dela început adevăratul drum.
De aici o diversitate de procedee, care pretind toate că pot descifra lumea aşa 

cum ea este în realitate şi credinţa că mai multe căi duc la Roma.
Dacă la o ţintă dată se poate ajunge pe mai multe căi, numai unul din aceste 

procedee este cel mai bun.
Atât timp, cât există discuţiuni asupra acestei chestiuni, ştiinţa nu înaintează.
Trebue să tragem concluzia că între ştiinţă şi metodă e o strânsă legătură. Până 

ce nu se descoperă metoda cea mai potrivită pentru studiul unor fenomene, ştiinţa nu se 
poate constitui, sau nu poate progresa.

Insă progresul, sborul, pe care-1 ia ştiinţa e în funcţie şi de alţi factori, ca:
a) Natura fenomenelor studiate.
Sunt fenomene simple şl fenomene complexe. Ştiinţele care studiază fenomene 

simple, progresează mai repede. Matematica studiind numai ideea de număr, s'a con
stituit ca ştiinţă încă din antichitate. Sociologia s'a desvoltst ca ştiinţă numai în secolul al 
XIX-lea, fiindcă obiectul ei, societatea, este foarte complex.

b) Sunt fenomene materiale şi spirituale. Progresează mai uşor ştiinţele care stu
diază materia

c) Ipoteza, teoria, care stă !a baza unei ştiinţe iarăşi poate fi o bază a progresului.
Vindecarea bolilor infecţioase se face într'un procent mai mare de când Pasteur

a elaborat ipoteza microbilor.
A avea o ipoteză bună e o întâmplare.
Am amintit aceste trei cazuri ca să nu se creadă că numai metoda ar determina 

constituirea unei ştiinţe.
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IN SLUJBA NEAMULUI ROMÂNESC
v

într una din scrisorile sale către Vasile Alecsandri, banul său prieten, Ion Ghica, 
S povestea următoarea întâmplare: „îmi aduc aminte, spunea el, că aflându-mă, acum 
câţiva ani, la o masă, la Constantinopol, beizadea Grigore Sturza avea ziafet de ziua lui 
şi ne poftise pe toţi Românii proscrişi; adusese pe cel mai vestit târâm de lăutari, tot meş-

ne-au făcut pe toţi să 
ne podidească lacrimile". 

Un fapt asemănător s'a 
petrecut anul acesta în 
oraşul Deva, La o ser
bare şcolară, ce s'a ţinut 
în sala teatrului orăşe
nesc de aici, corul liceu
lui de băieţi „Decebal* 
din localitate a cântat 
mai multe cântece patri 
otice sub conducerea dis
tinsului profesor de mu
zică, d-1 Ion Ignaton,

La un moment dat, co
rul a început să cânte 
marşul nostru naţional, 
care ne aminteşte de ne
ţărmurita însufleţire cu 
care armata română a 
trecut, acum douăzeci şi 
ceva de ani, crestele Câr
pe tilor, p»nfru a muta 

hotarele ţării acolo, unde erau marginile neamului românesc şi unde urmează, în temeiul 
jertfelor aduse de neamul nosiru pe câmpul de luptă din Răsărit, să fie aşezate din nou 
şi pentru totdeauna. Deasupra scenei, pe care cânta corul,atârna harta ţării noastre. In 
punctele ce arătau oraşele din partea ce ni s‘a luat, printr’o botărîre nedreaptă şi jigni
toare, luminau becuri electrice, cari se stingeau şi iar se aprindeau, pentru a ne arăta şi 
mal bine întinderea şt frumuseţea pământului strămoşesc, ajuns în robia străinului.

La vederea icoanei acestui pământ îndurerat şi la auzirea cântecului îa care parcă 
se aude cum sufletul neamului geme de revoltă împotriva nedreptăţii ce i s'a făcut şi în 
care parcă se vede cum ostaşii români trec graniţa blestemată, pentru a aduce din nou la 
sânul patriei pe fraţii ce plâng azi în robie, publicul din sală nu si-a mai putut stăpâni 
durerea pentru plaiurile înstrăinate, ci a izbucnit în puternice aplauze la adresa corului 
şi a conducătorului acestuia, transformaţi acum în crainici ai dreptăţii ce o aşteptăm să 
vină pentru poporul nostru.

In publicul ce era la această serbare se aflau mulţi din cei alungaţi dela vetrele 
lor strămoşeşti de Urgia străinului, ce-a pus stăpânire pe acel pământ românesc. In sufletul

feri aleşi dintre cei mai 
buni, scripcari, cobzari 
şl neisani din scaune din 
Bucureşti. Trăgea Dinică 
cu arcaşul de te ardea 
Ia inimă şi cobzarul zi
cea din gură pe Alimoş; 
la masă era şi un străin, 
un Perot, care văzându- 
ae înduioşaţi, ne zicea cu 
un ton de dispreţ ;

— Nu înţeleg ce găsiţi 
In cântările astea de vă 
fac atâta impresie!

Iar Marin Serghiescu 
(Naţionalu) se uită cu 
milă la dânsul, zicând:

— Perotule, Perotule! 
Sâracule, tu nu aî patrie, 
tu nu ai patrie, tu nu 
ştii ce e cântecul naţional.

Aceste puţine cuvinte, 
zise cum au putut fi zise, Prof, ION IGNATON
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acestora, cântecul amintit a răscolit tot dorul după locurile şi flintele dragi de acolo, ume- 
zindu-le ochii şi faţa de lacrimi. In toate timpurile cântecul a avut o puternică înrâurire 
asupra sufletului omenesc. Se pare că niciodată, această putere n'a fost aşa de mare ca 
în vremile de azi, La multe popoare cântecul, în deosebi, cel patriotic, face parte din mij
loacele de creştere a copiilor în iubirea şi simţîmântul de jertfă pentru patrie.

Această putere a cântecului a cunoscut-o de mult profesorul de muzică Ion Igna- 
ton şi în lunga sa carieră dăscălească s’a năzuit ca prin doina şt cântecul românesc să 
făurească din elevii săi suflete de eroi, gata de a se jertfi oricând pentru fericirea nea
mului şi apărarea ţării.

Farmecul cântecului îl cunoaşte din copilărie, iar dragostea pentru vechile doine 
şi cântece româneşti a deprins-o din casa păr ntească.

Născut la 1 Septemvrie 1888 în comuna Ormindea, din judeţul Hunedoara, profe
sorul Ignaton a moştenit talentul muzical dela tatăl său, învăţătorul Gheorghe Ignaton, 
vestit în tot ţinutul pentru darul său de a cânta frumos.

De copil mic, viitorul profesor a iubit florile şi cântecele. Hoinărea zile întregi 
prin lanurile de grâu, pe câmpii şi prin păduri, culegând flori şi fredonând doine. Partea 
cea mai mare din zi şi-o petrecea ascultând pe ţăranii dela muncile câmpului cum cântă 
şi se silea să le prindă cântecele, ca să le cânte şi el. Mai târziu începu să le treacă, atât 
cuvintele, cât şi melodia, într’un caieţel ce 1 purta întotdeauna la dânsul. In felul acesta a 
ajuns să aibă azi o mare colecţie din cele mai vechi şi mai frumoase doine româneşti cu 
care, dacă ar avea putiaţa s’o publice, ar contribui mult la cunoaşterea folklorului românesc.

După terminarea şcoalei primare şi a gimnaziului ortodox român din Brad, a tre
cut, în urma obţinerii unei burse din fondul „Avram Iancu", al Astrei, ce nu se dădea 
decât tinerilor talentaţi şi cu puternice simţiminte româneşti; la liceul românesc „Andrei 
Şaguna" din Braşov. Studiul muzicii, în deosebi studiul vioarei, început încă din şcoala 
primară şi continuat la gimnaziu, cu profesorul de muzică M. Stoica din Brad, l-a urmat 
în liceul din Braşov, cu renumitul profesor Gheorghe Dima, ajuns după unirea Ardealului cu 
ţara mamă, director al Conservatorului de muzică din Cluj. Ca elev al liceului din Braşov, 
tânărul Ignaton a făcut parte din corul bisericii „Sfântul Nicolae", precum şi din corul 
Reuniunii de muzică. Astfel a cântat la concertele pe cari această reuniune le-a dat sub 
conducerea măiestrului Gheorghe Dima la Ateneul Român din Bucureşti, cu ocazia expo
ziţiei din 1906, Ca elev de liceu, s‘a mai dovedit un însufleţit şl priceput conducător de 
coruri şt orchestre, formate din colegii săi. Cu aceste coruri şi orchestre a dat numeroase 
concerte şi reprezentaţii în oraşul Braşov, împunându-1 atenţiei publicului ca pe un talentat 
muzicant.

In toamna anului 1909 a înjghebat în comuna sa natală, Ormindea, un cor bărbă
tesc, cu care a dat un concert foarte reuşit în folosul bisericii de acolo, ce trebuia renovată.

După isprăvirea liceului, tânărul Ignaton s a înscris la Academia de teologie din 
Sibiu, pe care a absolvit-o în 1912. In seminarul de aici, studiul muzicii l-a continuat cu 
profesorii D. Cunţan şi Timotei Popovici. In acelaşi timp a făcut parte din corul Reuni
unii de muzică de subt conducerea măestruluî L. Tempea. De multe ori teologul Ignaton a 
condus, în Hpsa măiestrului său I. Popovici, corul teologilor la slujba religioasă din cate
drala română ortodoxă din Sibiu.

In vremea cât a urmat teologia, a organizat şi condus coruri şi orchestre din co
legii săi, cântând la diferite serbări şi la multe sfinţiri de biserici.

In primăvara anului 1912 a luat parte la excursia pe care teologii români din 
Sibiu au făcut-o la mănăstirile din România sub conducerea I, P. Sa. Dr. Nicolse Bălan, 
Mitropolitul de azi al Ardealului, pe atunci profesor la Academia de teologie din acelaşi 
oraş şi a dirijat corul teologilor la concertele date cu această ocaziune.

Din anul 1911 până în 1913 a fost dirijorul corului mixt al Reuniunii meseriaşilor 
români din Sibiu, activând alături de vrednicul ei preşediete de atunci, Victor Tordăşiann 
;şi dând mai multe concerte în acest oraş.
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In timpul cât a stat la Sibiu a c< Ies cântece populare din comuna Răşinari, lăsâa- 
du-ie să se publice în valoroasa monografie a acestei comune, întocmită de fostul inspector 
fcotar, Victor Păcală.

Aaii de şcoală au fost pentru tânărul Ignaton anii de adâncire în ştiinţa muzicii. 
Ifosele concerte date subt conducerea lui, i-au stabilit reputaţia de un harnic şi priceput 
organizator de coruri şi de un neîntrecut dirijor. După isprăvirea Academiei de teologie 
ţi după căsătoria lui cu domnişoara Teodora Antonescu din Sălişte, a fost sfinţit şi numit 
preot în comuna Crăciuneşti din ţinutul Zarandului. Războiul l-a desllpit de parohie, fiind 
mobilizat ca preot militar, cu gradul de căpitan, în 1919.

In această calitate a servit la spitalul militar din Bistriţa, capitala judeţului Nâ~
«ăud, de unde a trecut la spitalul militar din Zentelke, de lângă Cluj. Mai târziu a fost
trimis pe fronturile din Polonia, Rusia şi Italia.

La prăbuşirea împărăţiei austro-ur.gare, în toamna anului 1918, preotul Ignaton s'a 
întors acasă şi a organizat în comuna sa garda naţională, cu care a asigurat liniştea locui
torilor de pe cuprinsul ei.

Ales preşedinte al Consiliului naţional din comuna Crăciuneşti, a condus o nume
roasă delegaţie de săteni la marea adunare dela Alba-Iulîa, din 1 Decemvrie 1918, în care 
poporul român din Ardeal şi celelalte părţi foste ungureşti şi acum desrobite. a proclamat 
unirea acestor ţinuturi cu patria mamă. Revenit la parohie, preotul Ignaton s’a străduit să 
ridice poporul dela sate la un grad înalt de moralitate şi cultură. Astfel în vara anului 1919
a organizat în oraşul Brad un cor, cu care a întâmpinat pe regina Maria şi regele Ferdi
nand, când scumpii noştri suverani au vizitat Bradul şi împrejurimile lui.

Fâcându-se apel la învăţătorii şi preoţii români din Ardeal de a intra în învăţă
mântul secundar din această provincie, preotul Ignaton a urmat cursurile pregătitoare de 
profesori, organizate de Universitatea din Cluj, obţinând la examenul de specialitate din 
muzică, trecut, în vara anului 1920, media zece, adică menţiunea foarte bine. Numit pro
fesor de muzică la liceul teoretic de băieţi din oraşul Deva, profesorul Ignaton a desfăşu
rat din anul 1919, de când serveşte la această şcoală, o muncă uriaşă atât pe teren şco
lar, cât şi pe cel cultural şi national.

Astfel în 1921 a luat parte la concursurile Tinerimii Române din Bucureşti cu co
rul liceului de băieţi, al liceului de fete şi aj Şcoalei Normale de băieţi din Deva, Acest 
eor a fost clasificat printre cele dintâi coruri ce au luat parte la aceste concursuri.

In toamna anului 1921 a organizat, cu sprijinul preotului ortodox de atunci, L. 
Curea, un cor mixt din funcţionarii şi meseriaşi românii din Deva. Cu acest cor a cântat 
şi a dat o reprezentaţie teatrală pentru poporul dela sate la adunarea generală tinută de 
„ Astra" în comuna Bârsău.

Din acest cor a luat fiinţă, în Martie 1923, Reuniunea meseriaşilor români din Deva, 
In anui următor profesorul Ignaton a fost ales preşedinte al acestei societăţi. In toamna 
asului 1924 cu corul reuniunii a luat parte la sfinţirea monumentului eroilor din comuna 
Ormindea, dând şi o reprezentaţie teatrală pentru sătenii de acolo

In anul 1926 a cântat cu corul orfanelor de războiu dela Şcoala Normală de con
ducătoare din Deva, la instalarea protopresbiterului D. Săcărea în comuna Băiţa, dând cu 
acea ocazie o frumoasă serbare culturală.

Cu acelaşi cor a luat partn la 25 Septemvrie 1927 la sfinţirea drapelului Reuni
unii meseriaşilor români de pe valea Jiului, ce a avut loc in Petroşani. Cu acel prilej a 
organizat şi o producţie artistică în sala festivă a Casinoului muncitorilor din acest oraş.

La 17 Mai 1928 s'a prezentat pentru a doua oară la concursurile Tinerimii Ro
mâne din Bucureşti, cu corul Şcoalei Normale de conducătoare din Deva, obţinând şi de 
astă dată un rezultat foarte frumos. Cu această ocazie studenţii universitari hunedoreni 
din Bucureşti l-au proclamat, într'o şedinţă festivă, membru de onoare al cercului lor.

In primăvara anului 1929 a înfiinţat cu sprijinul mai multor intelectuali, stăpâniţi 
de acelaşi dor de înălţare a poporului român, ca şi profesorul Ignaton, Societatea de
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cântări din Deva, cu al cărei cor şi orchestră a organizat o mulţime de reprezentaţii 
manifestaţii artistice şi a dat răspunsurile liturgice în biserica română ortodoxă din loca
litate şi a cântat la sfinţirea catedralei de aici, la 9 Noemvrie 1930, de către protopres- 
biterul D. Sâcărea, iar la 1 Noemvrie 1931 de către î. P. Sa Mitropolitul Ardealului, Dr. 
Nicolae Bălan,

Cu acest cor a mai luat parte, în 30 Iunie 1919, la sfinţirea monumentului eroilor 
d̂in comuna Nevoieşi, organizând şi o reprezentaţie artistică pentru sătenii de acolp. Tot 

cu acest cor a reprezentat cu mare succes, la 23 Martie 1932. pe scena teatrului din Deva, 
opereta „La şezătoare" de T. Brediceanu. Cu această operetă a întreprins şi un turneu 
artistic prin judeţul Hunedoara.

Pentru covârşitoarea sa muncă culturală, desfăşurată atât în oraşul Deva, cât şi 
in judeful Hunedoara, cu care a întărit mult simtimântul national la poporul român dia 
acest ţinut, profesorul Ignaton â fost sărbătorit de un grup de prieteni şi admiratori într'o 
şedinţă festivă, în sala Casinei Naţionale din Deva, cu care ocazie i s'a înmânat o fru
moasă coroană de lauri, din argint, împodobită cu tricolorul românesc.

Această sărbătoare n'a fost decât un imbold de a-şi continua munca culturală de 
până aici cu şi un mai mare zel. Astfel în Martie 1933, din încredinţarea comitetului pa
rohial al bisericii române ortodoxe din Deva, a înfiinţai un nou cor mixt bisericesc di® 
meseriaşi români. Cu acest cor a organizat o serie de şezători, atât în oraşul Deva, cât 
şi în satele din împrejurimi. La concertele date cu acest cor, a dirijat între altele şi urmă
toarele lucrări: „Mărire Iui Dumnezeu" şi „Imnul nopţii" de Beethowen; „Brumărelul", 
baladă populară pentru cor mixt, orchestră şi soli, de I. Mureşatm: „Inşiră-te, mSrgărite'L 
poem simfonic, pentru cor mixt, orchestră şi soli, de L Domide; „Hora", piesă de con
cert pentru cor mixt şi orchestră, de G. Dima; „La şezătoare" operetă într’un act, de T, 
Brediceanu: „Tannhâuser", uvertură, „Bachanalie", scenă pantomimică, „Marşul Cavaleri
lor", „Vasul fantomă", uvertură, „Lohengrin" şi „Marşul muptial", toate de R, Wagner.

Pe lângă concerte, a {iaut numeroase conferinţe, din ale căror subiecte, merită să 
fie amintite următoarele: „Educaţia prin arte", „Cântecul popular şi rolul învăţătorului îa 
materie de folklor muzical"; „Disertate despre cântecul popular"; „Prinsei patru boi la car", 
pe care l-a cules din comuna Sântohalm şi l-a scris pentru cor mixt, cu solo şi acompania
ment de orchestră; „Disertaţie despre emisiunea corectă a sunetelor vocale".

O serie de serbări naţionale şi reprezentaţii teatrale a organizat, în acest timp, cu 
corul liceului de băieţi „Decebal" din Deva, în comunele Biscaria, Sântohalm, Lupenî, 
Uîoara, Şoimuş, Tâmpa, Bălţa si Călan.

Multe din cântecele cule;e din popor le-a prelucrat şî aranjat pentru cor mixt cu 
solo, pentru voce, cu acompaniament de pian şi pentru orchestră. Are în lucrare mono
grafia comunei sale natale Ormindea, împreună cu doinele şi cântecele populare culese 
din această comună. Dragostea pentru muzica şi poezia populară şi-a arătat-o şi în 
scris. Astfel în „Gazeta Hunedoarei", din 23 Decemvrie 1933, a publicat un articol despre 
originea şi evoluţia misterului religios .Irozii",

La 26 Decemvrie al aceluiaşi an a reprezentat în sala Casinei Naţionale din Deva, 
cu corul bisericesc, misterul religios „Irozii", piesă într'un act cu un prolog şi un tablou 
sfânt de M. Posluşneu, contribuind într'o mare măsură, la reînvierea datinelor strămoşeşii 
în populaţia dela oraş.

In ziua de 24 Ianuarie 1934 a executat în sala teatrului din Deva cu corul şi or
chestra liceului de băieţi „Decebal" un program naţional, cu un deosebit succes. Pentru 
postul Paştilor din 1934 a organizat un ciclu de conferinţe pentru meseriaşii români din 
Deva, el însuşi vorbid despre „Intrepret rea şi frazarea unui cântec", cu aplicare la bu
căţile muzicale studiate cu acest cor.

In seara zilei de 9 Aprilie 1934 a organizat cu corul bisericesc în sala teatrului 
din Deva o frumoasă serată artistică litersră cu un program bogat şi variat, având un 
mare succes, atât moral, cât şi material. Cu această ocazie au fost executate şi două com
poziţii proprii cu acompaniament de orchestră.
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In ziua de 10 Mai 1934 s'a deplasat cu corul bisericesc al meseriaşilor din Deva 
în comuna Rapoltul-Mare, unde a cântat în biserica românească de acolo, la liturghie, pre
cum şi la parastasul slujit pentru eroii căzuţi în războiul pentru desroblrea şi unirea po
porului român, iar după amiazi a aranjat o înălţătoare serbare naţională pentru populaţia 
din comună.

In ziua de 17 Mai 1934, cu acelaşi cor a fost în comuna Pricaz, de a cântat în 
biserica românească de acolo, la liturghie şi la parastasul servit pentru eroii acelei comune 
căzuţi în războiul pentru unitatea noastră naţională, iar după amiazi a dat o serbare fru
moasă pentru sătenii din partea locului.

Cu acelaşi cor a contribuit la festivalul organizat de Liga antirevizionistă din Deva 
în 17 tonie 1934, pentru comemorarea procesului memorandiştilor. La acest festival a diri
jat şi compoziţia sa î „Doina lui Lucaciu", scrisă pentru cor mixt, Cu acompaniament de 
orchestră.

La serbarea de sfârşit de an şcolar, ţinută în 24 Iunie 1934, corul liceului de 
băieţi din Deva, a cântat, pe lângă alte cântări şi compoziţia profesorului Ignaton „Doina"* 
poezie de M. Eminescu, obţinând un strălucit succes moral.

In seara zilei de 28 Iunie 1934, corul bisericesc din Deva a reprezentat, sub Con
ducerea profesorului Ion Ignaton, într’un chip, cât se poate de izbutit, la teatrul orăşenesc, 
frumoasa operetă în 2 acte şi un tablou „Baba Hârca", de M. Millo şi A. Flechtenmacher,

Cu acelaşi cor profesorul Ignaton a reprezentat opereta „Baba Hârca" in 11 Iulie 
1934, la Simeria, iar îa ziua următoare, la Călan, Aceeaşi operetă a reprezentat-o mai târ
ziu la Brad şi Hunedoara, obţinând peste tot un desăvârşit succes.

In toamna aceluiaşi an a organizat cu corul bisericesc din Deva serbări artistice 
şi concursuri de cântece populare în comunele Bucova şi Sarmiseghetuza, împărţind, cu 
acest prilej, premii şl îndrumând pe săteni să înfiinţieze coruri şi să cultive muzica populară.

In aceeaşi toamnă tenorul Alexandru Grozuţă, originar din orăşelul Dobra, din ju
deţul Hunedoara şi fost elev al profesorului Ignaton, a cântat ia Radio— Bucureşti compo" 
ziţia acestuia „Când aud cucul cântând."

Cu corul bisericesc al meseriaşilor români din Deva. profesorul Ion Ignaton a mai 
organizat în toamna anului 1934, în acest oraş, o serată artistică literară, cu colinde, cân
tece populare, cântece religioase, declamări şi o piesă teatrală, recoltând puternice aplauze 
din partea numerosului public din sală. Tot cu acest cor a cântat în biserica română or
todoxă din Deva, un vechiu cântec religios întitulat „Aghiosul", una din frumoasele sale 
compoziţii.

In 28 Februarie 1935, împlinindu-se 150 de ani dela moartea Iul Horia, Cloşca şl 
Crişan, a luat parte cu corul bisericesc la serbările organizate în Deva în amintirea aces
tor martiri al libertăţii neamului nostru, dând răspunsurile, înainte de amiazi la parastasul 
oficial în biserica ortodoxă română, iar după amiazi cântând în sala teatrului orăşenesc 
cântece naţionale, între care şi compoziţiile proprii „Gorunul lui Horia" şt „Horia, Cloşca 
şi Crişan", lucrate anume pentru această sărbătoare naţională, stârnind cu ele o deosebit 
de mare însufleţire în publicul de faţă Aceste compoziţii au fost executate cu aceeaşi 
ocazie şi în aceeaşi zi şi de corul Cercului cultural al „Astrei" din comuna Petriia-Lonea, 
în Casinoul minelor din Lonea.

In 29 Aprilie 1935, profesorul Ignaton a organizat cu corul bisericesc In sala tea" 
trului orăşenesc o foarte reuşită serată artistică-literară în folosul bisericii ortodoxe române 
din Deva. Printre alte puncte din program au fost executate, cu mare succes, compoziţiile 
proprii, prlceasna „Pleacă, Doamne, urechea Ta", şl doina „Dorul mândrii".

La 10 Mal 1935 a organizat cu orchestra şi corul liceului de băieţi din Deva o 
altă serbare naţională la teatrul orăşenesc, cântându-l-se cu această ocazie compoziţia pro
prie „Dela Ntstru pân’la Tisa", cunoscuta poez e a lui Mihail Emiaescu» obţiaâodu-se ua 
mare succes.
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Ie 18 Mai 1935, a dat concurs cu corul şi orchestra liceului „Decebal" la serba
rea organizaţi de Subcentrul pregătirii premilitare din Deva la teatrul orăşenesc, cânta a- 
du- i-se din nou compoziţia „Deia Nistru pân’ia Tisa."

Un asemenea concurs a mai dat cu corul bisericesc la serbarea organizată de Chestura 
Poliţiei din Deva în parcul oraşului, în ziua de 9 Iunie 1935, iar la câteva zile, mai târziu, 
cu acelaşi cor a cântat la serbarea dată de Consiliul parohial al bisericii ortodoxe române 
din Deva, obţinând la amândouă serbările un mare succes moral.

La serbarea dată îa 24 Iunie 1935 de liceul de băieţi „Decebal" din Deva, la sfâr
şitul anului şcolar, corul şconlei a cântat sub conducerea profesorului Ignaton, printre al
tele, compoziţia lui proprie „Toată lumea dintr'un neam", solo pentru voce, cu acompa
niament de pian.

In afară de concursul ce l-a dat la serbarea de sfinţire a steagului Corporaţiei 
meseriaşilor, profesorul Ignaton a organizat cu corul bisericesc în cursul lunilor Iulie şi 
August 1935 un şir de şezători culturale în satele Crăciuneşti, Banpotoc, Hondol şl Or- 
mindea, satul său de naştere, cu conferinţe pentru săteni, cu declamări, coruri, concursuri 
de cântece populare, din partea locului, împărţind pretutindeni premii şi îndrumând po
pulaţia să-şi infinţeze coruri, să-şi păstreze obiceiurile strămoşeşti şi să îndrăgească şi 
cânte cântecele noastre bătrâneşti.

La fel, frumoasa serbare dela 1 Decemvrie 1935, organizată de Astra şi Liga 
antirevizionistă din Deva, pentru serbătorirea unirii Transilvaniei cu Ţara mamă, făcută 
în 1918, a avut preţiosul concurs al profesorului Ignaton, care a cântat cu corul biserl. 
cesc şi corul şi orchestra liceului de băieţi „Decebal" mai multe cântece naţionale.

Câteva zile mai târziu, a cântat cu corul bisericesc la serbarea dată de Societatea 
femeilor ortodoxe române din Deva cu scopul de a ajuta de sărbătorile Crăciunului pe 
copiii săraci din localitate.

Un mare serviciu a făcut profesorul Ignaton neamului nostru cu îndreptarea obi
ceiurilor de Crăciun şi!cu reînvierea vechilor colinde româneşti printr'o echipă de colindători.

In seara zilei de Crăciun din 1935, a dat la teatrul orăşenesc o serată artistică 
literară, reprezentând cu corul bisericesc al meseriaşilor români din Deva misterul reli
gios „Irozii", cu un admirabil tablou sfânt şi cântând mai multe colinde şî doine, culese 
toate din judeţul Hunedoara şi amonîzate de dânsul.

Pentru comemorarea zilei de 24 Ianuarie, a aranjat cu corul şi orchestra liceului 
de băieţi „Decebal" din Deva, o măreaţă serbare naţională, la care elevul Ion Munteanu 
din cl. aVIl-a, a cântat la vioară, cu un dr osebit succes, doina „Ce-o avea lumea cu mine", 
compoziţia profesorului Ignaton.

Altă serată artistică literară a dat-o în seara zilei de 13 aprilie 1936 la Casina 
Naţională din Deva, unde corul bisericesc al meseriaşilor români i-a cântat compoziţia 
„Foaie verde lemn uscat".

Cu acelaşi cor a luat parte la serbarea dată în ziua de 10 Mai 1936 de către 
Cercul Cultural în comuna Păuliş, unde a cântat mai multe cântece naţionale şi unde a 
vorbit sătenilor despre frumuseţea cântecului popular şi a datînelor româneşti.

Cu acest cor a mai făcut în cursul lunii Iunie 1936, un turneu cultural prin câteva 
comune din judeţul Hunedoara şi anume în Toplita-Măgura şi Sântuhalm, ţinând conferinţe 
sătenilor, cântând cântece populare, împărţind premii şcolarilor dela sate pentru cântece 
şi declamări şl îndemnând populaţia să-şi înfiinţeze coruri şi să-şi păstreze cântecele şl 
datinele din bătrâni.

Intre timp, fiind din nou ales preşedinte al Reuniunii meseriaşilor români din 
Deva, profesorul Ignaton şi-a continuat munca de înăl{are a neamului românesc, între
prinsă cu corul bisericesc al acestor meseriaşi, devotaţi unei cauze atât de frumoase.

Astfel în ziua de 2 Iunie 1936, corul bisericesc a sprijinit serbarea dată de So
cietatea femeilor ortodoxe române îa parcul oraşului Deva, în favorul bisericii, cântând 
mai multe cântece populare şi patriotice.
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La serbarea de sfârşit de an şcolar, dată de liceul de băieţi „Decebal!" dlir Deva 
Ia teatrul orăşenesc, profesorul Ignaton a cântat cu orchestra şl corul acestei şcoli mai 
multe bucăţi Intre care şi câteva compoziţii proprii, având un mare succes cu ele.

O frumoasă şezetoare culturală a organizat cu corul bisericesc din Deva în co
muna Nevoieş în 15 August 1936. La sfârşitul serbării a împărţit premii tinerilor din sat, 
eari s'au distins la declatnărî şi cântece. La reîntoarcere s’a oprit In comuna Şoimuş, unde 
a cântat cu corul bisericesc la serbarea dată de Cercul Cultural din aceea localitate, mai 
multe cântece populare şi patriotice.

In excursia culturală ce a făcut-o la „Zbeg“ în 16 August 1936, a cules mal multe 
cântece populare de o rară frumuseţe, dela cimpoierul Buicani Ion din comuna Roşcani.

La câteva zile după serbarea dată în 13 Septemvrie 1936 în sala festivă a Came
rei de muncă, sub patronajul prefectului de atunci Dr. Romulus Mioc, cu Reuniunea me
seriaşilor români, cu oeazia culesului de vii; a plecat cu corul bisericesc al acestei reu
niuni la serbările din Ţebea date în amintirea lui Avram Iancu, unde a cântat mai multe 
cântece naţionale, cu care a sguduit adânc mulţimea Moţilor veniţi la mormântul craiului lor.

Un preţios concurs a dat la serbarea zilei de 1 Decemvrie 1936, organizată de 
Liga antirevizionistâ din Deva, cântând cu corul bisericesc al Reuniunii meseriaşilor ro
mâni şi corul şi orchestra liceului de băieţi „Decebal“ mai multe cântece patriotice între 
cari şl câteva compoziţii proprii.

Acelaşi concurs însufleţit l-a dat la şezătoarea scriitorilor români, organizată la 
teatrul orăşenesc din Deva, în 13 Decemvrie 1936, cântând cu corul bisericesc printre 
cântecele patriotice compoziţia proprie „Doina lui Lucaciu", potrivindu-se ca tocmai în 
aceea zi să se desvălească la Satu-Mare statua acestui erou ai neamului nostru.

Cu corul bisericesc profesorul Ignaton a mai cântat la serbarea dată de Crăciun 
de către societatea religioasă „Sf. Gheo-ghe" la Casina Naţională, in ziua de 26 Decem
vrie 1936, executând mai multe colinde vechi culese de el din judeţul Hunedoara,

O preţioasă contribuţie a dat la serbarea organizată de liceul de fete din Deva 
in ziua de 24 Ianuarie 1937, în sala teatrului orăşenesc, la care orchestra liceului de bă
ieţi „Decebal" a executat mai multe bucăţi româneşti, iar elevele Simulesca şi Heul i-au 
eântat cu un deosebit farmec compoziţia „Cât îi satul meu de mare“.

In revista „Ştiu" a liceului „Decebal", apărută in Aprilie 1937 a publicat două din 
compoziţiile sale.

Cu corul bisericesc a organizat în ziua de 3 Mai 1937 la Casina Naţională, din 
Deva, o reuşită serată artistică literară, la care i s’au cântat compoziţiile sale „Mândră 
floare-i norocul" şi „Trag la rău ca altu'n bine".

In 10 Mai 1937 a cântat cu corul bisericesc la serbarea din Păuliş, dată de Cer
cul Cultural al învăţătorilor şl al străjerilor de acolo. Cu corul bisericesc a cântat şi la 
maialul funcţionarilor primăriei Deva, ţinut la izvorul „Orman", în ziua de 16 Mai 1937. 
Sub conducerea profesorului Ignaton s'a organizat în 6 Iunie 1937, din partea Reuniunii 
meseriaşilor români din Deva o frumoasă serbare pe platoul din dreapta a intrării în cetate.

Cu corul bisericesc a luat parte Ia solemnitatea din 13 Iunie 1937 sfinţirii celor 
47 de steaguri premilitare în Piaţa Unirii din Deva, dând răspunsurile la serviciul religios 
şi cântând mai multe cântece patriotice.

La serbarea de sfârşit de an şcolar, ţinut în 24 Iunie 1937, Ia teatrul orăşenesc, 
corul şi orchestra liceului de băieţi „Decebal" au executat, sub conducerea procesorului 
Ignaton, un program frumos şi bogat.

Cu corul bisericesc a mai dat concurs în 6 August 1937 Ia serbarea de sfinţire 
a palatului administrativ din Deva, cântând mai multe cântece patriotice, cu atâta măies
trie, încât a fost felicitat de toţi cel de faţă.

In revista „Ştiu", a liceului de băieţi „Decebal", a apărută 1» August Î937„ şj-st 
publicat compoziţia pentru pian, „învârtită".
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In acest timp revista „Eu şl Europa" şi gazeta „Bunavestire" amândouă din Deva 
«a publicat aprecieri frumoase despre lucrările muzieale ale profesorului Ignaton.

Atât ca corul liceului de băieţi „Decebal" din Deva, cât şi cu corul bisericesc ai 
meseriaşilor români a organizat o şezătoare culturală în comuna Şoimuş, la care a cântat 
mai multe cântece naţionale. Cu aceste coruri a mai cântat la serbarea dată în ziua de 1 
Decemvrie 1937, de către „Astra" şi „Liga antirevizionistă ' din Deva, în sala teatrului 
orăşenesc, după ce cu Reuniunea mesei iaşilor români dăduse în seara zilei de 6 Noem- 
vrie 1937, o reuşită serbare dansantă în sala festivă a Camerei de muncă.

Pentru munca de până atunci, desfăşurată cu un mare zel şi însufleţire, pentru 
înălţarea clasei meseriaşilor români din Deva pe o treaptă cât mai înaltă culturală şi ma
terială, profesorul Ignaton a fost distins cu medalia „Meritul comercial şi industrial cl. II" 
ce i s'a înmânat de către prefectul din acea vreme al judeţului. Hunedoara, Dr. Romulus 
Miocu, în seara zilei de 1 Decemv'ie 1937 în cadrul unei mişcătoare serbătoriri.

La serbarea obiceiurilor de Crăciun, dată de elevii liceului „Decebal" din Deva 
in 19 Decemvrie 1937, oorul şi orchestra acestei şcoli au cântat sub conducerea profesoru
lui Ignaton colinde şi cântece, cu un deosebit succes.

In revista „Ştiu", apărută la 1 Ianuarie 1938,Uşi-a publicat o nouă compoziţie, şi 
anume „Gorunul lui Horia".

La şezătoarea dată de „Astra" din Deva, fn 27 Februarie 1938, la Casina Naţio
nală, eleva Lola Şchiopii a cântat, acompaniată la pian de eleva Veturla Heul, dela liceul 
de fete, compziţia profesorului Ignaton „Ce-o vrea lumea cu mine".

Activitatea cultnrală a profesorului Ignaton, ales din nou preşedinte al Reuniunii 
meseriaşilor români din Deva, a continuat în sânul acestei reuniuni cu acelaşi zel ca şi 
mai înainte. Astfel cu corul biseiicesc al acestor meseriaşi a organizat în seara zilei de 3 
Martie 1938, la care i s'au cântat două compoziţii şi anume „Mândra floare-i norocul" de 
către N. Borca, acompaniat la pian de eleva Lucia Haneş şi „Dr8gostele-s ale lumii", de 
către profesorul Aurel Aslău, acompaniat la pian de aceeaşi elevă. Alte compoziţii de ale 
profesorului Ignaton au fost cântate de profesorul Aslău, acompaniat la pian de eleva 
Lucia Haneş, la festivalul Astrei din Deva, dat în seara de 9 Apr. 1938 la teatrul orăşenesc.

Cu corul bisericesc a organizat în 25 Aprilie 1938 în sala festivă a Casinei Na
ţionale din Deva o serată artistică literară, la care a cântat între altele, compziţia sa, 
„Horia, Cloşca şi Crişan".

In aceeaşi seară, corul Societăţii corale române din Petroşani i a cântat la serata 
dată în acelaşi oraş, compoziţia „Foaie verde de cicoare".

In ziua de 10 Mai 1938 a luat parte cu corul şi orchestra liceului de băieţi „De. 
cebal“ la festivalul organizat la teatrul orăşenec din Deva, executând un program de cân
tece despre Avram lancu, iar la 2 Iunie a cântat cu corul bisericesc la serbarea eriolor 
mai multe cântece patriotice.

In 24 Iunie 1938 a organizat serbarea de sfârşit de an şcolar la liceul de băieţi 
„Decebal", cu care ocazie a obţinut cu orchestra şi corul acestu liceu un mare succes moral.

In cursul acestei veri a făcut cu corul meseriaşilor români din Deva o excursie 
la Geoagiu, unde a cântat la serviciul religios din biserica ortodoxă română de acolo.

O reuşită serbare a mai organizat în 4 Septemvrie 1938 în parcul oraşului cu 
Reuniunea meseriaşilor români dm Deva, pentru strângerea de fonduri pe seama acesteia.

In revista „Ştiu", apărută în vara acestui an, şi-a publicat compoziţia ,,In pădurea 
înverzită".

La 15 Octomvrie 1938 a organizat cu corul meseriaşilor români în restaurantul 
„Bucureşti" din Deva, tradiţionala serbare a culesului de vii.

La 30 Noemvrie 1938, cu corul meseriaşilor români şi corul liceului de băieţi. 
„Decebal" şi al Şcoalei Normale de băieţi din Deva a dat răspunsurile la slujba religioasă 
servită în biserica română ortodoxă penlru comemorarea marelui mitropolit Andrei Şaguna 
şi cu această ocazie a executat compoziţia lui D, Cunţan „La mormântul marelui Andrei',



„ O preţioasă contribuţie a dat la reuşita serbării din 1 Decemvrie 1938 organizată
la teatrul orăşenesc din Deva pentru comemorarea unirii Ardeiului cu patria mamă, fiind 
felicitat de reprezentanţii tuturor autorităţilor, pentru cântecele naţionale cântate cu multă 
însufleţire şi măiestrie de orchestra şi corul liceului de băieţi „Decebal“.Un însemnat con
curs au mai dat, sub conducerea profesorului Ignaton, orchestra şi corul liceului „Decebal* 
Ia serbarea obiceiurilor de Crăciun organizată în 17 Decemvrie 1938 la teatrul orăşenesc 
de şcoalele din Deva.

Cu corul meseriaşilor români din Deva a organizat în ziua de 26 Decemvrie 1938 
o serată culturală în sala festivă a Camerei de Muncă cu un program bogat şi frumos, pe 
care l-a executat cu un deosebit succes.

De 24 Ianuarie 1939 a organizat la liceul de băieţi „Decebal“ o frumoasă serbare 
naţională cu orchestra şi corul acestei şcoli.

In 17 Februarie 1939 a ţinut o conferinţă la şcoala ţărănească, organizată în Si- 
meria-Veche, de harnicul învăţător de acolo Adam Dula, despre frumuseţea cântecelor ro
mâneşti, îndemnând pe ascultători să înfiinţeze coruri la sate, acestea fiind un puternic mij
loc de propăşire a neamului nostru.

Cu corul şi orchestra liceului de băieţi „Decebal** a mai cântat la şezătorile pe 
care şcoala le-a organizat în 26 Februarie şi 19 Martie 1939 cu părinţii elevilor.

In 5 Martie 1939 a ţinut conferinţe în comunele Gurasada şi Câmpuri-Surduc des
pre muzica, obiceiurile şi portul românesc, fiind ascultat cu multă plăcere de sătenii ve
niţi aici la cursurile şcoalelor ţărăneşti.

Conferinţe cu asemenea subiect a mai ţinut în 9 Martie 1939 în Petroşeni şi în 
19 Martie 1939 în oraşul Haţeg

La serbarea organizată în sala teatrului orăşenesc pentru comemorarea zilei de 10 
Mai» a executat cu corul tuturor şcolilor din Deva mai multe bucăţi muzicale patriotice, 
cu un succes deosebit de mare.

Altă serbare frumoasă a organizat în 18 Iunie 1939 cu ocazia sfinţirii drapelului 
Reuniunii meseriaşilor români din Deva, la care au luat parte toţi conducătorii autorităţi
lor din localitate, precum şi reprezentanţii reuniunilor de meseriaşi din alte oraşe.

La serbarea de sfârşit de an şcolar dela liceul de băieţi „Decebal" din Deva, 
ţinută la 24 Iunie 1939, a cântat cu orchestra şi corul acestei şcoli mai multe cântece na
ţionale, obţinând şi de astă dată un mare succes,

Cu orchestra şi corul liceului „Decebal" a mai dat concurs la câteva serbări 
străjereşti, iar în ziua de 16 Decemvrie 1939 a organizat la teatrul orăşenesc din Deva, o 
frumoasă serbare a datinelor de Crăciun.

Un concurs de asemenea preţios, l-a dat cu orchestra şi corul liceului „Decebal“fla 
serbarea zilei de 10 Mai 1940, ţinută la teatrul orăşenesc din Deva, având şi de astă dată 
un succes deosebit de frumos.

Intre timp a fost distins cu „Medalia Centenarului Regelui Carol 1“ pentru contri
buţia adusă înzestrării armatei române.

La serbarea de sfârşit de an şcolar, de la liceul de băieţi, organizată în 15 Iunie 
1940, i s’a cântat de către profesorul Limbeanu, mişcătoarea doină „De-ar fi trăsnit Dzeu 
muntele dela Braşău şî talpa leagănului meu", obţinând, atât cântecul cât şi.cântăreţul, un 
succes desăvârşit.

In revista „Ştiu" dela 1 Februarie 1941 şi-a publicat compoziţia „Lung e drumul
Clujului1*, aranjată pentru solo şi voce, cu acompaniament de pian,

La 21 Aprilie 1941 a organizat cu corul meseriaşilor români din Deva o serată
dansantă la Casina Naţională, obţinând un mare succes. Cu acelaşi Cor a dat un preţios

„ concurs la serbarea organizată în 9 August 1941 sub patronajul prefectului judeţului Hu
nedoara, Colonel C, Dumitrescu, la teatrul orăşenesc, executând piesele muzicale: 1. Din 
şezătoare, de Ion Vidu, 2. Doina lui Lucaciu, de I. Ignaton, 3. Pui de lei, de I. Brătianu,

. * toate cu acompaniament de orchestră’
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Tot cu acest cor a contribuit la reuşita festivalului, dat la teatrul orăşenesc, în 
31 August 1941, pentru „Darul soldatului", executând cu mare succes două cântece patrio
tice, cu acompaniament de orcheslră.

O frumoasă şezătoare a organizat cu elevii clasei a VllI-a dela liceul „Decebal" 
la spitalul de răniţi din Deva, cântându-le mai multe cântece naţionale şi vorbindu-le despre 
lupta dusă de poporul român pentru biruinţa crucii şi desrobirea gliei noastre strămoşeşti.

In seara zilei de 12 Noemvrie 1941, luând parte la banchetul oferit ziariştilor spa~ 
nioli care, însoţiţi de poetul Aron Cotruş, au venit şi în judeţul Hunedoara, ca să ne cu
noască regiunea de aici; a cântat doine şi cântece populare din bogata sa colecţie de 
cântece şi doine vechi din popor, până acum nepublicate. Despre puternica impresie ce 
au făcut-o aceste cântece asupra fraţilor noştri spanioli s'a vorbit la postul de Radio 
Madrid, unde s'a amintit şi despre numele profesorului Ignaton din Deva.

Din compoziţiile muzicale ale fostului său "profesor, tenorul Al. Grozuţă a cântat 
în nenumerate rânduri la postul de Radio-Bucureşti.

O nouă şezătoare pentru răniţii din spitalul militar din Deva, profesorul Ignaton a 
organizat cu elevii liceului „Decebal*, în ziua de 16 Noemvrie 1941, în sala festivă a Şcolii 
Normale din localitate, executând un program bogat şi frumos. Cu această ocazie a vorbit 
despre „Muzica populară românească şi caracteristicele ei“. Exemplele pentru întărirea 
celor spuse le-a dat din bogata sa colecţie de doine şi cântece populare, culese din jude
ţul Hunedoara, pe cari singur le-a explicat şi cântat, acompaniat de orchestra Csengerl 
din Deva. Succesul acestei conferinţe precum şi întregei şezători a fost foarte mare.

Cu orchestra şi corul liceu'ui de băieţi „Decebal" a mai dat un foarte preţios con
curs la serbarea obiceiurilor de Crăciun, organizată în 18 Decemvrie 1941 de Comitetul 
judeţean de patronaj la teatrul orăşenesc. Corurile precum şi tabloul viu, prin care se arăta 
neclintita noastră dorinţă de a ne recuceri teritoriile ce ne-au fost smulse, au stârnit în 
publicul d’n sală un entusiasm neobişnuit de mare.

Cu orchestra şl corul liceului „Decebal" a organizat o frumoasă serbare şcolară 
în sala teatrului orăşănesc, în ziua de 26 Martie 1942, cu care ocazie s’au împărţit da
ruri orfanilor şi copiilor invaliz'lor de războiu precum şi elevilor săraci şi refugiaţi de 
către Consiliul de patronaj.

Cu elevii clasei a Vil-a dela liceul „Decebal" din Deva, a desfăşurat în cursul 
lunii Aprilie 1942, o puternică propagandă culturală în comunele Mintia şi Ilia, din jude
ţul Hunedoara.

Deosebit de mişcătoare a fost serbarea de şfârşit de an şcolar, pe care profesorul 
Ignaton a organizat-o în 31 Mai 1942, la teatrul orăşenesc. Frumoasele cântece patriotice, 
între cari câteva compoziţii proprii, cântate sub conducerea sa, de corul şi orchestra li
ceului „Decebal" au cutremurat adânc sufletul ascultătorilor. Sufletul acestora mai era 
mişcat de tablourile atârnate pe pereţii scenei şi cari înfăţişau pe martirii şi eroii trecu
tului nostru de suferinţe, pe Mareşalul Conducător, pe Regina şi Regele nostru. In mo
mentul însă când deasupra scenei a apărut harta României cu Ardealul cedat, înfăşurat 
în doliu şi luminat în principalele lui oraşe, de becuri electrice, iar corul a început să 
intoneze marşul „Treceţi batalioane . . .“, publicul a fost cuprins de o sguduire atât de 
puternică, încât serbarea s’a transformat într o adevărată manifestare naţională. întreg 
publicul, ridicat in picioare, a început să cânte, împreună cu corul elevilor, sub condu
cerea profesorului Ignaton, imnul „Deşteaptă-te Române*.

Rar s’a mai văzut în Deva o serbare atât de înălţătoare pentru tineretul şcolar, 
ca această. O serbare culturală tot atât de frumoasă a organizat, cu elevii liceului „Dece- 
bal“ din Deva, în 28 Iunie 1942, în comuna Călan, iar mai târziu alta, în parcul din Deva.

In 4 Octomvrle 1942, a organizat cu corul bisericesc, sub patronajul prefectului ju
deţului Hunedoara, Colonel C. Dumitrescu, serbarea culesului de vii, ale cărei obiceiuri au 
fost admirate, îa deosebi, de locuitorii români, veniţi din alte părţi. La serbarea de seară 
a cântat şi orchestra Regimentului 4 Grăniceri, sub conducerea sublocotenentului Doroga, 
fost un talentat elev al profesorului Ignaton,
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Ia 28 Octomvrie 1942 s'a inaugurat teatrul orăşenesc din Deva, al cărui local, 
reparat în întregime, a fost sfinţit de protopopul Teofil Chlffa şl căruia I s'a dat, la pro- 
nerea profesorului Ignaton, numele marelui compozitor ardelean şi fost director al Con
servatorului din Cluj, Gheorghe Dima, pe care l-a avut profesor la liceul românesc din 
Braşov. La festivalul din seara acestei zile, tenorul Alexandru Grozuţă a cântat, cu un 
deosobit farmec, multe din cântecele fostului său profesor Ignaton, fiind îndelung aplaudaţi 
atât cântăreţul, cât şi compozitorul.

Pe scena acestui teatru, profesorul Ignaton a reprezentat cu corul bisericesc al 
meseriaşilor români din Deva şi cu sprijinul orchestrei Regimentului 4 Grăniceri şi a 
Batalionului 7 Vânători de Munte, opereta „La şezătoare", de Tiberiu Brediceanu, obţinând 
un succes deosebit de frumos.

Mă opresc aici din scris despre munca domnului profesor Ion Ignaton în ogorul 
culturii româneşti. Cele scrise despre dsa în acest articol au pornit numai din gândul de 
a arăta tineretului şcolar dela liceul la care am avut norocul să servesc în anii mei de 
refugiu, că nu poate fi pe lume îndeletnicire mai frumoasă pentru un om, ca munca izvo- 
rîtâ din dorinţa de a-şi înălţa poporul din care face parte. De-ar fi acesta un slnjbaş cât de 
mic, de-ar munci la o întreprindere cât de neînsemnată, dacă munca lui e făcută cu tra
gere de inimă, ea devine pentru patrie tot atât de folositoare, ca şi când ar fi făcută de 
cei mai mari dregători ai ţârii.

Spre a dovedi şcolarilor acest lucru, am înşirat aici, an de an, munca unuia din 
cei mai vechi profesori dela această şcoală, desfăşurată fără altă preocupare, decât aceea 
de a contribui la propăşirea culturală a neamului românesc şi la închegarea unităţii lui 
naţionale,

Aceasta este, în adevăr,puterea cântecului românesc. Poporul român este un mare 
cântăreţ. Prin cântecele sale el şi-a păstrat cu toate veacurile de robie, în care l-a aruncat 
vrăjmăşia soartei, sufletul curat, limba frumoasă şi nădejdea în vremuri mai bune. Tot 
prin cântec îsi alină durerile şi-şi întreţin nădejdile de mai bine, fraţii noştri cari îşi tră- 
esc vieaţa sub stăpânire străină şi tot cântecul este legătura cea mai puternică între noi şi ei.

Un unchiu al meu, vestit cântăreţ din fluer, fiind soldat în armata austro-ungară, 
se afla în timpul trecutului războiu pe frontul gaiiţian. Tranşeele în care stătea erau aşa de 
aproape de cele ale Ruşilor, încât vorbele dela duşman ajungeau până la urechile soldaţi
lor austrieci. Intr'o seară cu lună frumoasă, cu aer cald şi cu linişte primprejur, unchiul 
puse fluerul la gură şi începu să cânte o doină de dor de pe valea Someşului Sfârşind 
cântecul, din tranşeele ruseşti izbucni în tăcerea serii ua glas în româneşte: „Mai cântă 
măi frate, că tare ne place cum cânţi!“

Erau vorbele unui Român basarabean. Se aflau faţă în faţă, fără să fi ştiut până
atunci, Români din Ardea) cu Români din Basarabia, puşi de asupritorii lor să tragă
unii în alţii, ca să profite duşmanii neamului nostru. Cântecul românesc a făcut să se cu
noască şt să se înfrăţească. Ruşii au fost nevoiţi să aducă trupe de alte neamuri în locul 
Românilor basarabeni, fiindcă aceştia nu mai voiau să împuşte în frăţiilor.

La întărirea unităţii sufleteşti a neamului românesc de pretutindeni a ţintit profe
sorul Ignaton prin cântecele ce le-a cântat cu orchestra şi corul liceului de băieţi din
Deva şi cu corul meseriaşilor români din acest oraş la serbările culturale date de el în 
răstimpul unui sfert de veac. Unitatea şi libertatea întregului popor român trebue să fie 
şi ţinta tineretului nostru şcolar. La această ţintă însă nu se poate ajunge decât prin 
muncă şi dragoste de neam,

Ş Z  LU P U
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Originile strămoşilor noştri
de Nicolae Gostar

Ţara noastră pe care o locuim noi azi, înainte cu 2000 de ant, era 
stăpânită de un popor de origine tracă, pe care istoricii vechi îl numeau cu 
numele generic de Geţi, iar mai târziu de Daci. înainte ca Dacii să fi apărut 
în istorie, nu putem şti ce fel de popoare au stăpânit aceste plaiuri şi aceşti 
munţi. De pe la anul 3800 înaintea erei noastre, găsim pe pământul nostru 
urmele Thracilor, care se întindeau dela marea Egee şi marea Adriaticâ 
până la Dunărea panonică, pănă în Carpaţfi Păduroşi şi până la râul Don.

înainte însă de apariţia Tracilor a trebuit să existe o altă rasă de 
oameni, pe care de altfel nu-i cunoaştem decât din recentele săpături arheo
logice, Ei au trăit în vârsta neoliticului, adică a pietrei lustruite. Urmele 
care ne-au rămas dela ei, sunt de cea mai înaltă importanţă pentru noi 
Românii, fiindcă era singura civilizaţie mai înaltă în Europa şi care a schim
bat toate formele de manifestare ale popoarelor din împrejurimi.

Aceşti Prethraci sunt mult mai înaintaţi în ce priveşte arta ceramicei 
decât Thracii care vor apare mult mai târziu. Prin săpăturile executate la 
Cucuteni (Iaşi), s'au scos la lumină obiectele acestora, majoritatea lucrată din 
din piatră de silex şi os, fabricate cu destulă îndemânare. Unele din aceste 
obiecte au fost folosite şi ca arme şi ca unelte casnice. Această civilizaţie a 
format faza importantă din desvoltarea inteligenţei omeneşti, care a deschis 
apoi adevăratele căi ale progresului omenesc.

Cultura neolitică a Daciei arhaice, sa manifestat cu mult înaintea anu
lui 2000 a. Hs. şi a putut începe deci de prin anii 6000—5000 a. Hs. şi a 
ţinut până pela 2500—2000 a. Hs. Ce popor sau ce rasă a locuit atunci 
aceste meleaguri? Unii cred că erau o ramură a Arilor veritabili, alţii în
clină să fiş premergătorii Arilor, alţii cred că au fost chiar Thracii, alţii din 
contră afirmă că odată cu vepirea Thracilor se stinge şi civilizaţia neolitico- 
dunăreană.

Despre acest mare popor (rasă) petracic, ştim că ei au fost primii 
care au desţelenit locurile pustii şi au făcut agricultură, au tăiat păduri cu 
mijloace foarte rudimentare, îşi construiau bărci pentru pescuit, case pe apă
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sprijinite de piloni sau construite pe pământ, au ridicat ziduri şi valuri pe 
pământ spre apărarea locuinţelor, făceau comerţ, au îmblânzit animale de 
care se foloseau în agricultură şi îşi făureau idoli de lut în formă de om sau
de animale.

Au fost primii care au căutat să reprezinte corpul omenesc şi au cău
tat să-i dea acestuia o formă cât mai geometrică, făcând fjgura uneori chiar 
să zâmbească, picioarele statuetelor erau împreunate (ca cele din Egiptul 
arhaic), mâinile lipseau, şoldurile, mai ales la statuetele femenine, foarte mult 
desvoltate. S’au găsit astfel de statuete la Cucuteni (Iaşi), unele masculine, cele 
mai multe însă femenine. Unele din ele au jghiaburi, altele au desene spira- 
lice în culori, ceea ce dovedeşte obiceiul tatuării.

Statuete antropomorfe s’au mai aflat şi în Ardeal, în jurul Braşovului 
şi la Turdaş (Hunedoara) şi la Nandru (Hunedoara). O scenă de cult, săpată 
în lut nears, s’a aflat în 1930 la lacul Teii în Muntenia. Figurile dela Turdaş 
şi Nandru sunt mult mai artistic lucrate, nu sunt însă aşa de durabile ca 
cele dela Cucuteni. La Nandru sunt bine reprezentaţi idolaşii în formă de 
animale.

In Muntenia, in staţiunea preistorică dela Vidra (Ilfov), s’a aflat un 
vas în formă omenească femenină, mâinile sunt desfăcute de trup, dar îm
preunate pe piept, pe corp are diferite desene, în formă de linii şi cercuri, 
reprezentând fără îndoială obiceiul tatuării. Şoldurile şi la această zeiţă, sunt 
foarte mult desvoltate. Vasul, în forma unei persoane în momentul rugăciunii 
sau adunării, de sigur că avea o semnificaţie tot religioasă şi se folosea în 
timpul practicării cultului.

Neoliticul din Dacia întrece toate celelalte forme de manifestare, prin 
frumoasele vase pictate, care pot să stea alăturea de cele mai frumoase vase 
pe care le-a dat, în decursul secolilor, lumea civilizată, prin eleganţa culori
lor cât şi prin fineţea formei vasului. Această formă de* manifestare, aflată 
numai in Nordul Dunării, arată că acest popor s‘a ridicat pe o treaptă des
tul de înaltă în cultură, faţă de celelalte popare şi că pe primul plan stătea 
dorinţa de a-şi exprima ceea ce simte într’un mod cât mai frumos. Aicea la 
noi deci trebue să fi existat un popor mult superior vecinilor de pe atunci, 
a cărui civilizaţie nordică, combinându-se cu cea a Cretanilor, care venea 
din Sud, au dat la întâlnirea lor arta sau cultura helenă.

La Turdaş, pe Mureş, a fost o adevărată metropolă a acestor PrethracL 
S’au aflat aici temeliile unor case foarte încăpătoare, vetre cu urme de foc 
foarte îndelungat, dovadă că s’a dus o viaţă sedentară de mai multe milenii 
chiar. Ei nu au fost nomazi cum erau cele mai multe popoare din epoca 
neoliticului. Aveau sanctuare, sate cu străzi largi şi ceea ce e mai important, 
e că s’a găsit la Turdaş o cărămidă cu caractere încă necunoscute nouă. Să fi 
posedat un alfabet? Sau poate erau simple semne magice? Nimic nu putem 
spune încă sigur. In primăvara anului trecut am găsit chiar eu în staţiunea pre
istorică dela Deva, un idolaş în formă de animal, mutilat de altfel, pe a că
rui parte inferioară se află gravate cinci semne, în formă de linii frânte.
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Urmele acestora sunt foarte numeroase la noi în ţară şi peste toată 
întinderea ţării noastre, ba încă mai mult, depăşeşte zona noastră, întinzân- 
du-se până departe peste graniţe, având totuşi ca centru ţara noastră, — In 
Transilvania centre mai importante avem la Turdaş, Deva, Nandru şi în ju
deţele Alba, Târnava-Mare, Sibiu şi Braşov, In Oltenia şi Muntenia la Poroina, 
Coţofeni, Lacul Teii, Glina, Vidra, Boian şi Gumelniţa, In Dobrogea la At- 
mageana Tătărească şi Cernavodă- In Moldova la Cucuteni, Ruginoasa şi Fe- 
deleşeni. In Bucovina la Şipeniţ pe Nistru, iar în Basarabia la Petreni şi la 
Zeograd Drokijr pe Răut, Inafară de ţara noastră, Th, Volkov semnalează în 
guvernământul Kiewului 16 staţiuni de felul acesta, pe valea Bobriţei un 
afluent al Bugului, două, la Kolodişte şi Lukowca, iar în Galiţia 18 staţiuni. 
La Sud de Dunăre avem la Clicevai şi Vmca în Serbia, laYamboli pe valea 
Tonsului, la Hagia Elia şi Platanaki între Vardar şi Salonic şi la Diminî 
lângă Volo,

Acest popor deci foarte numeros, care ocupa odată ţara noastră, întin- 
zându-se până departe peste graniţele ţării noastre a continuat sa trăiască cu 
civilizaţia lui, până pe la anul 2500 a. Hs. când nî se semnalează noui invazii 
de-ale popoarelor arice.

Despre aceste triburi arice, care îşi fac tocmai acum apariţia, nu putem să 
spunem încă prea multe, decât că, venind de undeva din apus sau poate din 
Nord, încetul cu încetul se introduc peste aceşti vechi locuitori ai Daciei, 
Cultura vechilor băştinaşi începe să dispară printre nouii veniţi cari aduceau 
cu ei industria bronzului. In orice caz pe la anul 2000 a, Hs, se constată în 
Dacia prezenţa învingătorilor şi a învinşilor. Prin sec. XII. a, Hs. câteva tri
buri din aceşti Aborigeni împinşi şi ei de alte invazii, se duc în spre Sud, 
iar după ce străbat munţii Epirului se aşează în câmpia Thesaliei peste vechii 
locuitori cari erau pe atunci Pelasgii,

Aceştia au fost Thesalienii, Ei erau un popor de călăreţi, dovadă că 
trebuiau să vie de undeva din pustă, iar dacă ţinem seamă de drumul ce l-au 
parcurs şi direcţia munţilor Epir, au trebuit să coboare numai din Panonia. 
Deci şi ei erau reprezentanţii civilizaţiei neolitico-dunărene.

Istoricul francez Jacques de Morgan a arătat că poporul dorian care 
năvăli în Peloponez, relativ prin sec. X. a- Hs. era tot din părţile Dunării, 
unde au locuit multă vreme şi apoi împinşi de noul invazii au trebuit să-şi 
părăsească locuinţele, oprindu-se de abia în Peloponez. Dovadă că primele 
manifestări artistice ale Grecilor, acele mici statuete de lemn numite xoana 
sunt de o formă identică cu idolaşii de lut din Dacia Neolitică. Apoi pictura 
vaselor, obiceiu atât de răspândit în Grecia, se întâlneşte mai înainte în Dacia, 
de unde printr’o mare emigrare, obiceiul a trecut în Helada.

Atât năvălirea Thesalienilor şi a Dorienilor în Helada, peste vechile 
populaţii pelasgico acheo-miceniene, dovedesc că ei au trebuit să plece din ţara 
lor, în urma unei invazii foarte puternice. Aceşti năvălitori au fost Thracii. 
Năvălitorii ajung să pună stăpânire pe întreagă vechea ţară a băştinaşilor, 
ajungând dela râul Don pânâ la marea Egee. In orice caz prin anii 1200 a. 
Hs. ei ajunseră în contact cu Acheii.
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Thracii nu ştim sigur cărei rase au aparţinut, deoarece limba lor nici 
azi nu o cunoaştem şi deci pe cale filologică nu putem să ne exprimăm. Ei 
la început formau trei mari grupe: Thracii propriu zişi, apoi Geţii, numiţi şi 
Daci şi apoi Cimmerienii. Thracii locuiau partea sudică a Dunării până la 
marea Egee, Geţii locuiau relativ tara noastră de azi până la fluviul Tyras 
(Nistru), la apus atingeau Tisa, iar Cimmerienii se întindeau dela fluviul Tyras 
până la Don, ocupând şi podişul Cubanului.

Papirusurile egiptene ne vorbesc despre un popor de rasă albă, care 
stăpânea odată toată Asia Mică şi îşi întinse stăpânirea până la graniţele 
Egiptului, de fapt şi Istoria Sfântă îi menţionează în multe rânduri. E vorba 
de Heteeni sau Hitiţi sau Kheta. Despre acest popor het sau hit, Orest Tafrali 
credea că e înrudit cu poporul trac, deoarece numele de het cu get se asea
mănă şi deci poate fi vorba de o înrudire. Iar după unii savanţi, cum au 
fost bunăoară Winckler şi Hrosny, au dovedit că Heteenii vorbeau o limbă 
înrudită cu latina rustică şi că deci şi Geţii vorbeau un dialect apropiat de 
al Heteenilor. Toate aceste argumente însă nu ne dau posibilitatea să ne aflăm 
originea strămoşilor noştri în Orient, deoarece nu le cunoaştem limba, iar 
puţinele cuvinte care ni s’au păstrat dela Daci, ne îndreptăţesc mai mult să-i 
considerăm ca făcând parte din rasa Slavilor. Nici motive prea puternice de 
vieaţă orientală nu găsim la strămoşii Daci, spre a spune că erau înrudiţi 
cu Heteenii.

Cam prin anii 1600 a. Hs, încep dinspre podişul Iranului, marile miş
cări de popoare de origine ariano-iraniană. Ei pornesc din ţara lor înainte 
de a trăi marele Zoroastru. O ramură a lor năvăleşte în Mesopotamia, unde 
sunt constataţi prin sec. XV. în inscripţiile cu scriere cuneiformă. Invadează 
apoi Siria şi Asia Mică, unde duc cultul zeiţei Anaita. Un al doilea val aî 
acestor Iranieni, pe care noi îi cunoaştem sub numele generic de Sciţi, vin 
pe la Nordul mării Caspice şi se aşează pentru câtva timp în Sudul stepei 
Rusiei. Aici, prin anii 1200—1100 a. H, ajung în atingere cu Cimmerienii. 
Sciţii au exercitat o mare influenţă asupra acestui popor, în primul rând din 
punct de vedere tehnic şi apoi politic. Cimmerienii învaţă şi ei să se folo
sească de fier pe care îl aduceau Sciţii, cultură pe care o învăţaseră şi ei 
dela alţi Arieni şi dela Mongolii din Asia mijlocie. Dar tot acum vedem la 
acest popor regi de origine iraniană, cum au fost Sandaksatru şi Teuspa, care 
au luptat cu dârzenie împotriva nouilor veniţi şi poate chiar şi Dygdamis să 
fie de origine tot un iranian, cu toate că după numele lui pare mai mult a 
fi un trac. Cimmerienii le-au rezistat câtva timp, dar nefiind uniţi, cum erau 
de fapt toţi Thracii, nu le-au mai putut rezista Sciţilor nomazi, astfel că în 
1076 a. Hs. — după cronologia lui Eusebius — şi după ce Cimmerienii îşi 
omoară şefii şi îi înmormântează pe malul Nistrului, lucru ştiut de Herodot,. 
diferite triburi invadează Dacia. De pe atuncea Nistrul era fluviu de graniţă 
mică. Din acel an apoi Dacia a fost întruna invadată de aceşti barbari, care 
luaseră cu ei şi pe Thracii Treri, urmând drumul prin Bugeac din cauza 
presiunii Geţilor ce se exercita din apus, trecând apoi prin Dobrogea, mer
gând tot pe malul mării, distrugând coloniile greceşti de curând întemeiate»

75



încât până prin sec. VIII. toţi Cimmerienii trec în Asia Mică, unde ocupă 
Troia. Arheologii au arătat că Troia VII. (stratul al şaptelea de cultură) repre
zintă o adevărată barbarie faţă de Troia IV-a a lui Priam. Inafară de acestea 
Dacii care au fost târîţi cu Cimmerienii şi-au întemeiat în Bosfor o cetate 
care tocmai pe ei îi aminteşte şi anume Dakiviza. In sec. VII., Cimmerienii 
ameninţau Efesul. Un poet liric din Efes, Callinos, îşi îndemna compatrioţii 
la bărbăbăţie spre a putea face piept barbarilor. Iată ce spunea el într’o elegie:

„Cât veţi sta In nepăsare? De vecini nu vi-e ruşine,
De trăiţi în lenevie, şî vă 'nchipuiţi că-i pace"
Când în juru-ne pământul tot cuprins e de răsboiu?
A Cimerilor urdie crunt spre noi se năpusteşte ,. .“

(trad, de Şt. Bezdechi Cluj 1927)
Sciţii îşi fac apariţia în Dacia imediat după totala plecare a Cimme- 

rienilor. In Sudul Rusiei ei s’au aşezat definitiv de abia prin sec. VII. In Ar
deal ajung tot prin sec. VII. iar în Thracia nu mai în sec. VI. Ei invadează 
Dacia pe mai multe căi. Primul val a trecut prin Nordul Moldovei, prin Bu
covina şi Galiţia, ajungând până în spre Silezia, Alţii se ramifică spre păsurile 
Carpaţilor Slovaciei, aşezându-se apoi în Pusta Panoniei şi în special în Nor
dul ei. Un al doilea val străbătea păsurile Carpaţilor noştri, trecând în Ardeal 
şi aşezându-se mai cu seamă pe Târnava şi Mureş. Al treilea val a trecut 
în câmpia munteană, apoi străbate Oltenia, Banatul, Serbia şi se opreşte în 
Uiria pe ţărmul mării Adriatice. Al patrulea val prin Dobrogea, ajungând 
până la munţii Haemus. Ultimii Sciţi ai acelui de-al doilea val, au fost con
stataţi prin Galia, împreună cu Geţii tărîţi de ei, care au întemeiat cetatea 
Decetia, astăzi Decize, de care ne vorbeşte Caesar (de Bello Gallico, VII, 33). 
Acest fenomen e cunoscut în istorie sub numele de prima năvălire a Arilor 
asupra Europei la anul 1000 a. Hs,

Herodot ne mai păstrează o ştire foarte importantă, spunând ca Sciţii 
au emigrat din ţara lor, adică din Nordul Mării Negre, unde se aşează pe 
ruinele statului Cimmerian, din cauza Massageţilor, tot un popor de origine 
iraniană, care va da apoi mult de lucru Perşilor. In Ardeal printre vechii Dacii 
se aşezară Sciţii pe care Herodot îi numeşte Agatirşi, ceea ce înseamnă oamenii 
regelui şi care locuiau la râul Maris — Mureş —. In Dacia, inafară de Aga
tirşi, ei au lăsat mai multe triburi, cum au fost Si(n)ginii care locuiau prin 
Banat, Sargaţii pe cursul mijlociu al Şiretului, Paleii, pe cursul inferior, Sacii 
la răsărit de Durostorum şi alţi Saci lângă Apulum — Alba Iulia — şi Napeii 
din Bărăgan.

Totuşi în cele din urmă, Sciţii din Dacia sunt asimilaţi complet de 
către Daci. Chiar şi Herodot ne spunea despre Agatirşi că pe timpul lui nu 
mai erau Sciţi, erau numai fraţi cu Sciţii şi cu Gelonii şi erau Sciţi tracizaţi. 
Graniţa politică de răsărit a Dacilor ajungea iarăşi până la râul Nistru.

Ba încă mai mult, un rege agatirs, Spargapeithes, avea conflicte cu un 
alt rege scit dela răsărit de Nistru, cu Ariapeithes, tatăl lui Skiles, lupte ce 
sau petrecut în jurul anului 500 a. Hs. Deci Agatirşii tracizaţi împreună cu 
Dacii băştinaşi făceau de strajă la Nistru, vechea lor graniţă din spre răsărit.
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Dar şi Dacii au luat multe dela Sciţi. In primul rând Sciţii aduceau 
cu ei industria fierului. începând cu anul 700 a. Hs. se introduce şi în Dacia 
această nouă industrie. Sciţii erau iubitori de podoabe, cum erau bunăoară 
Agatirşii. Acum încep să se exploateze minele de aur, deoarece Sciţii posedau 
unelte de fier, mai bune decât ale Dacilor care erau din bronz.

Şi Dacii poate scoteau aur, însă primele ştiri sigure le avem de abia
dela Agatirşi. Sciţii posedau legi, pe care Agatirşii le versificau şi le cântau 
Ia manie lor sărbători. Ei au mai adus în Dacia de sigur şi cultul zeiţei Anaitis, 
pe care o găsim şi la Arienii din Cappadochia şi din Pont, despre care ne 
vorbeşte Strabo (p 218). S’a găsit o astfel de statuetă, mutilată, la Năeni (Bu
zău), care ar fi aparţinut Sacilor, un trib scit, care ar fi locuit câtva timp 
prin părţile Buzăului. Ea reprezintă pe Marea Zeiţă a producţiei, a creaţei 
şi a vieţii vegetative de pe pământ. Sciţii au influenţat pe Daci şi în ceea ce 
priveşte politica; de atunci Dacii începură să aibe şi ei regi. In toponimea 
dacă, au rămas câteva numiri de Cetăţi şi de râuri. Aşa sunt cele două râuri 
din Scytia Mică, (A)sampeus şi Calabeus, amintite în anul 100 p. Hs. când 
insă Sciţii nu mai existau pe la noi decât în amintirea câtorva numiri. Asam-
peus vine dela cuvântul havan =  curat şi pathi =  cărare, deci Asampeus
— cărare curată. De aici poate şi în poezia noastră populară, versurile;

„Dunăre, Dunăre
Drum fără pulbere “.

Celălalt râu, Calabeus, vine dela cuvântul cala, ceea ce în limba sanscrită în
seamnă negru şi vedu, în frigiană înseamnă apă, deci Cala—vedu, Cala—bedu, 
Cala—ben(s) — apă neagră. Au dat chiar un nou nume Nistrului, pe care 
Dacii îi numeau Tyras, iar Sciţii i-au zis Danastru, de unde l-au luat şi Grecii 
zicându-i Danastris, iar Romanii Danaster. Apoi Prutul aşa cum îl numim 
noi azi, dela Porata, vine dela cuvintele de origine iraniană, par— auta(h) 
ţaodha =  ape şi din vechea indiană odati =  izvorînd) deci râu legat în ape 
(in izvoare). Chiar şi cuvântul de Dunăre (Danurius, Dunaris) se crede că 
vine tot dela Sciţi, deoarece Bessii, care erau nişte Thraci, îi ziceau Istros de 
unde l-au luat şi Grecii, Râul Apo, Caraşul de azi, ar fi tot o indicaţie a 
numelui iranian. Cetatea Zaldopa lângă Durostorum e tot de origine scitică 
ţzald =  galben şi apaş =  apă). Numele cetăţii Sacidava de lângă Apulum 
prima parte e scitică şi ne aminteşte de tribul Sacilor, iar dava e cuvânt cu
rat dac.

Dacii în timpurile bune au avut drept graniţă la răsărit fluviul Nistru, 
de acolo începând ţara Sciţilor; la Nord se întindeau până la Carpatii Pădu
roşi de azi, câteodată când erau în culmea puterii lor depăşeau această limită, 
ajungând până în Cadrilaterul Bohemei, La apus aveau drept graniţă Tisa, 
Întotdeauna chiar şi când pusta Panoniei a fost ocupată de barbarii Celţi şi 
Germani. Iar în Sud graniţă tradiţională a fost Dunărea, întinzându-se de cele 
mai multe ori chiar şi dincolo în Scita Minor sau Scitia Dacica şi când cetă
ţile greceşti dela mare plăteau tribut regilor geţi. Acestea au fost graniţele 
strămoşilor noştri Daci, pe care le-au lăsat moştenire Romanilor, iar Romanii 
ut le-au lăsat nouă. Lupta pe care trebuie s’o ducem noi pentru reîntregirea
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moştenirii milenare, e o luptă de respect faţă de străbunii noştri, e o luptă 
sfântă a dreptăţii şi a libertăţii noastre, pe care au dus-o înaintaşii noştri şi 
pe care noi trebuie s'o ducem la bun sfârşit.

Sciţii, după cum am mai spus, au venit din podişul Iranului, înainte 
de a trăi marele Zoroastru. Ei posedau, ca şi alte popoare arice din Iran, 
multe legende cu privire la zeii şi zeiţele lor, care fiind versificate, mai târ
ziu toate aceste cicluri de povestiri cu conţinut scitic, fiind adunate în cărfi 
au format epopeele sanscrite, care fac faima literaturii lor. Aşa s’a format 
Mahabharata lui Vyasa şi Ramayana lui Valmiki. Venind şi aşezându-se prin
tre Dacii aborigeni, au influenţat mult pe aceştia în ce priveşte poezia, pre
cum şi basme, care ne amintesc diferite povestiri din Mahabharata. Aşa avem 
povestea Tilatamei, (un capitol din această uriaşă epopee) şî cei doi urmaşi 
Sund şi Upasund. Dealtfel această legendă e comună tuturor Arilor. Există 
şi în literatura noastră „Răzbunarea lui Statu—Palmă—Barbă—Cot“, pe care 
V. Alecsandri a tratat-o în versuri. Aici Tilotama la noi a devenit frumoasa 
Trestiana, iar cei doi uriaşi Sund şi Upasund sunt Strâmbă-Lemne si Sfarmă- 
Piatră, care se ceartă între ei pentru frumoasa Trestiana, exact ca în poves
tea sauscrită. Şi alte multe poveşti pe care le posedăm noi Românii şi numai 
noi, sunt identice cu legendele din mitologia sanscrită. Sciţii aşa dar au şi o 
menire culturală la noi în Dacia. Apoi poeziile noastre lirice pe care le nu
mim noi azi doine, nu sunt altceva decât tot o influenţă scitică. E deajuns 
să ne amintim, că B, P. Hasdeu. căutând originea cuvântului doină, află câ 
vine dela sanscritul dhaina, care se mai păstrează încă în unele părţi ale 
Transilvaniei. Agatirşii aveau legi versificate. Nu putem pune la îndoială 
atunci influenţa culturală pe care au exercitat-o Sciţii asupra Dacilor în sec. 
VIII. până în sec. IV. când sund aproape toţi asimilaţi de către Aborigenii 
daci. Iar poeziile eroice sau de iubire, noi ştim că erau acompaniate întot
deauna cu un instrument muzical; în popor cântăreţul se acompania cu flue- 
rul iar la regi sau nobili cu harfa. Atât fluerul cât şi harfa, pot să fie de 
origine scitică şi mai ales harfa despre care ştim că îşi trage originea tocmai 
din India. Aşa îşi cântau durerea şi bucuria strămoşii noştri. Popor de ţărani, 
dar dornic de lucruri mari, rătăcind cu oile pe sub culmile munţilor, pe unde 
credeau ei că stătea retras părintele lor Zalmoxis, sau crescând herghelii pe 
întinsele lor câmpii, cu ochii veşnic la hotare, hotare pe care zeul lor le-a 
creat, spre dreapta apărare a poporului său. Iată de ce, au năvălit Cimmeri- 
enii, au năvălit Sciţii popoare mult mai puternice, Dacii n'au părăsit niciodată 
moşia lor. I-au ameninţat, i-au înfrânt şi i-au supus; au plecat apoi iarăşi..., 
şi cu mai multă reînsufleţire s’au reînâlţat străbunii.
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V

/*

M âhtuhisihe
Eu nu mai plâng durerea amintirii fără seamă 
Dar nici cenuşa seacă pe mândre aşezări 
Şi nu plâng de durerea ce sufletul mi-l sfarmă 
Când gândul mă întoarce pe fumurii cărări.

Eu nu mai gem sălbatec de brâul ce mă strânge 
Să-mi soarbă răsuflarea şi vie at a fără arme 
Şi nu tânjesc nevolnic, vedenii să-mi alunge 
O altă nălucire ce poate să se sfarme.

De strig, e fiindcă glasul aşa l-am moştenit 
Din moşii şi strămoşii cu a lor voroavă aspră 
Şi nu mă înspăimântă un (ipăt sumetit,
Ce alţii îl ridică săpănd dreptatea noastră.

Mai strig s’ audă lumea ce poate nu ne ştie 
Că sângerăm amarnic şi aşteptăm sfârşitul,
Când ne vom întoarce iarăşi pe moştenită glie,
Să străjuim prezentul, să îndreptăm trecutul.

Eu strig, dar cânt şi visul ce-l simt cum creşte treaz 
Mai sus decât furtuna şi norii de pe Ţibles;
II simt cum se frământă — ce luptă în Caucaz 
Şi atunci mă văd departe, pe o vale în Maramureş.

GRAD ŞTEFAN, el, V.
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S T R U C T U R A  ATOMULUI

Una din problemele care a preocupat cea mai mult omenirea a fost, fără îndoială, 
structura materiei, iar în timpurile actuale cea a atomului, partea cea mai mică a materiei, 
care păstrează încă proprietăţile ei.

Punctul de plecare a problemei structure! materiei îşi are originea în legea fun
damentală a chimiei stabilită în 1775 de către Lavoisier, în legea conservării materiei, căci 
imediat ce această lege a fost stabilită, o serie de savanţi ca; Berthollet, Proust, Dalton, 
Richter, Stas, Gay Lussac, etc., au început a studia cât mai variate reactiuni chimice sub 
diferite forme, stabilind legile cunoscute în chimie sub numele de legile ponderale şi legile 
volumetrice.

Odată ce aceste legi au fost determinate, s'a mers mai departe, căutându-se să se 
explice aceste legi şi astfel apare ipoteza atomică a lui Dalton pentru a explica legile pon
derale şi ipoteza lui Avogadro pentru a explica legile volumetrice.

In urma cercetărilor din ultimii ani cum sunt: studiul asupra structurei electricităţii, 
studiul substanţelor radio-active şl studiul transmutării elementelor, teoria atomică sufere 
o transformare sau mai bine zis o complectare.

Primul studiu care a făcut puţină lumină în structura atomică a fost studiul asupra 
naturei electricităţii.

Se ştie că în general aerul şi toate gazele sunt rele conducătoare de electricitate, 
dar că în unele condiţiuni, cum ar fi influenţa unei reacţiuni chimice, sub influenţa razelor 
X, sub o presiune redusă, gazele devin bune conducătoare de electricitate.

Să insistăm asupra ultime! posibilităţi prin care putem face un gaz bun conducă
tor de electricitate, studiu făcut pentru prima oră de către Hlttorf în anul 1868 şi comple
tat de către Crookes în 1879.

Să luăm un tub de sticlă lung de aproximativ 50 cm. cu un diametru de 3 - 4  
cm. prevăzut la cele două capete cu electrozi de aluminiu, puşi în legătură cu o bobină 
Ruhmkorff în funcţiune şi să urmărim în tub diferitele fenomene ce se petrec în tub în 
funcţie de presiunea gazului. Când presiunea gazului din tub este de o atmosferă, adică 
presiunea ambială, nu vom observa în dispozitivul nostru nici o descărcare electrică  ̂
ceea ce ne arată că gazul din tub este rău conducător de electricitate. Să începem să vidăm 
treptat tubul, Pe la presiunea de un sfert de atmosferă, vom observa că încep între elec
trozi să sară o serie de scântei. Gazul începe deci să fie bun conducător de electriciiate. 
Continuând a face vidul, scânteile ce sar de pe un electrod pe altul se înmulţesc din ce 
în ce, până când cei doi electrozi par a fi uniţi prin o coloană luminoasă de culoare 
albăstrue. In această fază presiunea gazului e a douăzecea parte din o atmosferă şi 
prezintă maximum de conduclibilitate. Coloana luminoasă ce uneşte cei doi electrozi se 
numeşte coloană pozitivă. Continuând a face vidul, vom observa că coloana pozitivă îşi 
schimbă coloarea devenind roşietică, prezentând o serie de discuri unul lângă altul. Gazai

80



a început să fie rău conducător de electricitate. Aceste discuri, la un moment dat, se des
prind de pe un electrod, îndreptându-se şi dispărând către celălalt electrod. In această 
fază, în tub apare în jurul electrodului de pe care se îndepărtează coloana roşietieă o> 
aureolă luminoasă, iar între coloana roşietică şi aureolă un spaţiu întunecat numit „spaţiul 
obscur al lui Faraday". Mărind gradul de vid până la o milionime de atmosferă, aureola 
luminoasă se desface de pe electrod lăsând în urmă un spaţiu obscur, numit „spaţiul ob
scur al lui Crookes", discurile roşietice nu se mai observă, iar pereţii tubului de sticlă, 
opus electrodului ce a fost înconjurat de aureola luminoasă, devin fosforescenţi de culoare 
galbenă verzue. In această fază gazul rămas în tub prezintă o rezistenţă mare din punct 
de vedere electric, iar tubul în această stare se cunoaşte sub numele de tubul lai Crookes.

Dacă cercetăm natura electrică a electrodului în jurul căruia au avut loc atâtea 
fenomene, vom constata că acest electrod e în legătură cu polul negativ al transformatorului.

Asupra tubului din această ultimă fază s'au făcut multe cercetări. Astfel în 1879 
Crookes ne arată pentru prima oră că în tub, de pe electrodul negativ, de pe catod, por
neşte o fâşie de raze, numite raze catodice, care se propagă în linie dreaptă, că aceste 
raze au o mare energie şi că ele pot fi derivate de un câmp magnetic.

Ceva mai târziu, 1844, Lecard ne arată că razele catodice străbat foiţe subţiri de 
aluminium, deci au o putere de pătrundere, iar în 1895 J. Perrin arată prin © experienţă 
simplă că radiaţiunîle catodice au o încărcare, o sarcină electrică negativă.

Din cauza importanţei deosebite a acestei experienţe să o descriem î
Intr' un tub Crookes electrodul pozitiv, anodul, este construit dintr’ urs eîindru de 

metal pus în legătură cu pământul. In interiorul lui se găseşte un cilindru Faraday legat 
prin un fir conductor cu un electroscop. Ar.odul prezintă un orificiu închis cu o foiţă sub
ţire de aluminiu. Punând în funcţiune un astfel de tub, catodul fiind la un potenţial mare 
(30.000 volţi) se constată că electroscopul se încarcă cu electricitate negativă. Această în
cărcare nu poate proveni decât dela radiaţiunîle catodice, căci anodul ce este In legătură 
cu pământul, formează un ecran electrostatic perfect in jurul cilindrului Faraday. Din 
această experienţă deducem faptul foarte important că radiaţiunîle catodice sunt încărcate 
cu electricitate negativă.

In rezumat stud'ile făcute de Crookes, Lenard şi Perrin asupra tubului Crookes 
duc la rezultatul că intr’ un astfel de tub, avem radiaţiuni încărcate cu electricitate nega
tivă, cari se propagă în linie dreaptă, având o mare energie şi străbătând foi subţiri 
de metal.

Odată determinate aceste proprietăţi principale ale radiaţiunilor catodice s’a căutat 
să se explice natura lor.

Primul care a emis o teorie în legătură cu natura acestor radiaţiuni a fost J. J, 
Thomson care spunea că aceste radiaţiuni sunt formate din părticele mici de electricitate, 
cari au fost numite electroni. El a şi determinat masa unui electron şi a constatat că ea 
este de 1840 ori mai mică decât cea a atomului de hidrogen, cel mai uşor atom. Cerce
tările de mai târziu a lui Millikan (1919) au dovedit acelaşi lucru.

Această descoperire a modificat cu totul teoria atomică, arătându-se că şi atomul 
este divizibil şi că conţine anumiie părţi de natură electrică.

S'a pus îndată întrebarea unde este sediul acestor electroni.
Primul care a răspuns la această întrebare a fost J. Thomson. Acesta a emis ipo

teza că atomul materia! este o sferă încărcată cu electricitate pozitivă, în interiorul căreia 
se găsesc electronii, care ar fi în mişcare în jurul centrului sferei.

Această ipoteză nu a durat mult, deoarece explicaţia matematică pe care a dai-o 
Thompson modelului său, se complica la număr mare de electroni. Afară de această, ipo
teza luî nu poate explica seriile spectrale ale hidrogenului şi heliului (seriile Balmer, 
Pickering, etc.), efectul Stark şi derivaţiunile mari pe cari le încearcă razele gama când 
trec prin foiţe metalice.

In 1911 Rutherford dă o nouă ipoteză asupra constituţiei atomul®!, un no» model
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atomic. Ei emite Ipoteca că atomul ar fi compus dintr' un nucleu central încărcat cu elec
tricitate pozitivă, în jurul căruia se rotesc pe mai multe orbite electroni, cu o iuţeală care 
să anuleze atracţia dintre ei şi nucleu. Acest model explică o serie de fenomene, cari 
înainte nu puteau fi explicate, atât fizice (fenomenul Zeeman, sau dedublarea razelor spec
trale, dacă ele sunt produse într’un câmp magnetic) cât şi chimice (reacţiile chimice ce se 
produc între atomi, datorită electronilor de valenţă de pe ultima orbită, ionii, etc).

Totuşi in urma unor cercetări nici acest model nu era perfect. Nu se putea explica 
formarea razelor aşa zise fine. Afară de aceasta, electronii ar trebui să cadă după un 
oarecare timp pe nucleu, deoarece in mişcarea lor emit diferite unde electromagnetice şi în 
consecinţă pierd energie, stricându-se astfel echilibrul dintre atracţia centrală a nucleului 
şi respingerea produsă de forţa centrifugă

In 1923 fizicianul danez Niels Bohr dă un nou model atomic care e mai mult o 
complectare a modelului lui Rutherford. El spune că electronii în mişcarea lor pe orbite 
în jurul nucleului nu emit nici o radiaţiune. In caz că trec de pe o orbită pe alta şi această 
trecere se face cu pierdere de energie, atomul emite radiaţîuni.

Bohr are meritul de a introduce în modelul său atomic şi noţiunea de cuantă, 
introdusă şi în ştiinţă de Planck şi care ar fi cea mai mică parte de energie.

Să presupunem că pe o orbită electronul are energia Wn, iar pe o altă orbită, pe 
care sare, energia Wm, atunci variaţia de energie a electronului prin această săritură va 
fi Wm-Wn.

Această diferenţă de energie se manifestă în afară prin o radiaţiune de o anumită 
frecvenţă n.

Bohr admite ca diferenţa aceasta de energie care dă naştere radiaţiunii cu frec
venţa n, este egală cu cuante, adică cu frecvenţa înmulţită cu constanta lui Planck.

In legătără cu mişcarea electronului pe diferite orbite, Sommerfeid, profesor în 
Miinchen, a stabilit că orbitele nu sunt numai circuiare, după cum a susţinut la început 
Bohr, ci şi eliptice, având într’ unul din focare nucleul. Prin această ipoteză se pot explica 
liniile din spectru cunoscute sub numele de „structuri fine".

S'au obţinut de asemenea succese mari prin aplicarea ipotezei lui Bohr, explicând 
anumite stări ale hidrogenului şi ale helîului. Astfel fizicianul P Epstein dela institutul 
din California aplică ipoteza lui Bohr atomului de hidrogen şi heliu când se găsesc într‘un 
câmp electrostatic. Rezultatul a fost că s'a obţinut cu toată precizîunea fenomenul determi
nat experimental de Stark, cunoscut sub numele de „efectul Stark“.

Dacă acest mod de a reprezenta un atom este destul de complicat studiul substan
ţelor radio-active şi a transmutării elementelor l-a complicat şi mai mult, arătând că nuc
leul cent-ai este la rândul lui şi el format din mai multe părţi.

Radioactivitatea a fost descoperită şi studiată odată cu descoperirea elementelor 
radioactive din familia uraniu-radiu, familia actiniu şi familia thoriu-mezothoriu, de către 
H. Becourel şi în special de soţii Curie. S'a constatat că aceste elemente şi în special ra- 
diul care este cel mai radioactiv element, emit mai multe radiaţîuni, dintre care mai impor
tante sunt trei: alfa, beta şi gama care pot fi separate printr'un câmp magnetic.

Să vedem ce sunt fiecare şi proprietăţile lor:
I) Radiaţiunile alfa, care au o mare putere de ionizare sunt încărcate cu electrici

tate pozitivă. Sunt puţin pătrunzătoare. Sunt deviate de un câmp magnetic sau electric. S’a 
stabilit că nu sunt altceva decât nudei de heliu. Masa unei particule va fi, în consecinţă, 
de patru ori mai mare decât masa unui atom de hidrogen.

II) Radiaţiunile beta sunt electroni, adică particule de eleclricitate negativă, cu o 
mică putere de ionizare, însă cu o mare putere de pătrundere. Ele sunt derivate într’un 
câmp magnetic în sens contrar radiaţiunilor alfa.

III) Radiaţiunile gama sunt vibraţiuni şi în consecinţă nu vor fi derivate în câm
pul magaetic. Se aseamănă cu razele X. însă au o lungime de undă mult mai mică, deci 
o putere de pătrundere mult mai mare.
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Odată cunoscută structura acestor radiatiunl s'a pus întrebarea care e cauza pro
cedurii lor?

Ipoteza confirmată mai târziu de Rutherford şi Soddy a explicat aceste radiaţiuni 
ca provenind din desintegrarea pe care o sufăr substanţele radio-active. Descoperirea ele
mentului emanaţie sau radon, născut din desintegrarea radiului confirmă această teorie.

In anul 1919 savantul Rutherford arată pentru prima dată că şi alte elemente se 
pot desintegra şi încă în mod artificial. Această radio-activifaie artificială ia naştere prin 
bombardarea elementului respectiv cu particule alfa emise de către radiu C, care sunt ac
celerate cu ajutorul unui câmp magnetic. Această accelerare se face în aparatul aşa numit 
clclotron.

Cu astfel de raze alfa s'au bombardat atomii elementelor uşoare dela litiu până 
la potasiu. Prin această bombardare s a produs o nouă radiaţiune necunoscută până atunci.

Soţii Jolliot Curie au studiat aceste radiaţiuni şi au găsit că au proprietăţi cu 
totul diferite de ale tuturor radîaţîunilor cunoscute până atunci.

Fizicianul Chadwick a lămurit misterul acestor raze, fapt pentru care i s'a acordat 
în 1935 premiul Nobel. El a stabilit că aceste radiaţiuni sunt formate din particule fără 
nici o sarcină electrică. Massa lor este mai mare decât aceia a protonilor de hidrogen. Un 
neutron gram este aproximativ 1,009 deci superioară sumei între masa protonului şl a 
electronului (1,0078). Faptul că nu se pot ioniza, adică nu li se poate da o sarcină elec
trică, a făcut ca aceste particule să primească numele de neutron.

Deoarece ştim că radiaţiunile iau naştere din desintegrarea atomului respeetiv, re
zultă că în nucleul acestor elemente se găsesc şi particule fără sarcină electrică, desigur 
numai în caz că aceste particule nu s’ar forma în timpul bombardării cu raze alfa.

S'a ajuns să se susţină de către unii ca Heisenberg şi Majorana, că nucleul ar fi 
format numai din protoni, cari sunt nuclei! atomilor de hidrogen încărcaţi cu electricitate 
pozitivă şi cu putere de pătrundere mai mare decât a particulelor alfa, şi neutroni, ipo
teza care înlocuieşte pe cea cn privire la existenţa electronilor nucleari.

După această concepţie, numărul neutronilor dintr’un atom ar fi egal cu diferenţa 
dintre greutatea atomică şi numărul protonilor.

Fizicianul american Carl David Anderson a descoperit însă, lucrând te laboratorul 
profesorului Millikan, încă o particulă pe lângă cele cunoscute. Această particulă, glsitâ 
cu ajutorul camerei Wilson, dealtfel ca şi celelalte particule, are o masă egală cu acea 
a electronului. însă este încărcată cu electricitate pozitivă. Din această cauză i s'a dat nu
mele de pozitron.

Diferiţi fizicieni, bazaţi pe aceste date, susţin că în constituţia nucleului atomic 
intră cele cinci particule pe cari le ştim şi anume i Particule alfa, Protoni, Neutroni, Elec
troni şi Pozitroni, cu o masă respectivă de 1,00817; 1,00894; 0 9.10—27, a pozitronului 
ne fiind încă stabilită.

S'a admis să se considere protonul ca rezultând din combinarea exotermică dintre 
un neutron şi un pozitron.

Felul cum sunt aşezate spaţial, în nucleu, aceste particule, până astăzi încă nu s’a 
putut stabili precis

Să vedem acum câteva din proprietăţile acestui nucleu studiate cu ajutorul emisi
unilor radioactive.

Să luăm întâi radiaţiunile alfa.
Important la aceste radiaţiuni este faptul că particulele respective au aproximativ 

aceeaşi iuţeală pentru un anumit corp radioactiv.
Particulele alfa fiind relativ uşoare, trecând prin corpii cu nudei grei, suni difu

zate de aceşti nudei, conform teoriei lui Gamow, care susţine că nucleul atomic este în
conjurat de o sferă, numită critică, care împarte spaţiul înconjurător în două; cel interior 
numit spaţiu de atracţie şi cel exterior sferei critice, numit spaţiul de repulsie.

Rezultă de aici că energia particulelor alfa trebue să fie foarte mere,pentru, ca săi 
poată produce desintegrarea atomului respectiv.
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Când se lucrează cu atomi grei, nuclei! acestora se pot considera că rămân în 
stare de repaus. Când însă se lucrează cu atomi uşori şi în special cu cei de hidrogen, 
particulele alfa pot să imprime nucleilor acestora, protonilor, iuţeli foarte mari, particulele 
alfa având o masă de patru ori mai mare decât acea a protonilor.

Dacă au fost uşor de urmărit aceste efecte a radiaţiunilor alfa, în cazul radiaţiuni- 
lor beta este mult mai greu. Fiind formate din electroni negativi şi aceştia având o massă 
neglijabilă, sunt influenfaţi foarte mult atât de electronii dimprejurul nucleului cât şi de nucleu»

In ultimul timp s'a constatat că iuţeala razelor beta prezintă o variaţie. S'a pus 
întrebarea dacă electronii au iuţeli deosebite când părăsesc câmpul radioactiv de unde se 
emit, sau aceste variaţîuni de iuţeli se produc când trec prin diferite corpuri. Cercetările 
au dovedit eă electronii părăsesc substanţele radioactive cu iuţeli diferite, adică cu ener
gii diferite, chiar pentru aceiaşi substanţă radioactivă. Pentru a explica acest fapt, s au 
dat diferite ipoteze. Mai importantă este acea a lui Pauli, desvoltată de Fermi, cari sus
ţin că odată cu particulele beta se emite şi o particulă numită de ei „neutrino", a cărei 
sarcină electrică este zero, iar masa cel mult egală cu masa electronului. Energia con
stantă de desintegrare a atomului radioactiv n'ar fi altceva decât energia acestei particule 
plus energia unei particule beta.

Deoarece acest „neutrino* nu s’a putut şi nu se poate pune în evidenţă, această 
explicaţie a rămas la stadiul de ipoteză.

In privinţa radiaţiunilor gama, cari sunt ca şi razele luminoase, de natură elec
tromagnetică, s’a pus întrebarea dacă emisia lor se face simultan cu desagregarea atomu
lui, sau după desagregarea acestuia.

Lise Meintner a susţinut că nucleul prin emisia particulelor alfa şi beta capătă o 
stare de excitare şi abia după ce se emit razele gama, adică cuante de energie, revine la 
starea de stabilitate,

O altă concepţie emisă de Ellias, susţine contrarul de ceea ce afirmă Meitner. Cer
cetările făcute chiar de Lise Meitner par să-î confirme însă ipoteza.

Referitor la energia particulelor alfa în interiorul nucleului, datorită faptului con
statat recent că dintr’un nucleu se pot emite particule alfa cu diferite energii, se poate 
spune că aceste particule se găsesc în diferite stări cuantice. Tot acest fenomen se mai 
poate explica însă şi prin ipoteza că prin emisiunea particulelor alfa, adică prin părăsirea 
unei cantităţi de energie, nucleul capătă el diferite stări cuantice, adică îşi variază energia, 
Se pot însă admite şî amândouă ipotezele.

Referitor )a felul cum sunt aşezate aceste particule în nucleu, după cum a spus, 
*u s'a putut stabili. Totuşi nu de mult fizicianul german Heisemberg şi fizicianul italian 
Majorana, au formulat ipoteza cunoscută, sub numele de ipoteza Heisenberg-Majorana, prin 
care susţin că in Ducleu nu ar intra decât protoni şi neutroni.

Admiţând această ipoteză, se ridică obiecţiunea emisiune! electronilor din nucleu 
sub formă de raze beta în procesele radioactive. La aceas ă obiecţiune s'a dat următoarea 
explicaţiei o particulă beta apare atunci când un neutron se desface într'un proton şi un 
electron şi invers, când un proton trece într’un neutron punându-se în libertate o particulă 
de electricitate pozitivă, un pozitron.

Câteva date referitor la constituţia atomului ne dau şi fenomenele cari poartă nu
mele de transmutări nucleare şi sunt realizarea visului alchimiştilor de odinioară.

Aceste fenomene iau naştere prin ciocnirea, sau mai exact prin bombardarea nuc
leilor atomilor prin diferite particule cunoscute.

Aceste ciocniri pot avea următoarele rezultate :
Prin ciocnirea nucleului, acestuia nu i se schimbă structura ci doar este pus într'o 

stare de excitare pe care o pierde prin emisiune de radiaţiune gama, care este o cuantă 
de energie Acest caz a fost studiat de Cockraft, Valton, Lawrance şi Lee.

Se poate întâmpla însă ca nucleul să captureze particulele cari îl bombardează, 
producându-se un nou nucleu, care poate fi şi el într'o stare de excitare revenind la nor
mal ca mai sus, prin pierderea unei cuante, însă cu masa şi cu sarcina electrică diferită 
de a nucleului iniţial.
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Un caz care încă nu a fost constatat încă experimental ar fi ca nucleul prin bom- 
feardare să emită particule fără să captureze ceva. la acest caz nucleul rezultat ar avea 
mesa şi cu o sarcină electrică mai puţin decât nucleul iniţial.

De cele mai multe ori însă se întâmplă că în urma ciocnire! să se capteze o par
ticulă şi în acelaşi timp să se facă şi o expulsare. In acest caz masa şi sarcina electrică 
a nucleului rezultat depinde de raportul dintre numărul particulelor capturate şl al celor 
expulsate-

Se poate însă întâmpla ca nucleul după ce a primit o particulă să se desfacă 
prin explozie.

Mai există un caz foarte interesant în care nucleul prin capturarea unei particule 
devine nestabil şi după un timp bine determinat se transformă în alt nucleu stabil prin 
emisiunea unei particule. Prin acest caz se ajunge la realizarea radioactivităţii artificiale 
care constitue baza cercetării transmutării materiei şi cunoaşterii structurei ei intime cu 
ajutorul căruia sperăm că peste puţin timp se va ajunge la cunoaşterea precisă a struc
turii nucleului, bine înţeles dacă nu se va găsi şi o altă metodă revoluţionară şi în consecinţă 
mai bună.

PETRE AUGUSTIN 
cl. VlII-a

■/
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Literatura Românilor de peste Nistru

Barierile, pe care le fixează graniţele politice între fraţii de acelaţ 
sânge, pot să zădărnicească unele idei, dar nu pot înfrânge unitatea vieţii 
lor sufleteşti.

Rupţi din trupul Moldovei lui Ştefan cel Mare, din care au purces 
în decursul veacurilor, sporind numărul emigraţilor, peste Nistrul care avea 
să devină un hotar politic dar nu spiritual, Românii transnistrieni fac parte 
din Moldova, ceea ce înseamnă că aparţin poporului românesc, (în graniţele 
sale fireşti). Cu toate urgiile vremilor ei nu şi-au uitat niciodată patria lor — 
nostalgia acesteia fiind prezentă în cântecele lor:

i

Dimineaţa când mă scol 
Cu lacrimi fierbinţi mă spăl 
Dimineaţa când mă scol 
Ies afară ’ncetlşor 
Şi mă razăm de uşor 
Şi mă uit în ţară cu dor.

„Nota dominantă în poezia populară transnistriană — spune domnul 
N. P. Smochină în prefaţa colecţiei d-sale „Din literatura populară a Româ
nilor de peste Nistru", publicată în 1939, după care se reproduc exemplele 
date — este cântarea înstrăinării şi a Nistrului. Această înstrăinare oglindeşte 
în cuvinte mişcătoare jalea seculară abătută asupra frânturii neamului nostru, 
aruncată peste Nistru:

De atâta înstrăinare 
Nu pot merge pe cărare 
Arz-o focul străinătate 
C am ajuns tare departe 
Peste Nistru, peste ape 
Unde nici hârtia nu străbate

Deşi vechimea începuturilor aşezării Moldovenilor peste Nistru — urcă 
probabil până prin veacul al XI-lea sau al XII-lea este semnificativ că cei 
ce-au înnoit deceniu de deceniu rândurile celor stabiliţi dinainte acolo, n’aa 
putut să se desfacă de pământul drag al Moldovei şi să se adapteze noului me
diu, de stepă, locuit de alt fel în majoritate — cel puţin între Nistru şi Bug — 
de Români:

Nistru, Nistru, malul tău 
Departe-s de neamul meu 
La noi era vara, vară 
Primăvara, primăvară
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Şi prin iarbă numai floricele 
Şi prin copaci numai păsărele 
Dar de când de neam m'am depărtai 
Şi fraţii şi casa mi-am lăsat 

, Şi dorul cucului l-am spus
Toate frumuseţile mi s'au dua.

Conştiinţa instalării târzii a Ruşilor care abia in secolul al XVIII-lea 
ating Bugul, în aceste regiuni, se reflectează cu ironizări amare în doinele 
acestor Români:

De când Moscalii au venit 
Toţi copiii ni s'au prăpădit.

Asemănarea de teme şi expresii ale doinelor de pe cele două maluri 
ale Nistrului merge uneori până la o identitate desăvârşită:

Bate vântul de pe munţi 
Şi-mi dă dor dela părinţi 
Bate vântul dintre brazi 
Şl-mi aduce dor de fraţi 
Bate vântul din vâlcea 
Şi-mi dă dor de ţara mea

Această identitate e rar înfrântă numai de modificările impuse de ma
terialul la care se recurge în relifarea unei teme unitare:

Decât maică mă făceai 
Mai bine capu-ml rupeai 
Şi pe Nistru mi-1 zvârleai 
Valurile mi-1 văluiau 
Şi ia margini mi-1 băteau 
Cu nămol mi-1 nămoleau 
Şi’n pământ mi-1 răsădeau 
De rodea de nu rodea 
Frunze verzi tot îi creştea 
Şi umbrea pe cin' trecea

Dorul de patrie atât de frecvent în cântecul popular transnistrian a- 
pare şi în literatura cultă de după războiu, e drept, mai rar, pentrucă aceasta 
fiind sub îndrumarea statului, temele ei preferate sunt cele revoluţionare. 
Literatura este considerată armă în mâinile comunismului. Nota ei dominantă 
e social-politică, guvernamentală.

Totuşi, un_Mihai Andriescu mărturiseşte în versuri simple:
Eu m'aş duce, duce 
Pe unde Oltul curge 
Dunărea pe unde 
De Balcani s'atinge

Acestui M. Andriescu răpit de-o moarte prematură, un prieten, Să- 
îeanu îi închină un poem,

Iată începutul:
Se scutură frunza de vânt şi de brumă 
Şi picură cerul tomnatec a ploaie 
Moldova in ajunul serbării a zecea
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• îmbracă bogate şi mândrele strae
Dar tu n'ai să fii la parada pompoasă 
Poema zidirii s'o cânţi înfocat 
Aşa cum cu arma, cu braţul şi pana 
La lupta Moldovei tu parte ai luat

Geniul in care excelează Săteanul, unul din cei mai talentaţi poeţi 
transnistrieni, este idila, în care captează vagi influenţe din Coşbuc şi Emi- 
nescu. {Poeţii de dincoace de Nistru, alături de cei ruşi şi în special Esenin 
nu le sunt necunoscuţi poeţilor transnistrieni. Mai ales Alecsandri se bucură 
de stimă — şi domnul N. P, Smochină info -mează, în articolul. „Din cultura 
naţională în Republica moldovenească de peste Nistru" apărut în revista Fun
dărilor Regale pe luna Aprilie 1936 pe care-1 utilizez la redactarea acestei 
note, că teatrul ambulant transnistrian i-a reprezentat „bardului dela Mirceşti" 
„Rusalile").

Iată două strofe ce stau sub zodia influenţei eminesciene:
Să mă uit pe la gârlă 
Când va fi senin şi cald 
Să te mai ascunzi sub maluri 
Să priveşti cum eu mă scald.

De la gârlă să ne ducem 
Pe câmpia fără zări 
Si să rătăcim în crângul 
Cu tăcutele cărări.

O parte din poezia lor atât populară cât şi cultă este închinată sau 
mai bine zis cântă râul despărţitor — Nistrul.

Iată ce scrie transnistrianul Ilie Zaftur după ce-a fost nevoit să-şi pă
răsească locurile natale:

Nistrule, tu plângi cu mine 
Plânge toată valea ta 
Româi moşule cu bine 
Jur că nu te voiu uita!.,
Jur pe ţara îndurerată 
Jur pe bunul Dumnezeu 
Să—ti păstrez iubirea toată 
Şi să te doresc mereu.

Din Hotin şi pan* la Mare 
Dela Prut şi pân' la Bug 
Numai tânguiri amare 
Fii tăi azi poartă jug.

Depărtându-mă cuminte 
Geme 'n mine jalea ta 
Jur pe sfintele morminte 
Jur că nu te voiu uita !.,

Nistru este cântat şi de poeţii de dincoacea de el. De exemplu: marele 
Eminescu îl cântă în „Doină" şi în poemul postum „Moldova"; Alecsardri



în „Sentinela română" şi în „Dan, căpitan de plai" etc. Spre deosebire de 
poezie, cu un colorit mai plastic, proza, care se spune mai uşor dorinţelor 
propagandistice, e slabă.

Ceea ce trebue însă reţinut, e clocotul de vieaţă românească a celor 
aproape un milion de Români transnistrieni, care chiar atunci când îndrumaţi 
de autorităţi spre un anumit gen de literatură, neconform cu sufletul lor, 
reuşesc să spargă aceste zăgazuri adresându-se mai degrabă melodioaselor 
izvoare ale poeziei unui Eminescu sau Alecsandri, din care se adapă cu 
aceeaşi sete, cu care au făcut-o şi-o vor face peste vremuri şi Românii din 
pământul ce se întind dela malul drept al Nistrului până la Dunăre.

Azi, Transnistria e desrobitâ de glorioasa armată română. Azi, Nistrul 
nu mai este un hotar, este un fluviu românesc. Locul lui a fost luat de flu
viul Bug.

Cu lacrimi in ochi ei mulţumesc lui Dumnezeu că după atâta timpau 
fost eliberaţi de sub jugul celor fără de Dumnezeu, fără cruce, de sub jugul 
bolşevic.

Şi-acum să ne gândim către ceilalţi fraţi ai noştri. Să ne gândim către 
fraţii ardeleni, fraţii din fostul Banat jugoslav şi din Timoc. Ii asigurăm că 
la desemnarea noilor frontiere ale României, vor avea şi ei un cuvânt de 
spus. Acest cuvânt va fi: UBtirGSL Atunci România va fi cu adevărat fericită-

BOAMFĂ VIOREL 
cL Y-a.



AEROMQDEUSM.

Organele componente ale modelului sburător
de

PPSCARIU NICOLAE
elev constructor al cercului perfecţionat de aeromodele „Elicea" J. R.

Chestiunile pe care ţe voiu trata în această descriere cred că interesează pe toată 
lumea pentru a cunoaşte toate părţile din care este compus un model sburător şi cu 
atât mai mult pe începătorii în domeniul aeromodelismului.

Iu această descriere voiu expune pe scurt organele componente ale unui modd 
sburător şi nomenclatura tehnică a fiecărui organ. Un model sburător se compune dins 

Aripi (1), fuselaj (2) ampenaj, care este partea din urmă a modelului compusă din s 
planul fix vertical sau derivă (3) şi planul fix orizontal sau stab'lizor (4),

La avioanele mari militare şl comerciale aceste planuri fixe sunt prevăzute şi cu 
câte o parte mobilă numitei profundor (5) sau cârmă de adâncime şi direcţie sau cârmă 
de drum (6). Alte organe componente ale modelului mai sunti trenul de aterisaj (7) cu 
bechta (8) elicea (9) şi motorul (10). Aripile formează organul principal de sustentaţie adică 
de susţinerea modelului în aer. Aparatele cu o singură aripă se numesc monoplane. Mono- 
planele pot avea aripa parasol, situată deasupra fuselajuiui, aripa joasă, aşezată sub fuse
laj, aripa înaltă aşezată deasupra pe fuselaj şi aripa încastrată, fixată la mijlocul fuselajuiui.

Aparatele cu 2 aripi una deasupra celeilalte se numesc biplane. Când biplanele au 
aripa inferioară mai mică decât cea superioară cu aproape jumătate se numesc sexqui- 
plane. Din punct de vedere al formei, aripele sunt de mai multe feluri; la cele mal multe 
avioane forma aripilor este dreptunghiulară şi eliptică. Ca elemente geometrice la aripi
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deosebim; lungimea sau anvergura (11) lăţimea sau profunzimea ft2) şî suprafaţar faţa d& 
deasupra numită ex(ra-dos (13) sau faţa dorsală, iar cea dedesubt numită tntra-dos (14) sate 
faţă ventrală.

La avioanele mari militare şi comerciale, cum am amintit, pe lângă părţile mobile' 
la ampenaj şi aripile sunt prevăzute cu margine mobile, numite aripioare (15). sat» deroane.

Scheletul aripei se compune din: grinda sau lonjeronul principal (16) care «sie aşezat 
te partea ventrală a aripei, la 1/3 din lăţimea ei. Lonjeronul din iaţâ, numit median şi mu
che sau bord de atac (17) pentrucă atacă aerul în sbor. Iar ai treilea lonferon, cel din urmă, 
aumlt muche sau bordul de fugă (18) sau de scurgere, pentrucă pe aici se scurge aerul.

Aceste trei lonjeroane nu pot lipsi dela o aripă aerodinamică. Dar mai poate avea 
1 sau 2 lojeroane secundare, care se adaugă pentru Întărirea aripei.

De asemenea se compune din nervuri (19) perpendiculare pe lonjeronuî principal al 
aripei. Ele dau profilul aripei după cum sunt nervurile. Dacă nervurile sunt peste tot ace
leaşi atunci aripa va fi de formă dreptunghiulară şi peste tot acelaşi profil. Iar dacă ner
vurile nu sunt una şi aceeaşi ci sunt în formă descrescătoare a profilului, aripa se subţi
ază în spre vârfuri şi îşi pierde din lăţime V3. Vârfuri'e aripei (20) se eon situase din 
sârmă de oţel sau aluminiu şî babus.

învelişul aripei ca şl la celelalte organe se face din hârtie specială sau calc, pânză 
«au mătase.

Fuselajul sau trupul modelului este organul de legătură al celorlalte părţi com
ponente.

La fuselaj deosebim elemente principale: lungimea (21) cea mal mare secţiune (22) 
perpendicular pe lungime. După forma acestei secţiuni deosebim mai multe feluri de fuse- 
laje: triunghiular, patrat, rombic, rotund, oval, dreptunghiular etc.

Fuselajul se compune din mai multe lonjeroane (23), este necesar ce! puţin trei 
lonjeroane care sunt prinse între ele cu panouri (24) sau cadre. De ex propuisorui Baby- 
Motor are o formă aerodinamică triunghiulară.

Sunt însă şi modele cu fusefaj baghetă, format dintr un singur lonjerois sau tub 
fără panouri. De ex. în cercul nostru de aeromodele se lucrează aparatele numite „Raţe' ,, 
fuselajul acestor aparate este făcut dintr’un tub de lemn foarte subţire şi uşor.

Fuselajul mai poate fi încheiat în loc de panouri şi cu ajutorul un or bucăţi de 
baghete numite pepi (25).

Partea din faţă a fuselajului o numim bot (26), iar partea din urmă vârful (27) fuselajuluL
Stabilizorul şi deriva au mai multe forme, cea mai obişnuită este forma drep

tunghiulară. Ele au de asemeni aceleaşi elemente geometrice ca aripa: anvergură, profun
zime şi suprafaţă.

Stabilizorul asigură stabilitatea longitudinală a modelului în sbor, adică face ca. 
modelul să nu pice şl să nu cabreze.

Partea mobilă, profundorul la avioanele mari prin comandă, simplă sau dublăv 
provoacă picajul sau cabrajul, după cum este înclinat în sus sau în jos.

Deriva menţine stabilitatea de drum pe direcţia de sbor, iar partea mobilă numită 
direcţie, fiindcă stabileşte direcţia sborului, dacă este înclinată la dreapta axului avionu
lui, provoacă viraj la dreapta şî contrariu, dacă se înclină la stânga axului avionului, pro
voacă viraj la stânga.

La trenul de aterisaj, deosebim picioarele sau jambele (28) şi roţile (29) prevăzute 
eventual cu carene (30) spre a le da o formă aerodinamică.

Trenul de aterisaj cu bechia sunt organele prin care aparatul ia contact eta pă_ 
mântui la aterizare şi la decolare.

La hidroavioane roţile sunt înlocuite prin flotosre.
Elicea, elementul propulsor sau tractor al unui model, este fbrmătă din 2, 3„. sau 

A pale (31). Acum câţiva ani învăţatul inginer american Waller Eve Îs a inventat eifoea mo-
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tic pai ă jcu o singură pală). Inlocuindu-se elicea cu două pale prin elicea cu o singură 
pală, s’aa constatat următoarele: — tracţiunea este mărită cu 25 % faţă de randamentul 
elicei cu două pale, — viteza se măreşte cu 14% — totodată se înlătură tulburările fileu- 
arilor de aer, produse de cealaltă pală.

Când elicea este situată in faţa fuselajului se numeşte tractivă, când este aşezat^ 
în spate este propulsivă.

Ea e pusă in mişcare de un motor. Motorul cel mai întrebuinţat la aeromodele' 
■este motorul de elastic mai puţin cel de benzină. 3

*

*



O noapte, de, voha

Ca un nor greoiu de ploaie, noaptea vălul şi-a lăsat.
Ceru-i peste tot de stele lucitoare presărat.
Niciun sgomot nu s‘aude. Liniştea-i acum deplină,
Iătă! S'a ivit şi luna de sub deal ca o regină . . .
Şi se 'naltă ’n sus pe boltă, printre stelele mărunte,
Cari şi-apleacă umilite ’n faţa ei smerita frunte . , .
Raze argintii trimite, multe şi nenumărate,
Peste tot cât prinzi cu gândul, pe căi lungi întunecate , . .
•  • • • « • • • • •

Prin văi apele-şi urmează calea lor atât de lungă 
Veşnic neobositoare, ţmta lor să şi-o ajungă.
Iar în turn şi ’n alte locuri, ceasornicul cel vestit 
îşi urmeaza şi el calea lungă, fără de sfârşit. ..
Intre timp, de prin tufişuri, o cântare se desprinde,
La ’nceput mai slab, apoi din ce în ce tot se aprinde,
E privighitoarea care cânt’ aşa cu înfocare,
S o asculţi o vieaţă ’ntreagă, e-atăt de fermecătoare. . .
• , f • • » • • * •
De-altfel liniştea-i deplină. Lumea-şi doarme somnul dulce,
Numai gândul meu aleargă . . . încă nu vrea să se culce . . . '

AUREL PUŞI Al,, 
cl III.
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Activităţi şcolare
la liceul „Decebal“

Anul 1941—42, n’a fost pentru tineretul şcolar numai un an de muncă între zidu
rile şcolii, ei a fost anul pregătirii sufletelor şi înnobilării lor, cu cele mai frumoase sentimente.

Alături de îndrumătorii nedespărţiţi, domnii profesori, elevii au pornit la o muncă 
intensă, în domeniul artistic, literar şi ştiinţific. Uniţi în grupe, după aptitudini, s’au format 
societăţi in toate domeniile, conduse de un comitet de elevi şi sub directa supraveghere a 
profesorilor lor. Aci, în societăţi, s'au discutat diverse probleme cu caracter literar, ştiin
ţific şi artistic.

Societatea ştiinţifică .Nicolae Paulescu" având de conducător pe d-1 profesor Ion 
Mărgineanu şi preşedinte pe Augustin Petre din clasa VHI-a, a ţinut şedinţe foarte intere
sante, însoţite de proecţii, la care au luat parte şcolile secundare din localitate, întregul 
corp profesoral şi mulţi dintre părinţii elevilor. La sfârşitul anului şcolar elevul Negrea 
Marian din clasa VIII-a a ţinut in sala teatrului comunal, o conferinţă, cu proecţii, despre 
vieaţa lui Aurel Vlaicu. Foarte atrăgătoare au fost conferinţele elevului Mătuşan Alexan
dru din clasa VH-a, cu privire la progresele marinei româneşti.

Societatea literară „Alexandru Vlahuţă", având de conducător pe d-1 prof. Nice- 
lae Lupşor, iar ca preşedinte pe e'evul Duminecă Alexandru din clasa VIII-a, a ţinut şe
dinţe cu programe variate, cu puncte de muzică, declamări, lucrări originale şi recenzii.

Poeziile originale ale elevului Pustai Aurel din clasa IlI-a, au fost mult apreciate 
de societate.

Legătura dintre şcoală şi biserică au făcut-o cele două societăţi religioas „Sf. Gheor- 
ghe", de sub conducerea d-lui profesor Pr. Octavian Jula şi societatea „Eremia Valahul" 
condusă de d-1 profesor Pr. Victor Oprişu. Subiecte, declamări şi muzică religioasă, făceau 
sufletele elevilor să tresalte, să se simtă mai aproape de sânul bisericii creştine.

Clasa a Vil-a, având ca diriginte pe d-1 prof. loan Ignaton şi în cadrul societăţii 
clasei „Oct. Goga" au dat serbări în comunele: Mintia, Dobra şi IlI-a, cu un program na
ţional, plin de avânt tineresc.

Societăţile celorlalte clase au fost organizate pe grupe. Astfel clasele I, II şi IlI-a 
au avut două societăţi ; una literară, sub conducerea d-lui profesor Ştefan Lupu, având ca 
preşedinte pe elevul Lazar Aron şi alta ştiinţifică sub conducerea d-lui profesor Alexan
dru Grozescu, având ca preşedinte pe elevul Seracin Eugen.

Clasele IV, V şi Vl-a au avut şi ele două societăţi: una ştiinţifică sub conducerea 
d-lui profesor Publiu Cotuţiu, având ca preşedinte pe elevul Gzoza Liviu şi alta literară 
sub conducerea d-lor profesori Victor Jacotă şi loan Gheorghe, având ca preşedinte pe 
elevul Bornemisa. *

In şedinţele acestor societăţi s’au citit lucrări origlnalefoarte frumoase, şi s'au recitat 
poezii cu fond patriotic.

Ca declamatori s'au distins elevii Sângeorzean Traian şi Mercea Iosif.
Rostul acestor societăţi şcolare a fost nu numai de a îmbogăţi cunoştinţele elevilor, 

ci mai presus de toate, de a transforma sufletele lor în comori nepreţuite, de a forma 
caractere de oameni în viitor, folositoare neamului şi apărători aprigi ai credinţei strămo
şeşti, şi ai hotarelor scumpei noastre Patrii.

Boengiu Stelian
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E R A T A

In loc de Pag Rând. Se citeşte

obligaţia 11
1

20 obligaţia
geniul 12 35 genul
iipsa 12 36 lipsa
ălora 13 18 acelora
donchigotii 13 23 donchtioţii
fajă 13 25 faţă
con tins 13 37 confins
Scienc 13 37 Science
spaţiuiu lui 13 47 spaţiului
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