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LUI EMINESCU

5”.aprinzi m holta vremii astriy 

T)in shorul tristului tău ^ănd 

yfăpaie l... Ce=o să-i pese lumii^ 

Of tu te mistui luminând î

AL VLAHUŢĂ
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IN CE STÂ
FARMECUL LUI EMINESCU?

Pot să se trudească oricit , ştiinţificii 
literaturii'*, aplicîndu«şi metodele garan* 
tat M sigure* pentru a desluşi în ce stă 
Eminescu, şi tot nu vor ejunge la re* 
zultatul pe care cu atîta încredere îl 
scrutează.

Căci, ca orice mare scriitor, Emi* 
nescu este o iaJnă.

Dar şi tainele îşi au cheia lor ce şi 
ea nu poate fi desemnată de orice beU 
fer pe orice capăt de hîrtie.

La el această cheie e graiul Iui.
Pare aşa de firesc, aşa de uşor; 

răspunde aşa de bine la tot ce avem 
In inimile noastre înseşi, dar nu putem 
rosti ca dînsul.

Şi totuşi, fără ca el să«şi fi făcut 
un program pe care să*l execute cu 
credinţă fată de teorie, el sa achitat, 
fără trudă, printr’o zvîcnire de instinct, 
după atîta pregătire.

Pe la Botoşanii noştri se şlie ro* 
măneştCt şi de aceia noi rîdcm de tofi 
cosmopoliţii bucureşteni cari cred că 
vorbesc şi ei ca noi, ba poate chiar 
că ar fi în stare să ne întreacă. Dar 
româneasca lui Emincscu nu e numai 
moldoveneasca de la noi.

Ea vine din atîtea locuri, răsunet al 
vieţii Iui întregi» al vie/ii Iui de cetire 
şi»a vieţii tui de rătăcire.
Fecunda lui vagabondare şi prin cărţile, 
tipărite şi manuscripte, ede mai grele 
de găsit prin locurile unde nu se abate 
savanta lume subţire, i*au dat marele 
dar misterios.

Âcela de a putea vorbi prin el 
neamui nostru însuşi de totdeauna şi 
de pretutindeni.

N, lORGA

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Proiect AFCN



ÎNTOARCERE LA EMINESCU
De câte ori deschid volumul de poeme al 

lui Eminescu am impresia că mă întorc aca
să, după o călătorie lungă. Călătoresc aşa 
de o viaţă întreagă de-alungul poeziei eu-

Edgar Poe, la Baudelaire, la Mallarme, la 
Valery, călătoresc zilnic întrun bogat uni
vers poetic, plin de minuni de forme şi de 
gânduri.

Şi totuşi pe Eminescu nu-lpot uitâ. Con
fruntat cu marii mânuitori de liră, Eminescu 
nu scade, ci creşte. L'am înţeles tot mai 
adânc, pe măsură ce sporia experienţa mea 
poetică .Mă întreb acum: în ce stă puterea 
poetului nostru ? Cum se explică statornicia 
dragostei pe care i-o păstrez, înciuda con
tactului permanent cu aţâţi mari lirici an- 
glo-saxoni, germani, italieni, francezi?

Gândirea poetică a lui Eminescu am în
tâlnit-o, fragmentar, la mulţi dintre premer
gătorii sau contimporanii lui. Nostalgia lui, 
melancolia lui, concepţia lui tragică despre 
viaţă şi lume, toată comoara lui de sensi
bilitate adâncă şi de pătrunzătoare viziuni 
în infinit, şi-au aflat o expresiune asemănă
tor de vie la alţi mari poeţi. Temele funda
mentale din poezia lui Eminescu sunt, în 
sfârşit, temele eterne ale lirismului.

Şi totuşi Eminescu rămâne nou şi tânăr, 
cu toate analogiile şi afinităţile ce-i desco
păr. Acest sentiment de noutate şi de tine
reţe pe care mi-l inspiră, mi se pare mai 
doveditor pentru calitatea lui poetică decât 
orice demonstraţie. Cineva ar putea încerca 
să dovedească, înarmat cu argumente sa
vante, că gândirea poetică a lui Eminescu 
este perfect originală: i s'ar putea răspun
de cu alte argumente, tot aşa de savante. 
In cazul cel mai fericit s'ar naşte o con
troversă. Căci fiecare demonstraţie poetică

duce obicinuit la o controversă, fără solu
ţie sigură şi definitivă.

Eu dispun însă, pentru edificarea mea 
personală, de un instrument mai perfect de 
cât orice demonstraţie: eu dispun de con
vingere sentimentală,, de intuiţie directă. 
Eminescu îmi vorbeşte dela suflet la suflet,, 
îmi vorbeşte cu autoritate absolută, aşa cum 
îmi vorbeşte Keats sau Baudelaire. Nu nu
mai temele, dar nici conţinutul raţional nu 
mă uimeşte la Eminescu sau la Baudelaire; 
ci o putere mai presus de gând, mai presus 
de simţire, o putere misterioasă ce aparţine 
unei lumi aparte, pe care o simt, de care 
mă bucur, fără s'o pot explica sau dovedi.

Lumea lui Eminescu este lumea lirismului 
înalt şi adânc. Acolo legile fizice, logice, 
psihologice îşi pierd virtutea. Alte legi stă
pânesc lumea lirismului poetic şi muzical. 
Sunt legi despotice şi simple, relevate sen
sibilităţii noastre, dar nedefinite pentru in-^ 
teligenţă. Aşa se explică în mare măsură că 
marii lirici, în deosebi Eminescu, rămân in
traductibili. Ceeace geniul a construit, iscu
sinţa noastră nu poate reconstrui. Iar ge
niul lui Eminescu şi-a adăpostit lumea lui 
personală întro clădire românească. Intre 
poezia lui Eminescu şi limba românească 
există afinităţi aşa de strânse, încât a în-, 
cerca să le desfacem una de alta înseamnă 
aproape un sacrilegiu. Va veni poate o vre
me când neamul nostru se va impune străi
nilor cu destulă forţă pentru ca aceştia să 
consimtă a ne învăţa limba, după cum noi 
învăţăm englezeşte pentru a citi pe Byron. 
Atunci va intra cu adevărat Eminescu în 
circulaţia europeană. Căci poezia lui mân
dră şi autentică desfide indiscreţia labori
oasă a traducătorului: mi se pare acesta 
un semn al adevăratului lirism.

ELENA VĂCĂRESCU
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LA STATUIA LUI EMINCSCU '

Sunt ani, de când tc-a ’mbrătişat pământu 

Şi-adâncul lui ti-a pregătit, în pace,
Un somn în care lumea se preface 

In vis ce către stele-’şi ia avântu.
■. "I

O! slânt e visu-adânc în care tace.
Cu-a lui solie tragică, cuvântu;
Un Tron împărătesc e-atunci mormântu. 
Şi-abia atuncea, cartea se desface

La fila înţelesurilor toate................
Şi tu, cum n-ai dorit nimica, poate.
Decât limanul fericit al morţii.

Priveşte: bronzul a învins uitarea 

Şi vrerea ta, o împliniră sorţii:
Vei asculta, mereu, cum plânge marea !...

ALEX. GHERGHEL
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UN EROU AL GÂNDIRII
In savanta sa operă Eroii şi Cultul 

eroilor, filozoful englez Thomas Carlyle, 
cercetează variatele forme pe care le 
îmbracă eroismul în istorie : Eroul ca 
divinitate, ca profet, ca poet, ca preot, 
ca om de litere, ca om de stat, ca 
rege, stabilind următoarele criterii pcn« 
tru caracterizarea unui erou :

„Eroismul este munca fără nădej* 
de de răsplată, energia morală, no« 
blefea şi demnitatea vieţii.

„Eroii sunt oameni de esenfă su
perioară, care croesc drumurile pe 
care merge omenirea de veacuri*.

Condus de aceste criterii, Carlyle 
consideră ca eroi ai omenirii pe Ma« 
hornet, Dante, Shakespeare, Luther, 
Rousseau, Buros, Napoleon şi Crom» 
well.

Cine cunoaşte opera de artă nemu* 
ritoare a lui Eminescu, cu toate expre» 
siunile ci geniale în toate tărîmurile 
gândirii; Tinerefe, iubire, durere, fru» 
musefea sufletului, frumusefea naturii, 
scrutarea problemelor celor mai adânci 
filozofice, cine ştie indiferenta şi ironia 
cu care Eminescu a privit toate ade» 
menirile falşe ale gloriei şi deşertăciu» 
nilor lumeşti, cine prefucşte la adevă» 
rata valoare cărarea luminoasă pe care 
poezia lui Eminescu a deschis'O lite» 
rilor şi limbei româneşti, nu poate să

nu consimtă, că este o dreptate divină 
de a aşeza pe Eminescu în panteonul 
celor mai mari eroi ai gândirii neamu* 
lui românesc.

Eminescu este un erou şi tot atât 
de mare, ca tofi acei viteji martiri ai 
războiului, cari prin jertfe au întins 
graniţele geografice ale tărei, căci el cu 
tăiuşul spiritului lui neasemănat de gi» 
gantic, a întins graniţele spirituale ale 
gândului românesc până la cele mai 
mari depărtări ale lumii.

Operele lui Eminescu S2 citesc as» 
tăzi în admirabile traduceri în limbile 
engleză, franceză, germană şi italiană.

Născut şi crescut în m jioeul plaiu» 
iilor pitoreşti ale Moldovei si Bucovi» 
nei, înainte de a»şi pregăti mintea la 
izvoarele culturii universitare, cutreeră 
şi cunoaşte ţinuturile pline de vrajă ale 
ţârilor subjugat călătoreşte pe jos dea* 
lungul Mureşului şi nu»şi allă odihna 
până ce nu descalecă la Blaj. cu do» 
rul fierbinte de a vedea locul de unde 
a răsărit soarele românismului.

Atunci s»a plămădit in inima 
lui acea iubire caldă de codrii, de 
munţii, de isvoarele şi pământul stânt 
al tării, atunci a cules cântecele nea» 
mului pe prispele înflorite ale sat.lor, 
atunci şi»a adunat boabele de mărgă» 
ritar din tezaurul poeziei populare, pen»
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PONTICE

tru a le îmbina in iocuri de icoane şi 
lumini, in limba magică cu care a scris 
in cartea nemuririi, cântările sale ne« 
pieritoare.

Eminescu examinează toate problc» 
mele lumii şi ale vieţii, evoacă în gân« 
diri savante lumea antică, dar cel mai 
gingaş şi delicat sbor al inspiraţiei sa'e, 
il dărueşte poeziei lirice, în cântecele 
lui de dragoste, în avântările spre lu« 
rniniie abstracte, pe cărările tăinuite 
careţi devăluiau cele trei secrete ale 
operelor de artă: Binele, adevărul, fru« 
moşul. Eminescu a fost un profet şi 
un precursor in lupta de idei pentru 
întregirea neamului.

Robia şi suferinţele fraţilor asupriţi 
l’au durut cu adevărat şi din această 
durere sincer şi profund simţită s’a năs« 
cut nemuritorea lui Doină.

Peiitru mine ca marinar, opera lui 
Eminescu m’a atras cu deosebire prin 
imaginile bogate, coloritul exotic şi 
profunzimea cugetării despre împărăţia 
singuratică a mării.

Toţi poeţii şi romancierii cari au fa* 
cut elogiul mării, au fost hipnotizaţi de 
puterea magnetică a mării, rămânând 
visători în calmul nopţi'or cu lună sau 
fiământaţi de sbuciumul valurilor în* 
volburatc, căutând fiecare să redea în 
înfăţişări cât mai colorate şi sguduitoare, 
tabloul magnific al acestei fascinante şi 
turburătoare minuni a naturii.

In literatura franceză printre alţi ce
lebri poeţi şi romancieri, trei mari gân* 
ditori au avut note personale în expri* 
marea frumuseţilor mării: Baudelaire»
Loti şi Valery. Baudelaire, în L’Hom* 
me et la mer prinde legătura seculară 
Şl lupta implacabilă dintre om şi mare, 
două puteri din Univers, una relativ 
microscopică, alta uriaşe şi profundă, a* 
mândouă setoase de măcel şi moarte.

In „Voyage** Baudelaire, călător pe 
o navă spre Indiii, descrie nostalgia de*

părtării, dorinţa de a fugi, de a se exi* 
la în ţările cu floră bogată, cu nopţi 
de vis, cu colţuri de paradis.

Pierre Loti cel mai subtil romancier 
al mării şi al marinarilor, iubeşte ma* 
rea cu profundă pasiune, căci ea i*a 
dăruit isvoare nesecate de creaţiîini ar* 
tistice in lungile lui meditâţiuni. Pe 
mare a cunoscut şi a zugrăvit pe fru* 
moaşa tahitiană Rarahu, pe mare a 
cunoscut sufletele simple» dar tari şi 
brave, ale marinarilor bretoni, pe care 
Ic'a trecut la nemurire în Pecheurs 
D’islande şi mon frere loes.

Pe mare a contemplat nemărginirea 
cerului şi a mării, pe mare s’a fră* 
mântat de acel chin metafizic în faţa 
ncdeslegatelor probleme ale firii.

Paul Valery reflexiv, adânc, dar 
mai constructiv şi modern, constată e* 
lanul virtual al spiritului omenesc de a 
fugi pentru a fugi, instinctul febril ce 
ne goneşte veşnic către largul mării. — 
Pe Valcry ii atrag însă formele de 
energie ale vieţii umane în mediu! ma* 
rinăresc, găseşte o poezie nouă pe bor* 
dul navelor şi în mijlocul porturilor, 
unde pulsează o viaţă intensă de mun* 
că din zori de zi şi până la amurg.

Eminescu caută pe mare frumuseţea 
naturii. El este atras de puterea sa hi* 
pnotică, o cântă, privind'O prin prisma 
contemplativă. Marca în poezia lui E* 
minescu este o pustietate mişcătoare, pe 
care singura viaţă o dau singurătăţii ra* 
zele strălucitoare ale lunii.

Stelele scântectoare, luceafărul, luna 
şi marca sunt icoanele vii pe care E- 
minescu le îmbină în cântecele lui des* 
pre mare.

El nu cântă dinamismul mării, gân* 
direa lui melancolică cântă liniştea şi 
singurătatea mării. Gândul lui sboară 
după navele şi păsările, călătoare, cari 
străbat depărtări mari între pământuri 
şi*l chinuesc două forţe cari se pun în
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caka sufletelor ce fug după no« 
roc şi Idealuri: Valurile, vânturile. 
Ce profund şi delicat inchee poezia sa 
marină tea mai frumoasă. „Dintre sute 
de Catarge**:

Ne*n|eies rămâne gândul 
Ce«ţi străbate cânturile 
Sboată veşnic îngânându'l 
Valurile, Vânturile.
lntr*una din poeziile sale mult cân« 

tată şi răspândită, Eminescu a expri* 
mat dorinţa să aibă locaşul de odihnă 
la ţărmul mării. Marea cu „asprul ei 
cânt** şi „luceferii** strecurând, scân« 
teetoare priviri printre cetini, trebuiau 
şa străjuiască în jurul mormântului său.

Sunt fericit şi mândru că mi«a fost 
dată mie cinstea ca marinar să prezidez o 
grupare de distinşi intelectuali constăn- 
ţeni şi să împlinesc in chip simbolic 
testamentul poetic al lui Eminescu. In 
ziua de 15 August I93r, am aşezat 
la ţărmul mării bustul lui Eminescu, 
acel bust patinat şi înverzit azi de bi« 
ciuirile valurilor in zilele de sbucium 
ale mării.

îmi amintesc cu o vie emoţiune de 
această solemnitate, într*o zi bătută de 
vânt, cu cerul acoperit de nouri vine|i, 
cu glas de valuri înăbuşit de stânci. 
Corul elevelor unei Şcoli intona o glă« 
suire de vis: Mai am un singur dor. 
iar Maiestatea Şa Regele C^rol al 
IMea, înaltul Ctitor al Culturii nea* 
mului, care onora serbarea, începea cu* 
vântarea cu primele versuri din poezia 
„La Steaua**:

La steaua care a răsărit 
E«o cale atât de lungă

Bronzul lui Eminescu va vorbi ge* 
neraţiilor viitoare amintind ca în mijlo* 
cui grijilor, resentimentelor şi preocupă* 
rilor mărunte* sunt armonii de insufle* 
ţiri nobile, care se concretizează in o* 
magii de admiraţie pentru eroii de gân* 
dire ai neamului, pentru geniile cari 
planează peste muritorii din toate vre* 
murile, ca luceferii din înălţimile Ce* 
rului.

Vice Amiral I. BĂLĂNESCU
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A I Ş E
Şi-agonixează ’n unghii curcubeie. 
Melodios, alunecă uşor 
Ca o lumină slabă pe covor;
O, dar o stepă 'n flăcări coapsa ei e.

Visând cu umbre lungi despre alean, 
Gingaşa ei făptură de mărgean 
Cald murmurată şi ’nspicând abea, 
Inţeleneşte 'ntr’o mâhnire grea.

Privirile pe ochi i-au ruginit 
Ca nişte pasări înoptate ’n sbor. 
Ca nişte cupe cu vin s’au golit 
De păcura luminel lor.

vi

îăav
Ea simte bine ’n trupu-i de tătară 
Un svon ghiaur c’o turbură şi-i place; 
Tiptilii sâni, mezine vrăji stângace,

. O mint însă că nu e încă primăvară.

DUMITRU OLARIU
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EMINESCU ŞI MAREA
Poeziti eminesciană c vastă ca marea al

bastră sau ca cerul senin şi nemăr{{init şi 
tot atât de complexă ca şi fenomenele a- 
cestor elemente cosmice.

Domeniul ei de întindere se grefează pe 
un fond de pesimism şi de adâncă profu
ziune a emotivităţii, a afectivităţii genialu
lui poet care a fost Abhai Eminescu, deşi 
în totalitatea poeciei sale multivariate, ele
mentele de optimism constituesc o dovadă 
tot atât de puternică, spre a se susţine te
za că lirismul său a fost promovat în cea 
mai marc parte de acest gen de inspiraţie.

Istoriografii ca şi o parte din criticii 
contimporani, ne prezintă pe Eminescu ca 
pe un poet optimist. Domnul profesor lor- 
ga, într’una din conferinţele sale, sinteti
zând romantismul poeziei despre care ne 
ocupăm, relevează tocmai acest caracter 
al ei, spunând că poezia eminesciană, care 
e compusă dintr’o magie fără pereche^ a 
cuvântului, gâlgâie de optimism.

Profesorul ibrăileanu, în „Studii literare”, 
afirmă deasemeni că în poeziile lui Emi
nescu cu caracter filosolîc şi social, se în
tâlneşte alături de concluzia lor pesimistă 
şi concepţia contrară, a problemei vieţii 
imaginată din punct de vedere optimist.

Atitudinea exclusiv pesimistă, ce-i ca
racterizează toată lirica filosofică din peri
oada a doua a evoluţiei sale poetice, nu 
e rezultanta unui dur impresionism promo
vat de asperităţile mediului social român, 
cu care a avut raporturi de discrepanţă, ci 
ţinuta subiectivă a unui pur idealism de na
tură revoluţionară, inspirat în parte de 
conceptul acelui curent literar al roman
tismului, a cărui influenţă germană şi fran

ceză formează fondul de inspiraţie a uno
ra din poeziile sale.

Este tot atât de adevărat că Eminescu 
nu a fost un răsfăţat al mediului social în 
care a trăit. Obscurantismul politic, ca şi 
insuficientele aprehensiuni culturale din 
vremea aceea, ale unei societăţi de struc
tură variată, implicit trebuiau să conducă 
la ostracizarea poetului care era alcătuit 
din tăişuri şi inflexibilităţi, din acea ţinută 
refractară, care nu înţelegea să facă nici 
un soi de concesii adversarilor lui de toa
te genurile. Apariţiunea personalităţii sale 
era dar sortită să revoluţioneze structura 
acestei societăţi, care a fost supusă unor 
cercetări atente de critică socială şi cultu
rală, în lumina tradiţionalismului şi a mis
ticismului nostru naţional.

Cu toate adversităţile de circumstanţă, 
ca şi cele de inadaptare la veleităţile unei 
societăţi cu pretenţie de cultură şi civili
zaţie, a căror sinteză nemuritorul Caragiale 
a reeditat-o în atâtea exemplare de comic 
şi de ridicol, - cu toată lipsa aceasta de 
înţelegere dintre om şi mediu, dintre ge
niu şi mediocritatea colectivă, Eminescu 
nu s’a ridicat împotriva acelei stări de lu
cruri dintr’un imbold personal de luptă 
sau de revanşă, ci dintr’un motiv tempe
ramental şi de antiteză - după cum soco
tea el — cu ceea ce ofereau generaţiile 
următoare lui 1848, faţă de cele anterioare 
ale acestui an.

Critica neînfrânată se datora, prin ur
mare, rigurozităţii de concepţie asupra ca
uzelor realităţilor culturale şi sociale din 
vremea aceea. Exprimarea sau mai bine 
zis, reliefarea acestor vicii intempestive 
survenite după anul 1848, ca „nerozia u-
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nui nationalism ele fraze banale” sau „su
perficialitatea unei limbi nedefinite, etc”, 
nu puteau să îmbrace de cat liniatura re
ţinută a scepticismului social, ce se trans
forma uneori într’un exces de idealizare a 
trecutului şi de vehementă apostrofare a 
prezentului.

Circumscrierea aceasta a vieţii româneşti 
la atitudinea critică a scepticismului, s'a 
integrat apoi la interpretarea lumii şi a vi
eţii in genere. Lumea şi viaţa au fost cele 
două entităţi indivizibile, ce e două extre
me transcendente, înăuntrul cărora s’a 
desfăşurat toată lirica socială, filosofică şi 
erotică a lui Eminescu.

Incontestabil, însă, că mobilitatea sa spi
rituală ca şi cea poetică, cu adânci resurse 
de inspiraţie şi de sinteză, după cum vom 
vedea, s’a inclus involuntar disciplinei ro- 

'iiiantismului, care nu cuprindea numai e- 
lanul sau expansiunea sentimentală, ci şi 
subiectivismul mărturisirii indiscrete, de 
blam al suferinţii, de negaţie a fericirii ca 
şi a iubirii, pe care o defineşte,, „un lung 
prilej pentru durere”.

Eminescu nu a fost prin urmare, un sta
tuar al poeziei vesele, cu câmpuri înflorite, 
cu izvoare limpezi ce surâd în soare, ca:

Acel rege al poeziei, veselul Alexandri
Care râde printre lacrimi, când o cântă pe Dridri.

Nu a fost nici măcar poetul unor zile 
mai senine, căruia viaţa să-i fi dăruit din 
prisosul ei de mulţumire, — dar a fost fă
uritorul versului muzical, inedit, incompa
rabil de misterios şi plastic; — a fost po
etul cel dintăi care a dat un stil sufletului 
românesc, — după cum îl caracterizează pro
fesorul Ibrăileanu, — Românul în care s’a 
făcut fuziunea normală a sufletului daco
român cu acea cultură a occidentului.

El nu a scris versuri ca să le împrăştie 
în bătaia vântului, pentru glorie, pentru 
vanitate, ci a aşternut pe hârtie slova e- 
vocatoare de o vibranţă excesivă, în ve
derea frumuseţii artei,’smulsă dintr’un su
flet sensitiv, a cărui originalitate clasică se 
rezolva în puterea geniului şi a sorgintei 
de inspiraţie.

Eminescu şi-a prelucrat poezia dintr’un 
material vast, a cules motivele de inspira
ţie din toate literaturile streine. Dar mai 
presus de acestea, s’a alimentat din isvo- 
rul nesecat al poeziei populare, din viaţa 
neamului românesc, cunoscând ca nimeni

altul, toate ţinuturile locuite de români, 
precum şi scrierile acestora, ca manuscrip
tele cronicarilor, vechilor died, autorilor 
de cărţi sfinte. De aceea nu se poate în
ţelege afirmaţia unora, că Eminescu in o- 
pera sa nu e general uman, atunci când 
descoperă in intimitatea naţiei sale sensul 
oricărei civilizaţii omeneşti.

S’a pretins de către unii critici, că a- 
cest mare poet a fost influenţat numai de 
literatura germană şl ^ că Schopenhauer a 
avut cea mai mare înrâurire asupra iui. 
Alţii l-au prezentat ca cel puţin tot atât 
de dependent de Lenau.

Pe cât e de adevărată această conjectu
ră, pe atât e de fondată şi împrejurarea 
că el nu pleacă numai deia lirica germană, 
ci şi de la cea franceză, \ictor Hugo, care 
a fost un mare scriitor şi gânditor, i-a 
servit de multe ori de model, ca şi celalt 
mare romantic francez, Alfred de \ igny.

Antichitatea şi preantichitatea i-au su
gerat de asemeni elemente de inspiraţie. 
Poemul „Egipctul” e o elaborare ce isvo- 
răşte din această sursă, caracteristică prin 
exotismul evocării.

Nilul, „cerul d’Egipet, desfăcut în foc 
şi aur” ca şi natura înconjurătoare, alcă- 
tuesc elemente de ansamblu, preliminare, 
în cadrul cărora se evocă oraşul Memfis, 
cu „zidirilc-i antice” şi mai departe cu 
„piramidele uriaşe”. Sobrietatea descripţi- 
unii se află într’o strânsă concordanţă de 
armonie cu melancolica rechemare a vre
murilor apuse ale antichităţii, în strofa ur
mătoare :
Şi în templele măreţe, colonade 'n marmuri albe. 
Noaptea zeii se preimblă in vestmintele lor dalbe, 
Ş’ale preoţilor cântec sună ’n arfe de argint:
Şi la vântul din pustie, la răcoarea nopţii brună. 
Piramidele din creştet aiurind şi jalnic sună 
Şi sălbatec se plâng regii în giganticul mormânt.

Religiunea budbistă, în aceeaşi măsură 
i-a influenţat cugetarea şi meditaţia, — a- 
cea filosofîe pesimistă, a cărei Nirvană în
făţişează limanul fericirii, al izbăvirii omu
lui din viaţa aceasta plină de durere şi 
suferinţă.

„împărat şi Proletar” cunoscuta poezie 
cu caracter social, în care dualitatea scep
ticismului şi a revoluţionarismului se reali
zează pe fundamentala constatare a para
doxului vieţii, a raporturilor de inechitate 
dintre plutocraţia proeminentă şi proletari-

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta Proiect AFCN



r
188 PONTICE

atul servilitar, poale fi considerată ca a- 
partinând prin concepţia acestei doctrine.

I s’a făcut o profundă nedreptate de că
tre unii intelectuali, ca să nu le spunem 
critici, căci criticul trăeştc într’un raport 
dc intimitate cu opera unui poet şi deci 
nu poate comite erori prea mari în inter
pretarea ei sau a gene/ei acesteia, — i s’a 
adus, zic, o nclundată acuzaţie când s’a 
socotit că parte din poeziile lui, — câteva 
cari sunt dintre cele mai preţioase, — au 
fost pastişate după altele streine, cum ar 
li ce cbrul sonet: „Veneţia” care ar co
respunde poeziei „\ enedig” a lui Cajeta- 
no (’erri, sau „La Steaua”, care ar fi o 
simplă traducere a poeziei „Der Stern” de 
Gottfried keller.

Emincscu era prea demn, prea extraor
dinar poet, ca să recurgă la asemenea 
procec euri şi desigur că numai datorită 
superficialităţii de cunoaştere a operei lui, 
şi-a putut cineva imagina acea bizară fan
tezie, — căci altfel nu s’ar putcii explica 
existenta acelor suspiciuni.

Eminescu a fost, poate, unul dintre cei 
mai conştiincioşi poeţi, în mânuirea versu- 
lu^ — omul de onestitate indelebilă şi de 
mândrie a personalităţii sale artistice, mai 
presus de toate atacurile adversarilor, ori
cât ar fi fost ele de violente şi de veni
noase.

Da ! Eminescu s’a inspirat din multiple 
şi variate isvoare, după cum am spus.

S’a identificat naţiunii sale în aspiraţii, 
în puterea de a înţelege emoţia artistică şi 
a-i da forma adec uată, inedită, genială. A 
depăşit posibilităţi e de creaţie din vremea 
aceea, căci literatura noastră îşi trăia atunci 
copilăria, iar prin el, prin revelatoarea 
vrajă a poeziilor sale, a trecut deodată la 
maturitate.

Nelimitându-se la elementele de inspira
ţie autocbtonă, nu şi-a însuşit însă pe cele 
din literaturile străine, ca să le transpună 
„grosso modo” în poeciilc sale, fără acea 
înfăţişare nouă, superlativă prin conţinut 
ca şi prin originalitatea formei. De la ra
portul de stimulare, până la celalt al cre- 
iatiei nouă, desăvârşite, e o distantă mare 
pe scara valorilor, încât modelul de inspira
ţie nici când nu poate fî recunoscut în mate
rialitatea acelceaşi marmure, care acum 
înfăţişează linie sculpturală, concepţie, eu- 
ritmie. Statuarul cel nou a inovat, a tran

sformat, a completat, iar marmura brută a 
devenit operă de artă.

Aceeaşi nedreaptă judecată i-a mistificat 
chiar şi statul lui personal. E încă notorie 
şi acum opiniunca acelora cari cred că E- 
minescu nu ar fi avut nici un rost defini
tiv în viată; că a fost când hamal, când 
sufTIeur ambulant de teatru, când umil 
funcţionar, şi drept concluzie a tuturor a* 
cestor atribute, prezentat ca un vulgar 
proletar, de factură paradoxală.

E poate cea mai vinovată injustiţie ce 
se face, când se înfăţişează istoriceşte un 
asemenea Eminescu, care e apocrif şi de 
concepţie vulgară.

El trebuie să fie prezentat ceeace a fost: 
figura olimpiană, clasică, inteligenta sclipi
toare, cu vastul ansamblu de vederi, care 
a pătruns şi a sintetizat o întreagă epocă.

Nu a fost un proletar, chiar în accepţi
unea cea mai largă a cuvântului. Nu putea 
fi, căci de la nevoile materiale, inerente 
unor împrejurări, şi până la starea de per
manentă vulgaritate a lipsurilor, e o dis
tantă destul de mare, mai ales dacă se a- 
re în vedere că părinţii lui erau oameni 
înstăriţi, cu dragoste de copii, pe cari i-au 
dat să înveţe în universităţi streine, cum 
a fost ţîerban Eminescu care a studiat 
medicina la Viena şi Erlangen în Bavaria, 
sau lorgu care a învăţat în Rusia, llie ca
re a studiat de asemeni medicina la Bu
cureşti, Nicu care şi-a luat dreptul la Si
biu, şi în fine, al cincilea copil. Matei, 
care a fost ofiţer în armată.

Istoria cunoaşte de altfel, asemenea de
naturări de fapte, cari nu sunt explicabile 
de cât prin acea nevoie a imaginatiunii 
populare, de a revărsa proectiunea ei de 
mit asupra personalităţii unor oameni mari. 
Aceste^ profilări istorice, sunt deci învălu
ite ca într’o pânză de păianjen — mai pu
ţin consistente şi tot atât de verosimile — 
suficient de satisfăcătoare însă, ca motiv 
de apoteozare naţională.

Fire timidă, discretă, refractară societăţii, 
era firesc ca in mai toată opera sa poeti
că, să subziste acele elemente de concep
ţie, cari se armonizau mai bine cu natura 
sa temperamentală. Aşa se explică com
plecta negare a oricăror merite societăţii 
lui contimporane şi ilustrarea cu elegii a 
trecutului îndepărtat. Sau atunci când na
tura îl inspiră, nu-l impresionează de cât 
elementele ei active şi de mişcare, pentru
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(rnnspunorca stărilor lui sufleteşti, conce- 
păiul rcalitntcn mai mult ca un prilej de 
relaxare a sen/atiilor emotive.

IWziile^ „(]e stă vântul”, „Doina”, 
..Revedere”, apoi „Ce te legeni codrule”, 
care e atât de plastică în reliefarea sum
brului pesimism, cuprind toate aceeaşi na
tură instabilă, incontinentă, cu contururi 
elegiace, ca şi structura lui interioară.

Se întâlnesc totuşi, unele poezii în care 
l'jiiinescu evocă alături de sentimentul iu
birii, şi pe acela al naturii care se inte
grează pe un fond de optimism, cum sunt 
poeziile:^ „Povestea codrului”, „Lacul” 
„Dorinţa”. Acestea constitucsc o excepţie, 
datorită sensibilităţii sale erotice din tine
reţe, când au fost scrise, - sensibilitate 
care a stimulat şi a atras după sine ele
mentul liric-descriptiv al naturii.

In „Călin”, poetul zugrăveşte natura cu 
o admirabilă patere de descriere a pădurii 
şi a vieţuitoarelor din ea, — intuiţie suges- 
ti\ă ce se desprinde tlela cetirea primelor 
versuri chiar, de o muzicalitate neîntrecută:

De treci codri de aramă, de departe vezi albind
Ş'auzi mândra glăsuire a pădurii de argint.

iar în „Scrisoarea i-a”, nota pesimistă de. 
tristeţe, cu privire la viaţa noastră, se deli- 
neşte şi în sistemul de explicare cosmogo
nică a l ni>crsului, pe care de altfel l-a 
împrumutat din fllosolia indiană, din cu
noscutele imnuri „l{ig-\ cda" :
La ’nceput, pe când fiinţa nu era, nici nefiinţă,
Pe când totul era lipsă de vieaţă şi voinţă.
Când nu s’ascundea nimica, deşi tot era ascuns... 
Când pătruns de sine însuş odihnea cel nepătruns.

Şi în sine împăcată stăpânea eterna pace !...
Dar deodat’un pu"ct se mişcă... cel întâiu şi singur.

[lată-1.
Cum din chaos face mumă, iară cl devine Tatăl...

Am spus că pe J.minescu l’au impre.sio- 
nat mai mult, subiectele în devenire, di
namice, nestatornice. Se cuvine să facem 
rellccţia, că poate de aceea în poeziile sa
le e atât de puţin „munte”, iar ..codrul cu 
isvoarcle” se întâlnesc pretutindeni.

Nu vom exagera, dacă vom ai'irma că 
marea constitue elementul cosmogonic sin
gular, care reprezintă exteriorizarea senti
mentelor lui sumbre, sceptice şi pline de 
melancolie. In mai toate poeziile, a căror

varie temă evocă tangenţial marca, fie ca 
peisagiu de culoare, de armonie, fie va 
t^crinen de romparaţie, această uimitoare 
forţă a naturii este definită ca un siml)ol 
de sbucium şi de tristeţe, şi numai în câ
teva din ele, - două, trei - ideea e opti
mistă.

Lminescu de altfel, a avut aceeaşi con
cepţie asupra mării ca toţi romanticii, căci 
de fapt el cei dintâi au introdus-o în li
teratură ca subiect de poezie.

Se ştie că înainte chiar de apariţiunca 
acelei şcoli a romantismului, marca nu a 
fost absentă din literatura franceză. Poe
mele arturicne din sec. XIII, al căror per
sonagiu central era regele Arthur al bre
tonilor insulari din sec. M, nu o ignorează, 
ca şl romanul „Tristan şi ^ seult de I bo- 
mas de lîrctagne, care e construit pe dra
ma amorului, a mării şi a morţii, - tripla 
temă a lui (Tateaubriand şi a tuturor ro
manticilor.

Roma cea veche, cu naturalismul ei pă
gân, nu a îndrăgit marea. Larii şi Penaţii, 
acele divinităţi ţiantei.ste, circumscriau viaţa 
latinului în jurul căminului, în jurul dome
niului rustic, patriarhal, fără a-i oferi posi
bilităţi de destindere în afară. Lioraţiu iu
bea proprietatea lui rurală din Istrica, 
mai mult de cât acel „Ponliis dissociabilis" 
- marca care desparte, - sau \ Irgiliu, care 
prefera zeilor marini ai .Adriaticei, divini
tăţile câmpeneşti ale binecuvântatei Tos
cana...

Fortunatus ef iile deos qui novit agrestes... 
spunea cl, adică :

Fericit şi acela care cunoaşte zeii câmpeneşti...

Concepţia romantismului asupra mării,— 
spune ChaWgsIc^îoffic în antologia sa 
„Les poî'tes cleTaŢiTcr” s’a impus tuturor 
coniiiuljDfâmlor, chm? şi unui Renan, atât 
de puţin romantic în unele privinţi, care 
o definea :

„Eu sunt născut pe ţărmul unei mări posomorâte 
înconjurată da stânci, bătută totdeauna de furtuni. 
Aici, abia dacă se cunoaşte soarele, etc.“...

Haudelaire, care nu s'a născut ca Renan 
în Brctania, ţara celor două mări: Atlan
ticul şi .Marca Mânecii, despre care Stra- 
bon spunea că ţinutul acesta, astfel orân
duit, trebuie a fi socotit printre probele
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existenţii lui Duiiine/cu, - Bnuctclairc vor- 
bia asticl despre mare:

Omule liber, totdeauna tu vei iubi marea...
Voi, amândoi, sunteţi tăcuţi şi posomorâţi...
...Voi iubiţi măcelul şi moartea...

Loti care a trăit pe mare, comunica cu 
melancolie prima impresie căpătată : „o 
tristeţe fără nume, o impresie de singură
tate pustie, de părăsire de e\il“...

\ ictor Hugo o descria :

O flots, que vous savez de lugubres histoires, 
Flots profonds redoutâs des mferes â genoux. 
Vous vous Ies racontez en montant Ies marâes 
Et c’est ce qui vous fait ces voix dâsespârâes 
Que vous avez le soir quand vous venez vers nous.

Concepţia eminesciană nu se deosebeşte 
de acestea, nici ca colorit de evocare, nici 
ca mod de interpretare. Sonetul „Adâncă 
Mare e o eloquentă ilustrare , a subiecti
vismului poetului, care încearcă să dea o 
deliniţiune mării:

Adânca mare subt a lunei faţă, 
înseninată de-a ei blondă rază,
O lume’ntreagă fundul ei visează.
Şi stele poartă pe oglinda-i creaţă.
Dar mâini—ea falnică, cumplit, turbează 
Şi mişcă lumea ei, neagră, măreaţă 
Pe-ale ei mii şi mii de nalte braţe.
Ducând peire—ţări înmormântează.
Azi un deluviu, mâne-o murmuire,
O armonie care capăt n’are 
Astfel e-a ei întuneca'ă fire.
Astfel e suffetu’n antica mare,
Ce-i pasă ce simţiri o să ne’nspire 
Indiferentă, solitară,—mare!

Sccpticisniul ce caracterizează întreaga 
poezie, înfăţişează marea aşa precum au 
descris-o toţi romanticii amintiţi: tumul
toasă, cu vieţi omeneşti îngropate subt tă- 
lazuirca ci, posomorâtă şi indiferentă.

Marea e elementul sugestiv ce preocupă 
adeseori pe i:,!ninescu, fie ca evocare în 
sine, fie ca imagine de peisagiu, fie ca ter
men de comparaţie.

„Când priveşti oglinda mării”, e o po- 
ezic in care nu ştim ce să admirăm mai 
mult, evocarea subtilă a mării „amară şi 
pustie ‘, sau coloritul plastic şi alert al 
naturii, in strofa următoare:

Când priveşti oglinda mării
Vezi in ea

Ţărmuri verzi şi cerul sării.
Nori şi stea:

Unda'n plesnetul ei geme
Şi Eol

Suflă’n papura ce freme
Barcarol.

Apoi tot peisagiu vom întâlni în „Ol 
vin pe mare", în versurile:

O ! vin pe mare ce-o cuprinde
Un cer înalt de stele plin...

ca şi in „Scrisoarea I-a”, unde luna plu
teşte „pe mişcătoarea mărilor singurătate”.

-Marea ca noţiune de comparaţie e iarăşi 
frequent utilizată de Lminescu. Sufletul iu
bitei e ca „marea de mâhnire şi venin”, 
sau ochii ei sunt „adânci ca marea”. In 
„Stele n cer”, pe cât de pitoresc şi de sa
vant e redată comparaţia, pe atât de nos
talgic e sentimentul ce ni se sugerează :

După un semn
Clătind catargele.
Tremură largele

Vase de lemn

Nişte cetăţi 
Plutind pe mările 
Şi mişcătoarele

Pustietăţi.

Din această succintă expunere, triptica 
reprezentare a mării rezultă cu suficienţă. 
Nu e în intenţiunea mea de a enumera 
aici toate poeziile în care se aminteşte des
pre mare. Pentru a înlătura însă bănuiala 
acelora cari cred că Eminescu a recurs la 
această noţiune poetică numai din consi
derente technice de construire a versului, 
>oi afirma că o bună parte din poeziile 
sale stau marture să le desmintă incertitu
dinea.

Alărturisirea de obsesiune constantă a 
mării o face Eminescu în „Floare albas- 
tra , in care iubita, geloasă de preocupă
rile fui, li spune:

In zadar râuri în soare 
Grămâdeşti’n a ta gândire 
Şi câmpiile Asire 
Şi întunecata mare ;
Piramidele’nvechife 
Urcâ’n cer vârful lor mare - 
Nu câta în depărtare 
Fericirea ta, iubite!

Hai în codrul cu verdeaţă.

Cercctându-se cu dcamănuntul poeziile
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sale, sc găsesc uncle clin ele, cutn sunt 
fereastra din spre mare” şi „Lida“, 

care cuprind ca concepţie romantică, des
făşurarea unui^ episod, unei acţiuni eroti
ce, marea furând „chipul bălai al copilei 
cea de crai”, sau zugrăvind Lidei în „adân
cul ei un ideal” ca după un an să plece 
„într’o luntre, pe valul vagabond ca un 
pescar".

„Când marea”... e iarăşi o altă poezie 
interesantă prin concepţia şi dramatismul 
ei :

Când marea turbează de valuri împinsă 
Şi-şi scutură coama de spume şi vânt,
Când nori alung’ziua din lumea cea plânsă.

Când tunete sunt,
Atunci printre nouri, prin vânt şi prin unde
O rază de aur se toarce uşor
Şi'n fundul sălbatic al mării pătrunde

Prin vânt şi prin nor.
Ce caută raza din ceruri venită 
Din galbena stea ce-aleargă prin cer.
Ce caută’n mare, în noaptea-i cernită

Und’razele pier ?
in fundul cel umed al mării turbate 
In lumea-i noptoasă, în sânu-i de-aur 
Luceşte o stea în piatră schimbată

In mărgăritar.
E-amantul, a stelei ce palidă trece 
Ş’aruncă prin nori a ei rază de nea 
E-amantul căzut dintre stele, ce rece 

In marea murea.
In „Doina", „Moldova", „Scrisoarea 111", 

marea intervine ca element istoric, geo
grafic, de graniţă a Moldovei ce se întin
dea, ca şi azi, între Carpaţi, Nistru şi Ma
rea Neagră :

Din Hotin şi pân’Ia Mare 
Vin Muscalii de-a călare,
Dela Mare la Hotin 
Mereu calea ne-o aţin.

sau:
Astfel ieşeau tot rânduri venind de sub verzi

ramuri
Copii, ciobani de turme, moşnegi, păstori de

neamuri.
Şi au întins moşia spre răsărit şi-amiaz 
Pân 'unde marea sfarmă de ţărm al el talaz.

şi tot aşa:
Rămâneţi în umbră sfântă, Basarabi şi voi Muşatini,

Descălicători de ţară, dătători de legi şi datini. 
Ce cu plugul şi cu spada aţi întins moşia voastră 
Dela munte pân’la mare şi la Dunărea albastră.
Toată acţiunea din acea splendidă poe

zie „Luceafărul", e grefată pe mare. Ero
ina e fala „din rude mari împărăteşti”.iar 
amantul - luceafărul - născut din dualitatea 
mării şi a cerului. Nu se pot imagina 
versuri mai frumoase ca acestea:

-„Din sfera mea venii cu greu 
Ca să-ţi urmez chemarea 

Iar cerul este tatăl meu 
Şi mumă-mea e marea.

Ca în cămara ta să vin.
Să te privesc de-aproape.

Am coborît cu-al meu senin 
Şi m’am născut din ape.

O vin ! odorul meu nespus,
Şi lumea ta o lasă,

Eu sunt luceafărul de sus.
Iar tu să-mi fii mireasă.

Colo’n palate de mărgean
Te-oiu duce veacuri multe.

Şi toată lumea ’n ocean 
De tine o s’asculte".

In afară de predilecţia sa temperamen
tală, cred că Eminescu a iubit marca cu 
valurile tumultoase şi pentru o altă raţiune.

Oricât de armonioasă şi de infinită s'ar 
înfăţişa privirii întinderea calmă şi nemă
surată a apelor albastre ce se pierd subt 
geana orizontului, de o grandoare mai im
presionantă pare a fi învolburarea acestei 
masse fluide, care îşi svârle talazurile în 
sus, sau şi le izbeşte cu furie de stânci,— 
marea.

Care din văi adânci
Se’nalţă la maluri, —

S’ar atârna de stânci, —
Şi murmură ’nt.’una 

Când spumegând recad...
Există aşa dar, o distincţie de valoare 

între răsvrătirea şi calmul ci, între mişcare 
şi neclintire, înlre forţă şi echilibru. Pres
tigiul forţei, se înţelege, depăşeşte pe acela 
al inerţiei. De aceea, poate, pe Eminescu 
ca şi pe toţi romanticii, i-a impresionat 
marea în această ipostază.

In acest punct de tangenţă se află, de 
altfel, procesul de concepţie care desparte 
pe scriitorii romantici de cei modernişti.
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Pcnfni conCiinpor.ini, marca nu mai e 
iicca „ I luilassa“ indumpiahilu şi clcscspe- 
rantă, posomorâtă şi bântuită totdeauna 
de furtuni, ci marca care invită la voiaj, 
marea lui Allain Gerbault, ce s’a încume
tat a o străbate în nouăzeci de zile, cu 
barca lui insidioasă, fără a atrage asupra 
sa mânia zeilor, care s’a abătut acum trei
zeci de secole asupra lui IJIysc, — neferi
citul erou al Troci.

.Marca impresionează astăzi pe un Claude 
1 arrere prin sentimentalitatea ce i-o ins
piră pasiunea largului, ca şi prin varieta
tea succesivă a culorilor, asociate apusuri
lor însângerate, ce se profilează în depăr
tări cu chemări vagi de panteism şi de c- 
rotisni păgân.

Marca i-a sugerat lui Paul \ alcry pagini 
de meditaţie savantă, pline de naturalism 
mistic, inedit şi abstract.

.Marea eternă, marea cu rostogoliri de 
lumini în undele ci scânteietoare, i-a su
gerat lui Emincscu un cortegiu întreg de 
rcflecţiuni cu p^i^irc la realitatea conti- 
gentă a vieţii pământeşti, deschizând un 
orizont larg de interpretare a zădărniciei 
şi absurdităţii acesteia, peste ale cărei — 
tot una — virtuţi sau păcate, se aşterne: 
„uitarea”

Oricâte stele ard îii înăiţiiue,
Oricâte unde-aruiică’n faţă marea 
Cu-a lor lumină şi cu scânteiarea 
Ce-or fi’nsemnând, ce vor—nu ştie nime.
Deci cum voieşti, tu poţi urma cărarea,
Fii bun şi mare, ori pătat de crime —
.Acelaş praf, aceeaşi adâncime,
Iar moştenirea ta ş’a tot: Uitarea !

Aceeaşi analiză a sufictului omenesc în 
căutarea norocului sau a idealurilor l-a 
prcocupăt, în lumina unei constatări re” 
semnate, reţinute, cu analogia pe care i-a 
oferit marca, peste ale cărei elemente de 
hazard stăruie totdeauna semnul de între
bare al necunoscutului:

Dintre sute de catarge 
Care lasă malurile,

C.ite oare le vor sparge 
Vânturile, valurile?

Dintre paseri călătoare 
Ce străbat pământurile 

Câte-o să le ’nece oare 
Valurile, vânturile?

De-i goni fie norocul,
Fie idealurile.

Te urmează în tot locul 
Vânturile, valurile ?

Ne’nţeles remâne gândul 
Ce-ţi străbate cânturile :

Sboară vecinie, îngânându-1 
Valurile, vânturile !

Pe Emincscu nu numai l-a inspirat, dar 
marca l-a şi obsedat într’atât, încât în 
„.Mai am un singur dor“, şi-a exprimat 
dorinţa de a fi îngropat în apropierea ei :

In liniştea sării 
Să mă’ngropaţi, pe când 
Trec stoluri sburând 

Pe marginea mării.
Vor arde’n preajma mea 

Luminile’n dealuri,
Izbind s’or frământa 

Eternele valuri

— dorinţa care s’a menţinut în toate cele 
patru variante ale acestei poezii.

Ln fapt asupra căruia curiozitatea noas- 
fră va insista, este acela dacă ii.mincscu a 
cunoscut marea românească, dacă a călă
torit pe aici sau a evocat-o din proprie 
imaginaţie. Este adevărat că în această pri
vinţă, nu se află nicăeri, nicio dată. Deşi 
se cunosc multe lucruri din viaţa fa, au 
rămas totuşi câţiva ani obscuri, asupra că
rora biografii şi istoriografii nu ştiu a 
spune nimic.

Pentru noi problema nu are prea multă 
importanţă : a văzut sau nu a văzut ma
rea românească, a fost sau nu a fost pe 
aceste meleaguri dobrogene bătute de 
\ânturi şi de soare, Emincscu e al nostru, 
al naţiunii întregi şi nimeni nu poate să-i 
conteste dreptul de a poposi aici, în ve
cinătatea largului, de unde, în nopţi în- 
\olburate şi ,,pline de luceferi“, va ascul
ta simfonja valurilor, ritmul neobosit al 
,,eternei întoarccri‘".

\ ALERIAN PETRESCE
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ACTUALITATEA LUI EMINESCU
Iq «po:i(e de mari frământâri, când po

poarele tries: momenteie decisive ale evolu
ţiei lor istorice, trebuesc ciutate linii mari 
de conduiti- Acestea nu pot fi g;isite decât 
în valorile permanente ale trecutului lor cul
tural.

Marii scriitori sunt sinteze vii ale aspira
ţiilor şi concepţiilor popoarelor.

Fiecare popor îşi are un scriitor, care ex
primă în modul cel mai complect, mentali
tatea şi specificul raţional respectiv.

Intre scriitor în înţelesul adevărat al cu
vântului, şi naţiune, există o interpenetraţie 
complectă.

Shakespeare reprezintă naţiunea engleză 
şi în acelaş timp Anglia trăeşte prin el.

Tolstoi reprezintă sufletul rus, tendinţele 
sale. Opera sa trăieşte, cu toate că marea 
naţiune vecină a cunoscut prefacerile sociale 
cele mai profunde şi a înlocuit, in interval 
de o generaţie, idealurile şi valorile respec
tate.

Pentru noi. Românii, Eminescu este spi
ritul reprezentativ prin care poporul nostru 
îşi face intrarea în istoria literaturii univer
sale.

Eminescu a fost studiat de estetul pur 
Maiorescu, socialistul Gherea, analistul neîn
trecut Ibrăileanut viaţa sa a fost scrutată de 
biografi.

Eu îmi propun să mă ocup numai de ac
tualitatea ideilor lui Eminescu in dcsmeniul 
economic şi social.

actualitatea economică
Intr'o lucrare m'am ocupat de Eminescu 

economist. Multe probleme actuale le regăsim 
discutate de genialul poet, S'a spus că ge
niul este o anticipaţie. Prin previziunile sale

Eminescu a pătruns sensul profund al reali
tăţilor naţionale. Un popor trăieşte într’un 
cadru geografic, care este invariabil in de
cursul istoriei şi are o anumită specificitate 
biologică ce se menţine constantă. Circum
stanţele variază din moment în moment. 
Misiunea spiritelor alese este de a da indi
caţii asupra modului de a face faţă împre
jurărilor deosebite cate se succed în timp.

Citez un fragment din cugetarea econo
mică a lui Eminescu, spre a arăta că ideile 
exprimate de el, îşi păstrează întreaga lor 
valoare în ziua de azi.

,,Calităţile morale ale unui popor atârnă 
— abstrăgănd de climă şi de rasă, dela sta 
rea sa economică. Blândeţea caracteristică a 
poporului românesc dovedeşte că în trecut el 
a trăit economiceşte mulţumit, c'a avut ce i 
trebuia. Deci condiţia civilizaţiei statului 
este civilizaţia economică. Prin atărnarea 
noastră economică am ajuns ca toate gu
vernele, spună ele ce-or pofti, să atârne mai 
mult ori mai puţin de înrâuriri străine.

Io veacul nostru lucrurile iau o formă 
foarte ameninţătoare, pentru cel economi
ceşte slab, pentru cel oecult, când concurenţa 
e pe deplin liberă. Ne aducem exemplul 
nostru, dar păozatii din Sdezia, ba chiar 
băiaşii din Bohemia, care au găurit pămân
tul mult mai adânc decât toţi băiaşii altor 
munţi, fără ca munca lor să poată concura 
cu toată greutatea eî, cu munca lesnicioasă 
a altora, sunt o dovadă demnă de plâns 
pentru tristele împrejurări ce se nasc, când 
i se ia unei populaţii piaţa, pe care are 
să-şi desfacă munca prin absoluta libertate 
de schimb între productele omeneşti.

O serioasă reorganizate socială şi apărarea 
meseriilor de concurenţa articolelor gata.
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importate din strâinitatCt a;a datl misuri 
intcror» combinate cu alte vederi de politici 
economici, dccit cele ale abeolutului liber 
schimb, care au domnit pini acum, ar ii 
poate în stare de a ocupa braţele şi inteli» 
geoţele celei mai noui imig;raţiuoi cu lucra» 
re mai iolosîtoare şi mai spornici decit pre- 
cupeţirea spiritului, care io ultima linie nu 
se poate i ce drcit io detrimentul sioitiţii 
şi a bunei ştiri a celei mai importante pirţi 
a poporului rofflioesc, a ţiraoului.

Chestiunea de cipetenie pentru istoria şi 
continuitatea de desvoltare a acestei ţiri este 
ca elementul românesc să rămână cel deter
minant, ca el si dea tiparul acestei forme de 
stat, ca limba Iui, inclioirile lui oneste şi 
generoase, bunul simţ, cu un cuviot geniul 
lui, si rimioi şi p: viitor norma tic des» 
voltare a ţirii ţi si pitruodi pururea aceas- 
ti desvoltare. Voim statul national, nu sta
tul cosmopolit, nu America dunăreană. Voim 
ca stejarul stejari să producă, nu meri pă
dureţi’’.

Ridicarea ţirii o vede Eminescu io orga
nizarea economiei naţionale pe baza renta- 
bilitiţii muncii*

Io „Paralele Economice** citim urmitoa- 
rcle t

„Adevirat. Franţuzul nu i mai ca cap de 
cât noi*., dar mai este un cusur la mijloc, 
care ne 'mpiedici sau ar fi trebuit si ne 
împiedice*

Franţuzul ia o bucăţi de metal, în preţ 
de 50 de parale ş'-;i face din ea un ceasor
nic, pe care ţi-l vinde cu doi napoleoni ţ 
d ta îi vinei ocaua de lini cu un franc şi 
el ţi o trimite inapoi sub forma de postav 
şi ţi ia pe acreaş oca 20 franci; — franţuzul 
ia paie de orez, care nu«l ţin nimica şi ţi 
împleteşte din ele o pilirie, pe care nevasta 
d-tale di 3—4 napoleoni*

Nu i mai cu cap, fiindci mintea ou se 
minânci cu lingura, ci o moşteneşte omul 
dela tati şi dela mumi, incit un mocan 
poate fi tot atât de istrţ ţi deschis Ia cap 
ca şi uo ceasornicar din Paris, numai vorba 
e ci moraoul n'a deprins meşteşugul, şi 
deaceea câştigi intt'un an atât cit câşt'gi 
meşterul din striinâtate într’o zi.

De aceea meşterul din Paris are de unde 
piâti camere, universitiţi, teatre, biblioteci, 
ba chiar brinzi de iepure, de ar avea pofti 
de dânsa, poate s'o aibi. Dar noi, popor de 
ţirani, nu Ie putem toate acestea decât cu 
încetul, şi unde franţuzul e cu date de mi

ni, noi trebuie si legim paraua cu trei no 
duri, pentru că ceeace un popor agricol nu 
are niciodată, sunt banii.

Cici ce SC Intimpli intr'adevir ?
Ai vândut ocaua de lini cu un franc, pe 

care il ai io mâni şi poţi da iar, dar ca 
când ţi-a venit înapoi, te ţine, nu unul, ci 
douizeci de franci. Cu ce împlineşti cusurul 
de‘a unul pini Ia douizeci, de unde mai 
iei încă nouisprezece ? Neapirat ci din alte 
producte şi ou din lini, drei din lini. Dar 
griul se produce cu osteneali multi şi spor 
puţin. Spre a produce un fir de griu iţi 
trebuie o vâri iotreagi şi atunci ioci atiroi 
dela ploaie şi dela vint, de se va face sau 
nu, pe când meşterul, străin a lucrat ocaua 
de lână şi i-a dat o valoare înzecită în 
câteva ceasuri. De acolo vine, ci ţiraoul 
trebuie si munceasci o vâri, pentru a pliti 
un obiect de lux, comandat io striioitate*

O naţie cate produce grâu, poate trii 
foarte bine, nu zicem b.s, dar oiciodati nu 
va putea siaşi ingiduie luxul naţiilor in
dustriale înaintate*

Neapirat ci nu trebuie si riminem po- 
pot agricol, ci trebuie si devenim şi noi o 
naţie industriali, micar pentru trebuinţele 
noastre"*

Astizi avem io ţari institute de ştiinţe 
economice de toate gradele, oficii de îndru
mare şi servicii statistice, totuşi studiul rea- 
litiţilor nu a schimbat cu nimic valoarea 
acestor coosideraţiuni.

Daci ar fi si gisim un cadru doctrinar 
teoriei economice a lui Eminescu, trebuie si 
ciutim elementele necesare în pregitirea sa 
intelectuali-

Eminescu a studiat in Germania, care Ia 
acea epoci era dominaţi in materie politici 
de idealul unitiţii naţionale şi în materie 
economici de teoriile expuse de Fr. List in 
opera sa „Sistemul naţional de economie 
politici".

Ideia centrali a sistemului listiao e noţi
unea de forţi productivi*

Spre deosebire de Adam Smith, care sus
ţinea diviziunea internaţionali a muncii, 
dupi List popoarele trebuie si-şi des volte 
întregul lor potenţial, totalitatea forţelor pro
ductive de care dispun*

Aceste concepţii au fost însuşite de Emi
nescu în cursul studiilor ficute la Jierlin. 
Astfel ne apare clar sensul ultimelor doui 
fraze din articolul „Paralele economice'*.

Nu voia insista prea mult asupra doctri-
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odor economice ale lui Emioescu, ci voiu 
câuta si expun uncle vederi politice }i soci
ale ale tale.

ACTUALITATEA POLITICEI 
EXTERNE

Continuam pe alt târâm cu actualitatea 
Iui Eminetcu.

In anul 1876 ţara noastrâ se gâsea la o 
râspântie a istorici naţionale. Turcia ;i Rusia 
se preţâteau pentru suprema înfruntare, 
Ang^Iia voia sâ arbitreze. Atunci caşi aitâsi 
tratative diplomatice dificile ;i pregâtiri mi
litare erau ia ordinea zilei.

lntt*un articol intitulat „Turcii fi diplo 
maţia europeanâ" putem găsi unele analogii 
cu situaţia de azi. Dinamismul unora întâi- 
nefte astâzi dialectica altora, in 1876 refuzul 
Turciei de a elibera popoarele creştine, nu 
reuşise sâ creeze foiţa necesară care sâ eli
bereze Europa de dominaţia Otomană. Dar 
sâ redau cuvintele lui Eminescu:

„Diplomaţia cu mersul de culbec şi cu 
extrema fineţe a mijlocirilor ei, urmeazâ a 
coase la actele ei note şi instrucţiuni scrise 
pe hârtie velină, povestea cântecului „pe de 
laturi cu bănaturi, la mijloc pară de fo:'^ 
Dar io faţa tuturor acestor propuneri şi pa 
rapropuoeri redactate desigur intt'un irepro
şabil stil franţuzesc, Poarta opune acea strictă 
tăcere a dervişilor dela Mecca, iar Abdul- 
Kerim răspunde cu buzele tunurilor şi cu 
arderea satelor din Serbia. In fine, fiindcă 
ţinuta Angliei ni se pare cea mai hotărâ 
toare in aceste împrejurări, vom spune că 
John Bull s*a lansat deja Ia meetinguri de 
inimă albastră, în care până şi Gladstone şt 
Bright, şefii partidului liberal, vor încerca să 
verse lacrimi platonice asupra cruzimilor co
mise io Bulgaria. Toţi promit cu religioşi- 
tate publicului că vor face impresia nemuri
torului Sir John, admirabilul Sir John Fals- 
taff, cum il descrie Shakespeare divinul. Sir 
John care de o mulţime de ani nu şi a mai 
văzut genunchii de gros şi gras ce este şi 
care a câştigat aceste invidiabile dimensiuni 
numai din cauza sentimentalităţii sale. Ah! 
Enrichet dragă, strigă Sir John, când eram 
tânăr, eram atât de subţirel, că m'ai fi putut 
trece prin inelul unui membru dela primăre 
— dsr ce să le faci grijilor şi necazurilor, 
ardă le focul! ele umflă pe om. Aceste griji 
şi necazuri, al căror interpret in Coostaoti- 
nopole este Sir Henry Elliot, se traduc in

binevoitoare consilii, de a înceta cu bătăliile 
atât împotriva Munteoegrului şi Serbiei, cât 
şi împotriva insurgenţilor. Io acelaş sens 
vorbesc reprezentanţii celor trei impărăţii de 
la Miază noapte şi ambasadorii Italiei şi 
Franţei. Dar ce să i faci — dacă Turcul ou 
vrea şă înţeleagă!‘‘

Desigur astăzi poziţia Angliei este deose
bită, dar mentalitatea engleză a rămas ace
eaşi. Turcul şi a schimbat mentalitatea. Pe 
scena europeană astăzi fac alţii pe „turcii'* 
de odinioară.

Asistăm la formarea de blocuri europene 
care grupează state cu interese şi ideologii 
deosebite. La frontierele noastre zăngănesc 
armele. Mulţi recomandă soluţia neutralităţii 
sau cred in garanţii E bine să arătăm ce a 
crezut in această privinţă poetul care a sin
tetizat rostul nostru în aceste locuri prin 
formulat „Eu îmi apăr sărăcia şi nevoile şi 
neamul".

„Ori care ar fi cauzele, ce-au făcut pe 
puteri a nu garanta păn 'acuma în mod 
precis neutralitatea teritoriului român, fie 
slăbiciune, fie rea voinţă, fie io fine ,,reser 
vaţiile“ mentale ale diferitelor cabinete, nouă 
ni se pare că ele nu mai prezintă nici un 
interes pentru noi. Căci dacă se va face ceva 
io favorul nostru, desigur că nu ochii noştri 
frumoşi vor fi cauza unui asemenea eveni
ment t iar dacă se va face ceva în defava
rul nostru, vom apăra cum vom putea ce- 
eace avem". (P*g« 179 ,,Scrieri politice şi 
literare", voi. I.)

Publiciştii noştri se ocupă prea puţin de 
sensul evoluţiei popoarelor vecine. E destul 
să amintim că in timpul răsboiului mondial 
savanţii noştri discutau dacă există sau nu 
o naţiune ucrainiaoă. De douăzeci de ani, 
in imperiul vecin cu care avem o frontieră 
comună de aproape 600 km, se iotăniplă 
prefaceri mari, pe care noi le ignorăm in 
mod voit, şi totuşi ele există şi se integrează 
in istoria sa naţională.

Eminescu n'a putut lăsa deoparte din sfera 
preocupărilor sale tendinţele Rusiei. Mă voiu 
mărgini in a reda un pasagiu din studiul 
intitulat „Idealul istoric al Rusiei".

, Netăgăduit că istoria Rusiei, studiată io 
legătura ei de cause şi efecte, ne va arăta 
un fel de unitate de desvoltare. precum n'o 
întâlnim la un alt popor. La popoarele mari 
ale Europei, observăm mai cu seamă un fel 
de slăbitoare lupte internet oricât de însem
nate ar ti succesele lor in afară, iolăuotru
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reapare dupi iacheerea ori-:ărei pici, sâ« 
minţa ve:în c vie a desbinării; ia afara de 
aceea statale europene, de câte ori xunt bă
tute. îţi muta oarecum curentul lor istoric, 
vad lucrurile cu alţi ochi de cum Ie vâzuse 
mai Inaainte. N'are cineva decât sa priveasra 
la F<ancia de astâsi. pentru a constata ca 
ea, in politica ei in afarâ. nu mai este 
Francia iui Napoleon al III lea. Tot astfel 
prin râsboiul dela lS65 painjioişul istoric de 
planuri al Cărei de Austr'a a suferit o rup 
tura atât de mate. in:ât nici nu mai sea
mănă cu disposiţia de mai 'minte a firelor 
diplomatice şt războinice. Cii'n cuvânt sta
tele Eurnpei lucrează în mod casuistic, se 
schimbă în afară cu orice schimbare din 

l iuntrul, nau acea fixitate energică pe care 
o manifestează Rusia. Această din urmă 
putere este poate unica, care bătând s'a 
fălit, bătută na pierdut nimic, sau aproape 
nimic, căci înlăuntrul ei toate s'au făcut pe 
încetul, fără niciun fel de săritură; nicio 
bătălie pierdută na făcut-o să piardă lin
ii fixată înnainte;de-o mie de ani încă ea 
n i vede cu alR ochi decât cu aceiaşi pe ca- 
re-i avea la întemeierea uriaşei sate puteri.

ACTUALITĂŢI SOCIALE

Ocupâodu mâ de a.tualitatea Iui Emine- 
scu. nu pot omite preocupările sale sociale. 
E pentru mine care mi a fost dat să înte 
meies Ministerul Muncii o deosebită satisfac- 
ţ'e a constata că problema socială nu-i era 
străină. EI nu exprimă numai sentimentul 
de milă pentru cei care suferă din cauza 
inegalităţii raporturilor sociale. Nu e numai 
inima care vibrează pentru suferinţele sense- 
nilot săi. ci o minte clar văzătoare, pentru 
cate este evidzLtâ primejdia degenerării 
capitalului biologic al naţiunii. Articolul 
intitulat .Repaosul de Duminică*' publicat 
in Voi. „Scrieri politice şi literare Pi^g. 235 
237 t

„Când laşi toate celea în seama libertălii 
şi prin urmare a egoismului omenesc, nu va 
fi bine. De multe ori în Anglia s'adesbătut 
întrebarea, dacă n'ar fi bine să se lucreze 
Duminici'e. şi se găsise economişti care să 
calculeze, ce pierderi însemnate are indus
trialul englez prin ţinerea sărbătorilor O 
fericire, că biserica e acolo destul de puternică, 
pentru a resista unor asemenea tentative 
împotriva săracului, asigurăndu i şi acestuia 
partea sa de odihnă şi bucurie intr'o lume.

pe care scriptura o numeşte cu drept cuvânt 
..Valea plângerilor*./,a noi, în fira absolutei 
libertăR, este însă cu putit fa, ca lucrătorul 
să nu se bucure nici de Duminică, nici de 
sărbătoare, să nu se bucure nici de răgazul, 
pe care scriptura îl asigură până şi anima
lelor?

Mania de a trata pe om ca simplă maşină, 
ca uneltă pentru producere, este întâiu tot 

CC poate fi mai neomenos; al doilea de
zastruoasă prin urmările ei. Căci v:ta de 
muncă se cruţă la boală, i se măsoară pu 
terile, nu se incarcă peste măsură, pierderea 
ei e egală cu cumpărarea unei alteia, încât 
interesul bine înţeles al propietarului, este 
cruţarea. La om lucrul se schimbă. Poate să 
se stingă în bunăvoie.. se va găsi totdea
una altul Ia Ioc, căci nevoia e o dăscăliţă 
amară, care primeşte orice cond ţ i In 
alte ţări sunt societăţi pentru apărarea 
animalelor, de sine înţelegându se că religia 
şi organizarea socială ii asigurează omului 
zilele sale de od hnăţ la noi însă nu va fi 
minune, dacă vom vedea tratându se orga
nismul cel mai nobil de pe pământ cu o 
lipsă de cruţare, de care sunt ferite şi orga 
nismele cele inferioare. Ne a trebuit această 
expunere pentru a caracteriza soarta lucră
torilor din fabrica regiei mooopolulni tutu
nurilor. Muncind 12 14 ore pe z«. ace te zile 
lungi şi negre nu sunt întrerupte nici de 
Duminici, nici de sărbîtori, încât chestiunea 
so-.ială, atât de ventilată în Europa, trebue 
s'o revedem la noi în forma ei cea mai 
crudă.

224 de oameni, a patra parte dinti’o mie 
care nu cunosc nici sărbătoare, nici altă o- 
dihnă decât somnul. Se poate că regia, 
câştigând puţin sau nimic din toată afacerea, 
să fie silită de a întrebuinţa asemenea mij 
loace. pentru a se susţinea ţ dar nouă ni se 
pare că soarta dividentelor e cu mult mai 
puţin importantă decât aceea a omului, 
chemat sâ Ie producă.

Onor. primăria, care cu drept cuvânt a 
ordonat respectarea Duminicelor şi sărbători
lor din partea comercianţ'lor, ar trebui să 
ordone aceiaş respectare. Să nu uităm că 
trăim într’un stat creştin, că numai Chinezul 
n'are sărbători, pe când religia creştină, a 
celor „desmoşteniţi , Ii asigură şi acestora 
partea lor de bucurie în lume,

O altă chestiune, care priveşte adminis
traţia oraşului nostru, este că lucrătoarele, 
pornind noaptea dela fabrică pe şoseaua din
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valea Bahfuiului, loot expuse obrâsaiciei 
stâlpilor de caleorle, care tocmai în 
vremea ej'rii ietetor din fabricâ, g;âsesc 
câ pl mbarea pe iatuoe:oascle uliţi e foarte 
aerisitoare- De a:eia ar trebui ca felinarele 
sâ fie mai dese ;i mai cu seamâ sâ fie a- 
priasCf asemenea nici prezenţa unui număr 
mai mare de sergenţi de noapte» nu e de 
prisos'*.

Din prima frază a acestui citat rezultă in 
mod clar că Eminescu era partizanul interven- 
fionismiiliii de stat. Libertatea in materie 
economică şi socială este isvorul celor mai 
mari inechităţi. In partea ultimă a atticolu 
lui sus citat, se poate vedea că poetul nu se 
mărginea numai la consideraţiuni de ordin 
general, ci era preocupat de unele amănunte 
care în practica vieţii de toate zilele, au o 
impo.taoţă d oicbită

Am spicuit unele idei eminesciene şi am 
arătat în ce măsură graţie intuiţiei sale şi 
Cunoaşterii perfecte a realiUţ lor naţionale» 
genialul exponent al sufletului românesc a reu 
şit să găsească formule şi să constate pro 
bleme care şi astăzi încă trebuesc soluţionate.

Eminescu era junimist şi prin atitudinea 
sa se încadrează în fenomenul pe c-are Ibrăi 
leanu I a numit» spiritul critic în cultura

românească. Atitudinea sa este aceeaşi ca a 
lui Caragiale. Amândoi erau sceptici io ce 
priveşte rezultatul importului excesiv de 
forme occidentale şi care nu erau asimilate. 
Ceva însă îi deosebea. Eminescu este un 
precursor al naţionalismului iotransigent, 
mergând .crescendo* până la Doina*.

Naţionalismul său isvora dintr'o iubire 
profundă a piturilor sociale specific romă» 
neşti ţărănimea şi boierimea autentică. De» 
asemenea cunoaşterea profundă a trecutului 
şi u;ai ales a epocilor de glorie» constituie 
pentru el un reconfortant faţă de scăderile 
prezentului.

Port doctrinar politic» el este o figură de 
proporţiile renaşterii, constituie o culme către 
carr, trebue să tindem măcar in momentele 
importante ale istoriei noastre. Când ni se 
p re că imprejurâtile sunt vit-ege, să ne 
gândim că un popor care a dat pe un 
Eminescu» nu poate să fie atins în drepturile 
şi năzuinţele sale.

Un astfel de exemplar de cl tă. e dovada 
cea mai evidentă a vitalităţii rasei, al cărei 
exponent este.

Gll. L. TRANCU-IAŞI

: t.

u.
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IN împărăţia apelor
- Ce ne facem Tanuşca ?
Fata tace. Femeia o priveşte cu ochii nedume- 

rirei, care se invălue, pe încetul, în neguri rele, 
aproape duşmănoase. Apoi îşi desprinde bra|ele - 
sumese în subţiori — şi-şi înfige degetele osoase, 
izbindu-leîn pieptul harbuzesc al fetii:

- Tu nu m’auzi, fato?.. La ce te gândeşti ?
Tanuşca tresare, schimonosindu se de durere. îşi

frământă, o vreme, sânul, ca pe un aluat gata de 
pus la dospit şi-o întreabă, străină :

— Ai zis ceva ?
— Am zis.. vezi bine c’am zis - se oţereşte 

femeia. Mă mai întrebi ?.. Ce facem cu tat-tu ?
Din bojdeucă, ori de pretutindeni, de peste ape 

tremură o părere de chemare:
—... Iro-fa-noo !.. fa-noo!
Bătrâna icneşte, ciudoasă:
— Iar mă cheamă ...
Se îndreaptă spre căsuţă şi intră.
Fata a rămas locului, lunecându-şi privirile peste 

prăpădul apelor turburi...
De jur în prejur, cât vezi cu ochii, ape... numai 

ape pământii.
Parcă undeva, în neştiut, s’ar îi topit pământul 

şi terciul acela ar fi început să curgă pe albia largă 
a Dunării. Puhoiul a crescut, s’a umflat, a năpă
dit malurile, a înghiţit ostroavele, bufnind, gemând, 
mugind, învălurit şi învolburat. Apoi, ca muiţumit 
de atâta ispravă, s’a liniştit lunecând pretutindeni 
şi de pretutindeni cu o nepăsare şi o încetineală 
a fatalităţilor.

S’ar părea că apele nu mai curg, ci se frământă 
ele in de ele, sorbindu-se in adâncuri prin miile de 
ochiuri, care se învârtesc leneşe şi sinistre, apar 
şi pier şi iarăşi apar, ca milioane de buze, între
deschise să înghită apele ce nu mai încap pe pă
mânt.

Uneori, din terciul fliud se desprind cadavrele 
ciudate, despletite, ale sălcilor desrădăcinate de

puhoaie. Dar leşurile acele se mişcă cu o înce
tineală chinuitoare. Intre o zarişte şi cealaltă a pri
vire!, împing ceasuri lungi în apele cleioase.

Au pierit şi păsările bălţilor, doar din zările tul
buri — unde apar rotogoale de nouri lânoşi, pentru 
ca să piară şi ei, mistuiţi în acelaş sorb al apelor, 
ţipă în răstimpuri puhoierii, cu râsetele amenin
ţătoare a cine ştie cărui nou prăpăd.

Apele împing grele, în grind, dar nu-1 pot în
ghiţi. Grindul icneşte şi le ţine piept. Peste el n’a 
trecut nici un înnec.

Bojdeuca lăbărţată, şuie, aplecată pe-o coastă, din 
mijlocul grindului rânjeşte de neputinţa vrăjmaşulu 
îngălbenit de mânie, iar duşmanul acela, nămornic, 
al apelor lutoase, o împresoară de pretutindeni, cu 
o ameninţare catastrofală. S’ar părea că toată ţinta 
şi toată grija necuprinsului apos nu-i decât do
bândirea lucrului aceluia mic a căsuţei de pe grind, 
a singurului punct şi a singurei vieţi, care mai 
tulbură genunea apelor.

Tanuşca stă locului şi-şi lunecă privirile neînţe
legere! peste imensitatea aceasta, de neînţeles. N’o 
nelinişteşte frica morţii. Avaluri de aceste a mai 
văzut ea, multe, încă din pruncie. Bojdeuca stă 
acolo, cocoţată pe grind, de ani şi ani şi nici o 
mânie n’a putut-o răşlui depe faţa pământului. Inna- 
intea ei au mai fost şi altele, tot aşezări pescăreşti, 
care au înfruntat anii şi apele, din cine ştie ce ne
guri adânci a.'e timpului....

Dar nimic din gândurile astea nu frământă fiinţa 
fetei, care s’a înţepenit locului, masivă, ca o loazbă 
ţâşnită din tăria grindului.

Ea măsoară adâncurile zării, dibuind un punct ne
văzut. Ea cumpă. e.şte un gând şi îndungă un drum^ 
drămuind viclenia apelor şi coardele trupuiui ei.

Cândva, îşi întoarce capul spre casă. Apoi îşi 
leagănă capul într’o parte şi încealaltă, apropiin- 
du-se de uşă. Se reazămă de uşă şi ascultă.

Dinăuntru străbat răbufniri de şoapte sfârşite şi
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icnete, ca de plâns. Fata se apleacă spre feres* 
truică şi cercetează prin colţul geamului.

II vede pe bătrân, nemişcat, uscat. Doar dege
tele îi zgreamţănă lâna roasă a cergâi, care-l în
veleşte, ca pe-o loazbă.

Lângă pat, cu cotul sprijinit în palmă şi cu băr
bia prinsă ’ntre degete Incăngate, maică-sa îl cer
cetează, clătinându-se într’un ritm sacadat.

Tania îşi trage trupul, se ridică şi iarăşi priveşte 
peste apele, ce mijesc în soare ca o imensă poj
ghiţă de aur vechiu. Se desprinde din loc şi oco
leşte bojdeuca. Acolo, apele ling prundul la vre-o 
doi stânjeni. E singurul loc în care s’au furişat 
mai aproape de căsuţă. Cu botul sprijinit de lutul 
bojdeucei, lotca părea agăţată ca de frica puhoiului.

Fata desprinse, din ţepuşele acoperişului de stuf, 
prăjinele şi vâslele, întoarse lotca pe pântec, îşi a- 
şeză sculele pe fund, apei se opinti împingând-o 
spre apă.

Când lotca începu să se clatine, ea îşi încălecă 
piciorul pulpos peste gardină, strunind-o locului 
şi începu să-şi suflece mânicel . Intre sprincenele 
stufoase i se încrustă dunga gândului aprig. Apoi, 
când îşi adună mânicele deasupra coatelor, ca pe 
două verigi, îşi înţintui peste trupul, care i se aplecă 
spre pământ, o cruce largă, şi-şi apăsă cele trei 
degete în hieiul prundos al grindului.

Işi desprinse şi celalt picior şi se ghemui, în 
mijlocul bărcii, dându-şi vânt spre larg. Lotca se 
clătină greu şi se învârti încet, ca un ac de bu
solă. Fala începu să lopăteze.

Vâslele lipăiau rar, împingând lotca din ce în ce 
mai departe,., departe, mai departe, pe întinsul 
mort al apelor moarte...

Femeia se clătină lângă pat, ca o creangă frântă, 
bătută de o boare nehotărîtă. Se clătină - într’o 
văicăreală mută - privind îngrozită chipul nemiş
cat al pescarului.

Omul îşi agăţase ochii într’un cui al tavanului, 
nemai izbutind să şi-i descopcieze de acolo. Şi pri
virile acele se desprindeau din ce în ce şi din găoa- 
cele lor pământii, furişându-se de trupul lot mai 
nemişcat şi îndepărtându-se spre îndepărtări ne- 
bănuile, sau numai cu'undându-se în sineşi.

Apoi, degetele se împiedicară în firele roase ale 
lânei şi se înmuiară obosite.

intre mustăţile tuşinate şi barba ţepoasă se geni 
o lumină de zâmbet. Buzele subţiri scăpară of
tatul lung al unei munci istovitoare. Şi pleoapele 
începură să se aplece nesimţit de lin.

Femeia tresăii. Privi rătăcită, scormonind unghe
rele, fără să-şi amintească ce anu.ne caută... Şi 
negăsind lucrul acela, se năpusti pe uşă, ţipând 
scrijelat:

— Ta-nuş-caa!.. Ta-nuş-caa I
Se învârti, zăpăcită, pe aria îngustă a grindului, 

uitând de ce a eşit din casă. Şi se înfipse locului, 
cercetând nedumerită dunga lăptoasă a apelor, ce 
fnhorbota ostrovul.

Lângă mal, pietrişul se iţiea din lut, sclipocind 
ca mii de luminiţi. Femeia îşi aminti.

Se repezi în casă. Scoase lumânarea, o aprinse 
la candelă şi o îngrămădi între degetele reci ale 
pescarului. Dar mâna omului râmase ţeapănă.

Ea începu să ţipe, iarăşi:
— Ta-nuş-caa!
înconjură grindul, casa, urlând, fără puteri. De 

nicăiri nu-i venia răspunsul. Nicăiri nu se vedea 
nimic... Doar undeva, ca într’o negură, luneca un 
punct, din ce în ce mai mic, din ce în ce mai în
depărtat.

Şi femeia îşi aduse aminte :
„De n’ar muri nespovedit!“
Şi femeia înţelese. Şi se cutremură.

A trecut o noapte, două,., câteva nopţi.
Bătrâna a aşteptat singură şi nedumerită.
Intră în bojdeucă şi rămânea ceasuri întregi cu 

privirile lipite de chipul tot mai supt al pescarului. 
Apoi ieşia şi sta alte ceasuri cu ochii agăţaţi de 
zări.

Nimic, decât nălucile amăgitoare ale gândurilor 
ei vântuite.

Câte zile şi câte nopţi a aşteptat, ea n’a putut 
să-şi amintească niciodată. Dar când trupul a în
ceput să se înmoaie şi când in bojdeucă a prins 
să plutească izul greu al morţii, ea a simţit că 
nu mai are ce aştepta.

Şi-a uitat singurătatea, — a uitat de fată şi s’a 
aşezat pe prispă, liniştită, cătând o lumină... Când 
i s’a părut destul de dumerită, a intrat în bojdeucă 
şi a deşertat lada zestrii de toate boarfele ei ne
trebnice.

A aşezat, pe fund, cergă moale şi pernă la că
pătă! şi a tras iada lângă pat. Apoi a scos din tindă 
hârleţul şi lopata. A ieşit şi a început să sape 
groapa, în coasta casei.

A scormonit pământul toată noaptea, cu înceti
neală şi răbdare de cârtiţă. In răstimpuri se opria, 
rezimându-se — istovită - de marginea gropii ce 
se adâncea greu. Şi iarăşi începea, zvârlind afară 
câte un pumn de hleiu, până ce simţi că pă
mântul începe să lase apă...

in zori isprăvise munca. Se trase - frântă — 
din groapă şi se îndreptă spre bojdeucă.

Trupul mortului se împuţinase şi in casă apăsau 
miasmele Morţii. Dar femeia nu-le simţea.

Începu să împingă trupul, aplecându-l spre si
criul ciudat, până ce se prăbuşi, moale şi ca des
făcut din incheeturi, in afundul lui.
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Femeia îl aşe;ă, îi puse mâinile peste piept şi 
între degete ti înţepeni toiegel de cale şi ban de 
vamă. Apoi se întinse pe pat în locul mortului, 
oftând uşurată.

Toată dimineaţa a împins lada în jurul căreia 
roiau pusderii de muşte. Braţele v.ânoase i se în- 
cordaseiă ca nişte funii. Ridica, din când în când, 
lada, aşezând-o pe capete de salcie, tăbârcind o cu 
câteva palme,., msreu, fără să simtă truda, până o 
alătură de groapă.

Acolo a tresărit. Fundul nu eră decât la un me
tru, dar fu'erile ei se năruiseră.

Gândurile i se tulburară cu totul. Nu mai înţe
legea nimic, şi nu mai ştia ce ar fi putut face...

Privia când capacul lăzii, pe care muştele furni
cau grăbite şi nemulţumite, când apele gălbui ale 
înnecului, când casa ce părea că nu mai aşteaptă 
decât oj iniirea unui brânci, ca să se ghemuiască 
peste sicriul din coasta ei....

Ochii i se opriră pe lăcatul atârnat în belciug. 
Se îndreptă fără nici un gând spre uşă. Scoase lă
catul şi se întoarse lângă Iadă. îl trecu prin verigi 
şM încuiă. Apoi începu să împingă iarăşi. Cu cele 
din urmă puteri...

Lada se rostogoli în groapă, cu o răbufnire ciu
dată.

Femeia n’o mai privia şi nici nu mai gândia la 
nimic. Apucă lopata şi prinse să arunce deasupra-i 
ţerna apoasă.

Când isprăvise treaba, se înoptase. Abia atunci 
se lăsă, şi ea, alături de moviliţa mormântului, si . 
începu să plângă cu adevărat...

^ Zăcu pe prispă, câteva zile. Câte ? Nici asta 
n’a ştiut-o niciodată. Se sbătea în friguri şi ’ntre 
năluciri spăimoase!...

N a înţeles că apele au început să se tragă, chiar 
de a doua zi. Ea zăcea, arsă de friguri, de seîb 
şi’nnebunifă de spaimele ei.

Multă vreme, însă, şi-a amintit de un lucru foar
te f.'umos, care — mai apoi — s’a încurcat cu în
cetul, până s’a şters aproape cu desăvârşire din 
fiinţa ei lipsită de amintiri...

...Visa, sau vedea chiar aîevea ?... Era bine, şi 
cald, şi frumos. Ea nu mai era aceia, ce-şi înce
puse zăcerea pe prispa bojdeucei cernită de ape...

Dunărea lenevea, albastră, între maluri gălbui, 
încetenea sub umbre de sălcii şi înnoda cozi ar
gintii - ca betele de mireasă — în urma lotcelor, 
a caicelor şi şlepurilor, care-i sfărămau oglinda, 
de cer lăsturnat; iar ea, lenevea în căldura molcuţă 
a dimineţei, culcată pe prispă şi aşteptând o mare 
„întâmplare"... La noapte, trebuia să vină Osip, s’o 
ducă undeva, departe, departe,... într’o căsuţă a lor, 
numai a lor, între sălcii şi între bălţi...

... De-acolo, de departe, trebuia să vină Osip, de 
care femeia uitase că era la câţiva paşi de ea, In 
coasta căsuţei aproape prăvălate...

Iar gândurile înfrigurate se’nhorbotau unele fnfr’- 
altele, luminate de năzuirils zilelor f.îră de întoar
cere.

Şi’n aşteptarea aceia caldă şi neastâmpărată, în 
care fata din vremuri se chinuia să desprindă, de 
pe ape, cântecul vestitor al apropierii „lui“, femeii i se 
păru a desluşi altă cântare, de cât aceia după care 
tremura inima ei.

Ca scoborând din ceruri, clîncănea un îndepărtat 
cântec de în~eri. Şi femeia nu înţelegea de ce 
cântecul vine de acolo, de unde ea nu-l aştepta...

Viersul se auzia departe, de foarte departe. Acum 
pieria, ca furat de vânt,... acum scobora lângă pă
mânt, se înpânzea pe întinderi, din ce în ce mai 
lămurit, din ce în ce mai omenesc; irr ea nu mai 
pu ea înţelege atâta dulce ciudăţenie...

Din susul Dunării, luneca, peste aceleaşi ape tul
buri, un dubas, prelingându-se pe lângă malurile 
triste mâncate de furia apelor retrase. In pustiirea 
lăsată în urma înecului, pescarii îi biruiseră amă
răciunea, şi-şi încrustau nouile nădejdi, agăţându-le 
de norocul zilelor viitoare.

După un timp, dub sul lăsă ţărmul, înfingându-şi 
botul spre grind.

Oamenii cântau, hăulind paraginea apelor.
Când se apropiară, începură a face semne spre 

bojdeuca de pe ostrov. Dar nici o mişcare nu le 
răspundea. Şi atunci, cântecul începu mai aprig, 
ca o chemare la viaţă şi la bucuriile ei.

Un chiuit spintecă tăcerea apelor :
— lu-hu-huuu !... Taa-nuş-caa !...
De pe prispă se desprinse o măgăldeaţă, care în

ţepeni, ghemuită lângă perete.
Nimic altceva !
Dubasul scrâşni, săltând pe prund. Flăcăii săriră 

năpustindu-se spre căsuţă.
— Tanuşca !
— luhuhuu !... Măi, Osipee !
Doar mogăldeaţa se motololi Ia locul ei, pe pris

pa de pe care păruse a se ridica.
*

Deocamdată, pescarii n’au înţeles mare lucru. 
Au privit nedumeriţi femeia bolnavă, aproape dusă, 
— au cercetat cuprinsul răvăşit al bojdeucei, s-au 
oprit buimaci alăturea pământului răscolit, lângă 
care găsiseră hârleţul şi lopata,... şi-au priceput 
atât; că acolo dormea un suflet dintre ale casei.
Şi penfrucă mormântul acela pidosnic, n’avea aşe
zarea creştinească, a tuturor mormintelor, au înfipt 
în mijlocul lui o cruce tăiată din prăjinele dubasu- 
lui...
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...De-atunci au trecut an), foarte mulţi ani... Fe
meia a murit şi ea, la cherhanaua lui Mitri, iar 
Mitri atât a putut înţelege - într'un târziu — că 
sub pământul răscolit, de lângă bojdeucă, se odih
nea Osip...

—Tanuşca ? — tresărise bătrâna ori de câte ori 
încercase s’o cercete.e - Tanuşcaa ? - şi - tot 
de atâtea ori — ridicase amărâtă, din umerii sco- 
fălciţi...

Mitri a băut aprig, ca orice lipovean şi a muncit 
şi mai aprig, ca orice năvodar, al cărui noroc tre
ce uşor printre ochiurile plaselor şi se atârnă greu 
în cârligele momelelor.

Oamenii l-au hulit o vreme nu atât pentru nă
ravul prea deochiat al beţiei lui, cât pentru căl
carea legii Mitri nu s’a însurat ori cât de ză- 
păcite-i erau minţile de băutură şi ori cât de pri
sos i-a adus pescuitul.

Când a avut prea mult, a dat... crîşmarilor, prie
tenilor de beţii, la toţi. Iar când a socotit că nu 
mai avea cui împărţi, a luat căile lumei, colindând 
toate porturile Dunării şi ale Mării...

— Ce tot umbli tu, şi nu-ţi vezi de treabă, Mi
tri ? — l-au certat un timp, bătrânii...

— Fac vre-un rău cuiva ? — se î.nchina nedu
merit pescarul.

— Nu faci nici un rău, creştine, - dar fi şi tu 
om. Ia rând cu lumea !... De neam eşti,.. Noroc ai...

- Atunci ?
- N’ai minte, Mitri... Minte n’ai!.. Insoară-t-^. 

Strânge bani... Cuprinde-te, omule.
Pescarul intra în grele mânii...
Un timp a încercat să le lămurească amarul 

lui... dar oamenii nu puteau înţelege asemenea 
fleacuri.

- Aceia s’o dus, Mitri!.. E-hei! — Cine ştie de 
când o fi mâncat-o somnii şi morunii... Fete nu-s ?.. 
Alege ! Fete berechet!...

Apoi, Mitri nu s’a mai putut supăra. Ar,ii i-au 
potolit furiile. Oboselile au început a-i muia por
nirile şi a-i vlăguî mădularele. Ţeasta i-a chelit şi 
pântecele a prins să-i crească, îngreuindu-i trupul.

Alţii munciau pentru el şi cherhanaua împărţia 
destul peşte pe căile apelor şi-ale pământului.

— Un puturos, fraţi or... Un leneş, ca orice no
rocos... Ce face el ? Nimic. Noi muncim şi el chel- 
tueşte... Vai de zilele noastre!

Pescarul pierea săptămâni întregi. Alte ori cu 
lunile...

— Pe unde umbli, Mitri ?
— Prin lume...
— Şi ce faci tu, prin lumea ceia ?

Da’ voi, ce faceţi aici ?

— Noi ? Muncim pentru tine, iaca qe facem,
- Munciţi I.. Eu n’am muncit ?
- Vin vremuri grele, Mitri... Tu nu vezi: dări, 

taxe, pescarii te fură...
Omul râdea. Ce le putea răspunde ? Parcă el 

mai înţelegea ceva ? Soarta!.. Asta-i : soarta I
•

La început, pescarul a avut o îndoială : dar dacă 
în groapa aceia n’o fi chiar Osip?

Dela bătrână, Mitri n’a înţeles, niciodată, ceva 
hotârît. Femeia căzuse într’o uitare grea.

- Pe Osip I-aţi îngropat acolo?
- Pe Osip...
- Dar pe Tanuşca ?
— Şi pe ea...
- La un loc ?.. Pe amândoi ?
- Amândoi... s’o duuus !
- Cine?
- Osip.
- Dar Tanuşca ?
— Şi ea ! - se răslia bătrâna, plângând în ho

hote... Apoi rămânea mută zile şi săptămâni întregi.
In câteva rânduri, pescarul pornise singur la grind, 

Bojdeuca se năruise de mult. Două mormane de 
lut. După un timp, cel mărunt, mormântul începu 
a se surpa. Şi de câte ori poposia pe grind Mitri 
se îmbărbăta ; ce-ar fi să desfacă mormântul. Poate 
ar deslega taina, şi şi-ar linişti sufletul.

Dar străvechile datini şi toate credinţele în care 
crescuse, îi năzuiau mii de vedenii. Se încrâncena. 
Începu să-l furnice toate temerile şi fugia mereu 
purtând prin ani şi peste ape amara lui nedumerire.

•

In începutul acesta de vară, Mitri Sidirovici se 
simte mai singur şi mai amărît ca niciodată.

A îmbătrânit şi e bolnav! Toată iarna l-au sfrede
lit dureri aprige în încheeturi. El cunoaşte boala 
asta, a pescarilor... Are un leac bun : cimitirul. Şi-l 
chinuie şi inima.

Doctorii i-au lămurit şi această laltă boală : beţia. 
„Să se lase de băut ?..” Dece?.. Acelaşi leac îl 

avea şi inima ; tot cimitirul.
Ei, şi ? — N’are să trăiască cât lumea. Cel pu

ţin dacă bea, uită !.. N’are cu ce ?.. Nu-i tot aceia ?. 
Nu mor toţi oamenii?.. Osip, Mitrofana,Tanuşcş?..

De moarte nu se mai teme el... De câte ori nu 
erau să-l înghită apele... Câte gloanţe, ale agenţi'or, 
nu i-au cântat prohodul... Ei şi ?.. Şi-aşa, şi-aşa, 
moartea tot vine.

■ Mitri Sidirovici nu se mai turbură de asemenea 
gânduri. El de urât şi de singurătate se plânge...
Ai lui s’au dus, unul câte unul: tovarăşii, prietenii, 
toţi. A rămas singur ca o buhă. Acum, pe lângă 
el mişună oameni ciudaţi, nişte caraghioşi, cu bărbi
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negre, ori roşcate,., streini mustăcioşi, ori raşi,.. o 
lume tn faţa cAreia, daci închizi ochii n’o poţi ve
dea de cât aşa, cum o ştiai tu odinioară: copii 
slăbănogi , tineri spftnateci, şi — de-odată - bărbi, 
ochi încruntaţi,., alţi copii... o lume de neînţeles I 

Urâtul şl singurătatea I.. Omul stingher, ce te 
simţi intr’o lume şi pe un pământ... care nu mai e 
al tău...

Se duce L Şi ce viaţă a mai trăit şi el... O viaţă 
fără nici un rost. O vântuială de zile zăpăcite şi 
zdrobite tn toate muncile şi'n toate crişmele...

Cel puţin dacă ar fi putut nŞti“. Dar nimeni nu 
l-a încredinţat de adevăr. O fi şi Tanuşca acolo, 
lângă Osip ? N’o fi ?.. Ce i-a putut lămuri lui bă
trâna ?.. Un cap în tortură...

Poate că, spăimăntat de puhoirea aceia, grozavă, 
de demult, Osip şi-o fi luat fata şi o fi plecat cine 
ştie pe unde... Bătrână o fi rămas să-şi păziască 
butendrele. Ea nu se despărţia niciodată de grind 
şi bojdeucă... N’o ingroziau apele... Doar sărăcia 
o speriă...

Dar ce rost avea groapa ?.. N’o fi voit să-şi as
cundă odoare ?.. Lada nu mai era in casă..

Cine mai poate şti ce-a fost?
Pe Mitri Sidorovici II chinue, de multe zile, dorul 

de Ostrovul "lor". Şl mereu îşi amână dorinţa. Ar 
vrea să se ducă singur. Să stea acolo cu gându
rile lui...

Dela cotul apei. Ostrovul se vede limpede, In 
josul Dunării. Până în ziua "aceia" pe care pes
carul o amâna mereu... pentru "a doua zi", el mă
soară mereu cărarea care duce, printre sălcii şi pe 
grind, spre cotul apei.
-Se opreşte acolo, pe malul rupt, sub care se 

zbenghiuiesc toate orătăniile apelor şi priveşte grin
dul, sclipocitor în soare.

Nu ştie: de ce ? Şi nici nu-şi bate capul cu ast- 
tel de întrebări. El e singur şi-acolo i se pare că... 
n’ar mai fi aşa.

In dimineaţa aceasta, Mitri a făcut mai greu, ca 
nici odată, cei doi-trei chilometri ai potecii până 
la întorsătura apei.

Când s’a oprit, s’a frânt în umbra malului. Şi 
după ce a răsuflat, a privit spre grind, ca întotdeauna.

Dar a rămas nedumerit. Lângă grind era un lu
cru străin, neobişnuit locului, aceluia, necercetat de 
cât de lotcile şi dubasurile pescăreşti. Dincolo de 
Ostrov se legăna o şalupă...

- Ce o fi şi asta ?.. Ce s’o fi întâmplat ?.. Cine 
şi ce-ofi căutând ?..

11 munciau tot felul de gânduri. Dar nu-şi găsea 
nici o lămurire.

Se sculă, împins de neastâmpărul întrebărilor

sterpe. Şi se îndreptă mai departe, spre părţile 
megieşe grindului.

După alt cot, tn apele liniştite ale unui ghiol, 
câţiva lipoveni nevolnici trăgeau la apa mică...

- încotro, Mitri ?
Omul tresări. II prinse un fel de ruşine... Ce căuta 

el, om bătrân, pescar cuprins, pe astfel de cărări 
nebătute ?

— Aşa I.. Mi-era urât!.. Umblam şi eu, să treacă 
vremea...

— Când n’are omu ce face — muşcă altul. Nu 
ca noi,., să tulburăm clociturile apelor... Când ai 
în pungă, te plimbi ca Mitri Sidirovici,.. ori ca acei 
depe colo, cine-or mai fi şi boerii aceia — oftă 
pescarul, arătând spre ostrov şi spre şalupă.

Dar cine-or fi? — nu se putu stăpâni Mitri.
— Ştim noi ?.. Au venit de vre-un ceas, şi se 

vede că or să mai rămâie... Şi-au făcut umbrar 
pe grind... Au întins masă... Nu-i vezi ?

- Tare-aş vrea să ştiu şi eu: Cine-s? - scăpă 
din nou pescarul.

- Păăi! — rânji lipovanul.
— Şi de ce n’ar şti ? — se răsti un altul. Are 

ce face, alta ?.. Uite, dacă mi-ar arunca de-o votcă, 
eu l-aş trece apa... Poate că se cunosc... Mai 

ştii ?
— Ai lotca aici. Ştefane ?
— După stuhuri...

»
Mitri Sidirovici scoborî neliniştit din lotcă. Ce 

vroia el ? De ce venise acolo, pe grindul pe care 
nu-l aducea nici o treabă ?.. Cum să se întâlnească 
cu oamenii aceia, străini, cu care n’ar fi avut nimic 
de vorbit ?..

Ocoli grindul, privind când în sus, când în josul 
apei. Părea foarte preocupat de o treabă pe cât 
se poate de însemnată. Din când în când îşi fu
rişa privirile spre oaspeţii necunoscuţi şi-atât de 
ciudaţi ai ostrovului pustiu, la fel cu toate grin
durile şi cu toate ostroavele mărunte ale Dunării.

De sub umbrarul de pânză, sprijinit pe căngi de 
fier, străinii îl priviră în câteva rânduri, nemulţu
miţi de înfăţişarea omului aceluia, nedorit.

Inr’un târziu, Mitri Sidirovici păru a se fi ho- 
tărît. Se va duce să privească şalupa. Asta nu i-o 
putea bănui nimeni şi — pentru atâta lucru-nimeni 
nu s’ar fi pulul supăra.

l-a trebuit mult, până să ajungă în dreptul va
sului sprinten, în care undele molcome loviau cu 
plescăiri măngâioase.

Abia când ajunse în dreptul navei, păru a fi în
ceput să se desmeticească... Ce căuta el, acolo ? 
Ce avea el cu şalupa, cu oamenii de pe ea, ori cu 
stăpânii ei ?... curiozitate de bătrân, de minte ne
dumerită, de ciuf stingher...
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li fu ruşine. Şi-ar fi voit să se crape pământul 
ori să-l înghită apele, care clipoceau lângă picioa
rele Iul... Se gândea să plece, dar privirile-pe care 
le bănuia pironite asupra-i-tl {intuiau locului, ca 
nişte ghiare.

Oamenii aceia, de sub covirtir, râdeau de el—de 
bună seamă... Nu văzuse el şalupe, caice, şlepuri, 
vapoare ? Ce, anume, avea de văzut, nou, la astfel 
de scoică, obişnuită pe toate apele, în toate părţile 
lumii.

Un glas icni de lângă el :
—Iji place, hai ?
Bătrânul tresări, bolborosind, abia înţeles :
— Îmi place... E frumoasă I 
— Marinar ?... Pescar ? — îl iscodi cellalt.
- Pescar — abia îngâimă Mitri Sidirovici.
- Atunci... tot te pricepi-încuviinţă străinul. M’a 

costat o avere... Gustul nepoţilor, — ce să le faci? 
oameni subţiri, — nu ca mine, ori ca dumneata !- 
şi-şi dădu drumul unui necaz greu stăpânii, care 
părea că-1 înnăbuşă şi de care era bucuros că are 
cui il împărtăşi - Eu în lotcă şi în dubas am trăi* 
şi... mi-a fost bine. Am strâns avere, nu glumă... 
Acum, dumnealor, dacă s’au purtat prin şcoli, nuL. 
li-e ruşine cu „noi“. Ne-au tărât pe coclauri.!. Am 
arendat cherhanaua,... ne-am făcut boieri... Na I — 
le-am luat şi şalupă! Şi repe2ind un ghiont în 
burta pescarului, clipi din ochi, cu înţeles -: Cel 
mai mititel, Mitia, că eu tot aşa-i zic, că n’am să 
mă boeresc de gustul lor... ci-că vrea să se facă 
marinar... Adică ofiţer de marină,... lefegiu şi slugă 
Ia alţii... Parcă ai cu cine te’nţelege... Oameni 
noi... ia nişte zăpăciţi...

-Vania, strigă un glas somnoros.
—Iacă, vin I... vorbeam ceva cu dumnealui, un 

pescar, ca şi mine... Se pricepe. Ii place şi dumnea
lui şalupa — lămuri străinul.

-Puteţi vorbi şi o puteţi privi şi de la umbră 
— îşi dădu părerea alt glas, mai tânăr...

-Are dreptate şi noră-mea-clipi din ochi străi
nul. Putem sta şi-acolo... Eu sunţ bucuros când am 
cu cine vorbi, cu cine să mă pot înţelege...

Străinul nu părea pe placul întâmplătoarelor gaz
de. Era un om care le aducea aminte tocmai ceia 
ce ei ar fi voiî să uite... fi priviau ciudoşi chipul 
puhav, ros de vânturi şi beţii, straiie ponosite, de 
om al singurătăţilor, şi al bălţilor, hainele acele 
care mirosiau a peşte şi licăriau-pe-alocuri- de 
solzişori mărunţi, ca încrustaţi în bumbacul lor gros 
şi scorţos.

Celalt bătrân îşi regăsise limbuţia oamenilor, pe 
care întâmplarea îi repune în starea şi în mediul

lor obişnuit de care-i despărţise cine ştie ce sil
nice şi nefireşti fmprejurări.

Aşezase în faţa lui Mitri Sidorovici fel de fel de 
bunătăţi, şi trăsese, „pentru ei“, o sticlă de drojdie 
curată... »o avere"...

Sporovăiau de mult, fără să ia în seamă nemul
ţumirea celorlalţi. Străinul deşerta hulpar păhăruţe- 
le cu băutura tare pe care Mitri Ie ridica mai rar, 
arătând, nehotărât, undeva spre piept.

—Fleacuri, rănjia străinu. Eu am băut, nu şagă. 
Şi... slavă Domnului, beau mereu... Nu-i vorbă] 
acum... cam pe furiş... Se mânie nepoţi*,.. Parc’aş 
bea banul lor... Nu ?... ^

Mitri clătină din cap, îndoielnic. Aşa fusese şi cu 
el; bea banul lui, şi tot nemulţumiţi întâlnea... Cel 
puţin, el a avut cuminţenia să nu se însoare nicio
dată...

—Bine-ai făcut f... Vezi ! - îmi placi... Eu — ur
mă a se câina străinul-mai bine mă'nnecam atunci 
-şi urmă o poveste foarte încălcită, cu nişte ză- 
poare şi nişte întâmplări ciudate, petrecute cândva, 
într’o îndepărtată şi chinuită tinereţă.

— Parcă tot de pe aici ai fi şi dumneata - îşi 
dădea părerea, cândva Mitri Sidirovici.

— Toot,... dar n’am mai fost tare de mult prin 
părţile astea... Nu zic, îmi era şi mie dor de locu
rile noastre, - dar ea se topia, nu altceva...

—Cine ? —mormăi pescarul.
- Dumneaei — lămuri st ăinul, arătând spre-o 

bătrână, ce părea a prinde un pătrar al umbrarului. 
Acum, că nu mai avem ce face şi-am cumpărat şi 
şalupa asta pentru nepoţi, zic I hai şi-om merge 
pe-acolo.

-Pe unde? - se simţi dator să’ntrebepescarul. 
—Adică... pe-aici L. că, să vezi dumneatale, ea 

pe grindul aista o trăit odată,... da după ce-am 
scos-o din zăporul apelor, eu n’am mai lăsat-o să 
se’ntoarcă acasă...

Mitri Sidirovici tresărise, holbând ochii peste mă
sură de mari. Se îngălbenise ca un mort. Se clă
tină într’o parte şi-alta, bătând aierul cu braţele 
chinuite, şi se lăsă moale pe-o coastă.

Străinul ÎI scutură, înspăimântat :
— Ce ai ?
Pescarul nu-i răspunse. Faţa i se contractase 

într’un spasm oribil şi-o spumă abia ghicită îi în
florise în colţurile gurii învineţite.

Şi străinul scoase un urlet înfricoşător I 
—Tanuşca!... Moare !... Moare omul!...

EUG. BOLREAML
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MUZEUL REGIONAL AL DOBROGEI
SARCOt AGil TOMITANE

Dda începui Irebue aminlif, în legă-» 
Iură cu monumentele funerar-, obiceiul 
antic al îngropăciunii în afara zidurilor 
de cetate, dealungul şoselelor care fă* 
ceau legătura cu celelalte aşezări umane, 
oraşe sau sate, pentru respectarea ere* 
dinjei că cei trecufi în aparenta lume a 
morţilor puteau numai astfel să fie în 
permanente raporturi cu cei rămaşi în 
viaţă^). Să ne gîndim nu mai departe 
decît la acea cale romană, V7a Âppia, 
supranumită Regina căilor, care era flan* 
cată de multe mii de morminte, aparţinând 
în deosebi familiilor patpiciene, ca, de e* 
xemplu, Scipionilor, Furiilor, Manilitor 
şi Sextililor. Ca o confirmare generică 
a celor spuse privitor la obiceiul înmor^ 
mîntării extramurane, sunt—mărturie in* 
contestabilă — monumentele descoperite. 
La Torni ele se află deasemenea în a- 
fara traseului incintei fortificate a cetăjii, 
incintă descoperită în parte şi delimitată 
de Vasile Pîrvan -).

1. Frledlănder. Sittenges'h. 1893, p. 771.
2. Zidul ettâţ i Totri, Buc. 1915, pg. 3-5. Zidul, 

Începând dela târmul rîpos al mării — pe prelun
girea str. Dragoş Vodă — continua pe această 
stradă unde era o poartă flancată de două turnuri, 
tăia străzile Cogălniceanu şi Costache Negri, apoi 
str. Carol, mergând în linie dreaptă spre turnul de 
la intersecţia Str. Scarlat Vârnav cu B-dul Ferdi
nand, pe urmă spre Comand. Diviziei IX, unde este 
porta praesidiaria, îndreptându-se de acolo spre 
mare.

Rîndurilc următoare vor încerca să 
înfăţişeze, potrivit descoperirilor făcute, 
aria de răspîndire — ca să mă folosesc 
de un termen etnografic — a sarcofa* 
giilor tomitane, în dorinţa de a adăuga 
celor cunoscute pînă acum anurr.ite date 
încă necunoscute, cu privire la o scamă 
de monumente funerare din Torni scoa* 
se la iveală, de săpături întîmplătoare, 
în cursul ultimilor ani. Ţinând seama 
de s tuarea acestor monumente pe mar* 
ginea căilor terestre de comunicaţie, se 
va putea încerca o aproximativă fixare 
a cîtorva din drumurile care ieşeau din 
cetate.

Voi începe însă cu seria de sarcofa* 
gii mai demult descoperite la Constanţa, 
despre care — într o lucrare citată — 
vorbeşte Pîrvan ^). Sunt acele nume* 
roase sarcofagii de piatră, aflate în vc* 
cinătatea apuseană a Şcoalti de Marină, 
unele dintre ele ghipsuite pe dinăuntru 
şi pictate, aparţinând — mai toate — 
epocei creştine, şi acele sarcofagii de 
marmoră din epoca mult mai veche, 
parte găsite tot în această regiune a o* 
raşului, parte pe întinsul actualei gră* 
dini din str. Carol, unde se află Liceul 
Mircea cel Bătrân.

3. V. pp. 27-28.
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Apoi mormântul în formă dc cavou 
boltit, descoperit la moara Miirelii, şi 
nenumăratele morminte de piatră aflate 
între B-dul Prin|esa Ileana şi mare, în 
spatele Regimentului 34 Infanterie, şi 
mai spre Nord.

Pornind de la Şcoala Navală spre 
partea de Sud»Vest a Constantei, din» 
colo de „Federala", în dreptul Gimna» 
ziului de Industrie Casnică, şi desigur 
şi mai în sus către Viile Noi, linia de 
sarcofag’.i se continua poate pe acelaşi 
traseu al autostradei de azi. Cînd, în 
vara anului 1931, o echipă de lucră» 
tori, pusă dc Direcfiunea Portului să 
Iacă nivelarea porfiunci de teren vecin 
cu amintitul Gimnaziu, a descoperit — 
la o adâncime de circa 1.50 m. — 
marele sarcofag cu simboluri, d» prof. 
Const. Brătescu scria: »Numai ochiul 
ager al aiheologului ar fi putut bănui 
că în această parte a oraşului trebue 
sâ fi fost aleea principală a unui cimi» 
tir şi anume, după înşirarca în linie 
dreaptă, dealungul şoselei, a unor sar* 
cofagii îngropate în pământ, a căror 
piatră ordinară—calcar sarmatic conchi» 
lifer--n*a trezit, probabil, atcn|ia nici 
unui răscolitor modern de comori"^). 
Convins că „locul trebue să fie bogat 
în asemenea urme ale trecutului'*, d l 
Brătescu a urmărit cu deosebită afenfie 
săpăturile executate în cursul lunilor 
Iulie şi August, Se descoperise un ci» 
mitir antic, un prefios câmp de docu» 
mentare asupra vie|ii anticului Torni. 
Afară de monumeritele funerare, s au 
găsit atunci numeroase alte vestigii, am» 
tore lunguefe, opa |e, vase de sticlă iri» 
zată, plăci de lut ars, monete, cranii, 
fragmente de marmoră, etc. ,S’a mai 
descoperit — spune tot d. Brătescu —

4. Const Britescu, Sar. of aga! ca simboluri din 
Constanţa, în Analele Dobrogei, XII, 1931 (pp. 209- 
244). Cf. pp. 219 şl 220.

şi un mic cavou, de înălţimea unui om, 
zidit din cărămidă şi arătînd o arhitec» 
tură specială a bolfilor**, care însă a 
fost dărîmat din necesităţi tehnice. Des* 
coperirea sarcofagului cu simboluri, mă» 
ret în simplitatea frumuseţii sale, a oca» 
zionat numeroase studii arheologice ^), 
fără să se ajungă la o soluţionare defi' 
nitivă. Ultimul cuvînt aşteaptă să fîe 
spus.

O regiune bogată în relicve funerare 
pare să fie aceea despre care voi vorbi 
acum, unde—in ultimii doi ani—sau 
făcut câteva descoperiri şi acestea cu 
totul întâmplătoare. Pe bulevardul Fer» 
dinand şi anume pe porfiunea dintre 
str. Mircea şi str. Mihail Cogă*niceanu, 
au fost găsite două sarcofagii de piatră: 
unul, în formă de casă, cu arcă şi ca» 
pac, celălalt, tot în formă de casă, însă 
din lespezi. Amîndouă aceste sarcofa» 
gii erau profanate, găsindu»se prea pu
ţin din conţinutul lor. Cu zece ani în 
urmă, tot pe locul acesta, — după in» 
formaţia unui instalator—a fost găsit un 
alt sarcofag. Locul aceslor descoperiri 
este situat în fafa poifii de cetate, la o 
distantă cam de 200 m.

Posibil ca drumul care ieşea pe 
poarta din str, Dragoş Vodă, se în» 
drepta pe un traseu flancat de sarcofa- 
giile arătate, pentruca apoi să treacă pe 
unde e Liceul Mircea, căci şi acolo 
s’au descoperit—cu ocazia săpăturilor 
pentru fundarhent—o seric de sarcofa* 
gii, şi pe î nde e Regimentul 34 In» 
fanterie. Irî curtea acestui regiment, pe

5. In afară de studiul citat al d-lui prof. Brătescu 
s’au tnai scris, referitor la acelaşi sarcofag, urmă
toarele studfc : /. Popescu-Spineni: Chestiuni de 
drept roman (Revista Clasică, Vil, tom. ill, n. 3-4, 
p. 165 sq.); Carol Blum, Sarcofagul roman ca 
simbolariU justiţiei penaie (Ed. Tip, Dacia, Cons
tanta, 1933); Radu Vulne, Noutf'ţi orh. dobr. în 
An. Dobr XII, 1931, pp. 294-2^6.^ E Co' u. Un 
safcophage ă symbnles â Torni (ls>ro , I. 1934, p. 
815 q.; Carol Blum. Sariofagut roman ca simbo
lurile justiţiei penale (xtr. din Anuar. LIc. Mircea 
cel Bătrân, voi. X, pp. 199-240).
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la sfîrşitul Iui August 1936, soldaţii sâ- 
pînd o groapă pentru gunoi, au dat pe» 
ste un mormînt făcut din lespezi mari 
de piatră, aşezate direct pe pamînt şi 
dispuse în forma unei cutii paraielipi» 
pedice Deasupra celor patru lespezi 
laterale, care formau pereţii cutiei, se a» 
flau a'te trei lespezi, aranjate una lângă 
alta. Săpătura aceasta, făcută cu sco» 
puri... practice, a zădărnicit cercetările 
care puteau avea loc, aşa cum s'a în» 
tîmplat şi cu alte morminte, cum — de 
exemp'u — cel descoperit în curtea Re» 
gimentului 13 Artilerie şi cele desco» 
perite în câmpul din apropierea Cartie» 
rului Coiciu.

6) loan Micii, Recente ach’.2iţii orheo’ogice, în 
An. Dcbr, XIII, 1936, p. 142, sub „Un mormînt din 
lespezi".

Un alt mormînt din lespezi a fost 
scos la iveală tot prin săpătură de fun* 
dament, pe locul institutorului Abagiu. 
Lespezile—din calcar sarmaiic concliili» 
fer — erau dispuse în forma unei case, 
latura din faţă avînd un fel de fereas» 
tră acoperită cu o placă din aceeaşi 
piatră.

Concluziile la care se poate ajunge, 
prin luarea în seamă a locului unde 
au fost găsite, vor fi tot atîtea coniri» 
buţii la topografia cetăţii Torni. Astfel, 
din faptul că numeroase sarcofagii s’au 
descoperit în Sud*Vestul Constanţei, 
se poate scoate concluzia că pe aici 
trecea drumul spre Callatis, după cum 
seria de sarcofagii dinspre Nordul ce» 
taţii poate să ne vorbească de un drum 
spre Histria.

lOAN MICU
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%fcisc ani am supt la maică 

şi=mi ah an la o ursoaică.

l/'oae verde a cucutiţ 

alţi opt ani am supt din Iutii 

vin cu sân^c dc vultur 

să=mi stea fruntea în azur.
\in cu sân^e ^ros de lup 

să=mi slârleasca pânda n trup^

Frânge pe după ^ât^ un trunchi^ 

şi=mi dă codrul in genunchi.
In frigare coc jivine^ 

chem răstoacele cu mine. 
tdmhra verde prin sloduni 
mi=o ling peşteri şi furtuni.
Birui râpele la trântă^ 

munţii mă poftesc la nuntă. 
Beau^ din ploscă^ zarea 'ntreagă^ 

îndes luna în dăsagă.
C u ţurcana^ ţurcă vie^ 

svârlu \i rai la Sân=Ilie.

(cântul meu de rotogoale 

vâjăe şi dă târcoale.

-i
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Su/Iu ccr peste voroave.
Din luceferi foc potcoave^ 

că in ^ro/durile mele 

roiLii=s potcoviţi cu stele 

şi ocale mari de vise 

pentru drumurile ncitise.

Noaptea dorm pc=un hraţ de joarde 

lân^ă paloşul ce arde. 
l>i prin somnul cu poene 

ies din lacuri^ Sânziene.
\in^ uitându=şi apele^ 

să=mi sărute pleoapele 

şi să=mi dea comorile: 

umerii cu zorile^ 

ochii cu livezile^ 

sânii cu zăpezile, 
sura cu mărselele, 
coapsele cu stelele 

şi cu mahmudelele...

KADl GYR.
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O V 1 D I U
-NOTE

Un Cil/, un om, o operă !
Cazul constitue o tragedie în felul celor 

foarte multe din Istoria Lumei şi poate fi 
pus alături de a lui Socrat, care a fost 
condamnat, să bea cucută, pentru că în
drepta mintea tineretului Atenei spre cul
tul valorii omului, — alături de a lui Gali
leo, care a fost ars pe rug de viu, pentru 
că tindea la desrobirea ştiinţei, — alături 
de ale altor \ictime celebre care au murit 
ori au pătimit pentru geniul lor.

Unul din cei mai expresivi poeţi ai Se
colului lui August, alungat din Roma de 
August însuş şi, la bătrâneţe, condamnat 
să-şi siîrşcască zilele departe de ai săi şi 
de viaţa pe care o cîntase şi-o exaltase în 
tinereţe, — pentru ce ? Ovidiu însuş spune 
că geniul său poetic a fost cauza : ingenio 
meo perii, ţîi ca urmare, într’o operă în
treagă — Tristia—cu accente de sinceritate 
tragică îşi apără bunele intenţii ale inspi
raţiei, îşi apără poezia şi cugetul nevinovat 
şi imploră ertarca.

Cei cari nu ţin scamă că tragedia s’a în- 
tîmplat în primii ani ai înfiinţării Cultului 
Augustal şi cari nu pot cunoaşte şi acele 
scrieri pe care Ovidiu le-a distrus, spun 
că alta ar fi cauza, — dar această altă cau
ză nimeni nu a reuşit s’o contureze com
plet ; unii povestesc romane, iar alţii com
ploturi politice, în cari Ovidiu ar ii fost 
amestecat.

Intre ce spun alţii şi cele ce spune poe
tul însuş, pe cine trebue să credem? Pe 
cine să credem cînd poetul invoacă chiar 
amintirea părinţilor săi ;

Si tamen exlinctis aliquid nisi noniina reslat.
Kt gracilis structos ejfugit umbra rogos: 

Fama parenlalis, si vos mea coniigit, umbrae
Ft sunt in Slygio crimina nostra foro. 

Scite, precor, causam nec I'Of mihi fallere
fas est,

Errorem iusae, non scelus, esse fugae.
(Tr. 1\ , 10, vers 85-90. Dacă după cei 

stinşi mai rămîne altceva de cât numele şi 
ca umbră uşoară scapă de pe ruguri : dacă 
vestea despre mine atinse părinteştile voas
tre umbre şi se află înaintea vre’unui tri
bunal al Styxului vina mea, — să ştiţi, vă 
rog, şi nu mi-e ertat a vă înşela, cauza 
alungării poruncite nu-i o nelegiuire, ci o 
greşeală).

Ovidiu era un pasionat al artei, versul 
fiind firea şi miicstria lui:
Et quod temptabat dicere, versus erat,

(Tr. IV, 10, vers 20. Şi ce încerca să 
spue, vers era).
El adora poezia şi pe poeţi :

Temporis illiiis colui fovique poetas, 
Quotque aderant vattes, rebar adesse deos.

(Tr. IV , 10, vers -11-12, Cultivai şi îm
brăţişai pe poeţii acelui timp, de şi eram 
printre preoţi (poeţi), mă credeam a li prin
tre zei.) ^

Şi, el însuş un vattes — un preot al unei 
divinităţi, cu pasiune, adorată, avea de si
gur, despre valoarea poeziei o ideie înaltă, 
neputînd concepe vr’o mărginire din par
tea oricărui cult minor al expresiei ei, astfel 
absorbit de artă, de expresie ca putere
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sldpînitoiire a sufletelor, nu tinea seamă 
(le efectele ci asupra unei lumi uşoare sau 
de dorintile unui împărat, care spre bătrî- 
neţe tindea la schimbarea moravurilor de> 
răzutc. Deci c firesc ca poezia lui să fi 
fost privită ca nesocotind Cultul Augustal, 
ca o greşală de neiertat.

In ce priveşte omul—Ovidiu era de neam 
latin, lucru discutabil pentru ceilalfi mari 
poeţi romani, cari crau .de alt neam, pre
cum SC spune : V^crgiliu — etrusc, I lorafiu— 
grec, etc. Apoi era coborâtorul unui şir 
de strămoşi (o(i nobili şi cari ocupaseră 
demnităţi în Roma republicană. După da
tele pe care însuş Ic-a lăsat îiitr'una din 
Triste, cea către viitorime (IV, 10), Ovi
diu născut la Sulmona în Italia: Sulmo 
mihi patria est. Data naştcrci ar fi 20 
Martc, anul 42 înainte de Ftvistos. A stu
diat împreună cu fratele său Luciu Iacei 
mai mari maeştri ai timpului: retorii Au
relius Fuscus şi Marcus Porcius Latro, gra
maticul Plotius Grippus şi jurisconsultul 
Mesala. A călătorit în Grecia şi Asia mică 
lentru a se familiariza cu înalta cultură c- 
cnică. Părinţii îi îndreptaseră pregătirea 

pentru magistratura romană a timpului, 
care cerea studii de Retorică şi Drept.

Ca urmare a unei asemenea pregătiri 
cît era tînăr şi sub influenta părintească, a 
ocupat o funcţie în magistratură cîţiva ani 
triumvir capitalis, o funcţie analogă cu cea 
(Ic judecător de primul grad de la noi. 
Era designat să intre în Senat, dai* aspi
raţiile sale l-au dus spre I teratură.

I acea parte dîn Ordinul Cavalerilor şi 
()ctavian August chiar i-a dăruit un cal. 
l’oată viata a avut o purtare demnă — Or
dinul Cavalerilor avea dealtminteri viata, 
controlată, de Censor la aşa numita tran- 
svectio, când fiecare cavaler trecea prin 
fata Censorului cu calul de frâu şi ar fi 
fost degradat dacă ar fi fost vinovat de 
vr’o abatere'

A fost căsătorit de trei ori. A treia so
ţie era chiar un neam de-al lui August şi 
despre ea vorbeşte în opera sa Tristia cu 
multă duioşie şi dor, încurajînd-o să în
dure soarta alît de vitregă, care i-a des
părţit. Avu şi o fiică, pe care o crescu în 
cultul muzelor, o căsători şi care-i dete 
fericirea de-a fi bunicul a doi nepoţi.

Casa Iul din Roma, de unde se vedea

Capitoliul, era un monument de artă şi loc 
de întâlnire al oamenilor de cultură şi de 
talent.

Era aproape bătrân, trecuse de cinci
zeci de ani, când a fost îndepărtat din 
Roma de către^ August, flxîndu-:-sc locul 
de Izolare la Tomis. Ovidiu a plecat din 
Roma în Decembre,^ anul 9 după liristos 
şi a sosit la l'omis în primăvara anului 10, 
pe la sfârşitul lunei Marte.

Ovidiu n'a fost exilat, terminal latin este 
„relegatus“, ci îndepărtat din Roma într’un 
anume loc, la Tomis, cu interzicere dc-a 
se înapoia, lără perderea drepturilor ce
tăţeneşti şi fără confiscarea averii, adică 
un fel de deportare. Pentru el însă aceas
ta echivala cu un exil şi în Eristia între
buinţează mai cu scamă acest cuvînt „exil”. 
Ordinul de relegare n’a fost revocat de 
Octavian Aupust şi nici de Tiberlu. Er- 
tarea dorită şi aşteptată de el n’a sosit. 
Ovidiu a rămas relegat pînă la sjîrşitul 
vietel sale în Tomis, ceace s’ar fi întâm
plat în anul 17 după Hrlstos, — cel puţin 
după această dată nu se ştie să li mal 
trăit. A murit deci în Tomis îndurerat 
mai mult că umbra sa va fi şi ea osîndită 
să rătăcească printre umbrele barbare, căci 
el înclina să creadă în nemurirea suiletu- 
lui, credinţă însuşită de la Pytagora şi din 
mediul getic căruia se adaptase resemnat 
şi ale cărui credinţi nu contraziceau spiri
tul său latin.

A trăit dar în Tomis cei din urmă şcap- 
te ani ai vieţii sale.

Cum trăia în Tomis? După cele ce se 
pot deduce din l'ristia în acel timp (anii 
10-17 după Hrlstos), Tomis era o cetate: 
un zid nalt cu turnuri de apărare din loc 
în loc şl un şanţ adînc o înconjura, casă 
reziste la năvăliri şi atacuri furişe de pe 
uscat. In cetate: Greci şi Geţi, cari se în
ţelegeau în micile lor afaceri de negoţ, 
pescuit, mică agricultură şi păstorie. Ceta
tea avea locuitori geţi mai mult de jumă
tate. Afară din cetate cei ce arau, cu-o 
mînă ţineau plugul şi cu alta arma, iar cei 
cu turmele îşi temeau vitele mai mult de 
năvălitori de cît de lupi. Oamenii umblau 
înarmaţi, fiecare cu cutitul la brîu şi arcul 
la îndămînă. Foarte des trebuiau să sară 
la apărarea cetăţii şi la lupta pentru ce
tate Ovidiu, fără îndoială, a luat parte. Ca 
om versat în ale .lustitiei, Ovidiu ne spune 
că chiar diferendele de drept locuitorii
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Tomisului şi Ic (ratau prin luptă cu arme
le şi că ele multe ori forul era stropit cu 
sin^c. Limba CC se vorbea era o preceas- 
că ptonunţată (ţcticcşte, latina era pufin 
cunoscută. Ovicliu se văcta cu durere la 
început că n’are cu cine sji scliimbc o 
'‘’•■bă, iar mai tîr/iu, cu ruşine, că a fost 
silit să înveţe şi vorbeşte limba getă uitînd 
uitina. In cetate se pătrundea printr’o poar
tă cain la ^ mijlocul zidului (urmele porţii 
s au găsit în dreptul Comandamentului Di- 
vi2ici).

Dacă complectăm aceste date cu cele 
procurate de Istorie, allam că Tomis era 
o cetate înfiinţată de o colonie a Miletu- 

de adăpostul ce ţărmul oferea 
corăbiilor ţi care i constituia un port na
tural. Pe piaţa din Tomis se negustoreau 
produsele unui mic^ ţinut ca o plasă de 
azi, căci era situată între Calatis şi Histria, 
carc-şi aveau şi ele ţinuturile lor. Cetatea 
se administra de-un consiliu. Greci, poate 
şi Geţi grecizaţi, numit Gerusie şi era ades 
tributară vr'unui rege get dinspre Dunăre 
sau de dincolo, pînă la data cînd Roma 
şi-a întins protecţia din ce în ce mai sim
ţit asupra cetăţilor de pe Pontul stîng. Se 
ştie că în timpul lui Ovidiu, Roma tindea 
să ajungă pînă la gurile Istrului şi avea 
sub protecţia sa pe regele get Cottys, care 
stăpînea spre cetăţile dinspre iNIare. Ovi
diu trăia în raporturi prieteneşti cu acest 
Cottys, ba chiar în raporturi literare, pen
tru că şi Cottys era poet. Tradiţii popu
lare spun că Ovidiu a scris pentru Cottys 
în limba getă un mic cod de legi în ver
suri, ceace poate fi adevărat, dată bind a- 
plicaţia celor vechi de-a avea legile turna
te în formule, care să se poată mai lesne 
învăţa şi ţine minte.

După tradiţiile literare, se spune, că O- 
vidiu era foarte respectat în Tomis, a mu
rit aci şi a fost înmormîntat cu deosebită 
pompă în cetate în apropiere de poartă, 
în partea stîngă de Ia intrare. Aşa dar 
mormîntul lui ar putea fi găsit, dacă nu a 
fost în frumosul sarcofag de marmură şi 
acolo unde acesta s’a găsit.

♦
* *

Limba şi literatura latină au origini în 
spiritul unui popor cu orizont mărginit la 
agricultură şi mic comerţ. — un ţtopor bă
tăios, deci puţin predispus la lirism şi abs- 
Irucţiuni : vocabularul — strictul necesar,

producţia literară — proverbe juridico-rcli- 
gioase şi cântece-rugăcini. Cu timpul atras 
de modele greceşti spiritul latin şi-a întins 
braţele spre alţii : Dvius Andronicus, Na- 
evius au tradus şi imitat mărind \ocabula- 
rul. De abia cu Cicero şi în timpul lui la
tina devine capabilă de lirism şi abstracţii, 
înlesnind o producţie poetică. Din grupul 
de opere, ce ilustrează secolul lui August, 
a iui 0\ idiu se prezintă foarte bogată ca 
vacabular şi întinsă ca proporţii.

Ovidiu a debutat cu un lirism avîntat, 
comunicativ, cîntînd pe Corina, pe care, 
dimpreună cu el, i-o cînta toată Roma, 
toată lumea, — versurile lui erau pe buzele 
tuturor. Scrisorile zeilor şi zeiţelor deveni
seră scrisorile şi declaraţiile lumei elegante 
a iiiarei cetăţi, care ajunsese a trăi intens, 
bucurîndu-se de toate comodităţile vieţei. 
Amoves şi Heroides au fost, la apariţia lor, 
evenimente literare în lumea romană, — 
succesul lor a încurajat pe autor spre alte 
opere, unele mai stăpînitc, altele mai libe
re, dar toate preţuite, cerute cu enfusiasm 
şi pornire: Metamorfosele, Ars amandi. Re
media amoris, Medicamina fadei, Fastes, 
o dramă (care s’a 'perdut) şi multe alte 
mărunte opere, (care asemeni s’au perdut 
sau au fost distruse de poet la plecarea 
din Roma).

Dacă Ars amandi (de şi operă didactică) 
rămîne ca un monument de spirit vioi şi 
cu libertăţi ades puţin înfrînate, — Meta
morfosele constituesc o operă întinsă, bo
gată a umanităţii şi care a servit întreaga 
clădire de studii asupra miturilor antichi
tăţii greco-romane pînă azi şi inspiraţia 
multor mari poeţi. In ce priveşte bogăţia 
putem spune că în cele 16 cărţi sunt po
vestite peste 150 întîmplări zeieşti, eroice 
şi umane, începînd cu Crima şi pedeapsa 
titanilor şi sfîrşind cu înălţarea lui luliu 
Caesar, din care multe găsim apoi adap
tate, desvoltate, amplificate, etc. de alţii. 
In treacăt, menţionez: Povestea româneas
că cu Dumnezeu şi Sf. Petru pe pămînt o 
găsim în 1 ileinon şi Baucis din cartea \ III, 
Romeo şi Juiieta lui Shakespeare în Py- 
rani şi lisbi din cartea l\ , Pygmalion (1 lo- 
răreasa) lui Bernard Shaw în Statuia lui 
Pvgmalion din cartea X-a, etc. .Menţionăm 
asemeni o foarte frumoasă expunere a fi- 
losofiei lui Pytagora în cartea X\ -a. A- 
ceastă parte a operei dinainte de relegare, 
dacă a procurat momente plăcute unei lumi
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întregi, a frînt în două viafa autorului 
dîndu-i un slîrşit nenorocit.

In Tomis Ovidiu a scris : Trist ia şt Foii’- 
tica (cpistole-clegii), o //a/zVi/Z/ca (arta pes
cuitului), Ibis (o- satiră), Nux (o meditaţie) 
şi vr una din cărţile Fastelor (o poemă di
dactică despre lunile anului, un calendar 
ingenios, bogat în date folkioristice latine) 
sau vr’o revizuire a lor, căci în cartea IV-a 
fiind vorba de numele Sulmonei, locul naş
terii sale, exclamă cu durere:
Sulmonis geliJi, patriae. Germanice, noastrae.

Ale miserum! Scythico quam procul illa
so’o est!

Ergo ego tarn longe ? Sed suprime, musa
querelas;

Non tibi sunt moesta sacra canenda lyra...
(fast. IV, vers. 81-84. A Sulmonei celei 

răcoroase, patria noastră. Germanice! A 
mea, nenorocitul! Cît c departe de pămîn-

tul scitic! Oare sunt atît de departe? Dar 
lasă-te de plîngcri, muză ; nu prinde la 
cântece sacre o liră piîngătoare...) 
vorbind ca din locul său de durere din 
l'omis.

Marea parte a ceace Ovidiu a scris la 
Tomis se resimte de apăsarea sufletească, 
de cbinul desrădăcinării şi de durerea ne
dreptăţii. V ersul e îndurerat, scrîşnit. Ca
rul cel cu două roate inegale al destinului 
elegiac se vede că e mînat de-un suflet 
prigonit, pe un drum strein, într’o zare 
întunecată... Poetul e continuu sub povara 
soartei^ sale. Conştiinţa nenorocirci sale 
nu-i dă pas. Citim, parcă nu elegii, eînte- 
cele unor dureri trecătoare, ci monoloagele, 
replicile viforoase ale eternei, adevăratei 
dureri a umanităţii, adînc rănită de nedrep
tate.
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DIN ISTORIA ORAŞULUI CALARAŞI

CIUMA DIN 1829
Prin multe şi mari necazuri a trecut 

populaţia acestui oraş în cursul vremei. 
dar niciodată n’a avut de suferit ca de 
pe urma ciumei din 1929, când era să 
piară mai tot târgul.

Epidemia a isbucnit în. 1828, dar 
s’a potolit spre iarnă, odată cu întreru» 
perea ostilităţilor ruseşti din jurul Si' 
listrei. Spre primăvara anului următor, 
Diebici care luase comanda trupelor şi 
pregătea să dea asaltul cel mare contra 
cetăţei din drumul Constantinopolului, 
a transformat Călăraşii într’un vast la» 
găr militar, în care soldaţii forfoteau fără 
încetare. Către sfârşitul lui Mai 1829, 
cu toate măsurile de pază, începe să 
se audă iarăşi de ciumă.

Pe atunci, în Călăraşi, coleschisecre* 
far Bacaiu, eră cinovnicul cel mai de. 
scamă, cu puteri nelimitate când era 
vorba de ciumă. Dela primele svonuri 
a luat omul toate măsurile ce putea lua 
în acele împrejurări; greutatea cea mare, 
era lipsa unei case mai mari, în care să 
poată aranja o carantină. La 31 Mai, 
Bacaiu a scris ia Bucureşti, Comisiei 
cercetărci bolnavilor, cea însărcinată cu 
combaterea epidemici, şi Divanul să' 
vârşitor pus în curent cu pericolul ce 
ameninţa, a dat porunca la 4 Iunie, is» 
pravnicului judeţului, căminarul lordache

(Heanoglu, să facă tot posibilul să me» 
remetisească vrc'O casă pentru acest 
scop.

Ordinul Divanului s’a încrucişat în 
cale cu înştiinţarea cârmuitorului că 
„ciuma a isbucnit, adusă de Evreii fu» 
,giţi de dincolo (din Silistra)*. In în' 
ştiinţarea lui, Geanoglu propunea să ia 
la goană pe Evrei, fără care „nici un 
„cinovnic nu va mai mai sta în ser' 
viciu". In cele din urmă s’a hotărât ca 
tofi Evreii fugari să fie scoşi afară din 
târg, înspre satul Călăraşii Vechi şi 
„periorisiţi acolo după pravilele caran' 
tineşti".

Logofătul Nicolae Catacaţ a fost în» 
sărcinat să facă în grabă spitale pentru 
ciumaţi, atât în târg, cât şi la Călăraşii 
Vechi, iar pentru grija şi administrarea 
acestor spitale au fost numiţi trei boe' 
rinaşi din partea locului, biv polcovni' 
cui ot Pisculeşti, Petrache logofătul... 
şi Constantin logofătul ot Mărculeşti.

Dar boala se întindea din zi în zi tot 
mai mult. Bacaiu moare de ciumă la 
C'ălăraşii Vechi în ziua de 6 Iunie, iar 
după trei zile moare şi un lucrător din 
ai lui Catacaţ. Spaima prinde pe toţi. 
Cei trei boerinaşi după ce şUau încă* 
sat „folosul" au fugit. La 29 Iunie, câr' 
muitorul înştiinţează, că „arătându'se cu
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„nesupunere la poruncile sfăpânirci au 
«dosit d:n slujbă*, dar Dar Divanul dă 
poruncă straşnică „să se rânduiască ori 
„ceauşul de ispravnic, ori al|i oameni, 
-,care vor fi mai vrednici, ca să mear» 
»gă după numijii şi verdeunde va fi, 
„luindu-i, să*i aducă la ispravnicat şi 
,,făcându'le cunoscut această poruncă 
•a Divanului, negreşit să se pornească 
»a*şi îndeplini slujba cu care au fost 
„însărcinaţi".

Tot atunci, la 29 Iunie 1829, gene* 
ralul Crosovschi intervine cu toată tăria 
la Comisia cercctărei bolnavilor, să ia 
măsuri cât mai repezi' pentru curăţirea 
oraşului şi cere să se "aleagă un om de 
încredere, care să ia contact în acest 
scop, cu ştab maister Zaborowschi, ci» 
novnic al carantinei din Călăraşi, spe» 
cia'izat în chestiuni de curăţire. Atunci 
a fost ales logofătul Nicolae Catacaf, 
antreprenorul construire! spitalelor şi a! 
palanganurilor, adică a îngrădirilor pen» 
tru izolarea bănuiţilor.

Pentru îngrijirea bolnavilor se afla aici 
doctorul Ţircă.

Treaba mergea greu şi boala se în
tindea Mergea greu, mai ales din cauza 
negustorilor ambulanţi veniţi din toată 
lumea pe urma soldaţilor, ca să *e vân» 
dă tot felul de nimicuri, dar cu deosc» 
hire băutură, vin şi rachiu. La 9 Iulie, 
zapciii străinilor din plasa Lichireştilor, 
vestesc că ciuma sa ivit printre aceşti 
negustori aşezaţi cu ; tarabele în jurul 
târgului Călăraşi.

Lucrurile încep să devie grave. La 
10 Iulie, Comisia cercetării bolnavilor, 
trimite cinovnici ruşi să îngrijească de 
bolnavii din Călăraşi. A doua zi, la 11 
Iulie, însuşi «pomojnicul glavnoli direc»
. tor de spiialuri pod polcovnic Kuric“, 
cere pentru Călăraşi să se trimită patru 
oameni, care să vadă de bolnavii de 
aici. Imediat, în aceeaşi zi, s’a trimis 
un cinovnic Coleschi asesor Dorojinschi

care să aranjeze carantincle din Călăraşi.
La 12 Iulie, a fost adus Ştefan Doi» 

cescu, care se distinsese în combaterea 
ciumei din Slobozia. Doicescu, ia con» 
tact cu logofătul Niculae Catacaf, iar 
când a fost vorba să se adreseze şi 
faimoiului specialist Zaborowschi, cen» 
stată că acesta n*a mai dat prin Călă» 
raşi de multă vreme. S’a mai întâmplat 
că tot atunci a căzut bolnav şi Cata* 
cal, aşa că Doicescu singur n’a făcut 
mare lucru.

Alarmaţi, cei din Bucureşti trimet pe 
căminarul Costashe Mardagiu cu „carte 
desch'să" dela Ruşi, să e.xecute întoc» 
mai un program de măsuri rezumat în
9 ponturi, din care principalele erau 
creiarea spitalelor pentru bolnavi, îngro
parea morjilor, dezinfectarea şi izolarea 
suspecţilor. In acest scop i s’a dat ca a» 
julor pe polcovnicul de ciocli Sava cu 
4 ciocli, unii pentru întinsul hainelor, 400 
de costume noi pentru tmbrăcarea sus» 
pecţilor-şi izolarea lor xa să»şi faeâ ter» 
menul de carantină în nişte locuri în
grădite de palanganuri construite de 
praporcicul Costromiticov ; slugerul Hri» 
stodor Marinoglu trebuia să îngrijească 
de lemne, iar cazacii din local tate au 
primit ordin să dea tot sprijinul şi mai 
ales să ajute pe locuitorii băjenari.

Opera de curăţire începe, dar epide
mia se întinde mereu. Doctorul Meţ, 
care înlocuise pe Ţircă şi cu polcovni
cul Sava nu mai dovedesc cu atâta 
treabă. La 4 Septembrie se mai trimet 
din Bucureşti 2 căruţe cu câte patru cai 
şi alţi 4 ciocli, să îngro.-pe morţii. La
10 Septembrie s’au isprăvit şi medica» 
mentele Doctorului Meţ. La 13 Sep' 
tembrie căminarul Mardagiu comunică 
că boala s’a întărit, că însu»şi doctorul 
a căzut lovit de ea. La 16 Septembrie 
Divanul scrie celui al doi'ca ispravnic, 
lordache Slătineanu;

„Cinstitul căminar Costache Marda»
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,giu, îngrij torul niolevmci dela Câlă' 
.raşi, prin raportul dcla Î3 Septeiubrie 
„înştiinţează Divanul că acolo în t.ir» 
„gul Călăraşi unde se află, se urmează 
„o foarte nnrc neorânduială la curăjirea 
„ce este poruncită a face din pricină că 
„nu are salahorii cei trebuinc'oşi a pune 
„în lucrare câte privesc spre curafirea 
• oraşului şi a spitalurilor de acolo, cum 
•şi cioclii de ajutor pentru îngroparea 
„celor ce mor pe toate z'lele care zac 
„mo-fi neîngropafi peste câmp şi pe la 
•peicfii caselor, şi se roagă Divanul a 
„se face punere la cale. cu a i se da 
„ajutorul cel cuviincios. Drept aceia se 
„scrie dela Divan D^tale lordache Slă* 
„tinene, ca luând în băgare de seamă 
„arătările mai sus pomenitului boer, să 
„întrebuinţezi negreşit orice mijloace vei 
„şti, a da trebuincioşii salaori pentru 
„îngropar a morjilor şi cioclii cc*i va fi 
„l'psind să»i înmulţească şi tot cuviin* 
•dosul ajutor spre a putea aduce întru 
•îndeplinire însărcinările ce*i sunt puse 
„asupră»i. Salahorii însă ce se vor tri' 
„mite la Călăraşi să*şi aibă merindele 
„trebuincioase cu sineşi, ca să nu cerr 
„ce lipsă de hrană. Ci dar întocmai fă» 
„cându».se urmare să aibă Divanul răs» 
•puns“.

Celălalt ispravnic, Geartoglu (proba* 
bil Geanoglu), deşi se afla în Călăraşi, 
dar de teama contaminărei sa închis 
în casă şi sub pretext că i bolnav, nu 
voia să primească pe nimeni. Din a* 
ceasiă cauză comandantul trupelor ru» 
seşti îl reclamă şi Jeltuhin, deplin îm
puternicitul şi prezidentul Divanurilor, 
îi face observaţii şi trimite şi pe păru* 
cicul Silbergel din Derskipolc de egeri 
călări, care să pună rânduială în cură
ţirea oraşului.

Şi cu toate că Mardagiu vede lucru
rile în bine, ba anunţa chiar că „cu 
„rnila lui Dumnezeu după sârguinta ce 
•sa făcut, năprasnica boa'ăa mai conte-

„nit*, în realitate epidemia secera fără milă.
La 20 Septembrie, chiar Sava pol* 

covnicul cioclilor a şters o la Bucureşti 
şi a lăsat pe ciocli de capul lor. fără 
nici un frâu blestemăţiilor lor. La 26 
Sep'ernbrie, Călăraşul a fost închis 
complect cu trupe ; nimeni n’avea voie 
nici să intre, nici să iasă. Publicajiuni 
mari ^’au afişat în tot Bucureşti, 1a 28 
Septembrie, în care se anunfa izolarea 
acesfui târg. La 1 Octombrie, Hugot, 
consulul Franţei, comunica guvernului 
său, că în Călăraşi mureau câte 100 
şi 120 de oameră pe zi.

încercuiţi, sau întepuiti, cum se zicea 
atunci, fără nici o comunicaţie şi fără 
nici un ajutor, Călărăşenii s au stins 
unul câte unul, iar epidemia a dispărut 
în lipsă de noi victime. La 10 Octom- 
b.c, s’a trimis din Bucureşti o tulumbă 
mare cu care s’au spălat casele conta* 
minate. In acest chip s’a făcut o dezin
fectare generală ; până şi drumul spre 
Bucureşti cu conacele şi posturile de 
pDştă au fost dezinfectate de Matache 
Mihai, cinovnicul înadins orânduit pen* 
tru această slujbă de către doctorul Âle- 
xadridi din Comisia cercetăr i bolnavilor.

Spre iarnă ,1a 4 Decembrie 1829, 
mai rămăsese vre»o câfi-va soldafi ruşi 
bolnavi în spital, numai că acest spital 
era aşa dc rău şi dărăpănat, că bolnavii 
pătimeau mult din cauza frigului şi ne- 
odihnei. Atunci s’a hotărât să fie mutafi 
la Măgureni, în casele în care era depo* 
zitată munijia de război. In acest scop s’a 
dat ordin ca această munifie să fielridicată, 
iar ispravnicii lordache Slătineanu şiHris- 
tache Buzescu, ajutaţi de comandantul 
rus din Călăraşi, maiorul Tomilowschi, 
au primit ordin ca în soroc de o săp* 
tămână să mute toţi bolnavii, cu căruţe 
cu boi luate de prin judeţ.

Aşa a scăpat pentru totdeauna ora' 
şui Călăraşi de Ciumă.

Dr. POMPEI SAMARIAN
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PATRIARHUL ORTODOXIEI ROMANE
Se veseleşte astăzi ortodoximea României 

întregite participând la intrarea în Biserica 
patriarhală a părintelui ei sufletesc Patriarh 
al Bisericei noastre. Saltă şi se bucură toa
tă creştinătatea şi tot poporul nostru, cu 
îndoită bucurie, văzând astăzi intrarea în 
Sfânta Sfintelor a Marelui Arhipăstor Ni- 
codim, ridicat ia demnitatea celor întâi ai 
lumii întregi, purtat de Duhul Sfânt şi care 
ne aduce şi ne împărtăşeşte tuturora buna 
voire Dumnezească.

Singuri, încoronaţii şi întocmai cu apos
tolii împăraţi. Constantin şi cu Maica sa 
Elena, apărătorii şi aşezătorii scaunului Con- 
stantinopolitan al ortodoxiei întregei lumi, 
astăzi când acest aşezământ al lor este 
primejduit din temelii, primesc nevăzut în 
îiserica lor, maica bisericei ortodoxe a 
tuturor Românilor şi astăzi a creştinătăţii 
libere întregi, pe întâiul arhiereu ca pe mi
rele Bisericei, încredinţându-i scauniri <jel a- 
postolicesc şi soarta Bisericei ortodoxe ce
lei universale. Nevăzut, de faţă, stau la 
acest înălţător praznic împreună cu Sfinţii 
împăraţi, cete întregi de ierarhi ai Biseri
cei române, martiri şi apostoli ai năzuin
ţelor naţionale, purtători de lanţuri prin în
chisorile păgâne pentru nădejdile Bisericei 
şi ale Neamului, fac ceată cu toţii la aceas
tă privelişte înălţătoare pătrunşi până la 
umilinţă de sfinţeniea şi măreţiea ceasului, 
pentru care şi ei şi-au dat tributul până la 
jertfa sufletului, fără însă a avea fericirea 
să-l vază cu ochii pământeşti.

In Catedrală, şi de către aceşti înainte- 
mergători arhipăstori ai ei se şi pune astă
zi in fruntea Bisericei noastre noul lumi
nător ales al credinţei Neamului, şi mâinile 
loir, se pleacă cruciş in clipa de faţă, văr-

sându-se îndoita binecuvântare şi har asu
pra creştetului noului nostru întâi ierarh, 
ca mirul asupra capului iui Aaron. Sfinţii 
încoronaţi, împăraţi, es astăzi din cadrul 
icoanei lor, ca să înmâneze sceptrul înaltei 
slujiri al ortodoxiei, îniâiului nostru Pa
triarh ales, încredinţându l sufletele credin
cioşilor, ficânda L strejer al sfântului lor 
lăcaş şi dându-1 în stăpânire duhovnicească 
întreg Regatul României şi apărarea Ortodo
xiei universale.

Cărturarul Antim îi deşteaptă aducerea 
aminte a împodobire! sfintelor lăcaşuri chi- 
noviceşti cu aşezăminte de cultură si pie
tate ca la Neamţu. Iar Marele Grigore, to
varăş de cărturărie de altă dată a! lui Ghe- 
rontie Nemţeanul, din epoca de glorioasă 
strălucire a Lavrei Neamţului, diamantul 
ortodoxiei şi păstorul adevărat al oilor lui 
Hristos, nu după faţă ci după Evanghelie 
porunceşte Ctitorului de astăzi alaceleiaş, 
Lavre şi următorului scaunului său, ca să 
stea drept şi tare pentru Sfânta credinţă 
străbună, pentru Sfântul Altar al Sf. îm
păraţi, să nu pregete pentru grijile Ţării, 
apărând şi una şi altele de protivnicii din 
lăuntru şi dinafară, până la jertfa de sân
ge, neînfricoşându se de cei ce omoară tru
pul şi altceva mai mult nimic putând să 
facă.

Din aceste motive, o iubiţilor, în clipa de 
faţă, în jurul şi în mijlocul nostru, toate 
sunt pline de miros cu bună mireasmă, 
pentru că astăzi ne-a răsărit nouă ortodocşilor 
praznic de negrăită bucurie; cetele cele de 
jos se adună împreună cu cele de sus în
tru laudă către bunul Dumnezeu, Carele, 
în îndurarea Si cea mare către noi, a 
cercetat pe norodul Său cu milă, puind în
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sfeşnicul Bisericei Sale pe luminătorul Său 
cel mai mare şi alesul nostru.

De altfel, şi în singur actul acesta al înăl
ţării Lui la cea de pe urmă treaptă ierarhi
că, trebue să vedem noi un nou botez 
pentru Dânsu, în pătimirile şi Moartea iui 
lisus Hristos, cum şi o răsplătire dorită de 
întreaga suflare creştină românească, pentru 
toate ostenelile, vegherile şi trudele ce le-a 
închinat până acum numai Bisericei şi cre
dinţei naţionale, şi care, toate la un loc, II 
aşează şi II întăresc în scaunul cel dintâi 
arhieresc al Bisericei şi Neamului. Si crucea 
lui Hristos cea nouă, pe care Şi-a luat-o pe 
umerii Săi noul nostru Mare Arhipăstor are 
în sine şi arvuna biruinţii (Romani Cap. 6 
vers. 5). Căci după cum Hristos, începăto
rul mân'^uirii noastre, a pătimit că să intre 
întru slava sa (Luca Cap. 24 vers. 26), şi ca 
să şează deadreapta scaunului slavei întru 
cele înalte, tot astfel şi fiecare smerit arhiereu 
următor al său, se ridică la înălţime (Evrei 
Cap. II vers. 10) şi intră întru slava cea 
Dumnezeiască.

Intru amintirea deci, a acestei veşnice 
biruinţi care învinge lumea, s-a înălţat în 
scaunul cel mai de sus al arhieriei înalt 
Prea Fericitul nostru Patriarh Nicodim după 
pilda lui Hristos, Mai Marele Păstorilor 
noştri, biruitorul iadului, al morţii şi a toată 
vrăjmăşia. Şi sufletele noastre vor fi cu
prinse de bucuria cea mai negrăită, când El, 
va lumina strălucind scaunul Său ca o fă
clie cu toate luminile aprinse pe care tre
bue să le reverse un patriarh ca stâlp şi 
apărător neînfricat al credinţei, şi când gura 
Lui plină de har şi de adevăr, va rosti fără 
şovăire şi neostenind, adevărurile Celui Mai 
Mare şi întâi Arhipăstor al Blândului şi 
Mântuitorului nostru lisus Hristos.

Să întâmpinăm dar, o iubiţilor, pe noul 
nostru Patriarh ca pe cel mai mare părinte 
trimis nouă de Pronia Dumnezească. Să-l 
înconjurăm totdeauna cu cea mai neprecu
peţită dragoste, cu adâncă evlavie şi cu su
punere desăvârşită.

Săpaţi-Lpe lespezile inimilor voastre, şi 
fie ca ele, să arză fără mistuire cu dragos
tea cea către £1, încălzite în rostul gurii 
Lui, pline de darul şi de graiul începătoru
lui tuturor păstorilor. Inconjuraţi-L ca o cea
tă, sprijiniţi-L, ajutaţi L, să ducă la bun 
sfârşit tot ce va crede El că poate spori 
fericirea noastră sufletească şi trupească şi 
mai ales aceia a întreg Neamului Românesc 
şi a Ortodoxiei a toată lumea.

Şi atunci. El, văzând credinţa, dragostea 
şi nădejdea ce v-aţi pus-o într-Insu, nu va 
înceta a mijloci şi a se ruga pentru noro
dul Său, (I Macavei Cap. 9 vers. 44-46) şi 
după pilda marelui preot loachim, va aduce 
neîncetat pentru noi arderile cele de tot 
după rânduiala lui Hristos, şi va striga că
tre Domnul din toate puterile Sale, ca să 
cerceteze întru tot binele casa noastră (ludit 
Cap. 4 vers. 15). Iar noi, întăriţi încredinţa 
că, bunul Dumnezeu, milostivit de rugăciu
nile Prea Fericitului nostru Patriarh, ne va 
vindeca pre noi după două zile într-o 
atreia cu învierea, şi vii vom fi înaintea 
Lui (Osie Cap. 6 vers, 3) să plecăm ge
nunchii smeriţi înaintea mirelui Bisericei 
noastre şi să-l strigăm din tot sufletul nos
tru creştin şi fiesc,

INTRU MULŢI ANI, PREA FERICITE 
STĂPÂNE!

t GALACTION SILISTREANU
Vicar Arhiereu al Tomisului

.iî-.'t '
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G E L O U
DUX BALACHORUM

Despre Gelou Dux Balachorum, din 
pariea nord»vesiică a Ardealului, po* 
meneşte primul cronicar ungur Ano- 
nimus C. XXV şi apoi reputaţii noş
tri istorici Onciul D. ') N. lorga Âl. 
XenopoP) şi alţii.

Că Gelou a fost român nu există 
nicio îndoială şi nicio îndoială n’ar tre
bui să existe nici in ce priveşte roma
nitatea numelui de Gelou, rostit, după 
toată probabilitatea, Gelu.

Totuş în această privinţă unii se în- 
doesc că numele Gehu ar fi românesc. 
Aşa de pildă între alţii, Diculescu Const., 
în lucrarea sa despre Gepizi J1 con
sideră de origină gepidă şi-l derivă dela 
ahd. Gail «lustig, angelassen“ augr. Gal.

Cu toată bunăvoinţă ce am avea de 
a privi ca fundată teoria gofismelor în 
limba Românilor din Dacia-Traiană, fe
lul cum se explică aceste gotisme în 
româna este l'psit cu totul de seriozi
tate, neţinîndu-se socoteală d e criteriile 
ştiinţifice în asemenea cazuri.

Etimologia gotică propusă pentru Ge- 
lu este o dovadă.

In adevăr, oricât am vroi, nu-1 pu* 
tem deriva dela Gail sau Găl, chiar ad
miţând şi o formă scurtă a numelui 
wand. Geilamir, pe Ungă Gellimir, Ge- 
lumir sau Gailamir, aşa cum susţine 
Diculessu, căci nici o normă fonetică 
nu se aduce în sprijinul prefacerii su
netelor şi nici o dovadă despre exis
tenţa vreunei forme Gelu în gepida.

De altfel este şi firesc aceasta, întru 
cît origina cuvîntului în chestie este cu
rat românească. Probă: Ge/u^ este nu
mit Dux Balachorum, e vorba deci de 
un român şi prin aceasta de un nume 
românesc, aşa că numai cu ajutorul 
limbii româneşti urmează să se limpe
zească origina lui.

Noi credem că avem a face cu un 
diminutiv al numelui propriu George, 
aşa cum am susţinut mai de mult într’o 
notiţă din revista , Dunărea* ( 1925,11 
pag. 22, nota 2): Românii atât cei dela 
nord cît şi cei dela sud, au numele pro
priu Georgius sub următoarele forme, 
după provenienţa lor deosebită.

1) Din 1st. Rom., 1913, pag. 17—18; originile 
Princ. rom.. Buc., 1899 pag. 125, nota 20.

2) Hist. d. Rom. d. Transylvanie, 1915, pag. 45.
’ 3) 1st. Rom. voi. II, pag. 180.

4) Die Gepiden, Leipzig 1922, pag. 188.

5) ... în genere, poporul, şi mai ales cel român, 
nu întrebuinţează mai niciodată numele proprii în* 
tregi, ci mai totdeauna cele prescurtate : Gelu, în
loc de Georgel, ceeace ar explica mul|umitor şi 
omânismul iui Gelou, poreclit de Anonimus.
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Gheorghe, ca numele din calendarul 
ortodox gr. Ghcorghios şi

George (Giorge, Giorgiu ctc.), dc-^ 
rivat cît se poate de normal, din laţi» 
nescul Georgius, conform legilor fonc» 
tice ale limbii noastre.

Diminutivele dela Gheorghe Geot» 
g:e ') sunt numeroase, dar ne mărginim 
la următoarele :

Ghiorghel, de unde prescurtatele în 
aromâna : Ghelu, Gheli, Ghela.

Georgel, de unde prescurtatul Gel{u).
Ne oprim la diminutivul prescurtat 

Gela, format cu sufixul latin elus--a»u/77, 
ce 1 întâmpinăm în atîtea şi atitea cu» 
vinte româneşti de origine latină : miel, 
surce', purcel, frumuşel, nepoţel ele.

Nimic, prin urmare, nu arată că ar 
trebui să ne îndoim că .Geiu derivă din

6) Dela Gheorghe avem diminutivele : Oheor- 
ghijă, Ohiţă; arom. Gheorghică, Ghică, Ghicu, 
Ghicea, Ghiciu etc.

7) Dela George avem : Georgică, Hică ; Geor- 
gel(u), Gelu, Gingel(u) etc.

Georgel(u), o derivare carte păstrează 
toate leg[ile de prefacere a cuvintelor ro» 
mâneşti de origină latină. Tot aşa avem 
pe Ionel, respectiv: Nelu şi Neli, pe 
CosfeI{u) respectiv : Slelu şi Telu de 
unde: Telescu; Sandu^Săndel, res» 
pectiv : Delu, de unde Delea şi De» 
leanu; Teodorei, respectiv : Dorel etc.

Pe când origina latină se lămureşte 
în mod firesc, potrivit legilor de pre» 
facere ale limbii noa.stre, derivarea din 
limba germană apare cu totul nepotri» 
vită legilor fonetxe ale limbei româ» 
•neşti.

Gelou dux Balachorum, este prin 
urmare diminutivul prescurtat a lui Geor- 
ge!(u) şi se datoreşte obiceiului atît de 
răspîndit la Români, de a întrebuinţa 
pentru numele proprii, mai totdeauna 
diminutivele şi încă cele prescurtate, în 
vorbirea curentă, atît la ţară cît şi la o- 
raşe.

PEUICLE PAPAHAGI

i >
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C R ONICA MĂRUNTĂ
XaRA a comemorat cincizeci de ani dela 

moartea lui Eminescu, — dar această comemorare 
nu e mai mult decât un moment al actualităţii lui 
EI inescu, actualitate care depăşeşte orice proporţie 
vroită ori înfăptuită de a comemora. Fenomen lite
rar fără precedent la noi, actualitatea lui Eminescu 
dăinuieşte de mulţi ani, sunt poate zece ani, şi nu 
are ceva asemănător decât fntr’o oarecare perma
nenţă a lui Caragiale, dar numai cu o parte din o- 
pera sa: aceea in care scriitorul a asigurat împo
triva uitării naţionale, — era nevoie, — slăbiciunile 
timpului său, slăbiciuni raportate cu un meşteşug 
neîntrecut decât de cruzimea scriitorului de a fi 
stat la pânda lor. Dar pe când timpul nostru nu 
poate regăsi in Caragiale ceva mai mult decât a- 
ceste slăbiciuni, prelungindu-şi existenţa până în zi
lele noastre şi fără prezentările scriitorului, in E- 
minescu este altă ceva şi de o altă esenţă. Dincolo 
de societatea măruntă, pentru a cărei fixare Cara
giale a cheltuit sforţările unui mare meşteşhg de 
scriitor, Eminescu a văzut naţia, care, ea, nu era 
măruntă ca societatea ai cărei martori au fost a- 
mândoi. A aduna laolaltă puterile sufleteşti ale u- 
nui neam, legând de durerile lui propria sa durere 
şi găsind în trecutul lui motivul unei mândrii de 
alt fel de cât falsa mâ.idrie a aspectelor proaspete 
— a scutura timpul său de ceeace tocmai acelui 
timp i se părea mai de preţ, a crezut că poate în
cerca Eminescu in timpul său şi cu viaţa sa. E unul 
din multele şi marile preţuri ale lui. Căror cauze 
se datoreşte această întoarcere unanimă a unei ţări 
către poetul lăsat în pace de imitatori şi rămas fără 
urmaşi? Un studiu al acestor cauze ar aduce cu 
sine o mare înţelegere a timpului nostru. Una din 
cauze e fără îndoială, acel accent pe naţional a| 
timpului nostru, care nu putea să nu găsească in 
Eminescu un tovarăş de drum luminat, un învăţător 
şi prin marea personalitate a poetului, — o autori
tate trebuincioasă.

O a doua cauză este însă, fără îndoială, acea Vi
aţă a iui Mihai Eminescu, lucrarea de osteneli is- 
butite, pe care i-o datorăm d-lui G. Călinescu. O- 
pera poetului şi numele său larg răspândit în toate 
cercurile reclama această biografie, cea dintâi de 
preţ pe care o avem după multe încercări palide 
şi câteodată mincinoase mai înainte făcute. Cum 
era şi firesc studiul vieţii a făcut ca opera să pri
mească o nouă lumină şi un nou interes mult mai 
mare decât studiul operii însăşi. Poetul e in actua
litate şi cu viaţa sa, cu drama sa, de care opera 
nu mai poate fi despărţită In interesul ce continuă 
a trăi pentru numele său.

Cărţile domnilor Lovinescu şi Cezar Petrescu 
sunt de bună seamă şi ele cu mult în actualitatea 
lui Eminescu ; dar, poate, în concepţia lor, deşi i- 
negală, a fost ceva comun, a fost o voinţă de am
biţie literară de a vorbi unei ţări despre ceeace la 
un moment dat i-a plăcut mai cu deosebire. Sunt 
romane, care au lăsat de o parte observaţiunea si
gură, că viaţa însăşi e un roman mai bun ca ori
care roman. Vieţile acestea pentru care s’a adus 
de aiurea un neologism fără noimă ca şi concep- 
ţiunea lor, — vieţile „romanţate** pălesc, biografia 
rămâne. Cu mijloacele lui mai simple ori mai pro
funde cititorul îşi face singur evocarea figurii, a 
timpului, a locurilor şi a oamenilor, pe care i-o 
prilejueşte lectura unei biografii. Faptele care nu 
s’au întâmplat niciodată, ori s'au întâmplat altfel 
ca şi acele care cu adevărat au avut loc, pretind 
dela cititor un egal proces de evocare pe care el 
îl realizează in felul său : din punctul său de ve
dere intre Odiseia şi Istoria Revoluţiei Franceze 
este o identitate mai mare decât aspectul material 
a două cărţi ce stau pe masa iui. Cit torul pre- 
ţueşte această lucrare mintală de evocare, pe care 
unii scriitori i-o neglijează dar spre paguba 
numai a marilor lor sforţări. Viaţa romanţată e o 
evocare făcută gata, e lucrul altuia, al acelui care
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a tntreprins-o, e un fel deproblemă lipsită de plă
cerea deslegării, pentrucă solu|ia problemei e mai 
prezentă decât Înseşi datele ei. Biografia are alte 
daruri şi alte puteri : cu cele mai strălucitoare genii 
ale omenirii, oameni care au trăit Înaintea noas
tră ca şi noi, avem ceva comun, — viaţa noas
tră. Cine ne pune in faţa vieţii altora, insă a vieţii, 
aceea care a fost trăită de cineva şi nu pictată de 
altcineva, ne va preocupa Întotdeauna mai mult 
şi va isbuti să na dea câteodată, ceva, pentru pro
pria noastră viaţă.

•* •
Dar in comemorarea ca şi în actualitatea lui 

Eminescu nu sunt numai lucruri fermecătoare ; e 
uşor de văzut in amândouă un amestec de vani
tate şi de mică făţărnicie.

Azi toată lumea este lângă poet, dar aceasta nu 
se pare deajuns. E un fel de mică datorie de a fi 
neapărat şi Împotriva unui lucru. Suntem firi com
plexe: nu ni e destul a fi „pentru" ceva, ci ni se 
cere a fi şi „contra". Şi fiind pentru Eminescu, 
e un fel de poruncă a multora de a fi contra 
timpului său. Scriitori Îşi umflă vocea 
pentru a se ridica împotriva „marei ruşini a 
unei epoci nu în destul de sensibilă şi pregătită" 
şi a vorbi „despre o lume închistată in egoismul 
ei şi in socoteli de parvenire". Un poet pretinde 
că Eminescu şi-a „mâncat inima" „printre mişei, 
printre pitici". Vedeţi, timpurile de astăzi sunt sen
sibile şi pregătite şi trăim într’o vreme în care 
oamenii se întrec în jertfă şi modestie.

Judecăţile astea, lipsite de a d ă n c i r e>
sunt lipsite şi de ceeace se cere unei 
bune judecăţi. După astfel de sentinţe scriitorul ci
tat ar fi vroit ca Eminescu, atras şi nu numai a- 
tras dar câştigat luptei de partid, trebuia neapărat 
să fi biciuit pe liberalul care vorbea toată vremea 
despre patrie şi despre virtute, să fi fixat pe un 
Pundescu în „uriciunea fără suflet, fără cuget" să 
fi lovit în C. A. Rosetti, în pocitura „cu bulbucaţii 
ochi de broască" şi totuşi liberalul şi pocitura, cu 
gândul ia judecata anului 1939 să se fi înţeles cum 
să aştearnă flori în calea poetului, urmând a stră
luci astfel de „pregăti e" şi „sensibilitate". Este 
scris de luptă in scrisul lui Eminescu şi poetul l’a 
vroit. Dar scrisul de luptă nu este un scris pen
tru un adversar ci numai luptă, o luptă care sfâr
şeşte cum sfârşeşte lup>a, cu învinşi şi cu învin
gători, iar nu cum sfârşeşte scrisul cu admiraţie 
ori cu uitarea. Din timpurile trecute sunt mult mai 
bine venite prezentările exacte de cât judecăţile, ori 
cine le-ar face. Dar prezentările acestea cer mun
că şi cer artă, ştim foarte bine lucrurile acestea, 
dar punem în locul lor judecăţile şi câteodată pre

judecăţile, adică judecata altuia. Şi vorbim altfel, — 
mică făţărnicie cu prilejuri care, ele, sunt In ade
văr mari.

Dar e şi vanitate In sărbătorirea lui Eminescu: 
e una legitimă, aceea care ne spune nouă Înşine, 
că suntem un popor In stare de a creia valori mă
car pentru noi înşine deocamdată, dacă nu şi pen
tru cei ce cred că au pentru graiul şi hotarele lor,
— destule; şi acestea ne Încredinţează in puterea 
de a lucra, de a continua lucrul de inspiraţie na
ţională, singura de preţ.

Dar mai este şi o altă, nelegitimă aceea: e de 
mare modă să fim lângă poet. Locul lângă poeţi 
ce loc I Căteodată locul este un confortabil fo
toliu putând deveni strălucitor dacă nu şi remune
ratoriu Umbra poetului e mare, ea poate răcori 
multe condeie obosite in arşiţa unei producţii de
parte de orice umbră proprie. Imitatorii au renun
ţat : proprietar de câteva ori pe ritmurile sale, E- 
minescu a pus şi o aprigă stăpânire pe o limbă 
din care orice împrumut se descopere îndată, se 
răstoarnă şi se osândeşte fără milă. Cine are cu
rajul să întrebuinţeze măcar simple cuvinte ca a- 
cestea : „viaţa-mi luminează", „ca să-ţi ascult che
marea" sau fie şi „dela creştet până’n talpă"? Cu
vinte simple, foarte obicinuite şi totuşi un domeniul
— al altuia, al lui Eminescu.

Poezia modernă a ţinut să fie cu ceva la come
morarea poetului; în numele ei, cine ştie ? - po
etului care căuta, cu atâta sete, forma, i se trimite 
un răvaş în ritm nou, când de colind, când nici de 
colind, în care e vorba de „paşi şui” de „haiduci 
haihui” de „pădureţi ciobani" de „piscul unui cân
tec rebel” de „bocanci de sânge şi de glod" de 
„Marea Neagră, neagră şi uitucă” de un „hamal cu 
fruntea în cer, hamal de fier” (vedeţi aci pe Emi
nescu) răvaş care nu va ajunge, decât foarte ane
voie, la piscul Venere şi Madonă» Umbra poetului e 
neputincioasă de a creia valori.

Dar aceiaş umbră e bună totuşi pentru altceva ; 
de lângă ea se cer tăbliţe pe străzi cu numele po
etului (pentru a i se face parte dreaptă faţă de a- 
tâtea străzi Lahovari, Catargiu şi Cantacuzino), un 
scriitor vrea străzi mari iar nu ulicioare mici şi 
strâmbe, — se cer bani pentru statui, constituiri de 
comitete comemorative şi sacrificii materiale, — 
dela Stat, - neapărat, — pentru glorificarea poetu
lui. Dar statuile, tăbliţele şi comitetele nu au fost 
cu nimic in actualitatea poetului, nici In farmecul 
nou pe care îl are acum poezia lui. Nici nu puteau 
fi. Dacă erau cu ceva atunci, oricând şi oricine, ar 
putea aduce în actualitate pe un Vasile Pop, bună
oară. Aceea a lui Eminescu are cauze nu semne 
exterioare urbanistice. O mare statuie, un mare mo
nument de artă da, atât. Ea trebuieşte la noi, în
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Bucureşti, pentru arta cu care va fi fâcută. Din ce
lelalte avem. Comitetele ? Cine mai ştie azi că in 
1911, de pildă, defunctul magistrat Corneliu Botez 
a fost preşedintele comitetului pentru ridicarea sta
tuii la Galaţi Intr'o zi de toamnă Încheiată cu un 
banchet In onoarea ministrului de instrucţie insă? 
Dacă fiecare nu-şi ridică singur statuia, altele nu-1 
vor păstra mai mult ca propria lui operă In viaţa 
naţiei sale. Cea mai bună statuie a lui Eminescu e 
lectura lui şi tot ce am face pentru răspândirea a- 
cestei lecturi prin răspândirea învăţăturii, va fi mai 
mult decât o mie de străzi cu numele poetului, lată 
pentru ce gestul Primarului Capitalei de a fi vroit 
o ediţie a poeziilor lui Eminescu, una mai mult, dar 
una foarte frumoasă, va fi memorat.

• •
Dar in opera lui Eminescu este şi o etică. Ar fi 

interesant de ştiut dacă după cincizeci de ani dela 
moartea poetului, virtutea nu mai e o nerozie şi 
dacă geniul a încetat de a fi o nenorocire. A vorbi 
despre virtute este a vroi, cu inconştienţa dificultă
ţilor, unul din cele mai anevoioase subiecte. Dar 
sărbătorirea de neuitat a d-lui Nicolaa lorga in zi
ua de 9 Mai 1939, cu prilejul apariţiunii ultimului 
volum al monumentalei sale Istorii a Românilor, ne 
arată că vremurile, pe care le avem în faţă, lasă 
fără niciun înţeles unele cuvinte eminesciene.

SANDI CONSTANTINESCU

Comemorarea morţii lui eminescu ne-a
prilejuit infinit de dureroase reflecţii. Fără să credem 
in unanimităţi, aveam, totuşi, speranţa că măcar in ma
joritate, intelectualii români vor dovedi înţelegere 
şi preţuire faţă de cel mai de seamă poet al Nea
mului. Nu ne lăsăm înşelaţi de generalul entusiasm 
cu care toate publicaţiunile şi toate instiţuţiunile 
de cultură au înţeles să-l pomenească pe cel atât 
de uitat. Acesta este un merit care nu salvează de
cât aparenţele. Pentru marele public, pentru gloata 
cetitorilor, Eminescu a fost şi a rămas un necu
noscut. Am verificat lucrul prin librării. Opera ma
relui poet nu interesează. Puţinele şi merituoasele 
încercări oficiale de a desmorţi conştiinţele, n’au 
avut nici un răsunet. Sensibilitatea naţiei rămâne a- 
dormită, chiar atunci când cuvintele profetului sunt 
mai actuale.

Ne-am aşteptat ca toate editurile, mai ales cele 
„româneşti**, să tipărească ediţii noi; să se întreacă 
în frumuseţe de tipar şi-n eftinătate de pre|. Ne
am aşteptat să vedem circulând zeci de mii de vo
lume, sute de mii de fotografii; să se ridice zeci 
de monumente în toate colţurile ţării, să se schim
be măcar numele satului în care s’a născut...

Nimic din toate acestea. Oamenii îşi văd de tre

buri, îşi clădesc case-şi pornesc în vilegiatură, cu 
două - trei romane proaste în geamantan şi cu 
foarte multe intenţii de „flirt** In minte. Despre E- 
minescu ştiu doar că a murit nebun... Şi că a scris 
ceva... aşa... nişte poezii... despre lună şi despre 
stele... Şi că a fost mare... Şi că au cetit un ro
man despre el... in care e vorba de o gânganie, 
pe un guler...

Fără voie ne gândim la Germani. E peste pu
tinţă ca ’n casa unui ştiutor de carte să nu se gă
sească reuniţi: Goethe, Schiller, Lenau... Ne gândim 
la Ruşi, la întunecaţii vagabonzi ai stepelor, care- 
şi poartă In coburi poeziile lui Puşchin şi-şi poves
tesc, lângă focurile de popas, isprăvile lui Taras 
Bulba... Ne gândim şi ne doare inima, şi am vrea 
să schimbăm ceva, să clădim ceva, sau măcar să 
născocim ceva, care să ne poată scoate din nedu
merire şi din tristeţe.

Şi am vrea, mai ales, să ştim dacă suntem prea 
tineri sau... prea bătrâni...

De câte ori am cetit ceva despre Eminescu, mi- 
am adus aminte de eroarea pe care a avut-o poe
tul faţă de panegirişti. El a urît vorbăria, în aceiaşi 
măsură în care a iubit singurătatea şi tăcerea. O 
dovedeşte opera lui pe care o vedem cu toţii, dar 
pe care încă n’o înţelegem. Eminescu, pe lângă ge
nialitatea lui creatoare, înfăţişează un monument de 
cuviinţă şi discreţie.

O cuviinţă şi o discreţie de care urmaşii n’au 
ţinjt şi încă nu ţin seama. S’ar cuveni să-l contem
plăm îndelung; să-i rostim numele cu sfia'ă şi să 
ne apropiem mai mult de Evanghelia cu care ne-a 
învrednicii.

Să ne convingem odată pentru totdeauna că el 
n’a fost mare din cutare şi din cutare cauză, ci 
pentrucă a fost aşa cum a fost!

Din noianul de studii, biografii, critice, vieţi ro
manţate şi anecdote, legate de geniul şi destinul 
lui, nu-l vom cunoaşte şi nu-1 vom înţelege dacă 
nu-1 vom purta în sângele şi-n conştiinţa noastră.

Odată pătruns acolo, cuvintele nu mai au sens, 
iar laudele... „l-ar întrista peste măsură**. El n’a 
creat ca să fie lăudat şi n’a scris ca să fie răsplă
tit, ci ca să fie înţeles, şi ascultat.

Dovedim cu o persistentă înverşunare, că nu-1 
înţelegem şi nu-I ascultăm. Poale că, în timp, ne 
trebue o perspectivă mai mare. Poate că după alţi 
cincizeci ani să avem o sensibilitate mai ascu
ţită. Poate că, glasul lui, a fost ursit să străbată 
veacurile, iar nu deceniile. Până atunci însă putem 
fi măcar cuviincioşi, atât faţă de operă cât şi de 
viaţa lui, pe care cu prea meschine intenţii o răs
colesc şi-o romanţează epigonii.

G. M V.
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D. C. D. CONSTANTINESCU-MIRCEŞTI şi-a 
1ăcut o masivă intrare tn publicistica romănă — tn 
publicistica, adăogăm, de erudiţie - cu volumul 
„UN SAT DOBROGEAN : EZIBEI". Este o vastă 
monografie, de peste 400 p., prefaţată de d. prof. 
Dimitrie Guşti şi însoţită de-o mulţime de fotogra
fii, hărţi lămuritoare şi, mai ales, material etnogra
fic. Deşi concluziile la care ajunge d. C. D. Cons- 
tinescu Mirceşti se referă, in special, asupra satu
lui Ezibei, ele sunt perfect valabile satului dobro
gean, tn genere.

Reproducem, deocamdată, doar din rfndurile de 
prezentare ale d-lui D. Guşti următoarele:

„D. C. Constantinescu-Mirceşti realizează cel din- 
lîiu genul acesta de monografie cu elevi de liceu 
şi, dacă e uşor să se critice din bibliotecă şi să se 
emită păreri despre ceea ce ar trebui să facă alţii, 
cei care au lucrat efectiv ia teren şi „se înhamă ei 
înşişi la treabă", ştiu cît de grea este munca aceasta 
de început şi cîte piedici se pun în calea celui care 
ia contact direct cu realitatea şi încearcă să apuce 
un drum încă nestrăbătut. Cel puţin cercetătorii pe 
teren vor preţui cinstit munca d-lui C. Constanti
nescu-Mirceşti şi oricum, dacă părerea celor încer
caţi e cea care trebuie să tragă in cumpănă, lucra
rea aceasta merită să fie privită ca o pildă şi un 
îndemn...”

Despre pictorul Stavru Tarasov am scris 
noi şi de rîndul trecut. Şi, anume, ne-am mărturisit 
admiraţia faţă de-o pînză lucrată de d-sa cu foarte 
mare pricepere, — cu excepţional de multă risipă 
de talent: „Marea în Noembrie".

Revenim, de data aceasta, pentrucă intre timp 
d-sa şi-a deschis anuala expoziţie. Ea are loc in 
sala de mijloc dela parterul Cazinoului Municipiului 
Constanţa şi este deschisă sub patronajul d-lui N. 
Ottescu, Rezident Regal al Ţinutului Marea, care a 
şi asistat la vernisaj (15 Iunie, 1939) când a fost 
de faţă tot ce are Constanţa mai select in domeniul 
vieţii artistice.

Nu ştim — şi nu ne interesează aici rezultatul 
pecuniar al acestei manifestări artistice ; un fapt, 
însă rămine categoric definitivat, şi, anume, marele 
succes de public şi critică.

Dar, într’adevăr, pînzele expuse sunt minunate. 
Marine, flori, peisagii dobrogene - totul este cu 
îngrijire studiat şi splendid realizat de pensula 
maestrului.

Expoziţia dumisale constitue o autentică manifes
tare de artă şi faptul că ea are Ioc aici pe ţărmul 
Pontului Euxin n’are decât să ne bucure.

Fie-ne îngăduit, în ultim rînd, să dorim de- 
săvîrşit succes maestrului Stavru Tarasov.

InTR’O eleganta prezentare technică dar 
şi lntr*o strinsă cauzală legătură a conţinutului, a 
apărut recent, la Constanţa, o carte din domeniul 
istoriei Românilor, dato'ită D-nei V. Petru, Biblio
tecara Municipiului Constanţa şi Doctorandă a Fa
cultăţii de Litere din Bucureşti.

Este .Basarab al lll-lea"
Se vorbeşte, aici, despre acel Ţepeluş, Domnitor 

in Muntenia, umbrit ptnă acum tn bănuieli şi vagi 
ipoteze — contemporan în Scaun, pentru ctţiva ani 
doar, cu Ştefan cel Mare.

D-na V. P. este cunoscută lectorului dobrogean 
prin contribuţiile preţioase aduse paginei culturale 
săptămânale a „Dobrogei June”-cum cunoscută 
este şi mai mult Constănţenilor.

Cartea aceasta este. Insă, prima lucrare de mai 
mari proporţii a d-nei V. P. — totuşi aceasta n’a 
contribuit nimic la Ingenere, obişnuitul trac de de
butant. Ba, dimpotrivă cartea d-sale se bazează pe 
o vastă şi aleasă bibliografie dar, mai ales, îşi are 
un veritabil sprijin in documentele - unele, inedite 
- ale vremii pe care autoarea le-a cercetat cu 
grije şi competenţă Ia directa lor sursă. Şi tocmai 
originalitatea acestei lucrări — directa contribuţie 
a d-sale la lămurirea istorică a minunatului dar 
misteriosului Domn muntean — constă in cerceta
rea, coordonarea şi interpretarea materialului.

tntradevăr, departe de-o lucrare de compilaţie — 
lucrări atât de obişnuite tn ultima vreme — d-na 
V. P. cercetează materialul, uneori chiar pentru 
prima dată, la faţa locului, aducînd ipoteze noul, 
pe care le susţine cu autentice argumente, trans- 
formîndu-le în certitudini. — De remarcat ingeni
oasa filiaţiune a ramurei Bas arabilor din care se 
desprinde acest Ţepeluş — ca şi dovedirea exis
tenţii Domniţei Maria.

Cartea nu se poate rezuma, insă, într’o notă - 
oricît am vrea noi aceasta - ea certndu-se să fie 
citită şi comparată intr’o recenzie cu ipotezele isto
rice acceptate actualmente. Ceeace, probabil, vom 
face cit de curînd.

încă un amănunt: cartea este însoţită de cîteva 
gravuri iscălite de d. Mihai Gavrilov, laureat al Sa
lonului Oficial.

D. MIRCEA ROBESCU este un tânăr poet 
care-şi îndreaptă paşii—porniţi din stepa dobrogea
nă-spre adevărata poezie.

Nu de mult d. prof. 1. Torouţiu, directorul Insti
tutului grafic „Bucovina", i-a publicat o plachetă 
de poeme, care se intitulează romantic—aşa cum ti stă 
bine tinereţei — „Flori de vis“.

Grefate pe portativul destăinuirilor, versurile sale 
sunt calde, comunicative, uneori — alteori, însă ele
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ating solemne note de orgă-încât parcurgindu-i 
întreaga plachetă nu se poate să nu rămii cu fer
ma Impresie că ai In fa)ă un autentic talent.

■
Cunoscutul scriitor, d. n. Pora, care

va Incinta şi lectorii revistei noastre cu citeva din 
admirabilele d-sale povestiri - a publicat luna a- 
ceasta un volum — „Când se deschide cerul" — 
în Editura Fundaţiei „Principele Carol". Volumul 
este însoţit de o serie de splendide clişee, inspirate 
din text, şi iscălite de Aurel Jiquide.

Sunt cuprinse aici o serie de povestiri — unele 
cunoscute ca circulatorii in popor, altele scoase din 
cronicile noastre şi transpuse in graiul de astăzi, 
după ce autorul volumului de faţă a căutat şi a is- 
butit pe deplin — să amplifice acţiunea, să o facă 
mai interesantă, mai de neaşteptat.

Scrisă mai cu seamă pentru marea masă a popo
rului — aşa cum tind toate volumele scoase de 
Fundaţia Culturală Regală „Principele Carol" - 
cartea domnului Pora întrece cu mult cerinţele lec
torului sătean — ea putînd fi considerată, fără nici 
o exagerare, ca un model de carte în literatura 
cultă. Intr’adevăr, felul liniştit in care poate povesti 
autorul, posibilitatea de a se situa deasupra acţiunii 
epice şi de-a privi cu simpatie personagiile d-sale, fără 
însă să le urmărească în jocul lor, cu patimă ori 
prejudecată, ca şi stilul total integrat subiectului 
povestirii - fac din cartea d-lui N. Pora un minu
nat prilej de reconfortantă odihnă sufletească.

Este o carte care se scrie astăzi rar — în epoca 
noastră de cumplită trepidaţie, de încontinuă viteză.

■
««Meşterul MANOLE" a apărut pe luna 

April - Mai cu Întârziere, datorită fitului că ma
joritatea tinerilor care-I diriguesc şi-l scriu, a tre
buit să răspundă Ia chemarea ţării.

Aceasta, însă, n’a împedicat cu nimic ca numă-

u„-•o-: •
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rul să apară într’o exemplară prezentare. Reţinem 
colaborarea italianului Marcelo Comilucct, a d-lur 
Vintilă Horla, Ovid Caledor.iu, Horia Niţulescu, I. 
Şugariu, Miron Suru, I. A. Manolescu.

Pentru felul cum gospodăresc această tânără re
vistă şi veritabilă reprezentantă de generaţie — 
d-nii Ovid Caledoniu, Vintilă Horla şi Miron SurU 
merită toată lauda. Ceeace şi facem noi aici.

D* iOAN MICU — canservatorul Muzeului Re
gional al Dotrogei a mai scos o broşură In- le
gătură cu arheologia.

Se intitulează „Cetăţi, muzee şi colecţii de an
tichităţi din sudul Dobrogei" — şi constitue un 
extras din volumul festiv al revistei „Analele Do
brogei- ; Anul XIX; vot. III; 1938.

Am scris de rindul trecut, vorbind despre 
placheta de versuri „Sub cerul Dobrogei" — a 
domnului G. Georgescu Theologu, că vom reveni.

Am face-o bucuroşi, dar pentru aceasta ar trebui 
să însemnăm aici adevărate şi diverse principii 
de poetică — să arătăm că ritmul corect construit 
şi rima bine aleasă, nu obligă deloc pe cineva să 
creadă că are în faţă un volum de „versuri", chiar 
dacă autorul (din motive care nu ne interesează 
aici) şi-a subintitulat as fel coperta. Ar trebui, deci, 
să expunem şi să argumentăm aceste principii şi 
cum nu intră in atribuţiile noastre şi nici n’avem 
veleităţi de a face în această cronică măruntă, 
chiar şi ’n parte, un curs de poetică - suntem si
liţi să renunţăm la anunţata revenire asupra pla
chetei domnului G. Georgescu - Teologu. Rugăm 
deci lectorii a acestor însemnări să le cla^ ifice aşa 
cum Ie şi scriem, ca un postscriptum la nota noasr 
tră de rindul trecut.

EUGENIU V. HARALAMBIE
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CRONICA MĂRUNTĂ
Comemorarea Iui Eminescu de SandilConstantinescu. Mai multă cuviinţă 

fată de Eminescu de G. M. V. Recenzii de Eugenia V. Harabnibie.
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