
 � 

r

 

( �, 11 �(){., I 0•NvWMNWWWWWWW WWWWWWWWWWWWIAM/WWIMA\I\IIIIIVVIIIIWW� 

� �n�I I. Hr. 3 ____ * �111 IS"'lei ____ : -· 25 Martie � \ 

I ANA MĂRII I 
I L IT E R AT u R Ă = ,A R TĂ = ş TI I N Ţ Ă I 
'l,NWW\MNWIM/I/VIMM/WINWWI/I/WWWWW,MMN\NW>MMM/WI/I/IMM/WVW>M �t 

I � ,· I 
I SUMAR: I

Mincev
Juan Martinez

Literatura în Esperanto
Clipe de nebunie (Versuri)
Panait Cerna (Portrete)

I Panait Cerna Isus (Versuri)
I 

I 
Constant Cărpinişeanu

I Juan Martinez Dumnzeu şi religia

li I St, losipescu , Gânduri şi trenuri...
F. I. F o tty Conu Iorgu
J. M. Impresii Cazone
Constant C. Pănuş Despre Amantul d-nei Chatterley
F. I. Fotty Ficţiune (Versuri)

0 
.:, 

I 

=-=r=-,...,.P=A=R:-:Uc..=L=,N=s=--=r,=T=U=T"--'U=L=u=,=D=E=A =R=T=E=G=R
=A=F=,==c=E=,=,D

=A=c=,A="=S=
T

=R =. =T
=

R
=

A
=,

A
=

N
=9=l 

�'V\/VNWWMNW'MNVIWl/<NWI/NVWV,W,,.lo/>MIWl/<NWI/NVWV.,VW.MMM·� 
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LITERATUR A 

INESPERANTO 

lotr'o prefaţă a unei broşuri 
de istorie literară am scris: .,nu 
încape îndoială, că unul dintre 
factorii cei mai puternici pentru 
apropierea între naţiuni este li
teratura. Prin literatură se poa
te cunoaşte, mult mai precis, 
viaţa şi caracterul unui popor>, 
Să sperăm că suntem îndreptă
ţiţi a crede aceasta. 

lnsă, o piedică de o impor
tanţă capitală vine şi pune sta
vilă - limba. 

Unii vor răspunde, că putem 
să ne mulţumim cu traducerile. 
Dar, asta să fie oare remediul 
cel mai eficace ? Să traducem în 
toate limbile naţionale existente 
pe glob ; fie, chiar numai în lim
bile aşa zise .moderne"? 

Nu am fi de acord. Nu, de o 
mie de ori nu. Nu aceasta este 
remediul cel mai eficace ! Dacă 
vom face asta vom cheltui averi 
şi muncă, fără să putem ajunge 
scopul. 

E nevoe, ca literatura să o 
putem face cunoscută tuturor 
pământenilor, în modul cel mai 
nimerit şi lesne. 

Atunci, vine întrebarea, cum 
să distrugem lacătele ce închid 
individului barierele linguistice, 

neînfrânte până acum ? 
Am găsit-o! 
Esperanto - cheia miracu

loasă este în mâna noastră, ... 

• • 

S'a constatat că linguistica 
joacă un rol important în edu
caţia oamenilor, fiind o necesi
tate imperioasă insului. dar în 
acelaş timp plină de piedici din 
cauza diversităţii limbilor naţio
nale. lnsă acum, aceste piedici 
sunt înlăturate, în mod fericit. 
prin întrebuinţarea limbii univer
sale Esperanto. 

Autoritatea şcolară de pretu
tindeni recunoaşte în Esperanto 
- un excelent factor educativ,
atât pentru tineret cât şi pen·
tru adulţi.

lntr'adevăr, generaţia tânără 
de astăzi, găseşte în Esperanto 
instrumentul real şi uşor pentru 
complectarea educaţiei sale. 

Progresele actuale pun pe in
diyid in faţa celor mai bizare 
născociri ale creerului uman, ce 
trebuesc cunoscute şi studiate a
mănunţit. 

Intelectualul dornic aşi miri 
cunoştiinţele, poate face asta, 
.scontândµ-şi un frumos succes, 
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prin ajutorul limbii universale 
Esp_eranto. Cunoscând Esperanto, 
pentru învăţarea cărui� ' nu va 
pierde decât un timp foarfe mi-· 
nim, insul se va. găsi pe calea 
ce-l va duce la cunoaşter�a pro
gres.ului, 

Numai atunci se va con
.· ·stata că într'adevăr limba Es

. peranto Îl este. un amic • preţios, 
tovarăş credincios şi folositor în 
viaţa sa. 

Cu ce mare uşinţă va cunoaşte 
trezorăriile literare ale popoare-

,., l?r, ·progresele. technicei cari ui
mesc, via,ţa intelectuală atât de 
complexă, precum şi moravu
rile societăţii de astăzi în goli
ciunea lor. 

De acum înainte se va putea 
socoti şi dânsul «individ al pro
gresului", care va ţine piept în 
deplină cunoştiinţă, intemperiilor 

.. civilizaţiei secolului noslru. 

Menirea limbii Esperanto este 
de a da tuturora mijlocul ideal 
pentru cunoaşterea reciprocă a 
popoarelor. 

Şi, după cum • am spus chiar 
• .la începutul acestui articol, fac

torul cel mai puternic este lite
ratura,

Multe state au înţeles acest
lucru (Belgia, Bulgaria, Catalo
nia,, Estonia) îo:grijittd '' editarea
în antologii a celor mai_ carac•

• teristice lucrări. ale scriitorii-or săi.
· Dar nu numai atâta. Jn Espe

ranto sunt traduse principalele
lucrări ale scriitorilor clasici,
precum şi ale scriitorilor contem
porani.

Alături de Hamlet, George
Dantin, Bolnavul închipuit, Ulti
mul abenceraj, Eugenia Grandet,
Hoţii, Re'lizorul, Boris Godu
nov, Biblia, etc., stau : Pe fron
tul de -vest nimic nou, Cu balo-

nu.I spre polul. nord (faimosul 
jurnal al aeronautului Andree), 
Inloarcerea de pe front etc., etc. 
Nu vom vorbi de literatura ori
ginală în Esperanto, fiindcă nu 
ne îngădue spaţiul acestei re
viste. 

. ' 

Să vedem acum, ce am făcut 
noi. 

S' au tradus proze şi versuri 
datorite scriitorilor şi poeţilor : 
Caragiale, AL Vlăhuţă, Tr. De
metrescu, I. A, Bassarabescu, D. 
D. Pătrăşcanu, M. Eminescu, Coş
buc, V. Alexandri, T. Stamatiad,
etc., etc.

Un ciclu de nuvele datorite 
lui Brătescu-Voineşti (Nkulăiţă 
Minciună şi altele) au apămt în 
editura Rudolf Mosse - Berlin. 

In 1929, cunoscuta editură F. 
Hirt & Sohn. a scos de sub ti
par volumul Nobe/a Peko ·(Pâ
cat boeresc), nuvelă de distinsul 
scriitor Mihail Sadoveanu. O fru-

- moasă culegere de poeme în pro-
- ză ale poetului Emil Isac, a apă-

rut în volum sub titlul Sonori/o
kaj Kanono în editura „Herlo
do de Esperanto" ·- Colonia.

Toate aceste trei volume au
fost traduse de Tiberiu Morariu,
un eminent esperantist din Cluj.

La începutul anului 1932 a
apărut volumul "Rumana Bon
humoro", editat in Olanda, con
ţinând cinci nuv.ele umoristice
de I. L. Caragiale, I. Creangă;
A. de Hertz, D. D. Pătrăşcanu
şi L C. Visarion. Aceste nuvele
au fost traduse de · d-nii Petre
Firu şi S. Prager, ambii din Bu
.cureşti.

In editura Institutului Belgian 
de Esperanto, a apărut şi o in
tererantă broşură sub titlul «La 
Humanitaristaj Principoj kaj la 
Internacio ·de la Intelektuloj ", da-
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torită cunoscutului nostru scrii
tor doctrinar. d. Eugen Relgis. 

Ca scriitor original în Esperan
to, avem .Pe d. Mişu · Beraru au
tor al volumului de poeme „Spi
te la vivon" ! 

La urină să menţionez, că o 
nuvelă a lui Caragiale avem în 
limba chineză, după o tradttcere 
din Esperanto, făcută de d-nul 

Won Kenn profesor la Univer
sitatea din Peking. 

Să sperăm că în viitor vom 
fi mult mai bine reprezentaţi, 

· căci graţie limbii Esperanto, li
teratura nostră va pătrunde. în
toate colţurile lumii.

D. N. MINCEV
Membru şi delegat al 
Asoc. Universale Espe
rantiste - Oeneva. 

CLIPE DE NEBUNIE ... 
ln faptul înserării 
lncet, din fundul mării 
Se 'nai/ ă majestos 
Discul de-argint al lunii: 
-. Un simbol al minunii, 
Atât e de frumos! ... 

Ah, câtă poezie 
Şi câtă feerie 
Este în taina ta, 
O, răsărit de lună ! 
Atingi a firii strună 
Făcând-o a cânta. 

Dar vai, la cântul firii, 
Din volubr' amintirii 
Mă împresor încet 
Iluziile 'nfrânte .. 
Deci, nu vreau să mai cânte ... 
Nu vreau să fiu poet! 

Nu, nu vreau nemurire, 
Nu vreau, a mea simfire 
ln versuri s'o aştern ... 

Nu mai voesc a scrie; 
Adio, poezie 
Şi vise ce se cern ! ... 

O, lira 'nduioşează i;l. 
Când strunele-i vibrează 
De mâna lui Orpheu; 
Dar, ea înduioşată 
Nu poate fi vre-oda_tă ... 
Ea cântă tot mereu. 

«De vină-i numai luna 
Căci ea-i atinge struna ! ... 

Şi-atunci, cuprins de-un gând 
Asvârl cu lira 'n lună: 
Ea s,e isbeşte, sună ... 
Şi cade ... tot câqtând ... 

Juan Martinez 

••• 

Uităm uşor greşelile. noastre, 

când nu sunt ştiute decât de noi 

înşine. La Rochefoucauld 

®�· ·-

..... ·______ 
� - . - -···--·· 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



PANAIT CERNA 

ln cursusul acestei luni se îm
plinesc două zeci de ani dela 
moartea lui Panait Cerna, - un 
poet a ·cărei amintire trebue să 
rămână neştearsă în sufletele 
noastre şi căruia - în special 
noi Dobrogenii - ne simţim da
tori să-i aducem piosul nostru 
omagiu. Cuvine-se dar să-l des
mormântăm din nedreapta uitare 
în care a fost şi este lăsat. 

Trebue să recunoaştem, şi cu 
această ocazie, că noi românii, 
ne preţuim prea puţin oamenii 
de valoare, atât în viaţă cât şi 
după moartea lor. 

Suntem indolenti şi pace. 
Ne interesează mai mult poli

ticianismul demagog şi politica 
maladivă ce a contaminat nişte 
capete seci şi sucite, cărora le 
înălţăm osanale. 

Literaţii noştri par a suferi de 
un perpetuu «lapsus de memo
rie>, încât nu-şi mai pot aminti 
de mormintele în care zac uitaţi 
oameni ce au contribuit în mai 
mare sau mai mică măsură la 
desvoltarea literaturii româneşti. 

Singur Eminescu s'a bucurat 
de o mai asiduă cercetare şi a
naliză critică, Vlahuţă, Coşbuc 
şi alţi poeţi de merit, cari au în
semnat ceva în istoria evoluţiei 
noastre literare nu mai opresc 
în loc atenţia criticilor. Şi dacă 
unii critici au făcut unele obser
vaţii critice asupra unor scriitori, 
socot că e prea puţin. Clasicii 
noştri, nu mai sunt citiţi decât 
de elevii sau elevele de liceu cari 
se pregătesc pentru bacalaureat. 
Vina o au atât editorii cât şi cri-

ticii, cari dela o vreme s'au în
chis în ei însăşi. 

* 
.. . 

Panait Cerna este unicul poet 
de seamă pe care Dobrogea l-a 
dat literaturii române. De origină 
bulgar (adevăratul lui nume era 
Panait Stancef), s'a născut în co
muna Cerna, judeţul Tulcea, la 
1881. A terminat liceul la Brăila, 
universitatea la Bucureşti şi a 
murit în 1913, curând după ce 
şi-a luat doctoratul în litere la 
Lipsea. Opera lui, din cei opt ani 
de activitate literară, a fost strân
să într'un singur volum de poezii. 

Cercetată opera lui Cerna, e 
esenţial erotică. El nu ştie decât 
să iubească, se bucură văzând 
cum alţii se iubesc şi cărora le 
spune: 
• .. Să faceji o virtute din setea de plăcere!
Rămâneţi pururi veseli -

nebuni şi fericiji ... 

Eminescu nu cerea iubitei lui 
decât să-l uite, dorinţa lui Cer
na era: 

... Prin visul meu când treci, 
Sa te opreşti pe Joc, surâzătoare, 

Şi să-mi lipeşti ploapele mai tare: 
ln veci să dorm, să te visez în veci. 

Câte inimi tinere n'au tresărit 
de plăcere şi câte imagini du
ioase şi dorinţi nu s'au născut 
în sufletele lor, la citirea poezii
lor de dragoste ale lui Cerna şi 
câţi nu i-a urmat îndemnul : 

,,Iubiţi-vă!... 
Sunt poezii cari plac şi altele 

·cari entuziasmează. Acestea sunt
şi calităţile poeziilor lui Cerna,
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Ca mai toţi scriitorii şi poeţii 
din generaţia ante-belică. Cerna 
a suferit influenta curentului se
mănătorist şi eminescian. 

Curentul semănătorist ,s'a ivit 
pe la 1901, în frunte cu Coşbuc 
şi Vlahuţă, cari scoteau revista 
,.Semănătorul", la care a cola
borat şi Cerna. 

Pe Cerna l-a preocupat şi ches
tiuni filozofice, dar de-o valoare 
pur intelectuală. Poezii cum sunt : 
<floare şi genune>, <Pârâul şi 
Floarea> etc. au o nuanţă sim
bolică, . după cum în altele îşi 
cântă iubirea platonică, melan
colică şi potolită, iar în unele e 
descriptiv. 

Deşi, după cum am spus, de 
origină bulgar, Panait Cerna a 
simţit profund româneşte. A iu
bit poporul român şi 1-a îndu
rerat suferinţele lui. 11 durea, vă
zând cum un popor cu un. tre
cut glorios e aproape să se pră
buşească. 

Cine trece pe poteca 
dintre moarte şi viaţă ? 

E un neam, ce-avu pe vremuri 
o slăvită dimineaţă.

In poezia «Poporul> cântă în 
accente înduioşetoare durerile a-
cestuia. 

Poeziile lui Cerna - deşi poe
tul s'a exprimat într'o limbă gre
oaie - îţi trezesc imagini nos
talgice şi ţi se întipăresc în min
te şi suflet. Simţi un imbold de 
viaţă. Ai vrea par'că să cuprinzi 
lumea într'o singură îmbrăţişare, 
cu bucuriile şi dragostile ei; cu 
năzuinţele şi întristările ei. 

Dacă în unele poezii, la Cer
na, după o luptă cu el însuşi, 
omul pare sdrobit fiziceşte, tri
umfă asupra sa sufleteşte. 

Viaţa trebue alcătuită numai 
din bucurii, să nu ne lăsăm co
pleşiţi de amărăciuni. Şi Panait 

Cerna a înţeles lucrul acesta. 
Poeziile lui sunt imnuri închi
nate vieţii şi amorului. Nu spu
ne poţtul : «Să faceţi o virtute 
din setea de plăcere!» Şi mai 
departe auzi îndemnul : «Iubiţi
vă !> Şi ce e mai frumos decât 

· acest sentiment I .. · Nu e el oare
un crâmpei din divinitate ?

Iubirea e setea de viaţă a tu
turor şi nemurirea omenească
,.n'au pus-o zeii 'n visul de iu
bire?»

Să cinstim, deci, aşa cum se 
cuvine, memoria acestui poet al 
nostru. Cu ocazia împlinirii a 
două zeci ani dela moartea lui, 
ar trebui să se ţină şezători în
chinate lui, prin care să trezim 
amintirea pentru cei ce l-au uitat 
şi să-l poată cunoaşte cei ce nu 
l-au cunoscut. fn acest mod fă
cându-ne datoria ce o avem faţă
-de noi de a ne cunoaşte oame
nii• mari, aducem şi un omagiu
poetului român şi dobrogean,
Panait Cerna.

Acestea sunt câteva notiţe fu
gitive ocazionale despre Panait
Cerna dar întru cât opera aces
tui pdet necesită o mai a�âncă
analiză literară, vom reveni asu
pra ei, într'un număr viitor.

Constant Cărpinişanu 

=========-•• 

EPIGRAMĂ 
Unui prieten vesel care nu mi-a 

scris toată iarna. 

N'am ştiut c'al meu prieten 
Amorţeşte ca un greer -
Bate vara chiar din pinten 
lnsă iarna nici din creer. 

şt. losipescu 

==========-••ll(JC=========::: 
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I 

ISUS 
Ai fost un om ş?ai pătimit ca dânsul... 
Un Dumneuu - cum te credeau părintii 
Pluteşte 'n veci de-asupra suferinţii: 
El nu ne' poate înţelege plânsul. 

I 

Pe Du_mnezeu, de l-am vedea în cuie, 
Cu pieptul plin de lănci, cu chipul supt, 
Am spune că-i un joc, dar jertfă nu e: 
El din fiinţa lui nimic n'a rupt. 

Dar Tu ai sângerat pe. negre căi, 
Subt umilinti ce nu le ştie cerul; 
Tu ai gemut, când te pătrunse fierul, 
De-au tremurat şi ucigaşii tăi. 

Şi ochii tăi cei blânzi se înoptară, 
Şi gura ta s'a 'nvinetit de chin, 
Şi trupul tău, ce nu putea să moară, 
A smuls din trup suspin după suspin .... 

Un om, un om, prin patimile tale! 
Şi, totuşi, cât de sus, lumina mea, 
Te·a înălţat răbdarea sfântă-a ta! 
De mila ta, la glasul tău· de jale, 

Să se deştepte morţi de mii de vremi 
$'adâncul lumii să se 'nfioare, 
Iar Tu - să ai pdvirea iertătoare, 
Un om să fii - şi tot să nu blestemi L 

Cum au putut să stea laolaltă 
Atâta chin ş'atâta bunătate? 
Se rătăceşte mintea şi, nu poate 
Să te urmeze 'n lumea ta înaltă ... 

• 

* * 

. Al nostru eşti : al celor slabi şi goi 
Pământ ţi-e trupul şi 'n părryânt s'ascunde, 
Dar umbra ta rămase printre rtoi 
Şi inima-mi te simte orişiunde; 
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De sufletul ce-a întâlnit mizerii· 
Şi cu obolul lor le-a vindecat, 
Te-apropii lin, prin negura tăcerii, 
Şi strângi în taină mâna care-a dat; 

Apostolului răsplătit cu ură, 
Tu-i spui: Mergi, nu eşti singur în durere!· 
Şi gura ti-o 'nfrăţeşti cu sfânta gură 
Ce-a semănat nădejdi şi mângâiere; · 

De cel ce geme, neputând. să moară, · 
Apropii cupa liniştii. dţ veci, -.;.,, _ . 
Mereu ·sporeştNi'· inimii comoară

Şi drum de zâmbet laş. pe. unde treci ... 

Al nostru eşti ! Ce ochiu văzu vr'odată 
. Că te-ai suit la cer, purtat de no_ri ?' 
Ce gând nebun svârli această pată 
Pe cel mai mare dintre visători? 

Putut-a oare sufletu-ii să fug:i 
La cei senini şi fericiţi din cer, 
Când jos, prin murmure de chin şi rugă, 
Atâtea braţe tremură şi-l cer? 

Nu, nu! Ale Oolgotei reci piroane 
Nu te-au lipit atât de strâns pe lemn, 
Cât te-a legat de-acest pământ nedemn 
Nemărginirea rănilor umane. 

Atâta timp, cât lutul n'o să crească 
Copii asemeni chipului tău sfânt; 
Atâta timp, cât liniştea cerească 
Nu se coboară 'n inimi pe pământ; 

Cât timp nu vezi aieve tot ce seameni, 
Şi ochii toţi de plâns n'or fi deşerţi, -
Atât de mult Tu, cel născut din oameni, 
Va trebui să mângâi şi să ierţi; 

Atât de mult vei auzi jelire 
Şi rana ta va sângera mereu -

; . 
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lmblânzitor de oameni prin iubire, 
Tu ti-ai ales destinul cel mai greu I 

... Dar, când vei smulge 'ntreaga omenire 
Din somnul lung al greului răbdat, 
Când nu va fi nici chin, nici rătăcire, 
Atunce Tu zâmbi-vei împăcat; 

. Atunce numai îngerul hodinii 
Va coborî subt ochiu-ţi înţelept; 
lti va culege de pe frunte spinii 
Si-ti va închide rănile diu piept. 

PANAIT CERNA 

� 

DUMNEZEU 51 RELIGIA 

Una din cele mai oribile ac
ţiuni ce a intreprins vreodată 
omenirea, este planul cincinal 
elaborat de nenorocita Rusie So
vietici. 

In esenţă, planul cincinal are 
de scop distrugerea totală a ideii 
de Dumnezeu şi a religiei, ceiace 
este pe cât de monstruos, pe a
tât de absurd. 

Prin natura sa, omul este în
clinat spre misticism. iar con
cepţia într'o forţă supra firească, 
este înnăscută nu numai în om 
dar se observă şi în instinctul 
animalelor. 

Nu am intenţia de a face un 
studiu amplu asupra existenţei 
ţui Dumnezeu, întrucât aceasta 
ar implica o vastă argumentare, 
ceiace' nu-mi permite spaţiul la 
care trebue să mă limitez. Vreau 
numai să tratez această ches
tiune cu toată simplitatea. 

Pornind dela existenţa noastră 
ti a Universului în care trăim, 
pe care îl vedem şi de care deci 

• 

nu ne putem îndoi, ajungem, pe 
cale retrospectivă, până la ato
mul de care vorbeşte literatura 
sanscrită, din care s'a inspirat 
Eminescu în genialele lui ver
suri din Satir.a l-a: 

•Dar de-odat'un punct se mişcă .•.
cel diotâiu şi singur. lată-I 

Cum din haos face muma, 
iară el devine tatăl. 

Punctu-acela de mişcare, 
mult mai slab ca boaba spumii, 

E stăpânul fără margini 
peste marginile lumii•. 

Bine, dar „punctu-acel" de 
unde a izvorât? Cine l'a creiat? 

Au spus unii: «Intâmplarea>, 
Dar ce este această „întâmplare" 
şi. dece a fost să fie ? Aici ra• 
ţiunea omenească încetează. Nu 
putem decât să ne resemnăm în 
convingerea că există o fortă 
mai presus de mintea noastră, o 
forţă necunoscută nouă. 

Această forţă areatoare, acea
stă orinduire a celor creiate, 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



acest necunoscut, unii l-au nu
mit Natura iar alţii f)umnezeu,
ceeace în fond este unul şi ace
laş lucru. 

După cum fiecare individ ştie 
precis că a avut un părinte care 
i-a dat viaţă, tot astfel, în viaţa
creiată de Ea, forţa creeatoare
nu se putea să nu imprime ideia
exidenţei Sale, Leci, om sau a
nimal,-orice vieţuitoare (în mă
sura gradului de perfecţiune) se
naşte cu ideia de Dumnezeu.

Să vedem acum, ce este reli-
gia? 

Religia este legătura dintre 
om şi Dumneze. Ea ne întăreşte 
în convingerea existenţei lui 
Dumnezeu. 

Aceasta este, sau mai bine 
zis, aceasta ar trebui să fie pur 
şi simplu, religia. 

Dar, după cum am spus, omul 
este înclinat spre misticism, Ast
fel, religia a fost mistificată şi 
îmbâcsită cu sumedenii de le
gende, superstiţii şi rituri stu
pide, cari îi imprimă un puter
nic colorit de neverosimil. 

Dar, dacă ea a stăpânit de-a
lungul veacurilor, aceasta se da
toreşte în bună parte tocmai 
atmosferii de mistic în care a 
fost lnvăluită. 

Credinţa într'un Dumnezeu 
care vede şi ştie chiar şi aceia 
ce oamenii nu pot controla, pre
cum şi credinţa într'o răsplătă 
a binelui şi a răului, a putut 
statornici atâtea legi de o netă
găduită necesitate socială. 

Religia este aceia care a sus
ţinut morala, higiena, jurispru
denţa, căci ce alta sunt dragos
tea de aproape, posturile, deca
logul şi atâtea altele, care,-ţi
nând seama de simplicita'tea ma
sselor,-nu ar. fi putut fi impuse 
�ltfel decât numai prin religie, 

Religia mai este şi un factor 
educator. Ea ne cufundă în acea 
sublimă revelaţie, care înalţă 
atât de mult sufletele noastre, 
trieşte şi hrăneşte în noi cele 
mai · frumoase sentimente şi ne 
modelează caracterul, dându-ne 
imbold pentru fapte nobile. 

ln fine, !n religie găsim cea 
mai înaltă filozofie şi obârşia 
multor doctrine filozofice. Ars.
tându-ne zădărnicia · lumii şi nă
zuinţelor noastre, ne învaţă să 
cunoaştem· că există ceva mai 
presus de nevoile de toate zilele 
şi de satisfacţiile trupeşti: este 
sufletul nostru, de cultivarea că
ruia trebue să ne ocupăm cu 
deosebită îngrijire. 

Dacă studiem omenirea din 
cele mai vechi timpuri, dela o
mul primitiv şi până la omul 
modern de astăzi, în ţinuturile 
cu desăvârşire lipsite de civili
zaţie, ca şi în metropolele lumii 
vedem că în toate timpurile şi 
în toate locurile, a existat,-sub 
diferite forme,- un cult pentru 
o divinitate închipuită.

Acest cult este manifestarea
esenţei spirituale din om ; este 
exteriorizarea concepţiei despre 
existenţa unui creator · suprem, 
unui Dumnezeu. 

Din cele expuse până acum, 
reese clar că credinţa în Dumne
zeu nu este neîntemeiată şi că 
religia este o necesitate firească; 
aşa dar, nu o putem desfiinţa. 
Pentru motivele mai sus ariitate 
un cult, o religie trebue să aibe 
fiecare om. 

Avem nevoe numai de o .re• 
formă lundamentală a .principiilor 
ei ruginite, cari nu mai cadrează 
cu gradul de cultură şi de civi
lizaţie la care s'a ajuns. 

După cum nu există decât un 
singur• D\lmn�zeu, acela-ş şi iden� 
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tic pentru tot şi toţi, tot astfel 
ou trebue să existe decât un 
singur cult, o religie univer
sală pură şi simplă, lipsită de 
toate acele rituri, cari nu sunt 
decât urmele primitivismului. 

Acestea sunt câteva din obiec
·ţiile ce sunt de făcut în jurul
planului cincinal elaborat de
Monstrul Sovietic şi aplicat po
porului rus, care, dat fiind gra
dul înaµoiat de cultură şi de
pregătire sufletească, este cel
mai puţin în măsură a dezerta
cu gândul de su_b scutul şi su
pravegherea lui Dumnezeu şi a
se lipsi de religie.

JUAN MARTINEZ 

==========AMXXx========== 

GÂNDURI ŞI 
TRENURI? .. 

Vin gânduri după gânduri 
Şi gânduri pleacă iară -
Şi fac în minte cruce, 
Ca trenurile 'n gară. 

Dar trenuri fără fare 
Le poţi opri la ace: 
Când gânduri negre vin 
Mai am ce le mai face? 

Nu poate nici o minte, 
Căci ele n'au hotare, 
Doar farul minţii grele 
L'aprinde tot mai tare! 

Şi-atunci lumina clară 
Radie noapte-adâncă, 
Iar gândurile negre 
Trec luminate încă ... 

Şt. losipescu 

===========:xJllJll:Jl(Jll========= 

Domnii abonaţi sunt ru
gaţi a ne comunica adresele 
exacte şi· a ne încunoştiinţa 
în caz de schimbă domiciliul. 

FICŢIUNE 
Este sveltă 
Se mlădie 

' 

Ca o hestie în vânt 
lngâna cu duioşie 
Melodia unui cânt. 

E bălae. 
Mâna albă 
Peste apă când o lasă 
Şi atinge câte-o nalbă 
Apa tremură sfioasă. 

Ochi adânci: 
.Melancolie. 
Sălcii stau pe mal plângând, 
Vântul care lin adie 
Le desmeardă rând pe rând. 

Se 'nserează. 
Pe alocuri 
Apa străluceşte verde 
Barca 'n legănate jocuri 
Cu-a mea zână 'ncet se pierde. 

F. I. Fotty
=========•••,c:========= 

E cu putinţă? 

La Baia Mare - spune într'o 
cugetare Lucian Blaga - Dum· 
nezeu a imitat pe Oauguin. La 
Balcic pe Cezanne. ln alte părti 
pe alţi pictori. 

Ne întrebăm: Să fie oare cu 
putintă şi crede ca Dumnezeu să 
imite pe nişte muritori? De s'ar 
putea lucrul acesta, atunci nu 
s'ar mai numi Dumnezeu - căci 
Dumnezeu nu poate fi de pă
rerea unui om, cum :nici să·I i
mite, şi cu atât mai putin să se 
inspire dela creatura căruia el 
însuşi i-a dat viată.· 

Nu putem admite ca omul să 
fie superior în creaţii foi Dum
nezeu, de ar fi el cel mai desă
vârşit geniu uman. 

lată o inspiraţie ce i-a venit pe 
dos lui Lucian Blaga. c. c. 
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CONU IORGU 

Conu Iorgu este om bun, om 
vesel, dar om vechi. Prinsese 
vremuri mai bune, când lumea 
nu era aşa de deşteaptă, vremuri 
când. ori ce pici putea să-ţi spue 
supărat că nu a· putut să asculte 
concertul simfonic la radio pen
trucă tata a uitat să trimeată 
acumulatorul la încărcat. Pe vre
murile alea bune nici ei oamenii 
mari nu ştiau precis ce este „aia" 
radio şi astăzi ori ce ţânc îţi 
vorbeşte despre el ca şi când ar 
fi existat de când e lumea. Zău, 
parcă ar fi fost făcut odată cu 
grădinile Semirarnidei sau cu pi
ramida Mikerinos. Ba de astea 
tocmai habar nu au. 

- Tii domnule ce vremuri am
ajuns ! Da unde se pomenea aşa 
ceva înainte de războiu?!.. 

Asta era exlamaţia Conului 
Iorgu pentru vr'un lucru nou şi 
uimitor : in vocea lui era şi ad
miraţie şi neîncredere. 

Când Conu Iorgu vroia să-ţi 
spue ceva despre vremurile mai 
bune, despre ceva indiferent ce, 
însă despre ceva bun se întorcea 
mereu cu 15 ani in urmă - îna
inte de războiu. 

Nici acum nu-i intra bine .în 
cap că s'a putut trece oceanul 
Atlantic cu avionul. 

- Tii domnule ce vremuri am
ajuns. 

Pe Conu Iorgu îl întâlnesc 
destul de rar dar nici odată nu 
scapă ocazia să-mi spue câte ceva 
de acum 15 ani, dinainte de 
războiu. 

- Bună ziua Coane Iorgule !
- Noroc să dea Dumnezeu.

Dar unde fusesi că nu te·am 
văzut? 

- De, alerg şi eu peste tot.
- Alergi după parale ai_?
-Păi da, la Dumneata tot după

asta am venit. 
Ai nemerit cam prost. 

- Uite ce este Coane Iorgule,
dacă s'o întâmpla să-ţi easă lo
zul şi d-ta nu eşti în regulă cu 
plata pierzi banii pentru nimic 
de cotizaţie. Ştii doar şi d-ta că 
norocul nemereşte de cele mai 
multe ori acolo unde este nere
gulă. 

- Aici ai vorbit bine. Da, da,
aşa-i. Asta am învăţat-o la şcoala 
vietii. Stai să vezi ce mi se în
tâ�plă acum vre·o ... - şi Conu 
Iorgu duce degetul arătător, me
ditativ la frunte - da, da, sunt 
15 ani de-atunci, înainte de răz
boiu. Eram la Galaţi cu Acriviţa. 
(Coana Acriviţa era consoarta 
Conului Iorgu.) Cum îţi spun 
eram la Galaţi şi Duminică după 
masă, după ce toată săptămâna 
înghiţeam praful arhivei, eşeam 
pe stradă să iau puţin aer sau 
mă duceam la cafenea. Cafeneau 
asta o ţinea un rus şi era mereu 
plina de oameni. Tot aşa într' o 
Duminică după masă ies pe stradă 
şi când ajung în dreptul cafene
lei văd înăuntru o mulţime de 
oameni mai mare ca de obiceiu. 
Intru şi eu să văd ce este : jucau 
tombolă la o masă mare. 

Cel mai mic colţişor era ocu
pat de câte doi, trei jucători: 
ba alţii după ce şi-au plătit nu
mărul şi au pontat s'au aşezat 
la vre'o masă vecină aşteptând 
cu inima bătândă vocea care 
striga numărul câştigător. Aşi fi

vrut să mă aşez şi eu la masă 
dar nu mai era Joc liber nici de 
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o palmă. Cum stăteam aşa şi mă
gândeam pe unde să-mi fac loc,
aud că mă strigă cineva.:

- Coane Iorgule, Coane Ior
gule! 

Mă întorc şi pe cine crezi că 
văd ? Era Avram Rubinştei care 
ţinea în piaţă o baracă cu ve
chituri. Ce nu-l cunoşti? Ei, nu 
se poate ! Rubinştei frate,... ăla 
care cu doi ani înainte de mo
bilizare a vrut să se spânzure de 
ruşine că i-a fugit nevasta în 
noaptea nunţii cu o calfă de la 
brutărie. Şi cum îţi spun Rubin
ştei m'a strigat şi mi-a spus că 
dacă vreau să joc să trec în lo
cul lui că el s'a săturat de atâta 
ghinion. Aşa domnule! Şi plătesc 
cartela, trec în locul lui, mă aşez 
fru'Ilos pe scaun, pontez şi aştept. 

Io mijlocul mesei se strâns1:se 
o grămadă de bani de putea-i
să-i cari cu sacul. Tragerile le
făcea un domn îmbrăcat în negru
şi toată lumea aştepta încordată 
cu ochii holbaţi la el. Eu stă
team pe scaun fără să mă fră
mânt, liniştit. Ce ? dacă iese, iese, 
dacă nu noroc bun. Deodată se 
aude vocea domnului îmbrăcat 
ln negru: 

- Numii.rut 76 a câştigat.
Mă uit pe cartelă şi nu-mi vine

să cred. Aveam No. 76. Parcă-l 
văd şi astăzi : scris frumos la ti-
par, caligrafic, cu negru pe carton 
roşu. Când să mă scol după 
scaun aud pe cineva spunând 
furios în spatele meu: 

- Vezi aşa se joacă !
Când mă uit văd că erau doi 

greci care ţineau brânzărie lângă 
ghereta de vechituri a lui Ru
binştein. Ce nu-i cunoşti? Ei nu 
se poate. Grecii ăia doi de lângă ... 
Ambrozi şi cu !ani frate I care 
când au venit prima dată în 

România purtau nişte fuste scurte 
peste pantaloni. 

Aşa domnule ! mă duc îmi 
umplu buzunarele cu bani şi ies 
din cafenea cu privirile mulţimii 
în spate. 

Am rămas mut negăsind 01c1 
o legătură între cele pentru care
venisem eu şi povestea eu tom
bola şi mă uitam cum Conu
Iorgu îşi îmbrăca haina neagră
cu coadă, dealtfel foarte veche
(probabil de acum 15 ani, di
nainte de răsboiu). Şi-o închee
cu grijă pentrucă se ducea să-şi
ia pensia, lucru pe care îl făcea
cu deosebită solemnitate. Şi cum
stam şi îl priveam îmi veni în
minte să-i spun că în colţ la
„Riviera" s'a instalat un horoscop
automat în care introduci o mo
nedă de doi lei, muţi acul - pe
cadranul horoscopului - la data
naşterii şi iese un peticuţ colo
rat de carton pe care îţi stă scris
tot viitorul.

M'am gândit însă la cei c:n
sprezece ani, la timpul de dinainte 
de războiu, la Rubinştein şi la 
Ambrozi, mai mi-a tăuit în u
rechi sacramantalul: ,,Tii domnule 
ce vremuri am ajuns" şi am tăcut. 

C-µ, !S Martie 1933 F. I. FOTTY
=========-•••r-========== 

Rugăm pe d-nii abonaţi 
cari nu au primit vre-unul 
din numerilc trecute din re
vista «Geana Mării" a ne în
cunoştiinţa spre a li se tri
mite. 

Colaboratorul nostru d. D. N. 
Mincev, va pune în curând sub 
tipar lucrarea „Pagini bulgare-. 

cuprinzând nuvele alese din 
cei mai reprezentativi proza· 
tori bulgari. 
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IMPRESII CAZONE 

Fie că a fost prea dornic să-şi 
vadă tinerele-i vlăstare sub dra
pel, fie că a voit să soluţioneze 
întrucâtva problema somaiului, 
fapt este că în acel an, statul 
s'a cam grăbit cu încorporarea 
noului contigent. 

Aşa s'a făcut că în dimineaţa 
unei friguroase zile de Februarie 
subsemnatul, dupăce cu neţăr
murită durere tşi depusese po
doaba capului în lada de gunoi 
a unui bărbier limbut, păşea cu 
inima strânsă pe poarta cercului 
de Recrutare, spre a răspunde 
la chemarea ţarii. Mă înfăţişai 
înaintea comisiunei, prezentai or
dinul de chemare şi:- 11 Ia-l în 
primire, delegat I" - sună ca o 
sentinţă ordinul lui „don ploto
ner majur". Imediat fui în'}făcat 
de un vlăjgan de caporal, care 
mă invită foarte amabil :-«Fă
te'ncoa, bă!"-şi mă duse lângă 
un grup de alţi 11repartizati" pă
ziţi de două santinele. 

-«Acilea să stai! Să nu te
cari d'acilea, că te-am mâncat l 
Ai auzit ? "-Şi fără să mai a
şfepte răspunsul meu, plecă să 
aducă „alţii". 

Privii în jurul meu. Mă aflam 
-jur pe copitele Pegas·ului, -
într'un grajd. Caii regimentului
au fost atât de generoşi, încât
să ne cedeze nouă, soldaţi în
embrion, apartamentul dumnea
lor. Nu de geaba s'a zis despre
cal, că e un animal nobil ! ...

Cât era de mare grajdul, era 
înţesat de soldaţi cdiligaţill> şi de 
recruţi, din toate straturile so· 
ciale şi din toate unghiurile ţă-

. rii grupaţi pe regimente. Era a
colo un amalgam de porturi şi 
accente, băştinaşi ai diverselor 

-

tiouturi ale ţării, strânşi la un 
loc de simţul datoriei către pa-
trie. . 

Unii discutau, alţii se certau. 
se băteau, cântau. jucau, fluerau 
şi mai puternic decât toate ră
sunau «graziozităţile cazone> ale 
soldaţilor, ca spre a ne aminti 
în orice clipă, că ne aflăm în
tr' o cazarmă. Iţi făcea impresia 
că auzi plutind prin văzduh . o 
întreagă pleadă de sfinţi, Dum
nezei şi diferiţi membrii ai fa-. 
miliei: 

Dar mi-ar trebui foarte mult 
spaţiu şi o extraordinară înde
mânare în mânuirea condeiului, 
pentru a putea descrie acel va
carm îngrozitor. Fără voie mi-a
mintii de legenda Turnului din 
Babilon. 

Am început să-mi examinez 
cu de-amănuntul „fraţii mei de 
arme" şi încet, încet, ne-am cîm
pretenitără". Erau: un bărbier, 
un sacagiu din Tulcea, doi bra
gagii din ,,Chiostengea'', un bu
cătar din Topologu „special" în 
ciorbă de burtă şi mititei, după 
cum cu emfază susţinea el. un 
văcar dela Ghazi-Baba, doi „şme
cheri de Bucureşti", un ţigan ru
dar, un grec «dela Sulina, bre!> 
şi încă alte asemenea ilustre 
personagii. Dintre toţi, unul ştia 
chiar şă se iscălească, iar băr
bierul, un armean ·năsos, îi de
lecta admirabil cu snoavele sale, 

1n fine, după o foarte lungă 
aşteptare, în care Ump intesti
nele noastre începură a executa 
un concert simfonic, cu acom
paniamentul unui straşnic clăn
ţănit de dinţi, cei repartizaţi fură 
duşi înspre regimentele respective. 
Veni şi rândul grup.ului nostr,u, 
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Dupăce furăm număraţi de ne
numărate ori (totd.eauna eşea sau 
unul în plus, sau unul lipsă) por
nirăm excortaţi de caporalul de
legat şi de santinele. lnşiraţi doi 
câte doi, păşeam tăcuţi cu frunţile 
pleci.te „sub cer de plumb întu
necos'' spre regiment. Nu puteam 
şti la ce gândeau ceilalţi. De 
bună-seamă că îi chinuiau şi pe 
ei jalea de câsă. Cine ştie câte 
mame îşi plângeau în clipa acea, 
departe de aci, odraslele, pe care 
nu le mai vor revedea curând ! 
Şi cine ştie, câte „mândruliţe" 
aşteaptă cu înfrigurare veşti dela 
,,simpaticul" plecat „în miliţie" I.. 

De-acuma, vrea să zică, voi fi 
şi eu soldat I... Adio libertate, 
adio prieteni şi prietene, adio 
cafeluţa la pat şi siesta după de
jun !... Ca un simbol al vieţii pe 

14 

care voi fi osândit să o duc doi 
ani de acum înainte, aveam în 
minte o puşcă, un castron cu 
ciorbă şi o ... blagoslovenie de 
mama foculuî. 

Cufundat în aceste reflecţii a
mare, îmi păru, în momentul când 
păşeam pe poarta regimentului, 
că văd înaintea mea, cu litere 
de foc : .,Lasciate ogni speranza 
voi che 'ntrate I" ceace în limba 
română înseamnă : , V oi care in
traţi, dracu v'a luat de-acum I" 

De astăzi voi fi şi eu ostaş al 
ţării. Voi intra în armată. Ştiţi 
D-voastră ce e armata? Armata
este prima putere în Stat, sau,
cum spune don' căprar Ghioacă :
,.Meletăria-i meletărie şi mele
taru-i meletar !"

Aţi auzit? 
J. M.

� 

Despre Amantul d-nei Chatterley 

«Amantul d-nei Chattertev» 
de Lawrence, e un roman pe care 
fetele tinere, cu deosebire eleve
le, ii citesc singure în odae cu 
uşa încuiată. Aceasta spre a nu 
le observa părinţii, cum Ii se în
bujorează obrajii la savurarea u
nor pagini scrise «cam decoltat». 

Expresia nu e a mea, ci a u
nei . eleve din a şaptea, care în
trebată de i-a plăcut romanul, a 
răspuns: 

- Da, dar e cam pornograf.
· Mărturisesc că mi-a plăcut răs
punsul. lată o domnişoară care
nu se ruşinează de cuvinte »tari».

La observaţia că romanul con
ţine scene «ruşinoase» ce nu 
trebuesc citite de fete tinere, cum 
odinioară domnişoarelor de sub 

18 ani, nu Ic era permis citirea 
romanelor realiste ale lui Zoia, 
eleva răspunde: 

- Dacă n'am trăi secolul ra
diofoniei, aş fi şi eu de aceiaş 
părere. fetele de azi nu mai sunt 
naivele de eri. Nu trebue să ro
şeşti de vorbe ci numai de fapte. 

lata un adevăr rostit de o tâ
nără elevă care nu ar fi trebuit 
să scape d-lui Alex. Hodoş, care 
a adus acuzări romanului «A
mantul d-nei Chatterley» de 1-or
nograf, la procesul literar ţinut 
la Bucureşti. 

Ar fi trebuit să vină la Con
stanta şi să ceară părerea elevei 
noastre şi şi-ar fi schimbat con• 
vingerile. 

E interesant, cu această oca• 
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zie, să sounem câteva cuvinte şi 
despre „procesul literar" ce a 
avut loc în Capitală, cu privire 
la acest roman, care a produs 
scandal literar. 

Câţiva oameni de litere s'au 
constituit într'un fel de tribunal, 
care să judece această lucrare, 
punându-se întrebarea: Lucrare 
pornografică sau operă literară? 

Acuzarea a avut-o d. Alex. f-lo• 
doş, care a arătat că „Amantul 
d-nei Chatterley" e un roman
impudic, pentrucă în cele şase
scene de dragoste câte conţine
romanul, autorul le descrie cu
cuvinte ce nu le poate rosti fără
a nu se ruşina. O-sa dezaprobă
acest soi de literatură, deoarece
atinge cele mai adânci sentimen
te şi instincte înăscute în om,
cum e pudoarea.

D-l Alex. Hodoş sfârşeşte prin
a spune: 

,,Acuz romanul lui Lawrance, 
că prin mişcarea de repulsiune 
pe care o imprimă instinctului 
firesc de pudoare care sălăşluie
şte în noi, ne împiedică să luăm 
contact cu partea de adevăr şi 
de frumos, pe care romanul în
tr'avăr o conţine". 

Apărarea a fost reprezintată 
prin d-nii F. Aderca şi Radu Bu
dişteanu. 

Luând cuvântul d. Aderca spu
ne printre altele : 

«Cunosc numai două opere 
cu· adevărat pornografice - dar 
fără nume de autor: «Cântarea 
cântărilor» din Biblie şi «O mie 
şi una de nopţi». Pentru întâia 
oară în literatura universală zisă 
cultă ne găsim cu Lawrence pe 
terenul autentic al creaţiei artis
tice erotice. Din nenumăratele a
cuzaţii aduse romanului :_său, nu 
am găsit nicăeri că preocuparea 
ar fi neserioasă iar problema 

mincinoasă Adversari şi admira
tori aduc laolaltă cărtii şi auto
rului acest omagiu de autentici
tate. Ceeace a făcut Proust, cre
ând din nou, literar, funcţia me
moriei şi patima geloziei, a fă
cut Lawrence cu . sexualitatea". 

0-1 Aderca termină, mai apoi,
adăogând că: 

„lmpulsul vital al conştiinţei 
omeneşti, trasă înapoi de forte 
uriaşe de inerţie e atât de nesă
ţios, încât, pentru a face un pas 
înainte, s'a agăţat, iată şi de o 
simplă poveste de iubire". 

Al doilea apărător care se ri
dică în favoarea romanului e d. 
Radu Budişteanu. lntr' o adevă
rată pledoarie scoate in evidenţă 
însemnătatea aceslei lucrări. 

Referindu-se la fondul cărţii d. 
Budişteanu, spune: , 

« .•• atacurile cek mai dârze le-au 
pornit „puritanii devoţi", cari nu 
înteleg corpul şi se tem de el. 
Mi-i reprezint înşiraţi în lungi 
teorii spumegânde, -miriade de 
«Taxis» desprins aievea din ca
drul creat de Pierre Louys. Că
lărind băţoşi pe deşelaţii lor Kos
moni, îi văd agitând în aer nă
prasnice placarde negre cu ins
cripţia: «Piară corpul! Tot pen
tru Sllflet». 

ln concluzie, acest tribunal li
terar improvizat, nu a dat nici 
un verdict. Nici nu se putea da. 
S'a lăsat numai să se întrevadă, 
şi încă foarte mult, că „Amantul 
d-nei Chatterley" e o operă li
terară. şi nu pornografică şi că
Lawrence a fost un scriitor cu
curaj, abordând o temă intere
santă şi demnă să fie mai mult
aprofundată decât înjurată.

Aşa şi este. 
Constant C. PAnuş 
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