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ROD NOU 

GLASUL NOSTRU. 

Suprinşi în coiful îndepărtat al Dobro
gei, privim cu inima întristată spre celelalte 
cuiburi de lumină ale patriei noastre. Ne 
uităm cu lacrămi în nrhi împrejurul nostru, 
unii la alţii, îndemându•ne doar din timp fli 
timp, prin cuvintele: .la muncă prietene"! 

Părăsi/i de fraţii noştri din celeia/le 
col/uri ale lării ne zbatem din greu, în întu
nericul Cadrilaterului; precum cei lipsiţi, se 
sbat în bordeiele lor încenuşiale. De c{ife 
ori, câte unul dintre colegi, nu şi-a ridicat 
glasul tremurând, spre a cere ajutorul cama
razilor s<ii, pentru înfiinţarea unei organiza
ţii literare I 

lipsa de interes pentru cultură, pentru 
progres, domneşte în întreg Durostor ! 

Jn această stare zacem şi astâzi, în acest 
r, colţ, unde un sufla, o adiere de îmbt!rbătare

cu greu pătrunde! 
Din dragostea noastră, a câtorva tineri 

ent11ziaştii insufle/iii de. frumuseţea �imfirii 
româneşti, păşim pe tărâmuri noi cu gândul 
curat şi cu îndrăzneală, de a deştepta în 
publicul Durostorean gustul pentru literatura 
ron_zână şi de a înfiltra sentimente nobile şi 
framoase în }{eneraţia de mâine şi de a creia 
un centru, în jurul căruia dorim ca în scurt 
timp; să se grupeze toţi intelectualii dobro-

• geni, tineri şi bătrâni, români sau alte naţii,
} care ştiu să nuinuiască condeiul şi să redea

g{Jndul lor în vers sau în proză. 
Astăzi mai mult ca oricând avem nevoia 

să ne strângem cu toţi la un loc, astfel ca 
o singură bătaie de inimă să se andă pretu· 
tinde ni. 

Deş/ept.1ţi-vă la glasul acesta dulce 
oărintesc! Veniţi să răspândim lumina stră· 
moşească în rândurile ce,or de jos. 

Veni/i să trezim în sufletul cetăţeanului 
român din Durostor, dragostea pentru cultu
ra şf.interesul românesc. 

· Vrem să înlăturăm pentru totdeauna, 
zâmbetul de neîncredere al mul/ora; realizând 
idealul visat de ani de zile. 

Ru[!ăm; ca fii doritori de lumină, pe cei 
înctlrunfi!i şub povara anilor, care c:u o expe
rien/ă iudelungată ln viaţă, să ne dea ·spri· 
jinul lor rnaral şi intelectual şi să contribue 
la înal/nrea sufletească a noilor ge·nerafii. 
Cerem, vlăstare/or tinere de pretutindeni să 
.ia .:ontact cu noi ş,i să se alăture idealului 
nostru. 

Astfel vom putea deştepta în sufletul 
tuturora dragostea pentru eul/lira şi inie• 
resul românesc. 
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Nocturnă. 

Un vaet strident vântul poartă .. , 
Se pierde 'npustiu glasul morţii, 
Prin volbura neagră :a noplii 
Un vaet strident vdntul poartă ... 

Se stinge un suflet, se'nalfă'la--ctruri, 
lngheaţă suflarea 'n l11gubre,pu$Ui; 
Sub greaua .povară de nori .plumburii, 
Se stinge un �uflet, se 'lllllfă la ,ceruri •.• 

Expiră... Viaţa pe aripi .fli ia zborul; 
ln albul pustiu inghţfat zace; 
Se 'naltă un suflet ln , vecinica pi/c�. 
Şi moare pe dnuŢI .călătorul ..• 

La111ref!l.tlu�GaOl!ge,eeu. 

Analiză Literar.ă. 

,,MAMA" de Gh. 'Coşbuc. 
"Mama" lui G. Coşbuc e poate una 'din poeziile 

ce ne-a lăsat întipăriri mai adânci •În minte din -epoca 
vagă a copilăriei. lnceputul ei mai ales, are ceva de 

. legendă, decor romantic, pre.vestitor de mari •şi .neprel' 

văzute întâmplări. 

ln vaduri ape repezi curg 
Şi vuet dau in cale, 
Iar plopii in umedul .amurg 
Doinesc eterna jale. 

lată atmosfera creiată pentruca, cu -sufletul neli• 
niştit şi atent, să aşteptăm desfăsurarea a 1:ine Jtie ce 
tragedii sumbre. 

Ne-am aştepta la evocarea unei mori ·În cMe să 
locuiască o vrăjitoare, pentrucă la miezul •nop,\ii din apa 
limpezită a scocului să des!use.1scă .tainele viitorului l 
cine ştie cărui zaporojean îndrăcit, aşa oum în po.eş
lile fantastice ruse, lucrul se intâmplă stereotip. Dar 
poetul dă şi altă semnificatie decorului: 

Pe malul apei se'mpletesc 
Cărări ce duc la moară
Acolo, mamă, te zăresc 
Pe tine 'ntr'o căscioară. 

Si pastelul care începuse prin indentificarea exte
riorului casei părinteşti, se continuă, şi astfel noi vedem 
în casu\ă, lângă vatră, pe mama mâhnită a poetului şi 
pe cele două surori mici, care îl ştiu numai din nume. 
Interiorul acela sărăcăcios, în care: 

Pe vatra veche ard, 
Pocnind din vreme'n vreme, 
Trei vreascuri rupte dintr'un gard, 
Iar flacara lor geme: 

e plin de triste\ă, căci lipsurile şi aşteptarea şi-au jesut 
pânze pe fetele întunecate ale celor trei suflete ce 
veghează 

Mama toarce cu gândul aiurea, rupe firul şi-l 
încurcă, una din fete povesteşte .un basm cu pa
jurl şi cu zmei', dar preocupări de altă dată şi 
alte locuri frământă minţile lor, 

•
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.,Rod Nou• 3 

Şi mama atât era rfe r11f11nciată în gândurile sale 
încât alearg� la geam să vadă cine c. Plin îi era gân
dul de fiul ei de'ndoră, Ic.re îllcăt crernse că aievea 
el a bătut cu degetul i11 geam. 

Şi fetelor nevinovate şi mirate ca le spunr: 
..• Alfar ştiu şi eu la ce gândeam? 
Aveţi şi vni 1111 frate .... 
Mi s'a pârt1/ c'a11d la geam 
Cu degetul cnm hate. 

·Şi mai depa1 le: 

Aşa v,:ea poate Dumnezeu 
Aşa mi-e du/ul sor/ii, 
Şă n'am eu pe băiatul meu 
la c.up

1 
În cea:ml morţii I 

Copilele_ adorm: afară e furtună şi vremea uricioasă de 
l:)ahiilă îlltârziată. La căs�qa morii singura mama 
„inimă pustie'' prnnge în t.::?i!1a noptii copilul care nu 
se mai întoarce. 

Şi adormi târziu, cu mine'n gând, 
Ca să visezi de ·mine! 

Evident poezia e lirkă; ceeace ne-a impresionat 
a fost durerea, plânsul şi sufe1 inţele mamei văduve ce 
îşi .aşteaptă mereu fiul dus şi care nu se mai intoarcr. 
Tot focul acesta· pătimaş al dragostei ue·•mamă o con
sumă şi peste putin o va duce la mormânt. 

�ă cercet:111 a�um literaliceşte a:;eastă poe.zie 
pentru a-i st.ibili calităţile intriinsice, v�ioare{l ci ca 
atar..! şi iera�hi:-ân_d-o ,s\l comparăm infreacăt cu 
.o, mamă" a' lui Emine_scu. 

P9eda lasă asupră-ne o întipărire deoHbită ce nu 
Se m.ii şferge, întip�rire ce analiza, câte odată, o mă• 
reştc şi s1)re Sf.frşit micşoreaza E deci f'ea\izată estetic 
nu1111i parţial şi în amămmti vom vedt:a treptat-tr,ep
tat' în ce Stă sUbiciunea defectului ei 

Poetul ne evocă atmosfera de singnrătate şi de 
pustiu în care această duri>re de mamă săl�şluC'şte: 
plopii, solii sin;�urataţii- moara tăcută şi âscunsă, apa 
vuind neînţeles;· ll)tul predispune pc ledor l;;i. .crearea 
situîîtiei sentimentale adecvate. Aceasta se desăvârşeşte 
în amănunţime pdn Ci'\lit;qilc picturale de cl_ar-ohsc:ur, 
în care e cofundată moara. unde n;lma î�i '. �şlC'�ptă 
fecl,,rul. 

Tu tor.:i. Pe vatra :1eche ard, 
Pocnind din rrcmc·n vremr-; 
Trei vreascuri rupte di11tr11111 ţ:ard, · 
Iar flacăra lor geme: 

'Şi · mai departe. 
Clipeşte abia din ,IÎ11d Î!I CIÎTIII 
Cu sfingerea'n biitnie, 
Lumini cu umbre-amestecând 

· Prill col/uri de odaie. 

$i acest clar-obscur în care modesla casu(ă . e 
lnvai-1,tJ, p·,,tul c ută sa-I răsfrâng� şi în. ·s�fletele 
ccluri /ee, ,\!rgile;pa ., . . na aii.:1 slăbiciunea pneziei î111ru1.:ât nu- reuşeşte 
de .. ,11 în paile să ne arate şi să ne motiveze nestinsa 
ctiir,·t'e J'mamc:i p·ână acum vedeam d�!:·erea sUgerată, 
oâr ,11:n -j,r;n coloritul pe care lucrurile neînsufleţite 
îl primesc dela suflete şi-l restrâng şi ele la rfodu-fe. 

(Urmare jn numi'"ul v4itor) 
11/lleJu Bobef 
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ROD NOU 
Rod Nou, născut c11 'nbelşug,,re 
Din frământări ce zac în neant; 
Fălfâie-ti roada sfântă '11 zare 
ln străluciri de briliant, 

Dă omului speranţa toată 
Să vază 'ntine un alint, 
Că tot ce 'nvârte 'a lumii roalli, 
Se pierde trist în labirint! 

Păşind cu dreptul în via/ă, 
Trecut in tine s'a zărit; 
Dar şi prezentul ne inva/ă 
Că vei rodi in infinit. 

Deaceea creşte, te ridică 
ln legănări de sbor măreţ 
Ş'i11 drumul tău n'ar fi nimică, 
Să nască '11ti11e gând răslef. 

Cronica Liter.ară. 

,,GOLIA" 
(roman) 

de IONEL TEODOREANU 

C. Clmtrola. 

Noul roman al D lui I. T eod0reanu, adu--, 
ce un nou aspect al marelui romancier. Dacă 
pană astăzi, 111 numeroasele sale lucrări, 
d-l I. Teodoreanu s'a lăsat furat d� frumuse
tea cadrului tn care tşi punea eroii să-şi des• 
faşoare noianul de stări sufleteşti, con!lictul 
fiind tratat tn penumbra, de asudata d-sa, pe
primul plan al romanului • Gulia• aşează per
sonagile variate şi compleAe, cu un valmaşag
lntug de patimi a căror descifrare, creatorul
lor o Iace cu netntrecută dibacie . 

• Golia" e povestea trista lui Adrian Ard
bu, sortit sa· treacă prin calvarul vieţii de 
copil ramas fara tata. Mama lui se remarita 
iar el se l'lchide lntr'o dureroasă tăcere. lncetul 
cu lncetul se lnstre.ineaz� sufleteşte de ai lui 
şi nu-i place sa traiasca decat numai 
pentru streini. 

Acest erou predestinat parcă numai sufe
rinţelor, trece prin viata sbucinHndu•-şi sulle
tul sau tanăr, iubitor şi 1ncrezator ln dragoste. 
Gloanţele unui degenerat, Hancu Colia, µun 
capăt suferintilor lui 

E prea greu de redat ln cateva cuvinte 
subiectul rom1nului d-lui Teodoreanu: el tre• 
bue savurat de cititor ln liniştea odaii căci 
numai citindu-i putem sa ne dam seama de 
valoarea acestui roman căci numai aşa ne 
putem da seama şi numai aşa vom putea 
cunoaşte caracterele eroilor lui Teodoreanu. 
Vom cunoaşte suflete cinstite, resemnate, 
suflete �buciumate trăindu• şi restul zilelor ln 
depanarea amintirilor, suflete bolnave stapa
nite de patimi şi iălbaticie, peste care trece 
fiorul latalitaţii ca ln tragedia antică-cu o 
putere de evocare neegalata 1·1ca tn literatu• 
ra noastra, 

Stihţl ln care este scris actst roman, 
c,te acela1 ştii cu care d, Teodoreanu ne•a

.. 

.. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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deprins de mult, acrlaş stil, bogat şi colorat, 
La succesele dP pâna astazi ale d-lui 

I. Teodoreanu se adaug,1 încă unul şi-poate
-cel mai durabil. 

Val. Neagu 

Baladă. 

Albe.. . Dinspre zări apuse s'a11 ivit spinclri. 
Stinse . Ş'an pornii clin ceruri, veşnice chem<lri . . 

Albă .. Ş'a pornit din cenui rază soli/arii, 
Rece. . Ţurţurii de gheaţă, gene ne'nghefară. 

Ţipăt. 
Ţipăt 

Cumpeni de fântână se aud departe 
Din păduri uscate, ţipete de moarte .... 

Cruce . .. Cruce de fântână pilinge plângător: 
7'ipât .. . Cumpeni de fânl<îmi /ipâ ier/li/or .... 

Zare •.. Zare cenuşie, iarna e cu nvi,_ -�· n 

Urlet ... Urlet pe câmpie, urlet de, slrigoi, . , .• • - .,' 1::.'. ! ; .. 
Cruce.. Cruce de fântână, zarea-i azurit,' 
Plângeri. Văi adânci se'ngână;'··p/ânge O-'sfl'i/ie. ,. 

,-• /;, 
Zare .. Zare cenuşie, urlet de strigoi

! -!"··• ;-" ! , 
Ţipă . Ţipă o stafie, ţipă după noi... - ,·• 

___ 
L

_
i
_
u
_
ben Durnltr� �-:: 

Scrisoare. 

Să-fi scriu vre·un cUntec Do�mnă, sub cfont�c� .: .-.'
Acum când toate gdnd11rile-mi tw?! .·• 

Să-ţi povestesc târziu, sub clarul Ilirii/" . 
Cum fnf!oresc a doua oarei prunii?!.:. t .. ;_ ",· '-'�·.,.

..��'. 

Şi să-ti mai spun pe urmă Cl' înseamrui, -..... •·:1 •1, 1 

Când înfloresc sa!ctlmii'n toiu de toamnă .. :,· 

Oind plâng pe drum copii dr sfinţi sărnri · -
Sau clind sâru/ll bruma strugurii pc ·ar.aci?.l' ':, 

1n fiecare toamnă grea- cu rod, 
Ne vi1itcnză fâfe o fiică de l'Oţ11{)d ...• 

Şi 'aştcaplâ până-i toamna mai pw:;fic, 
Să-i scrie reşli tătânelui din vie.... 

Jar când corite carii rod de pia/ni 
S'adună scara clacă lângă vatră; 

Ş'un crainic alb, în/rând cu traisla'n ra.,ă, 
lmpa, te'ncct ciorchini de tămâirasă 

Şt fi-aşi mai scrie multe Tncă Doamnei, 
De n'ar ţipa prigoriile 'a toamnă ... 

De n'ar ieşi Cristv�i târzii prin lanuri, 
Şi n'ar opri corite pe la hanuri ... 

Lluben Dumjtru. 
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Moş RADU 
Când soarele asfinţeşte mergând sa se 

culce în patu i de purpura, atullci cuprins de 
dor mă duc !n gradlua din dosul casei, unde 
rezemat se speteaza băncii, stau aşa nemiş
cat şi ma gandesc la zilele din copil�ria mea. 

Cât de frumoase au fost ele şi c,, bine 
le-am petre.cut la mPşia noastrn din satul ,v 

Gageni. lmpreuna cu tovdrăşii mei cutreeram 
crangurile şi văile, născocind mereu noi jocuri 1 

Dacă era vara ra t era ziulica de mare, \ 
zmeunle noastre vâjaiau pe bolta azurie a 
cerului, iar de era iarna nu ne potoliam de 
la sănuş pa.n'ce nu !nghcţ2m. 

Iar seara ...•. când vitele se tntor
ceau de la imaş atunci apărea şi moş Radu, 
bunul moş Radu. 

Din tinereţea sa se afla la moşia Hoastra 
îngrijând de vite, Faţa sa mare, de mult timp 
nebarberită, parul sau lung şi argintiu, aratau 
ori şi cui povara anilor sa,. 

Imi lă"Cuscm un obiceu, !ncât pa.na ce 
lmi simţiam genele lipindu-se de .omn, moş 
Radu sa mi ba,muiască pm·eşti bătrâneşti, pe 
care le rosti a aşa de_ frumos încât mi se 
parea că văd cele descrise de bunul moş 
Radu, trecând prin faţa o:hilor. 

Uneori, moş Radu nu avea chef de vor
ba şi atunci, numai ce-l vedea-i aşezandu-se la 
gura sobei cu luleaua. ln colţul gurii, uitân
du-se la locul ce palpaia In cămin. 

Din cand ln când !şi mai trecea mana 
sa sbarcita prin barba-i carun ta. 

Cat ma rugam atunci d� moş Radu, pana 
să-lconving sa-mi mai povesteasca vre-:m basm. 

' 

Si aşa au trecut zilele, lunile şi anii când 1 
sosii 'v:irsta pentru a fi trimis la şcoala. Cum 
aveam un unchiu la or:iş, tatălui meu li suge
ra ideia de a ma trimite a,.olo. 

Cu c:lt regret am părăsit părinţii, pri, te
nii şi pe moş Radu! M'am dus la el în came• 
ra, când m'a vazut, tresari ca şi cand l'aşi fi 

;,, suprins ca Iace o fapta ruşinoasa. 
!neurcat, !mi luai rămas bun, iar el plan

. gând ma saruta şi-mi .spuse: 
„Drum buni poate că ne vedem pentru 

ultima oara .... cu sunt batran, voi muri; tu 
sa-ţi aduci dcapururi aminte de basmele lui 
moş Radu.• 

ln or"ş !mi gasii noi tovarăşi şi alte dis
tracţii, dar când vtnea stara o durere mare 
s,mţiam, atunci clind desprins cu basmele lui 
moş Radu vedeam ca el lipseşte. 

Timpul trecu şi sosi vacanţa. Imediat 
parasii oraşul !npnuna cu unchiul meu pentru 
a reveni tn sanul fami'.ici. 

Ce vesel eram gandindu-ma la prieteni, 
viaţa la ţara şi. , basmele lui m9ş Radu, 
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Inainte de a ajunge acaSă, la intrarea tn 
sat un dangăt da jalt al clopotelor dela bise
rică se auzta 

Par'ca plăngeau pe cineva •. . . Dai plăn• 
geau moartea bunului moş Rad11, tocmai la 
reîntoarcerea mea. 

. . . 

Indata ce gandul meu pribeag ajunge 
aci . . . eu ma relntorc la realitate; soarele de 
mult a apus, iar eu am pe obraz doua lacri
mi, cari �u-s decat amintiree besmelor lu 
moş Radu. 

Mircea Mărdărescu 

Doina. 

Un cântec ,echiu din vremuri de restrişte 
/mi aminteşte tncă grozava privelişte 
Când se-abătea urgia pe-a/ ţării noastre plaiu 
Şi când gemea pamantul sub ropote de cal 

E doina noastră sfântă, e cântecul străbun 
Ce-a 'nduioşat pe-orcine chiar pe-un du�man păgân, 
E doina noastră sfântă ce vine de departe, 
Ce va pleca oaată cu soarele la moarte. 

Şi ea răsună astăzi la munl� ţi prin văi, 
Incurajând la muncă fecioare şi flăcăi. 
Ea mângâie şi ·  alină durerile oricui 
Făcând să se mândreaecă Româr111'11 ţara lui. 

Tity Moisescu. 

LUPII ... 

Flăcăul cuprinse ciocul bărcii şi vasli. 
Barca iunecă pe apa ca un ţipar-trase 
o dungă lntunecata. Valurile se furişau pe
sub pantecele barcii şi porneau· să se piarda
!n mulţimea undelor sticloase .•. 

Pe cerul plumburiu sclipeau stele de jar. 
Roşie, luna tremura după un deal. Când 

ajunse -Ja mijloc, dadu un chiot. Ecoul urma 
sa sbiere departe, pierzandu-se 'n slavi... U•1 
alt chiot li raspunse. Barca trecu după un cot 
!nalt, lopeţile plescăi au rece, tăie,., Salcile 'şi 
ridicau braţele 'n aer, negre.,, sinistre .. .
Zapada albea pe mal . .. Un foc ardea undeva,
la uşa unui bordeiu. Barca se opri la mal ... 
Flăcăul trecu dincolo şi după ce lnlipse ţaru
şui ln pnmănt, i:;orni printre sălcii ... 

Dulăi batrani dnrmeau -sub o şura ... 
unul sări, IMră, apoi ca-şi-cand l-ar fi cunos
cut, amuţi ... Flăcăul intra ln bordeiu. Un foc 
ardea ln soba spoită cu alb. lşi scoase căciu
la, o tranti pe laviţă şi dădu • buna seară,• 
Flacarile palpa iau roşii, taind lntunerecul odaii ... 

-.Mă Nae ,, -vorbi unul-
,,
al dus sare la 

oi?" Flăcăul liolbă ochii. !şi trecu mana peste 
mustaţile-i abia misiude. 

-, Vai de mine, uitaiul ... -şi diidu sa plece. 
Işi îndesă căciula peste urechi şi eşi ... 

Nu se auzea decat plescăitul ciudJt al 
apei,.. tresarJ... Pădurea era mai neagra; cren
gile se ridicau mai drepte, se 'ncrucişau 
par'că prevestind ceva •. , 

I ' ! • 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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lndep�rtări s'auzeau maraituri ,. . fugea 
ceva ..• fugea .. fug�a .. . 

Deodat a�e opri ... lntoarse capul ... 
Razele !unei arătc1u ceva, ca o pata pe 

zăpada alba ... se'nf.oră ... un gand li trecu 
repede prin minte ..• unul .. . numai unul .. . 
• Lupii• ... Cauta sl strige ... era departe.

Barca ii aştepta legănandu-se uşor . .. 
Se uita la barcă, se uita la pădure ... 

se rărea din c,, 111 ce ... Şi lupii erai' aproa
pe„ aproape de tot ... Unu.i i�şi ln ca!e; ochi-i 
sticleau ... Far a sa ştk, o lua la goana . .• Sari 
ln barca . . . Un lup sari dupa el . . . Ceilalţi 
lunecara'n apă .• O lopata se ridică 'n aer, 
izbi undeva'n gol . . .  lupul se feri ... se ridica 
ln doua picioare apucandu-1 cu colţi de gat ... 
ln clipa acPea, barca se isbi de malul din 
faţâ . .. Se luptă sa scape de colţii.. . zqdar
nic ... Simţea apa rece tăindu-i mij'ocul. 

Se auzea acum plescaitul ritmic al apei ... 
Simiţi răcoare la picioare ... la brău ... barca 
se sculund , .... Deschise ochi mare .. mari de 
tot .. . Luna i aparu ln faţa roşie, .. roşie ... Pă
dure?, malul, fugeau prin faţa lui.. . Apa-I 
Inghiţi ... li răpi . .. Doua maini se rid,cara, 
clipociră pe faţa sticloasa a a p e i, apoi 
disparura ... 

Undeva-departe-băte a o toaca, proba
bil de utrenie . .. 

Slmeon Dumitru 

-

Fani Popova-Mutafova. 

STREIN 
Da dacă era miliardar? Şi inimele tuturor se op- )'Ci 

reau imbătafe de visuri fa11tastise, Dolarii cuvântul 
magic descoperea tezaure de amintiri u:1 t•ecut demu/1 
uitat tevenia ca prin minune, amintiri vibrau şi inconju-
Jau musafirul cu toate calităţile posibile, se mirau cum 
au putut să· respire până acum fără el, au scos din 
lăzi prăfuite dir,. pod, portrete mici decolorate: acesta 
era Sava la doi, la trei la şeapte ani-ce copilaş blând 

. 

• 

şi frumos! (şi snra işi amintea de plete), iar acesta I' 
era Sava in uniformă de elev şi de ofiţer 1nimeni nu 
vroia să-ş( amintească de efeminarea din liceu şi din 
Şcoala militară) şi .acesta era Sava astfel cum era când 
a plecat pentru America .. . Şi toţi îşt inchideau ochii 
sentimeutal şi oftau. 

Iar undeva suna necontenit un zăngănit de aur şi 
cineva murmura-dolari, dolari! Ce minuni erau în 
stare să săvărşească .. 
· 

Matuşa bătrână o să se ducă !a băi că să se lecu· 
;ască, şi în tmprejurarea cea mai fericită putea să-l 
surâdă şi hadjilâcul; sora mai mare o să-şi plă
tească dintr' odată casa, iar cea mai mică va da în 
cele din urmă zestre ficei sale urile şi o să o mărite; 
radele şi verii vor avea ccace visaseră întreagă viaţa; 
automobil, haină de piele; plimbare până la Paris, 
Joot- bal/.. . Şi musafirul li se piiru foarte apro
piat şi scump. A1ungeau până la umilinţă când îşi 
aminteau că un timp stât de indelungat au jos lipsiţi 
a11 ţJ. chia simţe4u &ă vor lnr;J;pe s(l-1 iupea1că cu 
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adevărat. Acesta nu era acel ştrengar îndrăzneţ, care 
plecase demult spre acea ţară tndepdrtată. Se fntorse
se un bătrân înţelept cu privirea tristă şi cu surîsul 
obosii. Se vedea, că viaţă şlefuise cu o daltă ascuţivă 
din acea rudă crudă -o piatră curată şi strălucitoare. 

Cronica ştiinţifică 

trad. de limba bul2ară 

Dlmltăr Petrof. 

Dupa concepţiunile moderne corpurile dm 
natura nu pot ajunge;; dimensiuni care trec 
peste anume limite. In ceeace priveşte redu
cerea materiei prin divisibilitate, ea este limi
tata ln sensul că un corp nu poate fi frag
mentat decât până la limita sub care nu 
putem scoborî Jăra a modifica proprietăţi
le fizice şi chimice ale acestui corp. Cea mai 
mica. particica dintr'un corp care mai pastrea
za proprietaţile corpului lntrt-g poarta nume
le de molecula. Pentru a ne da seama de 
micimea unui asemenea molecule estP. sufi
cient sa ştlm ca o molecula de hidrogen can
tareşte o unitate din a 24-a zecimala a unui 
g r a m. 

Se pare tnsa ca şi tn sensul opus, adică 
ln acela al aglomerării materiei, pentru a da 
naştere corpurilor cereşti de dimensiunile 
considerabile pe care le stabileşte astronomia, 
exista o limita care nu poate fi Io trecuta. 
cand aceasta limita este atinsă, materia nu 
m11l poaţe fi ţinuta stransa laolaltă şi se frag· 
menteaza danci naştere la noi corpuri cereşti 

ţ., Chestiunea aceasta tnsa intra Io domeniul aşa
numitor problema cosmogonie de care nu ne 
ocupam ci vom cauta sa aratam dupa puţinele 
mele cunoştinţe şi după cartea Domnişoar, i 
Gabriela Gabrovschi, intitulata, • Atomii de 
azi• parerile vechi asupra constituţiei mate
rie;, ... Sunt aoroape 25 rle secole de cand, .... 
la lnceputul civilizaţiei greceşti caţiva adanc 
cugetători... lara tradiţie experimentala şi 
fara aparate, calauziţi numai de intuiţie, atir
mara <lupa tndelungate framantari, ca mate
ria corpurilor este alcatuita din particele 
nedestructibile, ln mişcarea veşnic�, atomi pe 
care hazardul sau destinul i-ar fi grupat tn 
decursul vremurilor. Semanatorii de idei ai 
şcoalei din Elea, Leucid şi Democrit, credeau 
ca divizibilitatea corpurilor poate merge pana 
l11 o anumita limita, pana la atomi care 
erau consideraţi ca faramituci din fiinţli necre
ata. Aceştia erau socotiţi de acelaş fel, nc
schimbatori şi nu se de•Jsebeau decat prin 
mărimea lor. irlsa nici Moschus din Sidonia, 
nici Leucip sau discipolul sa Democrit din 
Abdera nu ne-au lnlesnit prin pt:rgamentele ce 
ne-au tasat, posibila lnţeleg�re aceia ce ar 
fi putut avea vre'o valoare ştiinţifica din 
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concepţia lor. Şi nici in frumosul poem cu 
mult posterior !n care Lucreţiu expune atomi
smul lui Epicur nu se indică in ce med filo, 
solii greci au ajuns la imaginarea unei struc
turi granulare pentru materie. Ei explicau 
lumea c11 ajutorul divinităţii şi totuşi tn afara 
de religie. 

D,n lupta celor doua şcoli greceşti Ioni, 
ana şi cea Dloata, a rasarit un nou popor al 
atomilor. E'llpedocle vine cu o alta ipoteza, 
socotind lumea facuta din 4 elementp: apa, 
aer, foc şi pamant. Elementele din urma nemul
ţumesc pe Aristotel care formează alte idei 
şi ttorii, dominante ln dea lungul Evului mediu. 

După el corpurile nu se caracterizează 
după eltmmtelc alc!!tuitoare ci prin însuşiri
le acestor elemente. Aristotel propune pentru 
o explicare mai uşoara a constituţiei corpu•
rilor 4 tnsuşin fundamentale; cold, rece, uscat 
umed. Prin unirea acestora doua rate doua,
se obţin elementele arnt;ite de Empedoclr

1 

anume cald uscat da naştere focului; uscat -
umed aerului; 1ece-11scst pământului si rece 

· umed apei, 
Pentruca cei vechi aveau mare antipatie 

faţa de experienţe, toate ideile erau gr'tşi1„ 
interpretate. ln perioada 3lchimiştilo,, lncer•
ca rile oam, ni)or de ştiinţă de a !nlocui prop•
rietaţile elementare ale lui Aristotel prin
elemente ca sulful, mercurul, sare etc., n'au 
avut un rezultat ·mai L>un. ln perioad;, urmă•
toare aşa numita Iactro ch1mica, ideile asup• 
ra comtituţiei materiti lncep sa se cla:ilice.
Astld !n j11matatea secolului XVII, Robert 
Boyle, da lovitura teoriei greşite a lui Aristo· 
tel, precizand na1iunea de element. Ei spune
ca 'ntradevar, corpurile sunt lă:ute din .ele· 
mente nu lnsa din cele aristotelice, El a · mai
precizJt naţiunea de corp compus şi corp 
simplu ... l I tot acest timp de gandire şi de 
tndreptare, constituţia mJteriei n'a fost !nea 
bine Jamunta. Abia !n anul 1803 John Dai
ton a fixat atomul ln ştiinţa rlandu I o reali•
tate fizica. Caut:lnd o txplicare uşoara· a legii
proporţiilor multiple, el tşi reaminti de ideile
marilor cugetători grec;, lnsa cunoştinţele pe
vremea sa erau aşa de reduse, tncat oamenii
tn orbirea lor, nu vedeau nici o deosebire
Intre atom şi moleculă.

B 1 ceva mai mult, la lnceput teoria lui
a fo_st primită cu netncredere, dupa cum şi ipo•
teZd lui Gay Lursac.-ldeile acestor doi� din
urmă sprijiniră mult teoria lui Dalton, 

!Qsfarş:t pe la m jlocul secolului trecut, 
se explica to mod larg, naţiunea de atom şi
molecula. Acest merit ati'tt de • rusemnat se 
datoreşte ch'imiştilor franc�zi Gherhard. şi 
Laurent şi ch•mistului italian Camitztara.
0fscoperirea t·.oriei lor, a aruncat o noua 
lumina asupra mu:tor enigme cari pâna-·atunci
se lncurcau. ţxistenţa atomilor n' d putut' li
lnvederata dir�ct, totuşi realitat�a lor este un
fapt dovedit" cu cea mJi mare ri�urositate prin 
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recentele cercetări de laborator, aşa că putem 
cladi existenţa atomilor şi moleculelor lntrea
ga noastră concepţiune despre constituţia 
materiei. Nimeni n'a putut vedea !nea nici 
atomi nici molecule. Deabia daca ultramicros
copul răs pia teşte munca omului ară tand gra
nule de coloizi, de zece ori mai mari decat 
moleculelr. Cu toate acestea atomi şi mole
cule exista! Pentru cei de azi, lucrurile aces
tea sunt realitaţi; căci aparatele fizice au 
ajuns la un grad de desvoltare, aşa de mare, 
tncăt acestea au devenit ajutoare nepreţuite 
ale simţurilor noastre neputincioasr. Astfel 
fotogramele Roentgen ne pot arata poziţia 
atomilor ln cristale. I.r cercetările recente 
ne tndreptatesc sa admitfm ca toţi oamenii 
de ştiinţe, ca fiecare atom la răndul sau e 
alcătuit dintr'un sâmbure central !nearcat cu 
o anume cantitatt'. de electricitate pozitivă şi 
dint�,un număr oarecare de corpuscule !near
cate cu electricitdte negativa numiţi electroni,
cari se tnvartes� ln jurul sâmburelui central.
Cu alte cuvinte fiecare atom al unui corp
simplu este un adevărat sistem solar, aşa
constituiţi tocat sarcina electrica positiva a
sambl\relui central sa fie egala cu suma sar
cinilor electrice a tutulor electronilor, cari_ 
alcatuesc atom•!I numai ln cazul cand acesta
nu este electrizat adică este In stare neutra. 
Un atom s·e va deosebi prin urmare de altul 
numai prin numarul electronilor, din car� 
este constituit, pentru ca I mpreuna cu sâmbu
rele central sa ne dea un atom neutru adica.
neelectrizat.

Se vede de aci ca atomul nu este ultim 1 

părticica a materiei, ca:i şi el la randul lui 
se poate desface ln alte parţi, electroni şi 
samburele central, aceasta din urma num t 
şi proton. Asa dar, lnţelesul etimologic al 
1:uvantului atom n'.l se mai potriveşte cu con
cepţiunile noastre despre atom, căci şi el se 
poate divide mai departe. Din punct de vede
re chimic, acest lnţeles este lncă destul de 
corect pentru ca atata timp cât atomul unui 
element este complet adică cuprinde numa
Tul normal de electroni pentru ca sa fie 
neelectrizat, el se bucura de toate proprietă
ţile acelui element. Fara a mai insista asup
ra acestei chestiuni, priviţi asupra unei alte 
particularităţi importante a acestei noi con
cepţiuni şi anume asupra faptu.lui ca materia 
tn ultima analiza se reduce la electricitate. 
latil unul din rezultatele de căpetenie al cer
cetărilor fizicienilor moderni. Cine ar li cre• 
zut acum cltev a decenii tn urma, ca Thales 
din Milet, descoperind ca chihlibarul frecat 
capătă proprietatea de a atrage corpuri uşoa
re, a descoperit nu num1i una din torţele cele 
mai misterioase ale naturei ci şi lu!1damentul 
lumei materiale, căci cum se vede mate,1a 
se reduce după ultimtle cercetări şi analize la 
electricitate. 

Moh, Cara AU, 
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Reviste, ziare, clrti . 
• VIAŢA ROMANEASCA" anul XXVI

-No. 1 Ianuarie-1934.
Vechea revistă ieşană cu o reputaţie fru

moasă în lumea literelor româneşti ne apare 
complect schimbată-acum la mutarea ei şi 
la reorganizarea ei. Incăpută pe mâini bune, 
Viaţa românească şi-a deschis porţile 
multora dintre tinerii scriitori. Ultimul număr 
ne aduce pe lângă ştiuta critică a D-lui 
O. Că//nescu-câteva articole de literatură,
sociologie şi filozofie; la rubrica revistelor
româneşti D-l Călinescu promite tinerelor
publicaţii o mai mare atenţie şi o încurajare
-careZcredem va fi binevenită la timp.

„ROMANIA NOUA•-anul Il-Cluj-1934
Ţara lui Simeon Barnu/iu şi a lui He/iade 
Rădulescu, a lui Iosif, Coşbuc şi Goga, trimi
te în fiece săptămână cuvânt frăţesc dincoa
ce peste munţi. Ultima adiere de raşină ne-o 
aduce ziarul „România Noua". Interesantă 
intodeauna, rubrica Culturale-Artistice-Lite
rare - în care se dă o deosebită atenţie miş
cării culturale româneşti. Ultimul număr ne„ 
aduce datorită penii D-lui Condrea articolul 
„ziarul provincial'· cuminte şi cu dreptate 
scris. Dându-ne ca exemplu ziarul ,,Vestul"
autorul arată calea ce-ar trebui bătută de 
ziarele provinciale. 

,;ABECEOAR"-anul 1.-36-40 Turda
Arieş -1934 

Publicistica ardeleană nu se opreşte nici 
la Cluj, nici la Braşov şi nici la Arad. Tu;
da şi-a găsit şi ea un loc în cultura de 
mâine a Ţării, în persoana revistei „Abec_edar" 1< 
Revista, condusă de elemente tinere şi talen· 
taie, ,,abecedaru/'' promite din ce în ce mai 
mult. Problemele literare ce se discută în 
paginele sale rar se întâlnesc la reviste, de 
talia şi vârsta, ,,abecedarului''. Ultimul număr 
ne aduce calobrarea D-lor. Or. Popa, 
George Boldea, Th. Mureşanu, Emil Oiurgi
ca, Olga Caba, Yvone Rassignon etc. Se 
recenzează cărţile D-lor Oala Oalaction, 
Geo Bogza, s. a. Continuând un drum sănă· 
tos-croit de înaintaşa sa „Gândirea'' ,,Abe
cedarul" va lăsa urme vizibile în paginele 
literaturii ro,mâneşli.

Poşta redacţiei. 
T. Moisescu - Mul/urniri. ,Răzbunarea• în 

numărul viitor. 
Br. Lazăr. Nu se publică. Sunt defecte ce nu 

ne permit să le publicăm. 
R. Tudor -Altădată să nu împarţi lucrarea. 

F'. Dumitru. Nepublicabil Reveniţi la mimqrul 
trei cu ceva mai bun. 

H. P.--Dacă ne-ai fi comunicat numele, am fi 
pub1icat-o. 

G. Carşeli -Respinsă la cenzură, 
St, Şt.-Respinsă la cenzură, 
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