HOTARUL
LITERAR -

ANUL V. Nr. 3

I~

d

:il

eUL TURAL -

A R A

ARTISTIC

o

Martie 1938

In zodiacul lumei, Tara mea
E o ·poveste tristă,' ce'n hrisoave'
Strămoşii·o talmăciră În voroave
Cu slove de lumină - sa graiasca
Urmaşilor, de truda rumânească 1
In Tara mea - o veşnică ispită
Atâtor seminţii ce ne-o văzura Se-ascunde-o bogaţie negrăită 1....
In codrii ei - o nepătrunsă-armură
A gloatelor barbare - stau şi azi
Altare'n preajma căror Domnitorii
Se Închinau, când iar cotropitorii
Topeau, În goana lor, păduri de brazi!. .•
Din sângele vărsat pe munţi şi văi
De cei mai buni şi arătoşi flăcăi,
S'a inchegat o mare de rubinl .. ,
Din ochi, desprinsi din cel mai clar senin,
Ce'n nopţiile târzii au aşteptat,
Un tată, un fecior, sau un bărbat.
S'a'nşiruit safir lângă safir,
Să-i facă Tarii mele patrafir l. ..
Şi lacrimile grele, ce-au căzut
Din genele-adumbrite de'mpilare,
In diamante mari s'au prefăcut,
Să-i lumineze visu'n altă zare 1...
In zodiacul lumei, Tara mea
S'a Închegat din jertfa şi durere;
Aşa cum munţii ei, ca să tot crească,
Urcat-au până'n nori adâncuri grele, .
bui Dumnezeu - pe culmi - să le jertfească I
RI. Negură
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ED_LGAVĂNESCU:

Originali'atea

şi însemnătafea

lui Ioan Monorai
Primită în general cu aprecieri favorabile diJ1 partea criticei, monografia noastră asupra lui Ioan Monorai l ) a pornit din dorinţa de a
trezi interesul asupra acestui mare scriitor ardelean, rămas cu totul
necunoscut până astăzi. Pretenţia noastră:le a adăoga alături de cei trei
vestiţi istorici ardeleni pe un al patru/ea' a părut multora hazardată
şi neîntemeiată.

.
Dar opera istorică a acestui Monorai, popă unit din Cergăul-Mare,'
va îmbogăţi intr'o zi literatura noastră de specialitate şi numele lui
va intra in patrimoniul culturei româneşti.
In primul rând, originalitatea acestui istoric stă în faptul că el
nu s'a format În institutele catolice. De propaganda Fide dela Roma
sau Si. Barbara dela Viena. ci la Univetsitatea din Lemberg-Uov, care,
în zilele reformatorului şi nationalistului Iosii II, era o şcoală de spirit mai mult protestant şi liberal. Studiile lui Ioan Monorai aici, intre
1786-1789, coincid cu apogeul domniei reformatoare a acestui Impă
rat, ce-şi devansase epoca in care trăia. La 64 de ani. În prag de bă
trâneţe, fostul student in Teologie dela Liov se entusiasma Încă de
această Universitate şi laudă lărgimea de orizont. libertatea cuvântului şi pregătirea profesorilor selectionati din întreg Imperiul Romanagermanie. după cel mai riguros criteriu ştiintific.
Spre deosebire de ceilalfi Istorici ardeleni. Ioan Monorai e produsul acestui 'invăţământ raţionalist. filosofic. aşa cum l-a voit Iosif II,
In paginile istoricului nostru se vădeşte această lărgime de orizont şi
spiritul crih'c de a discerne faptele. ce trebaiau expuse într'un fot
unitar.
Dar mai e o deosebire: Dacă Samuil Micu-Clain, Gh. Şincai sau
Petru Maior au avut posibilitatea unei evadări din mediul rural şi d~
a ajunge la Blal şi apoi la Buda. unde colectiile particulare şi biblio'
tecile le-au inlesni! afirmarea şi ei şi-au putut publica, in parte sau
complet, operele lor, Ioan Monorai a rămas, cu toată pregătirea se"
rioasă pe care o avea, intr'un sat. in umbra Bla;ului, la Cergăul-Mare,
A contribuit la aceasta poate şi lipsa de întelegere pentru asemenea
probleme culturale şi sufleteşti, din partea episcopului Ioan Bob atât
de violent atacat de ceilalţi Istorici un,ţi şi care era aplecat ma.i mult
pe buna gospodărie a Eparhiei blăjene.
•
In acel mediu rural s'a deSfăşura; toată vieata de preot a lui MoI) [(lan Mono,ai.

Un istoric ardelean necunoscut. Cu patru reproduceri in text. 1'\rac,

Concordia 1938. 96 pagini.
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norai. dar sufletul lui a rămas tânăr, neÎnvÎns de măruntele socoteli
ale unui orizont social mărginit. Cât de grea a fost pentru Monorai
munca de investigatii şi de adunare a materialului pentru lucrarea sa.
~e poate vedea indirect - din ceeace ne spune, cu o adâncă me~
lancolie. Petru Maior În »Cuvânt inainte« la Istoria Besearicei Româ~
ni/or, unde fostul protopop dela Reghinu/~Săsesc se plânge că la ti~
nerefe. deşi ar fi avut vreme »spre a ceti şi a scrie mult«, totuşi "nu
se afla Biblioteci". Abia, la bătrânefe. ca revizor al cărfilor la Tipo~
grafia crăiască din Buda, avu parte de această bucurie sufletească a
cetitului plin de bogat rod pentru Neamul său, dar acum - scrie Ma~
iar - nu-i mai Îl1găduiam »Iucrurile deregătoriei« şi »schimbarea să~
nătăfii." l)

Dar Ioan Monorai n'a avut parte de a-:eastă evadare şi e desi·
gur uimitor cum a reuşit să dea, la 64 de ani. o operă de o bogată
informatie şi de larg orizont istoric. In biblioteca Academiei Teologice
din Arad sunt două manuscrise autografe ale lui Ioan Monorai. adică
"Scurtă Cunoştintă a lucrurilor Dachiei« din 1820 şi versiunea latină
.Brevis Notitia« din 1822. O copie după manuscrisul românesc pare
a fi făcută de Al. Gavra sau din Îndemnul lui.
După aparitia lucrării noastre, dl dr. Coriolan Suciu ne semna·
lează existenţa unui alt manuscris original, latinesc, cuprinzând prima
versiune din Brevis Notitia. din 1820.
Utilizând acum informatiile pe care ni le dă Al. Gavra. credem
şi noi că Ioan Monorai şi-a scris opera mai întâi in limba latină sub
titlul de Brevis Nofitia in 1820. (manuscrisul din Biblioteca centrală
a Blajalui). Această operă istorică şi-a tradus-o apoi in româneşte în
acelaşi an 1820 sub titlul de Scurtă Cunoştintă, cu numeroase note şi
adăugiri. care au intrat in opera definitivă din 1822. versiunea la ti·
nească pentru istoricii streini de pretutindeni.
O foarte interesantă Întrebare s'a ridicat cu privire la partea ori·
gillală şi la eventualele imprumuturi pe care Ioan Monorai le~ar fi fă·
cut din ceilalţi Istorici ardeleni.
Fară Îndoială că o asemenea colaţiune este foarte importantă spre
a se stabili dacă nu Împrumuturile. care nu ni se par evidente, ci metoda de lucru a istoricului nostru fată de ceilalli.
(ăci loan Monorai nu urmează nici sistemul cronologic al lui G.
Şincai şi nici citările de lungi documente ca la Sam. Clain sau Petru
Maior. Utilizând uneori izvoarele comune, el îşi redactează pe un alt
plan lucrarea sa.
Pela 1820-1822, când 1. Monorai işi scrisese şi terminase opera
în ambele versiuni. nu apăruseră decât mici fragmente din lucrarea
lui S. Clain şi G. Şincai în Calendarul dela Buda, pe 1806, 1808. Cele
două Istorii ale lui Petru Maior văzuseră lumina tiparului între 1812
--1813, dar metoda de lucru la unul şi altul în gruparea materialului
diferă, cum se deosebesc şi unele păreri istorice ale lor. Vom cita ca
exemplu doar atât că Petru Maior consideră pe Pecinegi de Români.
care şi-au pierdut credinta, »prin necurmata cu Varvarii însofire«2) pe
1) Petru Maior: Istoria Besearicei Românilor. Buda (1813). pp. 3-4 din .Cuvânt
lnaJnte· .
2) Petru Maior: Istoria Bc:searicel Românilor, Buda 1813.. p. 22.
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când pentru ioan Monorai Pecinegii şi Cumanii sunt inruditi. fiind
Schifi, adică Mongo/i. I )
Opera istorică a lui Ioan Monorai se prezinta ca cea mai unitară
şi complectă, cuprinzând răstimpul dela vechii (jeti sau Traci, Dacia
veche, până la anul 1817. Acest material este împărţit într'un mod
original, autorul fiind condus de anumite idei generale, cât se poate
de moderne.
Am arătat in monografia noastră că in Scurtă Cunoştinţă - ca
şi in Brevis Notitia - sunt două părţi distincte: Una e o lucrare de
erudiţie. de prezentare a istoriei noastre, mai ales a Ardealului, până
la anul 1780, moartea Mariei Terezia. Ni se Înfăţişează aici Dacia ve~
che, Dacia romană şi Creştinismul. Urmează apoi epoca năvăliri/or bar~
bare până la Unguri. De~aici Înainte Monorai ne înfăţişează isforia
Ardealului şi a Românilor, În general, in raport cu Ungurii. După Mo~
haei (J 526), e vorba de Principatul Transilvaniei sub Turci, iar apoi
de istoria Românilor ardeleni sub Austriaci.
Influenţele religioase ale Luteranilor, Ca/vini/or şi a Socianismului sunt puse in relief de autor, arătându-se importanta lor politică şi
culturală pentru noi.
Ioan Monorai e favorabil Casei de ffabsburg în care el vede o .
mare protectoare a Românilor.
Dela domnia lui Iosif II (1780) incoace autorul ne înfătişează eve- .
nimente contemporane. la care a luat parte sau a asistat ca un mar~
tur ocular. Vom aminti doar capitolele inLhinate reformelor lui Iosif
II. cauzelor şi răscoalei înseşi a lui fforea, Seminarul general dela
Liov. ca o explicare a mişcării culturale din Transilvania. Ultimele in~
formatii despre anii de secetă şi calamitali ]813-1817 sunt preţioase
şi emoţionante.
Intreagă partea aceasta are valoarea unui izvor istoric de prima
categorie dat fiind ochiul atent şi discernământul unui istoric ales,
cum e Ioan Monorai. De-aceea el se fereşte de informaţiile oficiale
ungureşti, »Actele de obşte« tendenlioase şi ne înfăţişează numai ceeace
i se pare că e vrednic de a fi Însemnat şi adevărat. In această privinţă, fără să vrem, ne gândim la marele Ioan Neculce, sfăfosul şi talentatul cronicar al Moldovei.
Scurta cunoştinţă a fost scrisă cu gândul de a trezi pe Români
asupra originei lor, asupra drepturilor lor; e o operă de propagandă
naţională, de intărire a conştiinţei nalionale.
Pentru istoricii de bună credinţă, Ioan Monorai îşi transcria definitiv. în 1822, ultima redactare a lucrării sale Brevis Notitia. menită
să spulbere calomniile şi insinuările, să îndrepte părerile greşite ale
potrivnici/or noştri şi să dovedească romanica descendenţă a Românilor.
Insă, prin concepţia care stă la baza operei sale, prin modul cum
işi sustine ideile. comune Şcoalei ardelene, prin bogăţia informaţiei
inedite, Ioan Monorai e şi va fi intr'o zi limpede pentru toti, unul
dintre marii istorici pe care l-a dat. în vremuri de trezire a conştiin
tei naţionale. nesecatul izvor de energie românească, Ardealul.

Ed. 1.
1)

Scurtă Cunolj-tinţă

a lucrurilor Dachiei, pp. 8-1-85.

Găvănescat
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răsbălul dtn humă mecufti' ghtocet;
vt'oreaua scumpă şl'-a scos căpfotU! et'
gtn sOIu! aburt'1 de pTlmăvară.·

~efle vâ':fit! terbti; sfios" sf'te vlotea ...
Jn f'arc; gofa?t; copad/ t~/ arală

?cit

Veme!t; mugurz'c' lot. ".

JvelÎa tândunea"

«}entnd din def'ărlare" dtn făt!' fită de nea;

~ate-acum /n zatea 'nsentnaIă.

Jn

101 ce ate viaf~ m f'asăt!~ gâze" fotl~
zvâcnite se fiămânlă.
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?;â~nesc ele

ptelulindeni nerefinufi fiori. ...

..'lar pe tedula vrem it; ai ?rimăvetd zare
cSlmdatdu/ !J(e[nvierii il" tmpMnlă.
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~aÎada

dowÎu/ meu
ŢIE

Intr'o toamnă m'a urnit
Şi pe mine dorul
Să'mp/etesc cununi de vise ...
Să-mi caut odorul!
Apucat În crunt indemn
Pe cărări de depărtare
Şi de fire mohorâtă
- Toamna ruginită, După alinare ...
Peste zări sburau cocoare
Spre pământ făgăduit
De-alte plaiuri mai cu soareMai cu viaţă şi cu cânt...
- M'aş putea'nsofi cu ele? Şi zănatec în avânt
Ţinteam piscuri de'nă/ţimi,
De luceferi şi de stele
Clipocinde'n limpezimi
De azur şi de cleştar .
... Şi În noapte solitar,
Contemplam prin promoroacă
Lumi de vise şi de cer.
Năzuinţa să se coacă
Căleam vreririle in fer .
... Şi cu lutul meu hoinar
Mistuit de dor de iar
- Dorului să-i pun hotar,
Urcam spre genuni de munţi
Unde geru-ascute zimţi
In adânc de scoc şi hău,
Şi-unde vântul şueră
Brazi/or la creştet;
Sus pe culmea de Rarău
Unde vremea maşteră
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Imi grăia În răget:
"Toamnă, vânturi ... şi pustiu ...
"Brumă, ploaie ... şi pustiu ...
»Cerul şi-a rupt toarta /«
Din orbită sar scântei...
Fac privirea retevei
Şi încrunt spânceana.
Scrutez orizonturile ...
Lacrimi varsă geana
Ca să-mi plângă soarta ...
Prin pervaz curat de rouă
Văd o aqui/ă sburând
Şi corbi negri croncănind .
... Şi mă'npart în două
Incepând a plânge:
»Dorule, dor de Român.
"Pe mine te-ai pus stapân!
»Scrâşnind alinarea ta
»Am venit a intreba
"De ciobani cu mifă
»Sau de-a miorifă
"Laie nazdrăvană, "Care-i a ta rană 1...
»lnsă, dorul meu pribeag,
"S'au grăbit de ducă
»Şi ciobani cu mifelp,
»Văduvind poenile.
»Dorul meu pribeag /«
Şi-atunci dorul începea
A mă incleşta ...
Cucuveaua îmi tipa:
- »Da, crai! Au plecat cu tOfi.
»Pe-aici doar strigoi
»Joacă tontoroiu,
»Stinge-fi dorul, dacă potil«
- "Cucuvae blestemată,
»Mai opreşte-te odată!
"Vorba ta mă 'nghiafă.«
Şt-o pomii prin ceafă
Prin zări fumurii
Coclauri pustii.
Iată că

În drumul meu
Dau de-un eleşteu.
Florile de nufăr
Spun că "va să sufăr.«
Iar o crizantemă
- Mândră diademă! -

HOTARUL
Răscoli păreri de rău
Povestind jelanii ...

-

"'Unde fi-au foşt anii?«
un câine şchiop.

Mă lătra

-

Stârvul lumii să-I îngrop
- Cioclu să-; fiu lumii,
Şi al relelor potop
Cu scaiul minciunii
Şi gheena focului. Să-I abat din drumul meu, Iau poteca cadrului
Pe alei de păd,.ri,ă
Unde dalba copilită
Torcea caer visului
In concert de nopti de Maiu
- Luna paradisului. Printre frunze-anemÎate
De arbust. o floriacă!
Stau uimit. E viorică 1•••
In adânc un clopot bate ...
Certurile s'au deschis
Şi'mpletesc cununi de vis
Dintr'o toamnă sură
De plumb şi de sgură ...

Doru-i tot mai mare.
N'are alinare ...
Albii sapă'n mine
Şi plâng cu suspine.
Daruie, dor de Român,
Pe mine te-ai pus stăpân!
Daruie nu te mări
Că nu te pot suferi 1... .

sau;,.

Ho'dlana
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,COLORATURA ROMANTICĂ
A NAŢIONALISMULUI ITALIAN
IN OPERA LUI VASILE ALECSANDRI
de GJaeor,e Han,ana

Martor ocular al războiului dintre Austriaci şi Italieni În 1859, Vasile
Alecsandri profund impresionat de vitejia şi devotamentul poporului italian
care lupta pentru câştigarea independentii, va scrie mai multe poezii in
care va sintetiza impresiile sale.
La Palestro este compusă din trei tablouri. Primul ne evocă vitejia
zuavilor italieni conduşi de regele Victor, viteaz Între viteji. Al doilea
tablou prin contrast ne prezintă o mamă care~şi învaţă copilul să se
roage Madonei pentru Iiberarea Patriei şi victoria războiului. In sfărşit,
al treilea tablou ne infăţişeaza triumful armatei italiene, entuziasmul sol.
daţilor care~şi proclama regele caporal. Poezia se termină prin două versuri de o nebanuită gingăşie - participarea copilului la entuziasmul
general:
,Şi cOţJl1a[

Sd

trăieşti,

strigri cu suflet de om
01 Victor, rege-galantom-!
(La Palestro).

Evocarea MUiliei dintre vânătorii italieni şi austriaci, ne aminteşte.
o baladă a lui Victor Hugo »La Melee«, unde e vorba despre lupta dintre
soldaţii Baronului normand Habert şi cei ai lui Ronan, prinţul Galilor. Observam aceiaşi manieră in descrierea bataliei, atmosfera de luptă inver:şunata şi crâncenă in care orice sentiment omenesc dispare:
,Pe dLa4 [a Pafestro, vitejii Zual'i,
Bersalienii sprinteni, Vânătorii bravi.
In oastea gnmam! s'amocă 'mpreuni1
cu al lor sânge sting focul ce tand•.

Şi

La Victor Hugo. gasim:
»Le signal est donn! - Parmi des flots de poudrr;
Lellrs pas coarls et pressis rOlllent comme la fOlldre.

.

...

.

'" , . .
.. ..
. . .. . . . . .
Le dellx masses de fer, il grand bronit ebraulfes,'
Brisent d'lln mfmt choc leur double front d'airaifl<.
(la Melee - Ballade septieme).
~
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Tabloul copilului care se roaga pentru liberarea patriei ne aminteşte
orientala lui Victor Hugo "L'enfant«, în care întâlnim un copil animat de
înalte sentimente de patriotism, faţa de ţara sa şi care doreşte sa-şi
razbune patria, cerând lui Victor Hugo, gloanţe şi praf de puşca. Tot
aşa micul italian se roagă Madonei:
»Şi

dă braţe

mie-mi

ca

să

pot combate

Cu. cei mari de-avalma pmtm libertate!«
însuşi procedeul de construire al poeziei este inspirat de
amintită, unde Victor Hugo ne prezinta În primul plan
tabloul sumbru al insulei Chios, nimicită de Turci, pentruca prin contrast
sa ne dea aparitia graţioasă a unui copil cu ochi albaştri, scaldaţi in
lacrămi, care se plimba trist intre ruine .

De altfel,

orientala mai sus

• Les Turcs ont passe !it: loui est ruine et deuil.
Chio, NJe des vins, n'est plus qll' un sombre ecueil.
•

'Ii

..

~+.~~.~'

•

•

..

'II

•

of

..

..

..

..

•

.• "." ..
..

•

oi'

•

..

..

..

~.

•

•

Tout est desert: mais non, selll prt1S des murs Iloinis,
Un enfant aux jeux bltlls, U/l ellfanl grec, assis,
Courbait sa tete !/Ilmi/iee.
Il avait pour asile, ;t avait pour appUl
Une blanche allbepine, ulle fleul', Comme lui
Dalls le grand ral'age oubliie·.
(L'enfant. V. Hugo).

Tot aşa Alecsandri ne prezintă În prima parte lupta, pentruc ca in
a doua să ne inhiţişeze gra ţîosul ba.ieţel italian, care se roaga pentru
patrie.
Dealtfel această poezie are la bază amintirile personale ale poetului,
din timpul când era ca martor ocular al bataliei dela Palestro şi Magenta,
amintiri pe care le confirmă intr'o scrisoare a sa, adresata. lui Ubidni.
Scrisoarea este datată din Milan, 10 Iunie 1859, (29 Mai) şi a fost pu·
blicată în ziarul "Steaua Dunarii".
"Eri imperatorele şi regele Victor Emanuel, s'au dus la catedrala,
unde au asistat ]a te~deum! In vieata mea n'am vazut nimic asemenea,
cu toate astea şti, că şi poporul nostru, ca şi acesta, cât de bine ştie a
face să se vadă entuziasmul sau. Buchetele plouau din balcoane intr'u
atâta încât cortegiul imparatesc şi regesc mergea pe un tapet de flori.
In mijlocul uliţii mari un om ţiind în. braţe un copilaş placut, îm brăcal
in zuav de gardă, se înainta spre Majestaţile Lor, baietelul dete impera·
torului o coroană de flori auruată cu cord ele de coloarele Franciei şi o
alta cu coloanele Pedemuntului (Alexandru Marcu, - Alecsandri şi Italia.
pag. 113).
.
Entuziasmul Italienilor este transpus in poezie prin bucuria soldaţi·
lor, care-şi proclamă regele, caporalul lor. Scena baeţelului ce ofera o
coroană de flori regelui este transpusă in oda de care ne-am ocupat,
in versurile:
HŞi

copilul

"Să trătşti,

strigă CII

suflet d~ om
o! Victor, R.ege.galafltom!·
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La Magenta ne evoca aspectul oraşului dupa o luptă cu Austriacii.
Perduta in noapte pe strazi şi În pieţe se aud gemete şi vaete, fiecare
ranit se pregateşte de moarte trimeţand ultimul g,î.nd, fie parintilor, fie
patriei. Dar peste acest tablou atât de macabru, veghiaza stralucirea
stelelor şi a lunii, in timp ce o pasăre ciripeşte vesel. Ca şi "La Palestro«, aceasta poezie este construita pe ace/aş procedeu al antitezei. In
primul plan Alecsandri ne prezinta tabloul Magentei infiorata de strigatul de durere al raniţilor, pentruca în al doilea moment să ne arate cum
totul este invăluit in linţoliul argintiu al ninsorii de stele şi cum
"Şi-o pasăre

dulce se'llgâtul duios
Cu al agolliei suspill dureros!"

In primul moment ne-am putea gândi, că scena privighetor ii care
trilurile peste mormanele de cadavre, este o influenţă a lui
Victor Hugo, totuşi cercetând scrisoarea pe care dl Marcu o publică în
studiul său »Alecsandri şi Italia« ne putem da seama, că şi această poezie este elaborata cu ajutorul amintirIlor personale.
»In noaptea care am trecut-o la Magenta, câţiva paşi dela un mare
local de raniţi care gemeau, un drăcuşor de privighetoare a cântat până
la ziua in gradina casei, pe care o locuiam". (Scrisoare catre Ubicini,
1859 Iunie 30).
»Coroana vieţii« este un poem dedicat femeilor italiene; poem in
care Alecsandri sintetizează conceptia de inalt patriotism, care le anima
În momente de grea cumpana pentru patria lor. Poemul incepe printr'un
tablou al Florenţii, adevărata gradina de desfatare şi dragoste.
lŞI inalţa

"La poetica

Florerzţa viaţa

Şi'n plăcere, şi'rt

amorar;,

curge'n ÎIlJlorire
de Jericire".

şi'n câlltări

Intr'o feerică noapte, sub balconul unui inalt palat, un cavaler îşi
, şopteşte serenada: după cum in vieata omul îşi ia drept sprijin pe Dum, nezeu, dupacum floarea caută însetata raza soarelui, tot aşa cavalerul
florentin cere castelanei să i se incredinţeze lui pentru a culege impre~
lină »f1oarea iubirii din rai«.
"Vin' să cuiegem sub alba lună
Floarea iubirii năsCllfă' n rai:
Precum albilla voios adună
Mierea plăcută pe jlori de Mai".

II

(Coroana

vieţIi)

In aceiaşi atmosfera de nostalgică chemare, fecioara din poezia
"lsc
hia«
a lui Lamartine, cântă
o
"Viens! t'amoneux si/enel, oecupe au lain l'espace
Viens du soir PrfS de moi respirer /a Jraichellr!"

L

o
t,

In ultima

strofă

a serenadei :

"Zi/ele noastre trec Cll grăbire
Urmând a soartei tainice legi,
Iar o zi scumpă, zi de iubire
Este coroana vieţii întregi!"
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găsim concepţia romantică
brede fericiri omeneşti aşa
strofă din »Meditaţiile lui

asupra fragilitaţii vieţii şi a trecatoarei şi şu~
cum se evidenţiază mai ales in urmatoarea
Lamartine« şi pe care Alecsandri o purta in

suflet:
" Un jouI' tombe, un autre se lt've
Le prinitmps va s'evanoil1r;
Chaqut fitur que le veni euleve
Nous dit: Hâta-vous d' en jOllir!"
(La Braache d'l"\:mendien

Nouvelks meditations.

sau
" Aimons-nous, o ma bien aimt:e!
Hâtons-nous d'ipuiser la coupe de la vie
Pmdant qu'elle est entre nos mairrs".
(Elegie) : Nouvelles meditations.

Castelana ii

răspunde

pe un ton cu adevarat cornelian:

• Toată fiinla cea simţi/oare
Cată un reaxăm mângâietor:
Italia tristă şi plângătoare
Cată un geniu libera lor •.

Numai luptând pentru apararea pattriei, castelana il va socoti demn
.
de dragostea sa.
In poemul său "Solfenino«. Alecsandri face apologia patriei şi a
patriotismnlui. Nimic nu este mai inaltator, ca plecarea tinerilor la batalie pentru a câştiga libertatea ţarii lor. Iluminaţi de razele unui foc tai~
nic ei merg convinşi spre victorie. Aşa au plecat la razboi bersalienii
italieni, ce aveau drept lozincă
-Coroana vieţii, fraft/or,
E moartea pmtru ţtară•.
(Solferino).

Vasile Alecsandri, ca şi Victor Hugo, ca şi Lord Byran, a fost un
romantic a cărui suflet a vi brat adânc pentru aspiraţiile naţionale ale
popoarelor subjugate. Luptând el însuşi pentru realizarea unita ţii noastre
Alecsandri a fost un sincer colaborator al Italienilor cari cautau să infrânga lăcomia Austriacilor. Lord Byron intr'un moment de entuziasm
merge şi luptă pentru independenţa Grecilor, găsindu-şi moartea la Missolonghi. Victor H uga scrie mâi multe orientale in care se resfrânge
toată simpatia lui pentru idealul de independenta al Grecilor. Vasile
Alecsandri lnsoţeşte armatele victorioase al Italienilor pe câmpul de
luptă dela Magenta şi Palestro şi dupa cum ne arata Dl A. Marcu ia
chiar note asupra mersului bataliei.
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NICULAE JIANU:

Lume mare, lume mare.
vândul meu corăbierul
Sara flutură pe mare
Să-ţi-cuprindă'n mâni fot cerul.
Lume mare, lume mare,
Ochii mei ifi frâng hotarul
Mâinile iţi strâng în zare
De pe drumuri tot amarui
Lume mare, lume mare
Somnul trupul ţi-I despică ...
Lume tristă, creşti în soare,
Pentru mine eşti prea mică.

%omenf rustic
Cântă

sara din fluer ca un pan
Brazii toţi ţinându-se de mâni,
Dănfuesc cu cânii dela stânt
Şi le cânfă'n frunză un cioban.
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Atâţia ani mă ispitesc in gând
Să~mi caut semnul vârstei în ceasloave
Tăiat de tata, ca să ştie când
l-a râs În casă plânset mult şi snoave,

in vremea strânsă ghem
Mă caut în colinde şi la
Mi-e dor de mine, omul
De nopţile cu daruri de

sub căpătâiu
denii;
cel-dintâi,
vedenii.

Icoana'n care sfântul a uitat
De ziua lui să~şi facă semnul crucii
Am dat-o jos din pod şi i-am spălat
Pervazul alb şi sfântului papucii
In drum, cu vinul, am eşit şi chem
Drumefii toţi, femeile şi câinii,
Să-mi cânte noaptea toafă şi să bem
De ziua mea tot rodul săptămânii.

O zi, ca orice zi din câte sânt.
O strâng la piept şi n'o găsesc mai albă
In toate câte'n mine le port salbă ...
Un pas mai mult în drumul spre mormânt.

năframă fi-e trudită
sborul cald al lacrimilor mut,
Ifi cauţi drumul vechiu în aşternut
Şi apa dintre vârste. neclintită.

A mânilor
Şi

Amurgurile cresc poveşfi albastre
Piciorul alb ţi-e cântec demodat ...
Luceferi trişti şi fete de'mpărat
In fiecare noapte mor În glas tre ,
In păr iţi
Pe frunte

joacă flăcări şi

vedenii,
anii goi ...
Ne'ngroapă depărtarea pe-amândoi
Şi cântă moartea'n praguri de utrenii.
ţi se'nchină
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Sunt cruce bătută 'ntre mânz'
Munte suit în calvar de lumini
Albă cunună de spini
Pe fruntea pământului cresc
Trupul mi-e cântec de lllt
Zadarnic şi slut
Trist, pentru oamenii goi şi nebuni,
Os pentru cânii cei buni
ureeri Îmi cântă în piept
Pe prispă aşteaptă un sfânt
uroapa imi creşte În piept
Şi singur sunt mort şi mormânt.

Caut să mi te aduc În minte
Târgui meu trist şi uitat ...
Să mă văd pe ulitele tale
Şi să te iubesc iar ca un copil cuminte
Să-ti depăn iar ghemuI străzilor
Să~fi ravnesc liniştea din fundul ogrăzilor
Să mă iei pe brate, să mă duci
In cântecul clopotelor la utrenii.
Să mă'nveti iară semnul unei cruci ...
Să- fi scoti scaunele la porti
Cum le scoteai Duminică sara
Când îti vorbea bunica despre morti
Iar fetele îti cântau toată vara.
Decând m'a furat gara mică
Şi trenul şchiopătând m'a dus peste hotar
Cine mai umblă noaptea hoinar ...
Şi de cânti tăi cui ii mai e frică?
Tot mai vin Joia tăranii
Sa~ti cumpere horbotele şi mărgelele,
Tot aşa de greu Îti trec anii
Şi tot atât de arar cad stelele ... ?
Am să viu cândva bătrân şi uitat
Tu să-mi tii lumânarea ca la denii
Pe ulitele tale să mă ştiu purtat,
Târgui celor mai frumoase vedenii ...
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812(' poale ştL.
Cât mă pot abate inapoi
Drumul poartă semne de ciobam
Şi miros de oi ...
Tintirimu/ creşte din ţărani
Palmele mi·s tari de bătături:
Semnul pânei chinuită'n arături
Şi'n urechi
Cântă jalea tulnicului vechi
Şi aşa cum sânt
Mirosind a stână. şj·a pământ
Simt in mine sânge de comori,
Ziduri de cetăţi
Şi păcate vechi de domnitori

Cine poate şti
Dacă nu s'a ridicat cândva
Un tăran, un cioban istet din vita mea ... ?
Cine poa te spune că n'a stat
Din străbunii mei, un împărat.. ·?
Poate sângele din mine a ucis
Zmeul din poveşti
fetele din vis
Şj·a peţit la curli împărăteşti.,.
Rătăcind pe drumul meu in jos
Poate că lIOÎU fi
Chiar nepotul Fătului·frumos,
...Cine poate şti?

:Jl(;zanlt0pl~
Oamenilor. oamenilor,
Nu vă. cer nici pâne nici pământ ...
Mâna n'o întind să-mi puneţi mila,
Trupul nu mi-! ard să"mi spuneţi sfânt,
Ochji mH tărăsc
Prin noroae sub ace/aş cer
Oameni buni
Nici vorba, nici tăcerea nu v'o cer.
Mila voastră, pasăre de lut,
(jândul mH îngreună şi mâna
Dragostea pe suflet când mi-o cerne
Drumul mi se pierde 'ntotdeauna.
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.!Jl(;arlea ?"'llelent'et'·
Astazi pentru mine nu mai eşti
Cântecul frumos de-odinioară.
Pentru suflet, floare nu mai creşti
Tristă şi albastră primăvară.

Trecem toti necunoscuti şi morti
Cântând flămânzi aceeaşi pâne ...
6ăudurile bat aceleaşi porti
Şi ni-s ochii. frate, ochi de câne ...
Dumnezeul nostru şi~a ucis
ingerii ... şi clopotele sfinte
Au tăcut ... luceferii din vis
Ne presoară noaptea peste minte
Ne vom întâlni f/ămânzi şi goi
Undeva ... pe-o ulifă pustie ...
Vom afla atunci că suntem noi
Şi-om muşca f/ămânzi din carnea vie.

Cărtilor, cărtilor,

Sufletul. rod pârgui! vi l-am dat
Gândul curat
Sânge pe zile l-am plâns ...
Nopfile toate
Ochii mi-i ard pentru voi
Trupul trudit vi-! desbrac
Nopfile albe, cânfece noi.

şi

ascult

Cărţilor, că rtilor •
Pâne şi vin imi sântefl pentru gând
Vechi şi adânc epitaf pentru când
Astăzi sau mâni
Stele târzii veti cădea dintre mâni.
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Se 'nşiruie pe lan convoiul
Supt focul soarelui măiestru,
5atul de somn, venea ciocoiul
Pe murgul ager, În bu iestru.
Descalecă şi

murgul toarce:
"Costan, ia calul de mi-I p!imbăI"
Un moş batran din pipa stoarce
Să nu dea cugetului limba.
Păşeşte liniştit in lan,
Se simte mulţumit ovre'tul:
~verea-i creşte an de an,
Şi gloata a muiit ca steiul.

ba prânz mâncarea e un IJaier
Şi nici pe unul nu-I imbie .. '
E atâta năbuşială 'n aier
Şi nici un IJăntişor n'adie.

c5ecerăloTll
Din zori când s'au trezit prigorii,
Ca'n valurile unui râu,
Prin lanul pârguit de grâu
Muncesc de zor secerătorii.
Treptat ogorul spre viroage,
Sărac de plete, se'nfioară.
ba rând, crestate ca pe sfoara,
5'aşterne grâul În poloage.
Zăduf. e soarele 'n amiază
Pe boltă nici un pic de nor,
Cinchită'n cot lângă razor
O mama pruncul alăptează.
Şi

boabe de sudoare grea

li curg din ciucurii

năpraznici:

.,Ai adormit odorul mamii.
De-acum ramai cu Dumnezeu"-
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FORUNCA A CINCEA
Legendă originală.
de A U G U 5 TAC. R tJ BEN E 5 C U
Tânărul plugar şedea pe pamânt inaintea staullliui deschis. Deasupra
lui bolta cerească privea In jos cu milioanele~i de ochi de stele. Alaturi
in staul dormit au pacinic oile şi mieii. In dosul lui se 'ntindeau lanurile
cu spicele aurii, pârgui te, iar in faţa se ridica casa parintească.
Toate respirau pace şi linişte; numai inima lui era chinuită de o
dogoare mistuitoare ce~l ardea mai tare ca focul şi~l secătuia mai mult,
ca frigurile cele mai neîndurate.
Pe vremea sărbătorilor de Paşti a plecat la oraş. In forfoteala veselă
un prezicător i s'a abatut in cale, care pentru câţiva sfanţi i-a profeţit
din stele. I~a aplicat mâna scorţoasa şi şi-a înfipt ochii sagetatori in fata lui.
- Soarta ta e in mâna unei femei ClI ochi de iasp. Femeia aceasta
va încrucişa drumul vieţii tale. Ea are sa-ţi fie totul şi totul îţi va fi
nimic pentru ea.
Feciorul aruncă la picioarele prezicatorului sfanţii de arama, apoi
s'a departat tacut. Mulţimea şi galagia îl ameţeau; îi era doar de liniştea
şi singurătatea obişnuită. Parasi oraşul şi apucă drumul spre acasa. Se
gândea la pa.mântu-i manos, in care fie care bob il rasplatea cu spice ce
aduceau rod însutit. Desigur şi oile îl aşteapta behaind.
lşî închipuia casa părintească răcoroasă, cu poliţele Încărcate cu
burdufuri pline de lapte şi uleiu, culcuşurile cu perini moi şi paturi ţesute
din par de capra. Şura şi ham barul de lânga casa stau goale, doar se
vor umplea şi ele cu grfllle la doua sa pUllllâni dupa Paşti la sarbatoarea
secerişului, când după obiceiul stramoşesc şi el va aduce Domnului prinos
din pârga roade lor şi din cei mai frumoşi miei.
Şi gândi şi la btttrânii săi parinti. Tatal cu părul carunt şi razimat
pe toiagul noduros incunjura casa încet, purtându~şi ochii jur împrejur.
Şi mama cu umerii gârboviti, cu privirea bUtndă în ochi ca floarea inu~
lui, cu parul alb ca lâna, a carui suviţe moi mereu iasă de sub mărama
neagră, pecând aşteapta la poa~ta să vază: nu~i vine încă fiul?
In drumul spre casă cete de cântăre\i ambulanti, negutatori de
schimb, fermecatori, vrăjitori şi scamatori de tot soiul treceau pe lânga
el. Feciorul se trase la o parte şi se opri lunga un hllciag.
Intreg ţinutul s'a liniştit. In umbra unui arbore mare de terpentin
era un idol de piatra. O femeie tinera sta razimata de el. Vestmântul
pestriţ ii era strâns la cingatoare cu brâu de arama. Zurgălăii dela
picioare îi sunau la tot pasul şi deasupra tâmplelor un şarpe de arama

86

HOTARUL

li ţinea prins părul negru ca corbul. Ochii ii ardeau ca două pietre de

iasp şi in faţa intunecată gura~i înfIorea. ca o moluşcă purpură. Feciorul
privi şi i se păru. că un deochiu blestemat l'a prins. Nu se putea
mişca din loc, Femeia îşi clătină capul şi şarpele de aramă zângănea in
jurul tâmplelor. Strigă către fecior:
- Ce mă priveşti aşa? Caută-ţi de drum!
Feciorul întinse mâna dornic spre ea:
- Vino cu mine in casa mea.
Ochii femeii scăpărau.
- Casa ta nu e casa mea, tatăl tau nu e tatăl meu şi credinţa ta
nu este a mea. Eu sunt din seminţia moabiţilor şi pentru cincisprezece
tai eri mă poţi cumpăra dela tatăl meu, fiindcă atât preţuieşte un sclav.
Totuşi nu-ţi lepada banii 'n fântâna că eu tot nu rămân la tine.
Ochii feciorului aruncau scântei.
- La mine poti sta pentru totdeauna, fiindcă tu-mi vei fi mie totul
şi totul imi va fi nimic pentru tine.
Femeia se apleca şi mireasmă ameţitoare de scorţişoară se răspândi
iiin bogăţia părului.
- Dacă goneşti pe tatal tău şi pe mumă~ta şi eu ii voiu părăsi pe
ai mei şi te voiu urma in casa ta. Asta o vreau.
Feciorul ameţi ca lovit in cap de o măciucă. Femeia râse sglobiu
"şi cu picioare uşoare de căprioară alergă in urma gloatei.
Feciorul îşi pleacă capul şi porni incet către casă. Simţea. că femeia ,
il pune la incercare grea. Ştia, că sub arborele de terpentin a întâlnit
pacatul. Voia să~i alungă gândul. lşi strânsese fruntea intre pumni şi se
gândea la munca apropiată a secerişului. Curând trebuia să inceapă şi
două mâini harnice ar avea mare trecere atunci. Tatăl său e bătrân, nu
poate munci. O femeie tineră lipseşte la casă. Cei doi bătrâni sunt numai
povara. Feciorul îşi lăsa mâinile in jos şi din nou se gândi la femeia cu
ochii de iasp.
Cum ajunse acasă, se şi apucă de lucru. Toată ziua se trudea din
răsputeri şi către seară cădea obosit In faţa staulului. Insa chipul femeii
fi urmărea zi şi noapte. După o noapte plină de chin intră in casă. Se
<lpri in faţa parinţilor şi privindu-i dârz le zise cu asprime:
- Plecaţi din această casă.
Tatal său se ridică şi îl privi in faţă.
- Asta ne-o judeci tu .nouă?
Mumă-sa îşi impreuna mâinile inasprite de lucru.
- Ce se va alege din tine singur, fiul meu?
Dar feciorul îşi intoarse privirea şi zise dârz din nou:
- Plecaţi!
Tatăl Îşi sfăşie vestmântul şi luând. un pumn de cenuşa din vatră
"şi~o presără pe capul cărunt. Luă traista şi toiagul. Mama puse o bucă
ţică de pâine in traistă şi-şi puse pe umeri marama cu ciucuri. Apoi se
luară de mână şi fără un cuvânt eşiră pe uşe. Au plecat pe drumul spre. i
munţi şi mergeau gărboviţi de parcă şi casa ar fi dus-o in spinare.
Feciorul eşi inaintea staulului şi se aşeză pe pământ. Simţea o
greutate de plumb în toate membrele. Ziua intreaga rămase împietrit
pe acelaş loc şi noaptea înstelată 11 găsea nedormit. Deodată i se inQ
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greu nară pleoapele şi dtzu in somn adânc. Iar in vis văzu tot, ce s'a
întâmplat cu părinţii sai.
Cei doi bătrâni se târeau impletecindu-se şi sprijinindu-se unul pe
altul. Mergeau spre drumul munţilor îndepărtaţi. Soarele era spre asfinţite, când au ajuns la poteca ce ducea intre munţi. Aici s'au oprit sdrobiţi de oboseală. In coasta muntelui deteră peste o peşteră in stâncă.
dar intrarea o astupa o lespede mare de piatra. Cei doi bătrâni priveau
nedumeriţi in jur.
In clipa aceia o mică ceată apăru pe cărarea ce şerpuia spre drumul mare al Ierusalimului. Inainte venea un moşneag cu privire blândă
şi'n urma lui pe indelete un catâr. Pe spatele catârului şedea o femeie
tânară, blândă, învelită în straie mohorâte. Alăturea catârului păşea un
copil cu părul auriu, care urmarea cu supunere bătrânlll. In faţa-i alba
ca crinulluceau doi ochi de stele, iar vestmântu-i lumina ca un nour alb
in bătaia soarelui.
Când văzu cei doi părinţi, copilul se opri la marginea drumului.
Bătrânul trecea inainte, iar catârul il urma incet. Copilul cu părul auriu
păşi in faţa peşterii şi atinse lespedea de piatră. Aceasta se ridică Încet
şi cei doi bătrâni intrară in peşteră. Căzură obosiţi pe pietrele acoperite
cu muşchi şi in chinul durerilor sufleteşti amândoi îşi acoperiră faţa.
Copilul cu buclele aurii incepe să scrie cu degetu-i alb pe lespedea
de piatră. Degetul săpa slove adânci În stâncă. Slovele se aprinseră una
câte una şi ardeau in zări de ilacări. Tremurând feciorul ceti de pe
lespede slovele de foc ale poruncei a cincea:
- Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mumă-ta!
Atunci copilul cu părul de aur atinse lespedea de piatră şi arătă
spre drumul ce ducea în câmpie. Lespedea se porni la drum şi cu slovele-i de foc se apropia tot mai mult de staulul oilor. Se opri in faţa
leciorului. Slovele ardeau in flacări de foc şi dogoarea din ele ardea faţa
şi ochii leciorului.
Deodată se desfăcu din lespede o bucăţică cât un bob de linte şi-i
căzu pe piept. EI o simţi grea CeH o piatră de moară ce~i apăsa inima
cu povara ei. In clipa urmatoare o ploaie de scântei sbură din slove şi
năpadi pământul. Feciorul Îşi freca ochii şi sări in picioare. Aici visul
sfârşise.

)
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Casa părintească ardea in va pai de foc in bezna nopţii şi scăn teile
cadeau pe pamânt. Feciorul îşi frângea mâinile disperat:
~ N'am acoperit jaratecul din vatră I
Vântul şuiera sălbatec şi mlcările sburau în sus. Coperişul scund
se surpa şi casa intreagă dogorea ca un jăratec enorm. Vârteju' de fum
acoperi câmpia. Incetul cu incetul din aer se lăsa rouă răcoroaşă pe
pamânt. Focul se stinse. Chiar şi pamântul respira boare gheţoasa. Din~
spre munţi bătea vânt tăios.
Feciorul se ghemui la pământ. Işi ascunse faţa 'n pălmi. Şi atunci,
in sufletul lui iaraş văzu bătrânii săi părinţi şezând în peşteră. Indăratul
lor stătea copilul cu părul auriu şH privea. Pe gura peşterii intra răcoa·
rea aspră a nopţii. Mama îşi ridica faţa udată de ~Iacrimi şi feciorul ii
auzi vocea jeluitoare:
- Fiul meu zace afară pe pământ rece şi nu-i cine să·l acopere.
De-aşi putea să-I învălui cu marama mea!
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Lua mărama de pe umeri ŞI ln chin neputincios o invârtea printre
mâini. Copilul cu buclele aurii Întinse Imîinile peste umerii ei. Ridică
marama, o avântă in aer şi-i zise poruncitor;
- Du-tel
Marama-i sbura din mâini ca o pasăre întunecata şi vântul o ducea
fâlfăind pe cărare in jos spre câmpie. Se opri inaintea staulului şi se
lăsa peste trupul infrigurat al feciorului. O ('aldura binefacătoare se răs
pândi dintr'ânsa şi-i strabătu membrele amorţite. Feciorul netezi mărama;
ciucurii moi ii mângăiau faţa ca o mână gingaşă de mama. Se ridică
greoi. Simţea, că abia poate paşi, fiindcă bucaţ!ca nevazuta din lespede
ii apasa inima cu o greutate neindurata.
Intr'acestea incepu să se ivească zorile. El păşea zapăcit in jurul
casei, prefăcută in tadune. Iată că de geaba şi-a gonit piuinţii. Aici nu-şi
mai poate aduce femeia cu ochi de iasp. Iar când ii apăru in gând chipul acelei femei, o căldură arzatoare il cuprinse. O 1 i-au mai ramas doar
oile! Şi lanurile sunt pline de grâne coapte. Va trage acoperiş peste staulul larg al oilor şi aici îşi va aduce apoi femeia cu ochii de iasp. 1 se
parea, că iarăş sta in faţa lui femeia cu straiele pestriţe şi-l priveşte cu
ochii plini de ispită. Dornic îşi întinse bratul în gol.
Atunci auzi un şuelat ascuţit de vânt şi vazu, cum nouri intunecaţi şi volburoşi se apropiau din toate părţile spre câmpie. Din poala lor
plina de primejdie cadeau bucati mari de piatra şi'n câteva clipe nimii:iră semănăturile bogate. Spicele fură strivite puzderie şi samânţele se
faeură una cu piatra şi noroiul. Bucatile de piatra cât pumnul i-au omorit şi oile, şi zaeeau gramada prin obor insângerate.
Din adapostul ruinelor casei părinteşti feciorul prive înmărmurit
pustiirea. Căzu la pf\mânt şi ramase nemişcat până seara. Iar atunet văzu
'Şi pentru a treia oara cu ochii săi sufleteşti imaginea parintilor lui, cari
priveau îngrijoraţi din peşteră cerul intunecat. Ei au vazut drumurile
acoperite cu bulgări de piatra şi au înţeles prapadul. Feciorul văzu lacri~
mile in ochii mamei sale şi auzea oItatul tânguios.:
- Fiul meu a rămas fara hrană. O, de aş putea să~i dau cea mai
de pe urma bucăţică de pâine!
lntinse mâna spre traista, dar copilul cu parul de aur îi preveni.
Atinse traista zicându-i:
- Du-te!
Trasta se avânta prin uşe şi un vânt aprig o smuci pe câmpie, peste
căi şi văi, până la pragul casei părinteşti, unde cazu la picioarele fecio~
rului. Acesta o apucă, scoase bucata de pâine. o strânse către obrajii
înlăcrim<\ţi şi muşca din ea cu lacomia Înfometatului.
Noaptea a petrecut-o în hamântări chinuitoare. De ce să se apuce
acum? Şi iarăşi fi apăru chipul femeii cu ochii de iasp şi cu zâmbetul
ademenitor. Dar daca ar cauta tribul păgân al moabiţilor, şi de aci inainte ar rătăci cu ei pe caile apucate de câmp? Se ridica numai decât şi
il porni la drum. Prin toate membrele simţea o durere cumplită. Bucata
nevăzută de lespede apasa ca o povoră groaznică asupra inimei sale.
Deodată îl cuprinse un cutremur. Abia îşi ridica picioarele ca de
plumb şi aproape în neştire inainta pe cale. Gâtul i se uscase şi simţea
o sete arzătoare. Lipsit de puteri se rezima de trunchiul unui copac.
Atunci ca din pământ eşiţi aprtrură În jurul lui gloate pistriţe de scama~
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tori, (',Întareţi nomazi, fermecatori şi vrajitori. Se invarteau in jurul lui
in Vlirtej ameţitor şi printre ei se'nvcîrtea şi femeia cu ochi de iasp. Feciorul ii ruga:
- Daţi-mi o înghiţitura de apa, că mor de sete!
Vilrtejul se opri. Infiorati se uitara la el şi femeia cu ochii de iasp
striga cu faţa schimonosita de groaza:
- Departeaza-te necllratllle! Fugiţi din calea leprosului!
Feciorul facu un pas spre ei, dar braţele amenintatoare aţintira
furci de fier asupra lui. Torturat de chinurile cumplite el incepu sa strige
şi atunci v<îrteiul disparu dintr'odata, ca inghiţit de pamânt. Feciorul işi
privi m<'tinile umflate şi acoperite cu pete vinete. lşi inalţa privirea spre cer
şi porni pe drumul ce-l ducea prin munţi. Se tari cu mare chin pilnă la
gura peşterii şi se pravali la parmînt. Gemea ca ranit de moarte:
- Mam~l!
In clipa urmatoare batr[mii lui p ..irinţi ii shHeau alâtllri. Se aplecara
asupra lui, dar el le striga disperat:
- Nu ma atingeţi, că sunt lepros!
Tatal se retrasa ingrozit, insa mama aplee<Îndu-se ii sprijini pe brate
capul acoperit dt' rani.
- Fiul meu!
De sub pleoapele umflate ale feciorului lacrimile curgeau şiroaie.
- Rau şi pacatos am fost faţa de voi!
Mmna raspunse bl<lnd:
- Eu imi amintesc numai de bUl1iltatea ta de odinioară.
Feciorul oha ac"lnc şi dureros:
- M'am lapadat de voi şi v'am gonit!
Mama-i mrlllgaia capul ferbinte.
Dar iara ne-ai gasit. Noi te-am aşteptat intr'una, fiul meu.
- M'aţi acoperit şi m'aţi hranit in mizeria mea.
- 0, de am fi putut sa-ţi dam şi mai mult!
- Iar acum m~\ primiţi în pacatele mele Parinţii mei, alungaţi-mii
dela voi!
Mama il privi cu ochii inlacrimaţi.
- Cum te~am putea goni dela noi 7 Sau te-am putea smulge din
inima noastra 7
Feciorul se sbatea gemilnd. Mama lşi ridica braţele rugtllldu-se:
- Doamne, Preaindurate,. m<lntueşte-mi copilul!
In clipa urmiltcare un cap auriu se apleca asupra colnavului şi o
mi1nil alba atinse fruntea învineţita. Atinti asupra lui ochii sai p,Hrunzatori de suflete şi-i zice încet:
- Alearg21 cu p<irinţii tai acasă şi zideşte din puterea ta casa voastra.
Iar c,ind va sosi ceasul mdntuirii, inima ta va scapa de povara ce o apasil.
Copilul cu piirul de aur eşi din peştera şi pleca pe cararea ce ducea
spre Ierusalim.
Faţa schimonosita a fedorului se netezi; îşi recapata culoarea să~
natoasă şi ranile de pe m<Îini disparuse! Simţea, cum li revine viaţa şi
puterea. Se ridica şi cu am{mdoua braţele işi cuprinse batrâniÎ săi parinţi.
- Sa mergem acasă la pamftntul nostru.
Iar cclnd sosira, din vreascuri şi din crengi impleti acoperiş deasupra stauIlllui şi din frunze uscate gilti loc de odihna.
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Din turma pustiită eşi o oaie scăpată ca prin minune şi o mulse
pentru bătrâni. Scotoci apoi securea şi ciocanul din cenuşe şi din tăciuni.
Taie copacii dela marginea drumului şi ciopli stâlpi din ei. Dela malul
isvorului căra piatră, pamânt şi nisip şi lucra din greu din zori pâmfn
amurg.
.
.
Dar ce era greutatea pietrelor şi a sacitor de nisip pe lângă povara,
ce purta în inimă [ Aceasta povară îl sufoca şi i se parea, că niciodata'
nu va mai scăpa de ea.
Casa se ridică vazând cu ochii. Păreţii fură zidiţi şi·i făcu şi aco~
perişul. Şi a sosit ceasul când feciorul îşi luă de mâini bătrânii lui pă~
rinţi şi intrara in casa.
.
Se oprira la mijlocul odaii. Tatăl işi ridică braţele spre cer şi se
inchină Stapânului ceresc. Apoi binecuvânta casa.
Fiul său stătu in genunchi inaintea lui şi cu smerenie adâncă il
implora;
_ Tată, binecuvântează·ma şi pe mine!
Mâinile tremurânde ale batrânului se lasara. incet in jos şi se odih· .
nira pe capul plecat de cainta. In clipa aceasta fiul simţi, ca in faţa lui
stă copilul cu părul de aur. Cu mânuţa lui alba li atinge inima şi ridkâ'
de pe ea povara nevăzut a, care ca un fulg uşor disparu in vântul de
primavară.

Augus'a C. Rabenesc.
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Cronica rimafă
l. Imi cereţi cronică rimată - şi-afară-i zvon de primăvară 1...
Pe străzi, agale, umblă vântul şi'ntr'un balcon glas de vioară
Topeşte'n note cristaline o amintire adormită ....
Din soare razele-ti aprinde porniri de patimi şi ispită 1....
i·
1 Imi cereti cronică rimată, cum la bodegă cereti sprit.
Sau .. Gloria" să se salveze, cereţi un "gol" să bage Eril I
Imi cereti cronică rimată, cu aere de disperati,
I
Strigând că numai ea desleagă punga atâtor abonati,
Care de patru ani de zile citesc .,Hotarul" ca să zică
Că e aşa şi pă dincolo 1... că este o biată fiţuică ...
Că-i prea istoric şi prea pudic 1... că e sărac în poezieI ...
Că nu e scris pe intelesul celor ce vor ... filozofie 1...
Imi cereti cronică rimată. cum cereti lui Aron Cotruş
. Să fie azi ce a fost .,mâine" şi mâine, ce-a mai fi ... acuş 1...
Imi cereti cronică rimată cum lui c. t. "Duminicale",
.
Sau lui /. Vulpe-o conferintă de .. "Ce sunt alea . .. haimana le j"
Dar [ce sunt eu la urma urmei!?... Nu sunt nici St., nici Senior.
Care În ,.Stirea'· scrie zilnic. aşa de ... dragul tuturor!
Şi n'am nici verva lui Coţoiu. să ştiu improviza pe loc
Discursuri lungi de-un kilometru. să ia auditoriu ... foci ...
Nu sunt. măcar, nici Dante Gherman. în •,Constitutie" ... debil
Şi nici inspector pela Muncă să bag din când in când fitil!·
Eu sunt ce-am fost şi rămân ăla!... De dragul unei nopţi cu stele
Mi-aşi pune sufletul in palmă, să il arunc până în ele ! ...
Afară zburdă primăvara ! ... De sfârcul crengilor se prinde
Le măngăe şi le sărută şi'n urma ei creanga-şi aprinde
Ochi albi, catifelati. ce'n soare Îşi scaldă bucuria mută ! ....
Un profesor de străjerie, se antrenează şi ... strănută ! ...
Un visător cu plete blonde, tuşeşte'n margini de trotuar
Şi confundând pe domnul Y. salută bietul ... un măgar!
Spre cimitir, un car funebru. se pierde'n marşul lui Chopin ....
Un fost parlamentar, se plânge că suferă de-un fel de spleen
• Şi că ar vrea să plece'n Indii, dar nu ca orice muritor,
I

••
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Ci cu mult zgomot. ca de pildă călare pe-un autotractor!
in parcuri se agită viaţa! ... Mănuşi de puf îşi pun castanii,
Pe un maidan se joacă rişca - gOlanii-şi fura gologaniif ...
intr'o fereastra-un tub de sticlă, aşteapta'n van o gura care
Il mozolea, să-arate stradei 6rozava-i poftă de ... mâncare ! ...
Un tip cu nod lavaliera, innegurat mereu la faţă,
Aşteaptă-un ,.Adevar'· s'apara în fiecare "Dimineaţa" 1, ..
_

_

_

_

__

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

...o..--

Imi cereţi cronică rimată !.. Dece nu-mi cereti să fac tumba!?
Să fiu atlet la circul Klulchi şi să dansez, pe strada. rumba I?
Să fiu un Urs, care se crede că e şi-un mare avocat.
Fiindca reuşi să stinga »electric«, un aprins contract!?
Să fiu Grozav - dar nu pe-o lună şi peste toti traznet sa cad,
Cum Barbul Eugen căzut-a pe ... şi dincolo ... de Arad!?
Să am soluţii de guverne, cum M. Mărcuş are parale "
Sii urc pământu'n vreo planetă, cu şaptezeci de macarale!?
Să fiu şi prim şi preşedinte şi-o bucăţică de .. primar
Din puţ in lac - ca şi Babescu -:- să ştiu şi eu aşa sa sar!
Imi cereţi cronica rimată!", Dece nu-mi cereţi să fiu crai,
Sau să dezgrop, ca Găvănescu. pe-un Oilrecare Monorai I?
Dece JIu-mi porunciti să umblu, În patru labe şi să zbier,
Că Frânghianii-s domni de viţă ... ca Ghiţa Sârbu e boer ....
Ca Siiartau e-un simplu ... mamoş ... şi că Pescariu e romist;
Că Ludoşan uraşte »cartea" şi-Aron Pittrutiu-i ... fripturist! ? ...
Vă rog să cereti astea toate, să vi le spună cine-o vrea
Eu nu mă bag in alte treburi .... rămân la meseria mea:
in luna (at margăritare
Şi diamant culeg din soare 1..
Mă joc cu cerul inflorit
Şi cum sunt şi pUţin smintit
Am să culeg din noapte stele,
Să vă trântesc, in cap, cu ele ! ...
Pan
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Ed. 1. Găvănescu Editura autorului.

Ioan Monotai Un istoric ardelean necunoscut

Unul dintre Întemeetorii .. Hotarului", prietenul nostru Ed. Găvănescu,
a dat la iveală recent, un studiu asupra necunoscutului istoric ardelean,
Ioan Monorai, fost paroh greco-catalic din comuna Cergăul Mare, din vecinătatea imediată a BlajulUI.
Importanţa acestui studiu, din punct de vedere istoric, credem că nu
va întârzia să fie relevată de specialişti, nouă revenindu· ne doar sarcina
anunţării faptului, pe care-l scontăm un nou triumf al injghebării culturale
dela Arad, cunoscută sub numirea de .Ateneul popular arădan".
Mulţi dintre cititorii noştri cunosc pasiunea dlui Găvănescu de-a cerceta hrisoavele şi dacă de data aceasta a reuşit să dea de-o arhivă destul
de bogată in vechi hrisoave, e meritul celui ce ştie să aleagă.
Arhiva din care a scos d. Găvănescu manuscrisul lui Ioan Monorai,
este aceia a Academiei Teologice din Arad şi anume in biblioteca lui Al.
Gavra, donată scoalei ara dane, ca un fost dascăI ce i-a fost.
Cauza care a dus acest manuscris in biblioteca lui AI. Gavra este cunoscută de specialişti, aceştia ştiind că În preajma anului 1830 AI. Gavra
"se agita pentru editarea de lucrări În limba română"; fapt care explică şi
existenţa mai multor manuscrise, printre cari şi câteva ale lui Ioan Barac,
socotite pierdute chiar de către regretatul cercetător de vechi documente
tera e, care a lost G. Bogdan Duică.
D. Găvănescu, tocmai penlru a reliefa faptul istoric in legătură cu intentiile lui Al. Gavra, Îşi deschide studiul închinând primul capitol "Proectelor editoriale ale lui AI. Gavra. Continuând in capitolul următor să se
ocupe despre viata lui Ioan Monorai, dsa. închină "Operei istorice a lui
Ioan Monorai" 45 de pagini, cu un cuprins dintre cele mai captivante.
In aceste pagini d. Ed. 1. Oăvănescu se ocupă paralel cu cele două
manuscrise ale aceleaşi istorii - unul în latineşte intitulat "Brevis Notitia
Rerum Dacicarum" şi altul cu litere slavone intitulat "Scurtă Cunoştinţă a
Lucrurilor Oachiei" Şi de această dată dsa. face dovada unei alese cuHurde specialitate, trecând peste fondul unde cele două manuscrise sunt ideni
tice, reliefând numai texetel e care deosebindu-se, nu fac altceva decât să se
completeze unul pe altul.
Din acest punct de vedere autorul studiului lui Ioan Monorai reuşeş!e
să ne prezinte intreaga operă a ~,necunoscutului istoric ardelean" aşa cum
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dsa. ].a subintitulat, îmbrăcând-o intr'o formă puţin obişnuită celor car.'
Intr'un studiu istoric, oboseală şi plictiseală
In vraful cărţilor cu conţinut istoric, d. Ed. L Oăvănescu adaugă, cu
eleganţa ce-I caracterizează, unul dintre cele mai preţioase studii apărute'
in ultimii ani.
Asupra valorii documentare a operei lui Ioan Monorai, dezgropată
atât de delicat de d. Ed. l. Găvănescu, rămâne să se ocupe cei cunoscători
şi cum suntem informaţi Q parle din ei s'au şi pronunţat aducând elogiile
cuvenite celui care într'o arhivă - dată aproape uitării - a ştiut să afle
o frântură de viaţă şi încă a unuia dintre cei mai bine pregătiti la Inceputul
secolului trecut.
văd

R. Cioflec -, "Vâr'ejul" roman
Editura "Adevărul"

D. Romulus Cioflec a scris un roman din viaţa ardeleană, cu ince put
sub dominatia streină, ca să-I inchee - fără motiv bine determinat - dincoace de izbânda marelui nostru ideal naţional.
Eroul principal Mitrea Căuş, pare frate bun cu Ion al dlui Rebreanu,
când e privit din punctul de vedere al dragostei de pământ şi ni se mai
pare rudă destul de apropiată cu Tudose Leahu, eroul romanului dlui general C. Manolache din "Sfânta dreptate", dacă îi privim latura destinului.·
Subiectul romanului dlui R. Cioflec este simplu; tot aşa de simplu ca
orice poveste in care !'Iementul intrigă nu este prea căutat.
.
Mitrea Căuş, moştenitorul de drept al unei bucăţi de pământ, se vede
de posedat de-Q parte din ea, din cauza unei mame vitrige care vicleană
cum ne· o arată autorul ştie să zăpăcească mintea tatălui, spre, aş-! inzestra
cu ea fiica adoptivă. De aici incepe ura eroului, pentru strâmbătatea socială
şi în dorinţa de-a rămâne fruntaş intre fruntaşii satului - aşa cum se socotea inainte de fără miii rea moştenirii - primeşte propunerea "fratelui de
sânge U Ghiţă Haimadai, să se facă hoţ de cai, pe care-i trece prin con·
trabandă În regatul pe-atunci liber. Mulţumită averii realizată prin acest fel
de contrabandă, Mitrea Căuş face parte din comitetul epitropi lor nouei biseriCi; visată de părintele Brânduşa, fapt care-I pune într'un conflict tacit cu
vechii rivali, pentru a-I descoperi drept ceaea ce era; un hoţ de cai.
,:
O judecată grăbită, ca toate judecăţilor românilor sub vechea stăpânire,
ca după câteva luni dela condamnare să intervină războiul mondial, tn care
MUrea Căuş săvârşeşte cele mai frumoa~e fapte de viteiie. Revenit acasă
"fratele lui de sânge", invalidul de războiu Ghită Haimadai, il pune În faţa
unei realităţi crude: părintele Brăduşea. socotindu.l mort incopcează la averea
bisericii şi restul de moştenre al eroului. O scurtă sfadă, in toiul căruia
părintele îi aruncă epiteul de hoţ de cai, după care Mitrea Căuş - despuiat total de avere mai întăi de-un părink nesocotit şi mai apoi de·o faţă
bisericească - revine la vech"a lui mecerie de-a fura cai.
Uneltirile răivoitorilor ii aruncă tn sarcină tot felul de crime şi nu trece
mult ca blândul Mitrea Căuş să ne fie arătat drept cea mai cumplită fiară
omenească a ţinutului. Necunoscând nimic din tot ce se vorbea pe socoteala
lui, eroul Încearcă o revenire la cămin, pentru a-şi ridica familia - soţia
şi un copil pentru a·i duce cu el in alt ţinut. unde el făcuse toale demer·
surile spre a se călugări. E prins de jandarmi şi tmpuşcat - fapta fiind
socotită o foarte mare ispravă socială.

.
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E semnificativ sfârşitul romanului, În paginile căruia "fratele de sângeGhiţii Hai madai rămâne singur În faţa morlii proaspăt inchise şi cu laşitatea
smulsă de beţie OI rosteşte de trei ori:" Veşnica ta pomenire, Mi1rel. .. Veş
nica ta pomenire ... Veşnică să-ţi fie pomenirea, Mitrel ... - şi ridicând ochii
spre Apus, pe unde se scurgea lumina zilei, izbucni fără cumpăt cu ochii
lăcrămând in tremur: .,Scuipă-mă, MitreI ... Scuipă-mă, că's beat!".
D. Romulus Cioflec analizând acest anecdotic in cele aproape 300 de
pagini, face dovada stăpânirii unui limbaj specIfic ţinutului ardelenesc, de
care insă făcând prea mare uz, uită că scade valoarea operii literare proprii.
E. Lovinescu "Isforia Li'erafurii române confemporane 1900-1937"

Editura Socec.

Bucureşti.

Cum singur mărturişeşte În prefată, criticul nostru ce) mai autorizat,
spune că nu "bate drumuri noi" ci îşi continuă opera apărută in cinci volume. Şi d. E. Lovinescu işi deschide acest ultim volum - al VI-lea cu ,.Evoluţia ideologiei literare" şi anume cu epoca "Semănătorismului".
Incepând cu Mihail Eminescu - in poezie şi o termină cu G. Bogdan Duică.
atunci când in aceiaşi epocă vorbeşte şi de critica semănătoristă.
Şi d. E Lovinescu Îşi condinuă firul "evoluHei ideologice literare".
trecând-o prin toate filierile cunoscute, ocupând compact 382 pagini de care
de cea mai veridică atenţie dată până În prezent Istoriei literare contemporane.
Că binecunoscutul critic bucureştean are anumite preferinţe pentru o
Istorie literară, prea vecină cu Capitala, faptul ne este cunoscut şi n'avem
căderea să-I discutăm. D. E. Lovinescu a fost nu odată acuzat că dsa. se
ocupă exclusiv de mişcarea literară a Bucureştilor şi că pentru ceialaltă miş
care literară - a Provinciei - are desgustul pe care'J afişează parvenitul
proprietar a unui imobil din inima Capitalei pentru mahalaua din rândurile
dreia a ieşitl
Din acest simplu considerent întâlnim în Istoria literaturei române contemporane a dlui Eugen Lovinescu, foarte multe nume cari n'au mai nimic
comun cu literatura ultimelor decenii.
Din respectul pe care-I păstrăm Însă criticului, ne permitem a trece
peste această "scăpare din vedere", recunoscând că ultima dsale carte de
critică literară este totuşi cea mai completă, in rândul celor cari au apărut
până in prezent.
(a. n.)

Literatura de scandal
~
1
~

•
:!

Una dintre cele mai aprig discutate probleme spirituale in ultimii
ani rămâne, fără indoială. cea purtată in jurul literaturii de scandal.
Explicaţia este simplă: in fruntea
celor două tabere. Întrate in lupta

de exterminare, se găsi au d·nii Nicolae Iorga şi Tudor Arghezi. două
figuri dominante ale scrisulHi românesc, ca să nu mai pomenim ~i alte
nume indestul de talentate, indiferent
din care tabără fac parte.
Dar problema insăşi a transpunerii

96

HOTARUL

sentimentelor scabroase in titeratură
era deajuns de interesantă ca să stârniască o vie curiozitate şi să dea
loc la patimi şi discuţii intermediabile.
Ultima salvă trasă În creştetul a·
cestei delicate probleme este cartea
d-lui N. Georgescu Cocoş: bitef'afuf'o
de scandal, care cuprinde pagini
pline de vervă şi spirit satiric, Autorul disecă cu multă cruzime literatura decadentă. cu reproduceri caracteristice din operile incriminate
O carte care te antrenează s'o citeşti fără întrerupere până la ultimul rând.
Discuţia in iurulliteraturii de scandal va continua. Cartea d-Iui N.
Georgescu-Cocoş,
fiind doar un
scurt popas, reclamat de beligeranti
ca să-şi lustruiască din nou săbiile.
Şi dacă unii dintre scriitorii noştri
reputati pledează cu ardoare pentru
arta fără hotare, publicul o respinge
cu desgust, pentrucă trebue să creş
tem tineretul în cultul frumosului şi
ferit de ori ce fel de ameţeli spurcate.
Ceeace este urât şi inferior - nu
poate fi transformat În sublim, ori
care ar fi condeiul aceluia ce tratează asemenea subiecte.
Şi nici nu este necesar să reuşească.

Un centenar
"'Gazeta Transilvaniei"
La

Braşov,

istoria

naţională

îm-

brăţişează astăzi un capitol de glorie
gazetărească, Încheiat după o sută

de ani de vreri

şi

nobile sentimente

româneşti.

»Gazeta Transilvaniei" se conde lin secol, cu istoria patriei, pentru eliberarea şi mândria
căreia s'au trudit mai multe generaţii de luptători ai condeiului.
Gazeta lui Gh. Bariţiu, Andrei şi
fundă,

Iacob Mureşianu este cea mai veche
publicaţie din câ:e avem şi singura
care şi-a putut serba Jubileul de o
tăsu de ani.

:
'

Acest singur merit să-I aibă numai "Gazeta Transilvaniei" şi este f
deajuns ca să fie cinstit astăzi cu
cea mai mare pietate, pentrucă este
un eveniment cum nua mai cunoscut altul scrisul românesc.
Dar prea cinstita publicatie dela '.
Braşov are merite mult mai mari
decât blazonul unui centenar de"
apariţie.
,:
Pentru limba şi cultura naţională,
"Gazeta Transilvaniei" a făcut cât
poate face o academie de savanţi,
timp de câteva decenii.
'
Iar pentru emanciparea politică a
neamului, foaia lui Gh. Bariţiu a
făcut cât toate generaţiile de glorioşi
luptători naţionalişti, pentrucă a fost,
tribuna lor de afirmare şi luptă
neobosită.

Dacă În curând vom sărbători
douzeci de ani dela unirea Ardea-'
lului, să ne aducem aminte că "Ga- '
zeta Transîlvaniei" a luptat, înee.,
pând acum un secol, penlru această
sacră unire.
Inalţi şi prăpăstioŞi au fost munţii
pe care a trebuit să-i dărîme marea
gazetă până când sta împlinit visul!
unirii.
La radio d. dr. Voicu Niţescu, ani- '
matorul de azi al "Gazetei Transil- :
vaniei" ne·a povestit istoria ferme·
cată a sărbătoarei dela Braşov.
Am aseultat-o cu emoţie şi smerenie, ştiind că defiia istoria ţării prin
faţa minţii noastre.
Centenarul "Gazetei Transilvaniei"
l-a intrevăzut Mihail Kogălniceanu;.
noi, l-am trăit aievea.
Cei care vor veni după noi, să '
facă astfel ca alţii să-i trăiască bi- ,
centenarul ...

Ion 1. Pogana
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