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CU DUMNEZEU INAINTE 
73 Aprilie 7937] 

Numai prin ştiinţă şi numai prin credinţă, 
România Mare poate să ajungă România Tare, 
Area cinstită de prieteni şi temulă de duşmani. 

Acesta este crezul meu cel de toate zilele, de 
douăzeci de ani într'una, dela război încoace. 

Cu acest crez am tipărit cărticica de fală. 
Sunt îni ea învălături alese, scrise pe înțelesul 
tuturor. Am pus în ea toată căldura sufletului 
meu şi dragostea nemărpinită pentru neamul 
meu. | 

Sunt în ea cronici ştiinţifice şi imnuri de 
slavă tipărite mai întâi în Neamul Românesc 
pentru popor, frei ani într'una, câte două în 
fiecare lună, la data arătată la fiecare în parte. 

Oameni buni, ajutați-mă să văspândesc ştiinţă 
şi credință prea curate. 

Suntem în urma luturor neamurilor civili 
zate îu ce Briveşte scrisul şi cetitul de cărți de 
şti infă. 
Nimeni nu ajută tipărirea cărților de ştiinţă. 

Prea Dufini se gândesc la ele. Păcat de moarte. 
Scăderile de azi, aşa de multe, aşa de mari şi 
care ne fac atât de rău, vin de acolo că ştiinia 
mare trecere în România Mare. Nu mai merge 
așa. Trebuie să cetim mai mult cărți de ştiinţă.



IV 

Și, mai ales, trebuie să citească școlarii din 
* clasa opta de liceu cărți de ştiinjă ca cea de 
/ală, scrisă în limbă românească, pentru nea 
iul românesc. : 

x 

Laude şi mulțumiri aduc din toată inima 
domului inginer |. |. Prundeahu, asistent uni— 
verstilar, pentru tragerea de inimă cu care a 
ajuta! pe profesorul său la tipărirea cărţii, 
la așezarea în pagini şt la îndreptarea greşelilor. 

Mulţumesc din toată inima domnului |. N. 
Copuzeanu, a/f elev al meu, licenţiat în ştiinjele 
fizico-chimice, Patron şi meşter tipograf, pentru 
îngrijirea cu care a tipărit şi cartea de /ată, 
a şasea la rând din cele scoase din teascurile sale. 

Mulţumesc cu recunoştinţă domnului pictor 
Victor Bălan pentru coperta prea frumoasă în 
patru colori, compoziție originală care va fi 
adiiirată de toți cititorii. 

Multumesc deasemenea Institutului de arte 
Srafice „Luceafărul“ Pentru meșteșugul desă 
vârşit cu care a bărit în patru colori această 
copertă. 

x 

Profesori şi Profesoare, oameni dornici de 
invățătură din România Mare, citiți. această 
carte. 

Porneşte la drum, cu Diwnnezeu înainte, căr- 
ticica mea şi spune tuturor că le-a scris ușa 
oii, tare se închină la ştiinţă şi credință, şi la 
stumpa noastră Românie înâinle de orice. 

G. G. LONGINESCU 

BUCUREŞTI, iii 
Sir. Ahârei Mureşănu ra, 
colt cu strada Anul 7848



Știință şi credinţă 

1 Ianuarie 1932 

Ajută-mi, Doamne, să scriu ştiinţă pentru nea- 

mul românesc. Fă, Doamne, ca scrisul meu să fie 

pe înţelesul tuturor şi du-l până'n satele cele mai 
mici din ţara mea iubită, Fă, Doamne, să intre 

gândurile mele în văgăunile întunecate şi reci din 
mintea şi sufletul a milioane de Români. A sunat 

ceasul să cinstim şi noi ştiinţa aşa cum o cinstesc 

toate neamurile de pe pământ. Numai prin ştiinţă 
şi numai prin credinţă România Mare poate să 

ajungă România Tare. Numai prin credinţă şi 

numai prin ştiinţă putem seca mlaştinele care' ne 

otrăvesc suiletele. Să ardem ceia ce cinstim azi: 

lenea şi necinstea şi să ne închinăm ia muncă şi 

la cinste. 

Ştiinţa înseamnă muncă şi munca înseamnă 

cinste. Toţi oamenii de ştiinţă au fost oameni 

muncitori şi oameni cinstiţi. Mulţi oameni de 

ştiinţă au dus o viaţă chinuită. Mulţi oameni de 

ştiinţă ca şi marțirii credinței şi-au dat viaţa 

pentru mântuirea omenirei. 

Oamenii de ştiinţă adevărați au îost tot atât 

de modeşti pe cât erau de mari. Oamenii de ştiinţă. 

adevăraţi nu se aseamănă cu şarlatanii ce scot 

panglici pe nas, la toate răspântiile, şi care bat 

toba mare şi asurzesc lumea cu laudele lor. Aşa



  

nici măcar de bordeie în pământ. Tot ce puteau 

face strămoşii noştri atunci era să se ascundă în 

codrul des, frate cu Românul. Tot ce puteau face 

ei atunci era să scapi de peire comoara cea mai 

scumpă moştenită dela strămoşii lor. Această co- 

moară scumpă era sufletul lor, plin de toate 

darurile alese moştenite de la Daci, de la Romani 

şi de la înaintaşii lor. Acest suilet sa dovedit 

mai trainic decât piatra cea mai tare şi mai 

frumos decât florile de piatră cele mai frumoase. 

Mintea e rece, inima e caldă. Una fără alta e 

iarnă fără vară. Mintea face genii, inima eroi. 

Noi n'am avut genii în trecutul nostru, şi nici ele 
mar îi avut ce face pentru noi. In schimb, tot 

neamul nostru a fost un neam de eroi şi tot tre- 

cutul nostru un trecut eroic. 

Noi mam avut parte, ca cei din Apus, de'Evul 

Mediu care le-a dat o administraţie bună. Cei din 

Apus îşi rânduiau viaţa după sunetul clopotului, 
care îi scula dimineaţa la ceasul hotărit, care îi 
punea să se spele, să se închine, să măture casa, 
să muncească, să mănânce, să se odihnească după 
cum le suna el. La noi se trăgeau clopotele când 
năvăleau Tătarii, Turcii, Lehii, Ungurii şi pornia 
Românul în bejenie cu ce putea lua în grabă. 

Vremurile acestea jalnice, Doamne, s'au dus 
pentru totdeauna pe pustii. Azi trăim zile fericite 
în România Mare a lui Carol al II-lea. 

Ajută-ne, Doamne, s'o facem şi Românie Tare 
prin ştiinţă şi credinţă, prin cinste, prin muncă şi 
prin împlinirea datoriei. Amin.



III. 

Omul de ştiinţă 

1 Februarie 1932 

In revista Wafura, candelă în care, de un sfert 

de veac, arde untdelemnul prea-curat al ştiinţei şi 

al dragostei de neamul românesc, am făcut o 
dare de seamă despre o carte minunată. Spuneam, 

acum opt ani, că această carte „de savant” pe 

franțuzeşte, omul de ştiinţă pe româneşte, e cea 

mai caldă închinare ce s'a adus până azi celui 
mai curat dintre oameni, om care se chinueşte şi 

se mistuie pe el pentru a lumina pe aljii şi a-i 

face fericiţi. Această cărticică, de 127 de pagini 

mititele, este de la început până la sfârşit o 

armonie fermecătoare de cuvinte şi de idei, de 
îndemnuri şi de sfaturi. Autorul acestei cărticele 

este Charles Richet, profesor de fisiologie la 

universitatea din Paris, laureat cu premiul Nobel 

pentru descoperirile sale mari, un scriitor de 
mâna întâiu şi un cunoscător adânc de suflete 

omeneşti. Charles Richet a văzut multe, a învăţat 

multe şi a cunoscut pe mulţi. De aceia, ici laudă 

cum se cuvine pe un Pasteur şi Berthelot şi pe



  

atâţia învăţaţi mari, iar colo pişcă, şfichiueşte şi 
biciueşte de-a binelea păcate „cen mod fatal 

legate-s de-o mână de pământ”, cum ar spune 

Eminescu. 
Cartea începe cu întrebarea: ce este un om de 

ştiinţă? Arată virtuțile şi păcatele omului de 

ştiinţă, spune câteva cuvinte despre nevestele lor, 
vorbeşte de vizitele academice, arată în câie feluri 

poate fi un om de ştiinţă, ia la vale pe anume 
oameni de ştiinţă, vorbeşte mai pe larg despre 

câţiva oameni de ştiinţă străluciți, arată cum se 

zămislesc experienţele, cum se lucrează în labo- 

ratoare şi ce parte mare a avut de multe ori 

întâmplarea la facerea descoperirilor. 

Să arăt azi ce este un om de şiiință. Un în- 

giner, care aruncă poduri peste ape sau conduce 

construirea unei corăbii, nu e om de ştiinţă, cu 

toate că e plin de ştiinţă până la urechi. Un doctor 

care îngrijeşte de un bolnav nu e om de ştiinţă şi, 

tot așa, nici chirurgul care face operații nu e om 

de ştiinţă, oricât de multă ştiinţă ştie şi unul şi 
altul. Şi tot aşa nici farmacistul care face doctorii 
nu e om de ştiinţă. Şi inginerul şi medicul şi far- 
macistul sunt profesionişti, cari se folosesc de 
ştiinţa omului de ştiinţă. Un om de ştiinţă e un 
om care face descoperiri, care găseşte adevăruri 

„necunoscute până la el. Pasteur a făcut în două- 
„zeci de ani cât n'au făcut în douăzeci de veacuri 
cei mai straşnici doctori pentru medicină. Mai



pe româneşte: nici salcia pom, nici ci profesionistul 

om de ştiinţă: 
Oamenii de ştiinţă, spune Charles Richet, nu 

sunt nici mai buni nici mai răi ca ceilalţi oameni. 

Printre ei sunt unii minunat de înzestrați la minte, 

iar alţii prostuţi de tot. Unii sunt zgârciţi, alţii 

tisipitori. Unii suni virtuoşi, alţii stricaţi. Unii 
iuți la mânie, alţii potoliţi. Unii palavragii, alţii 

tăcuţi. Unii sunt veseli, alţii trişti. 

Ocupațiile omului de ştiinţă sunt, de-asemenea, 

foarte diferite. Matematicul e afundat în abstrac- 

ţii, uneori frumoase; geologul bate drumurile şi 

sfărâmă pietre; chimistul, închis în laborator, 

distilă, cântăreşte, filtrează, cristalizează; îizio- 

logisiul se înconjoară de animale, care miroase 

tău, face determinări de zahăr, de azot, măsoară 
presiunea arterială şi supraveghează hrănirea co- 
bailor săi; botanistul cutreeră câmpul şi pădurile 

pentru a culege flori şi, cu ochiul înţepenit la 

mmicroszop, caută să pătrundă ta nele celulei; estro» 

nomul se frământă cu pagini încărcate cu ciire; 
paleograîul se încăpăţânează să deslege perga- 

mente încurcaie. 

Toţi învățații au sufletul curat şi cu toţii se 

închină la adevăr pentru adevăr. Pentru ei ştiinţa 

e o religie. Dragostea pentru adevărul ascuns în 
lucruri îl face pe omul de ştiinţă să lucreze ani 

întregi închis în laborator. Nu pentru a avea ono- 
ruri şi decorații se chinueşte el, ci fiindcă vede 

înaintea lui probleme a căror deslegare poate îi
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plină de măreție. Omul de ştiinţă îşi închipuie că, 
prin talentul şi prin străduinţele lui, va găsi ce 
n'a găsit nimeni până la el, un fapt nou, o lege 
neașteptată. Omul de ştiinţă î îşi închină toată viaţa 
lui la căutarea adevărului şi, prin aceasta, stă sus, 
sus de tot, de-asupra celorialți oameni. Oameni 
de ştiinţă înseamnă tot ce-i mai nobil în specia 
omenească. Nu sunt Dumnezei, dar nu sunt la- 
comi, nu spun minciuni şi nu urăsc. Oamenii de 
ştiinţă, adaogă Charles Richet, iubesc ce-i îru= 
mos, ce-i bun, ce-i drept. Ei ştiu că prin munca 
lor va licări odată o slabă lumină în bezna în 
care bâjbâie omenirea. 

Poţi uneori să râzi de omul de ştiinţă. Dar, ia 
seama: în dosul lui e adevărul cel atotputernic 
care îngheaţă de groază pe cei ce râd de el,



IV. 

Prigonirea ştiinţei 

16 Februarie 1932 

Să fim drepţi. Ştiinţa e azi cinstită, cum am 
spus, şi prea cinstită de neamurile din Apus. 

Dar ma fost întotdeauna aşa. A fost o vreme când 

ştiinţa era prigonită şi când oamenii de ştiinţă 

erau goniţi din loc în loc şi din ţară în ţară. A 

fost o vreme când ştiinţa era afurisită, ca ceva 

drăcesc, şi când oamenii de ştiinţă erau batjo- 

coriţi, schingiuiţi în închisori şi unii arşi de vii. 

Cu aşa fapte se înjosiră oamenii de altă dată din 

Apusul lăudat. | : 

Să dăm câteva dovezi. Le spicuiesc tot din 
„Omul de ştiinţă” de Charles Richet. 

Cu renaşterea italiană răsare respectul şi cultul 

ştiinţii. 

Două feluri de învăţaţi au trăit pe atunci. Unii, 
profesori în Universităţi, în robă, cu titluri, cu 

pergamente, cu diplome, învățau pe şcolari ce 

învăţaseră şi ei, amestecând pe sfântul Zoma 

VAguin cu Hristotel; nu inventează nimic, dar 

tună şi fulgeră contra celor ce inventează. Se 

închideau în biblioteci şi au trăit fără niciun folos 
pentru ştiinţă. 

Ceilalţi, din contra, sunt vântură-ţară, călăto= 
find de la o Universitate. la alța, din Italia,
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Franţa, Germania, Boemia, nestatornici în cerce- 

tările lor, doritori să ştie lucruri nouă, nemulţu- 
" miţi cu ce ştiau cei vechi, cu ochii întorşi spre 

viitor şi nu spre trecut. Nu mai respectă pe sfântul 
Toma şi pe Aristotel, se expun la îulgerele Bise- 

ricii şi la râsul mulțimii. Ei au primenit ştiinţa. 

Galilei, izgonit din Pisa, se duce la Padua şi 

apoi la Florenţa, cinstit şi hulit totodată. Pus 
în închisoare, trebue să se lepede prin jurământ 

de greşelile lui. Ce greşeli sublime! 

Descartes, izgonit şi el, moare în Suedia, după 
ce a dus o viață grea de soldat, fisician, filosof 

şi medic. 

Vesale, mare anatomist, trece de la Bruxel la 
Paris, pe urmă în Bolonia şi apoi la Pisa, şi, silit 
să ispăşească o crimă închipuită, în pământul 
sfânt se îneacă mort de foame. 

Bernard de Palissy, unul din inventatorii cei 
mai iscoditori din toate timpurile, unul din înte- 
meietorii geologiei, artist fermecător, moare în 
închisoare în Bastilia. 

Michel Servet, medic şi teolog, vestit învăţat 
spaniol, se duce la Tulusa, la Lion, la Paris, la 
Viena şi, prigonit pretutindeni, fuge la Geneva, 
unde e ars de viu de Calvin. 

Harvey, care a descoperit circulaţia sângelsi, 
după ce a studiat în Franţa şi Italia, se întoarce 
la Londra, unde îşi vede casa jefuită de poporul 
de jos. | | 
“Ambrois . Par€,: chirurgul vestit, care, spunea



il 

  

despre bolnavul tămăduit de el: „eu l-am operat, 

Dumnezeu l-a vindecat”, scapă de moarte numai 
prin protecția personală a lui Carol al IX-lea. 

Atanase Kircher, inventator şi învăţat mare, 

germân şi iesuit, e izgonit din Germania, fuge la 

Avignon, apoi ia Roma, unde e prigonit mai 
departe. 

Copernic, vestitul astronom polonez, care a 

dovedit că planetele se învârtesc în jurul soa- 
felui şi în jurul lor, a fost osândit de Papa şi nu 
şi-a văzut cartea tipărită decât în ziua morţii. 

kKEpier, care a descoperit legile, ce-i poartă 
numele, priviioare la mişcarea planetelor în jurul 
soarelui, a trăit în sărăcie cumplită. 

Andrei Cesalpin, cu toate că era doctorul Papei, 

este învinuit de ateism, de panteism, de vrăji- 

_torie şi dat pe mâna inchiziţiei, care l-a dat gata. 

Toţi aceşti învățați sunt numele cele mai mari 

ale ştiinţii din vremea lor. 

Şi azi, spune Charles Richet, ca şi în veacul al 
XVI-lea, sunt două tabere de învăţaţi: de lup- 

tători şi de mulţumiţi. Propăşirea se datoreşte 
poate mai mult la acei cari luptă decât la acei 
cari siau mulţumiţi. 

Cu începutul veacului al XVIII-lea, şi cu aju- 
torul lui Voi/faire mai ales, obiceiurile se schimbă. 
Respectul şi admiraţia se îndreaptă spre omul 
e. ştiinţă. 

Ştiinţa trebue să fie stăpâna lumii şi viitorul 

omenirii atârnă de ştiinţă, spunea Voltaire, 

 



V. 

Jertia pentru ştiinţă 

7 Martie 1932 

Şi, cum spuneam, a fost o vreme în care 
ştiinţa era prigonită şi aturisită, iar oamenii de 
ştiinţă goniţi din loc în loc, schingiuiţi şi arşi 
de vii. Și aceasta s'a întâmplat în Apusul lăudat, 
care tocmai prin această purtare s'a civilizat. 
La fel au pătimit şi mucenicii credinței noastre 
strămoşeşti, de la răstignirea blândului şi dum- 
nezeescului Isus până la arderea celor dintâiu 
creştini pentru desfătarea lui Neron, până la 
răstignirea lui Sf. Petru, cu capu 'n jos, şi Până 
la cei schingiuiţi de inchiziţie. 

La fel şi neamul nostru românesc a trecut prin 
tot felul de suterinţi. 7udor Vladimirescu, Horia, 
Cloșca şi Crișan, Avram Iancu, atâţia şi atâţia au 
plătit cu viaţa lor încercările de a deschide un 
drum nou şi mai bun pentru neamul din care 
făceau parte. Wicolae Filipescu m'avu parte la 
înmormântarea lui nici măcar de sunetul clopo- 
telor, care erau trase numai la venirea duşma- 
nului prin văzduh, Doctorul /sfra; s'a stins într'o 
cameră de spital din Institutul Pasteur din Paris, 
acum patrusprezece ani, departe de patria pe care 
O iubise şi pentru care a muncit. A murit cu 
jalea în suflet, văzându-și . patria răstignită, şi
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fără bucuria de a fi apucat învierea şi înălțarea 
ei. E par'că un făcut ca orice izbândă să fie 
plătită cu jertfă şi suferinţă. | 

- Povestea Meşterului Manole, care şi-a zidit 
nevasta de vie ca să-i trăiască mănăstirea, e mai 
răspândită decât ne închipuim. Mi-aduc aminte 
cum în copilărie mă sfătuia bunica să nu stau pe 
unde se zidiau case nouă. Imi spunea că zidarii, 
ca să nu li se strice temelia şi bolțile, iau umbra 
oamenilor cu o sfoară pe care o pune apoi între 
cărămizi. Era credinţa că acela, căruia îi s'a luat 
umbra, moare în scurtă vreme pentru a da viaţă 
casei, care altfel s'ar fi prăbuşit. 

E grozavă această lege a jertfei pentru izbândă, 
De cele mai multe ori însă jertfa nici nu se vede. 
Suferințele sunt multe şi de tot felul. Cutare în- 
văţat şi-a pierdut viața încercând o experienţă; 
cutare alt învăţat, când a descoperit clorura de 
ezot, a pierdut un ochiu şi trei degete — şi nu trei 
ochi şi un deget, cum a scris cutare student la 
teză. Edison lucra ziua şi noaptea, fără odihnă şi 
fără somn, câte o săptămână întreagă. Un chi- 
mist mare aţipia numai câteva ceasuri, culcat pe 
un pat de campanie, lângă aparatele cu care 
făcea experienţele lui vestite. 

Şi, totuşi, sunt mulţi la noi, foarte mulţi, aceia 
cari-şi închipuie că descoperirile se fac jucân- 
du-te ori că sunt trimise plocon de Dumnezeu. De 
aceia nici nu vor să muncească, cei mai mulţi 
dintre noi, aşteptând să cadă para mălăiaţă în
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gura lui nătătleață. Românul e deştept, ne place 
s'o spunem. Aşa şi este, din nefericire. Mie, din 

contra, îmi place să spun c'am sta mult mai bine 

de-am avea măcar vre-o sută de mii de proşti, 
Să mă lămuresc. Când e profesor, prostul îşi pre- 

găteşte lecţiile, îşi frământă mintea, îşi chinueşte 
sufletul, se arde ca lumânarea atunci când lumi- 
nează pe şcolarii lui cu mintea şi când îi încăl- 

zeşte cu suiletul lui. Când e doctor, prostul în- 
grijeşte cu tragere de inimă pe cel bolnav, se 
gândeşte numai la tămăduirea lui — şi nu face ca 

acel excroc şi criminal în care m'am încrezut eu 
orbeşie acum douăzeci şi doi de ani şi care mi-a 
luat vederea. 

Românul deştept, când e profesor, nu-şi pregă- 
teşte lecţiile, nu ceieşte lucrările scrise, face poii- 
tică, trece dintr'un partid în altul, fără să ro- 
şească şi fără să-şi închipuie măcar că face prin 
aceasta cel mai mare rău neamului nostru. Şi, tot 
aşa, Românul deştept nu ceteşte cărţi sau reviste 
spre a-şi înmulţi cunoştinţele, uneori foarte pu- 
ține, cu care a ieşit din Universitate. Nu munceşte 
peniru a scrie cărți cu sudoarea îrunţii lui şi 
pentru a îmbogăţi neamul nostru cu experiența 
vieţii. Revista pentru răspândirea ştiinţei „,Na- 
tura”, care apare de douăzeci şi şase de ani, nu 
are mai mult de trei mii de cetitori într'o ţară cu 
18.090.000 de oameni, cari au cea mai mare nevoie - 
de ştiinţă. Ruşinos de ştiut şi dureros de spus:



VI. 

Ştiinţa dealungul veacurilor 

"16 Martie 1932 

In vremea veche, spune Charles Richet, învă- 

ţatul era câte puţin din toate: puţin preot, puţin 
vrăjitor, puţin poet. Ca magii din Egipt şi din 

Caldeia, se întăşura în nouri şi taine. Amesteca 

ciudat cultul zeilor cu observarea stelelor şi cu 

lecuirea bolilor. Făcea mai mult religie decât 

ştiinţă. 

Pe când Egiptul, Palestina, Caldeia, Siria, 

India, se pierdeau în veacul al V-lea, înainte de 

Hristos, în teogonii neînţelese şi sublime, Flada; 

mama noastră comună şi creatoarea artelor, a 

fost îndrumătoarea ştiinţelor cu Tales (640—548 

î. C.), Euclid (306—283 î. C.), Arhimede (281— 

D192 î. C), Anaxagora (m. 428 î. C., FHiparc 

(sec. II-lea î. C.), Hipocrat (n. 460 î. C.). 

Ştim prea puţin din viaţa acestor oameni mari. 

Ştim atât că au făcut ştiinţă. Câteva sute de 'ani 

mai târziu răsare Aristotel (384—322 î. C.), care 

a fost cel mai uimitor enciclopedist din toate. 

timpurile. N e 

Numai Grecii. au făcut ştiinţă. Cartaginezii,
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Evreii, Parţii şi Romanii nu intră în socoteală. 

Tot ştiinţa greacă a înflorit mai târziu la Roma 

şi Alexandria. Invăţaţii de atunci erau şi ei enci- 

clopedişti, gramatici, retori, medici, filosofi, so- 
fişti, adesea paraziți. Aveau şcoli, adevărate pră- 
vălii, în care făceau lecţii plătite foarte scump. 

Erau mai mult vânzători de vorbe goale. N'au 
făcut nicio descoperire. Cu tot Pliniu (23—179 d. 
C.) şi Galien (131—201), vremea ştiinţei nu 
sosise încă. Noaptea deasă a evului mediu a 
acoperit cu întunerecul ei şi uimbra de ştiinţă care 
a fugit la Arabi. Cu renaşterea italiană răsar 
respectul şi cultul ştiinţei. 

Dar, mai întâiu de toate, la ce ştiinţă ne 'gân- 
dim, când e vorba de cei vechi? 

Le Chatelier, un alt învăţat mare, francez, 
(1850—1936), inginer, chimist, profesor mare la 
Sorbona şi membru al Institutului, spune urmă- 
foarele în cartea sa „Ştiinţă şi Industrie”: 

- Ştiinţa e o vorbă pe care o întrebuinţează fie- 
care cum îi place. Ce au a face, de pildă, ştiinţele 
matematice cu ştiinţele oculte? Azi vorba ştiinţă 
e o vorbă mare. Puterea şi vaza ştiinţei de azi 
nu se pot tăgădui, dar acţiunea ei are loc în 
direcţiile cele mai neînţelese şi fără nici o legă- 
tură. Toată lumea numeşte învăţaţi mari pe Ga- 
bilei (1564—1642), Pascal (1623—1662), Des- 
cartes (1596—1650), Newton (1642—1727), Za- 
voisier (1143—1794), Sadi Carnot (1796—1832), 
Sainte-Claire-Deville (1818—1881). De ce as
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aceşti învăţaţi în istoria civilizaţiei o vază atât 

de mare? Fiindcă au descoperit legile de care 
sunt legate numele lor. Cunoaşterea legilor naturii 

e ţinta cea din urmă a ştiinţei. Pentru a găsi 

“aceste legi, oamenii de ştiinţă au făcut storţări 

foarte mari. Unele ştiinţe au pus veacuri întregi 

până au fost clădite. Pentru găsirea legilor trebue 
să facem observări, măsurări, raționamente după 
anume metode, cu un cuvânt, trebue să facem ex- 

perienţe. Cei vechi fugeau de experienţe, ca de o 

ocupaţie cu totul ruşinoasă. Arhimede îşi cere 
iertare că, pentru a descoperi principiul care-i 

poartă numele, a trebuit să facă experienţe, ca şi 
cum ar îi făcut cine ştie ce muncă ruşinoasă. De 

aceia cei vechi nau cunoscut ştiinţele experi- 
mentale şi însemnătatea lor. şi totuşi ştiinţa 
noastră, căreia i se datoreşte uimitoarele desco- 

periri de azi, se reazimă pe umerii celor vechi, 
întocmai ca pământul pe umerii lui Atlas. Toate 

ştiinţele, până şi cele teoretice, ca geometria şi 

mecanica, se trag din nevoile practice ale omului, 
ca nevoia de a ridica planuri de- moşii, nevoia 

„ de a cără. greutăţi, de a se apăra şi de a ataca. 
Ştiinţa de azi se reazimă pe meşteşugurile celor 
din vechime, observaţiile lor, pe toată munca lor 
de veacuri şi iar veacuri. 

 



VII. 

Știință. şi industrie : 

7 Aprilie 1932 

„Incă odată, ştiinţa de azi se trage din meşie- 

şugurile celor vechi. Geometria, mecanica, fizica, 

chimia, se reazimă toate pe legătura. strânsă între 
teorie şi aplicaţii. Maşinile de tot felul au fost 

preocuparea de căpetenie în vremurile de altă 
dată. Aşa, ca să dăm numai o pildă, după Le Cha- 

felier, trei sferturi din memoriile publicate de 
Lavoisier, tatăl chimiei, privesc probleme indus- 

triale. Din. studiul arderilor Lavoisier a stabilit 
compoziţia aerului, principiul conservării materiei 
şi al elementelor. La fel, Pasteur a creiat micro- 
biologia, cea mai mare descoperire din veacul al 
XIX-lea, ocupându-se amănunţit cu fermentația. 
din industria alcoolului. 

La rândul lor, ştiinţele experimentale, desvol- 

tându-se tot mai mult, au avut-o influenţă bine- 
făcătoare asupra industriei. Avântul uriaş pe care 
l-a luat omenirea în timpurile moderne se dato- 
reşte industriei sprijinită pe ştiinţă. 

De aceia, spicuesc cele ce urmează din cele 
scrise de mine cu titlul: „Cum erau odată sculele 
de azi”. | 

Se slujeşte omul de tot felul de scule şi nici 
prin gând nu-i trece că ma fost tot aşa şi. în 
vzemea de altă dată, când era lupul -cățel. Inzecit 
mai mare: ar fi învăţătura din şcoală dacă am. 
lega-o cu ce a fost odată ca niciodată. „Am şti .
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să preţuim mai mult ce avem azi şi am admira 

mai mult darul născocitor al strămoşilor noştri 

şi răbdarea lor şi chinurile lor. Să ne închipuim, 
o clipă, că nu s'ar cunoaşte sita. Câtă trudă pe 

noi să despărțim tărâţa de făină. A trebuit să fie 

un geniu uimitor care să ne înveţe să cernem făina 

din câteva mişcări. A fost oare unul sau au fost 

mai mulţi? Au fost, de sigur, mai mulţi. Nici o 

descoperire wa ieşit de-odată gata pe de-a'ntregul 
din mintea unui om, cum a ieşit Minerva din capul 

îui Jupiter, cu zale şi scut. Şi azi mă îngrozeşte 

amintirea unei întâmplări din copilărie. Umblasem 

desculț prin curte. La câteva degete depărtare 

de picior zării o coropişniță. A lipsit puţin să nu 

fiu muşcat de „coana Chifterița”. Muşcătura ei, 

se şiie, e veninoasă. Cel muşcat de ea — îmi 

spunea tăietorul de lemne — nu se lecuieşte până 

ce nu numără o baniţă de meiu. Aşa ar trebui să 

alegem noi, cu vre-un cleştişor, firele de tărâţă 
de cele de făină, de mam avea sita. 

Tot aşa de uimitoare a fost şi născocirea acu- 
lui, de pe când trăia omul în peşterile întunecate. -- 

Acul de azi nu se deosibeşte întru nimic de 

cel de acum un milion de ani. N'are nici-o însem- 

nătate faptul că-l facem din oţel, cu urechile 

aurite şi cu miile pe fiecare ceas. El seamănă în 

totul şi în totul cu osul de peşte, găurit la un 

capăt şi ascuţit la celăla!t, aşa cum l-a făcut unul 

din cei: mai mari inventâtori, cu” care se poate 
"mândri neamul: omenesc: -



VIII. 

A sosit Paştile 

I Maiu 1932 

De-or trece anii cum trecură.., — şi au trecut 

şaizeci de ani pe care-i ţin minte, peste doi şi 

jumătate pe cari i-am uitat — şi de-aşi mai îm- 

bătrâni pe cât am îmbătrânit, Paştile tot mai 

muit îmi va plăcea, fiindcă "n toată a lui făptură — 

cum ar spune Eminescu — e un nu ştiu cum şi un 

mu ştiu ce. Stoluri, stoluri trec prin minte-mi, 
cum ar mai spune marele nefericit, dulci iluzii, 

iar amintirile de Paşti ţârâiesc încet ca greieri 

printre negre vechi zidiri, 

Mă văd copil, în clasele primare, văd pe Tata 

şi pe Mama, pe bunica şi pe toţi din casă, robo'ind 
din zori până seara, scuturând mobile şi aşternut, 
văruind şi grijind gospodăreşte, aşa ca Paştile 
să fie primit, în casă curată şi cu belşug, — că 
nu degeaba se spune: „Crăciunul e sătul, şi Paş- 
tile îudul”. Aud pe Mama cum se văita într'un 
an că a dat pentru o sută de ouă o grozăvie 
de bani: cinci lei, — tocmai cât dăm noi astăzi 
pe un singur ou. Dar tot Mama mai spunea: 
„Dumnezeu să ne păzească de mai rău şi să.nu
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vie şi la noi scumpetea de pe aiurea, unde dă: 
omul un galben pe o găină”. Galbenul avea 

doisprezece: lei. Ba, cum am vrea noi să vie 

scumpetea aceia azi, când o găină costă şaizeci 

de lei, de n'ai norocul s'o cumperi mai ieftină! 

Şi o văd pe Mama spălând frumos ouăle şi aşe- 
zându-le cu băgare de seamă într'o oală mare; 

în care încăpeau bine taman o sută de ouă, după 

ce pusese în oală apă cu piatră acră şi cu gălbi- 
neală de sulcină. Şi după atâtea zile, nu mai ştiu 

câte la număr, le scotea, galbene, frumoase, gata 

să fie înroşite de bunica în Vinerea Paştelui. 

Piatra acră servia la împietritul băcanului care 
înroşia ouăle. Această piatră acră era cunoscută 

şi de Romani, cari o întrebuinţau şi la vopsit 

şi la oprit sângele din obraz când din întâmplare 
sar: îi tăiat cu briciul. Iată. două întrebuinţări 

rămase neschimbate până azi şi pe care le moşte- 

niseră cei vechi, ca şi noi, de la strămoşii stră- 

moşilor lor. Ştiau oamenii cum se împietresc co- 

lorile, dar. nu ştiau şi nici n'aveau nevoie să mai 
ştie ce anume se petrece la această împietrire. 

Intâmplarea a făcut ca tocmai azi să explic la 
cursul meu studenţilor în chimie că, după teoriile 

cele mai nouă, piatra acră formează în jurul 

Oului sau în pânza vopsită un fel de năvod, cu 

ochiurile foarte strânse, în care văpseaua e prinsă 
şi încremenită pentru totdeauna. Aşa cred cel pu- 

țin oamenii de ştiinţă de azi. Ce-o mai fi mâine 
şi ce țâlmăciri se vor da fenomenelor din matură
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numai Dumnezeu ştie. Şi mai văd în Vinerea Paş- 

telui cum bunicuţa, care postise tot postul mare 
numai cu fasole şi cu murături, cu mămăligă şi cu 

ceapă şi cu ardei iuți ca focul, o văd fierbând 

ouăle îngălbenite într'o tigaie cu apă şi cu băcan 
şi cum, cu o lingură de lemn, întorcea: uşor 

ouăle, ca să se vopsească de o potrivă pe toate 

părţile. Punea bunica mare băgare de seamă la 
timpul cât fierbea ouăle, fiindcă de acest timp 
atârna curăţenia hainelor de Paşti. Dacă oul nu. 
era fiert destul, până să fie răscopt, şi dacă ră- 
mânea cu zeamă, atunci se spărgea în buzunar, 
curgea zeama prin haine şi curgeau şiroaie lacri- 
mile din ochii copilului peste care da acest 
păcat. Şi după ce scotea cu lingura ou după ou 
din tigaie, le înfăşura în câte-o hârtie unsă cu 
untdelemn, aşa ca să primească un luciu, care 
dădea coloarei roşii o înfăţişare din cele mai 
plăcute. Şi aşa umplea bunica strachină după stra- 
chină cu ouă roşii. 

Dar făcutul cozonacilor! Câtă pregătire şi luare 
aminte mai cereau şi ei. Cu o săptămână înainte, 
cântăria mama zahărul cu oca dreaptă, fiindcă 
aşa apucase; la fel cântăria făina şi la fel untul. 
In ziua aceia, se scula de dimineaţă de tot, pe 
când noi copiii dormiam buşteni; spărgea ouăle 
în tingire, le bătea cu făină, făcea aluat în albia 
de cozonaci, punea maiă atâta cât trebuia, sau 
drojdie: de bere, pregătia totul Şi, când ne scula 
noi copiii, ne punea pe rând să frământăm aluatul



  

cu pumnişorii noştri. Ne suflecam mânecile de la: 
cămaşă până la umăr, ne lega cu dulmeaua la cap, 

ca să nu cadă păr în aluat, vâram pumnii în unt 
topit şi numai călduţ şi începeam frământatul, 

Şi o aud şi azi cum ne spunea: „Mai frământă și 

pe ici, mai frămânță şi pe dincoace, că, dacă nu-i 

frământat bine peste tot, cozonacul nu creşte bine, 

rămâne cu cocoloşi şi e păcat de cheltuială”. 
Din timp în timp ridicam cu amândouă mâinile 

aluatul în sus, îl izbiam de albie cât puteam mai 
bine şi de ce pocnia mai tare, de aceia era şi 

mulțumirea mamei mai mare. In urmă, tăia Mama 

cu un cuțit aluatul, pe ici, pe colo, şi căuta să 

vadă cum arată tăietura la vedere. Lucrul era. 

bine făcut când în tăietura proaspătă se vedeau: 

cât mai multe beşicute, care dovedeau că amestecul 
fusese făcut bine şi că fermentarea aluatului se 

făcea cum trebue. La sfârşit, acoperia aluatul din 
albie cu o faţă de masă curată, acoperia totul cu 

scurteica şi punea albia cu tot cât mai aproape 

de sobă sau de cuptor, fiindcă numai aşa creştea 

aluatul numai la căldură potrivită şi ferit de 
răceală. Era pus şi aici în practică principiul cu- 

noscut că drojdia de bere, că fermenţii cresc şi 

se înmulţesc mai bine la cald şi la o anume tem=- 

peratură. La sfârşit de tot venia tăierea aluatului 

în bucățele mai mari sau mai mici şi punerea lui 
în calupuri de tinichea unse bine pe dinăuntru 

cu unt topit şi în care calupuri mai punea câte 

un guler de hârtie de împachetat, în care să poată
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creşte cozonacul mai mult decât mărimea calu- 

purilor. Mama trimetea cozonacii la chitărie spre 
a fi copţi, la formă, cum se mai zicea: Imi dau azi 

cu ideia că această formă trebue să vie de la 
forno, care înseamnă cuptor pe italieneşte. Sora 
mamei şi alte neamuri care aveau cuptor în casă, 

coceau cozonacii singure. Pentru aceasta ardeau 

cuptorul aşa ca să nu fie nici prea iute, căci 

ar îi ars cozonacii, nici prea moale; când cozo- 
nacii mar mai fi crescut. Temperatura cuptorului 
o hotărau cu termometrul popular: o bucăţică de 

hârtie, care trebuia să se pârlească, uşor, şi să 
nu se înegrească, ceia ce arată cam trei sute de 
grade. De asemenea o mână de făină aruncată 
în cuptor trebuia să se rumenească, să nu rămâie 
nici albă, nici să ardă de tot. Şi aşa eşiau cozo- 
nacii, de-o plăcere, de se desfăceau pale, pale, 
şi-ţi lingeai buzele. Mama nu ne-ar fi lăsat în 
ruptul capului să gustăm cozonaci înainte de Paşti 
şi nici nu i-am fi gustat mai devreme, de m'ar 
fi fost tata, care cam călca poruncile bisericeşti. 
Acum odihnesc cu toţii somnul de veci în cimi- 

„tirul nordic din Focşani şi fac Paştile pe lumea 
cealaltă. Dumnezeu să-i aibă în paza lui. 

De opt luni a chemat lângă ei şi pe fratele 
meu iubit, bădiţa Fane (1865—1931 ), fost pro- 
tesor de Drept Roman la Universitățile din Iaşi 
şi Bucureşti, -pe care-l plâng mereu şi pentru care 
mă rog la Dumnezeu şi la oameni să nu-l dea 
uitării.



25 

Nu pot uita nici săptămâna deniilor. Ne ducea 
cu sfinţenie bunica la Biserica Domnească, unde 

era poporul nostru. Ăscultam cu lumânările a- 

prinse rugăciunile şi în sufletele noastre picura 
astfel credinţa strămoşească. In Joia Paştilor 
ascultam cele 12 evanghelii şi Vineri după prânz 
treceam curaţi în suflet şi la îmbrăcăminte pe sub 

aierul împodobit cu flori frumoase şi cu sfeşnice 

scumpe. lar în noaptea Invierii ne scula de cum 
toca întâia oară, ne duceam la biserică şi căutam 

să aprindem lumânarea de Paşti din lumânarea 

preotului, care, în uşa altarului, spunea: „Hristos 

a înviat!” şi chema lumea să ia lumină din lu- 

mină, Dumnezeu adevărat. 

Hristos a înviat! să spunem cu toţii, oameni 
buni din România Mare.



lĂ.. 

Petru Poni 

16 Maiu 1932 

S'au împlinit, la 2 April, şapte ani de când, 

înt'o Miercuri, ia şase după prânz, s'a desprins 

-de durerile trupeşti şi din mijlocul familiei care-l 

plângea, spre a se înălța la cer, sufletul lui 
Petru Poni. A 

A fost profesor mare, a fost om de ştiinţă, & 

fost om de Stat şi, mai presus de toate, a fost 
un Român bun şi pildă prea curată de cinste şi 

dreptate. Dator sunt să închin această pagină de 

ştiinţă românească întru pomenirea lui. Mi-a fost 
icoană vie la care mă închinam. 

Petru Poni sa născut la 4 Ianuarie 18:41, la 

Secărești, comuna "Băiceni, judeţul Iaşi. A făcut 

liceul la Iaşi şi a învăţat chimia la Paris. Sa 
întors în ţară cu teoriile vechi de pe atunci şi a 
închis ochii sub cerul ştiinţei de azi cu teoriile cele 
mai îndrăzneţe cu privire la alcătuirea materiei 
din protoni, electroni şi fotoni, atomi de eleciri- 
citate şi de lumină. A studiat mineralele, sarea 
şi apele de leac din ţara lui iubită, cu mijloacele 
simple pe care le putea avea atunci, şi a stârşit
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cu studiul peirolului românesc, care l-a chinuit 
peste douăzeci de ani, ridicându-şi. singur un 
monument mai trainic decât bronzul. A descoperit 
două minerale noui: broştenita şi badenita. A 
tras cele dintâi brazde adânci pe ogorul înţelenit 
al chimiei româneşti şi o jumătate de veac a 
muncit la înflorirea ei. Petru Poni a fost un 
profesor model, pentru claritatea ideilor, pentru 
dragostea de ştiinţă pe care o insufla elevilor 
săi şi pentru iubirea de ţară pe care a înălțat-o 
cu meritele lui. 

Ca ministru de Instrucție, Petru Poni a înlesnit: 
învățătura cea mai înaltă elevilor de la țară, în 
care el vedea, şi cu drept cuvânt, mândria şi 
speranța Statului. Ca preşedinte al Consiliului 
Superior Agrar, a împărţit, cu dreptate, pământul 
la săteni, în mijlocul cărora a copilărit şi neţi- 
nând seamă de obiceiul pământului, după care: 
„Cine împarte, parte-şi face”. Ca preşedinte al 
Academiei Române, a condus această înaltă insti- 
tuţie în admiraţia tuturor. A trăit cinstit şi a 
murit sărac, - 

Iaşul are datoria de onoare să înalțe lui Petra 
Poni o statue frumoasă, la fel cu aceia pe care 
doctorul /sfrati o are în Bucureşti. , 

Societatea Română de Chimie din Bucureşti, în- 
temeiată acum patruzeci şi doi de ani de doctorul 
Istrati, într'o şedinţă de sărbătoare, în amfi- 
teatrul Spiru Haret al Facultăţii de Ştiinţe, a 

pomenit, Marţi 1-iu April 1930, pe marele Petru
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Poni, la cinci ani de la moartea lui. Cuvântări 

de slavă au fost rostite atunci de Emil Pangrati 

şi G. P. Teodorescu, care-şi dorm astăzi somnul 

de veci, de W. Costăchescu, N. Dănăilă, N. Vasi- 

lescu Carpen şi Dragomir Hurmuzescu, toţi pto- 

fesori universitari. 

Revista Natura, pentru răspândirea ştiinţei, 

a publicat, în numărul de la 15 Hiaiu 1930, toate 

aceste cuvânţări. Incheiu cu vorbele scrise atunci: 

Odihneşte-te în pace, figură măreaţă a nea- 

mului nostru. Curat ţi-a fost gândul şi prea cin- 

stită musca. | 

încărcat de glorie, bătrâne Petru Poni, ai trecut 
în lumea în care vei trăi de-apururi fericit. Să ai 

în paza ta pe tinerii de azi şi îndreaptă-le paşii 

pe drumul tras de tine.



X. 

Puiul 

1 Iunie 1932 

Ţin în paimă un puişor de găină. E numai de 
zece zile. Când a ieşit din ou era cât degetul 

cel mic şi numai cu tuleie. Acum are şi câteva 
pene la aripi şi câteva la coadă. Are ciup, pe 
care mai sunt câteva fire din mălaiul pe care l-a 
mâncat. Are creastă şi ghiare destui de puternice. 

Mă priveşte cu ochişorii lui mici cât două gă- 
mălii de bolduri negre, chiscuie și mă întreabă 

asitel de mămicul lui şi de cei cinci frăţiori de 

cari l-am despărțit. Tremură uşor, de frică şi 

de frig. Il acopăr cu cealaltă palmă, îl alint şi îl 
încălzesc. Se linişteşte, închide ochii şi adoarme, 
iar eu cad pofbânduri. 

Sunt treaz şi totuşi visez. Văd şi aud maşini 

de tot felul huruind în fabrici, muncind pentru 

om şi făcând pentru el tot felul de măriuri. Văd 
carul de foc trăgând pe drumul de fier căruţe 

încărcate greu cu tot ce-i trebue unui om în ziua 

de azi. Aleargă pe şesuri, urcă munţii gâfâind, 

intră pe sub pământ, iese iar la lumină şi duce 

de la un capăt la celălalt al lumii, pe uscat şi pe 

ape, bogăţiile industriilor de azi. Aud zbârnâind 

în văzduh zmeii uriaşi cu inimi de oţel şi-i văd 

spintecând aerul mai iute ca săgeata. Văd expe- 
rienţe cu aerul lichid, văd îngheţând argintul viu
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în formă de buzdugane mai grele decât cele de 

fier cu care luptau strămoşii noştri, văd îngheţând 

gazul de lampă și făcându-se din el lumânări, 

cum ma mai văzut nimeni până la noi. Imi îrec 

prin minte îcoriile înalte de azi cu privire ia 

protoni, electroni şi fotoni, atomi de electricitate 

şi de lumină, din care ar îi făcută lumea şi tot 

ce e în ea. Văd aevea toate aceste minuni şi mă 

aud spunând: mărire ţie, omule! 

Ai trăit cândva în peşteri, — sunt sute de mii 

de ani de-atunci, ori milioane de ani, — alături 

cu fiarele sălbatece, şi azi zbori prin văzduh, 

umbli pe pământ şi pe sub pământ, înoji pe sub 

ape, făptuieşti şi gândeşti minuni şi iar minuni. 

Nu te făli, omule, îmi şopteşte puişorul din 

palmă. Minune sunt eu. In mine e taina cea mai 

mare din lume, taina vieţii, fără început şi fără 

sfârşit. i 
Are dreptate puişorul. Şi îmi vin în minte ver- 

surile lui Alecsandri din Fântâna Blanduaziei. 

Ai măsurat tu marea, ai măsurat pământul, 

Ţi-a mai rămas acuma să-ţi măsuri şi mormânțul, 

Adevărat şi prea adevărat. Te zbuciumi tu, 

omule, viaţa ta întreagă, îţi închipui că ai deslegat 

toate tainele din lume, te mândreşti cu toate mi- 

nunile ştiinţei, dar uiţi că toate minunile tale se 

pleacă şi trebue să se plece în fața puişorului care 

doarme în palma mea. 

Taina e oul, cu bănuţul din mijlocul lui, în 

care tata şi mama puiului au pus fiorii vieţii pri- 

mită de la părinţii lor. Taină de nepătruns e naş-
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terea puiului din acest bănuţ, numai prin încăl- 

“zirea mamei în cele trei săptămâni, în care ea mă- 
nâncă şi bea câte ceva numai la trei sau patru 
zile odată. Minunea minunilor e gălbenuşul şi 

albuşul cu care se hrăneşte puiul, minune e mintea 

puiului care ştie să ciocănească oul şi să iasă din 
el la aer şi la soare spre a se usca. Minune e pri- 
ceperea mamei când îşi îngrijeşte puii, când îi 
învaţă să îmbuce câte un îir de mălaiu de jos, 
să ridice gâtul în sus şi să-l înghită. Minune e 
găinuşa, mare şi ea numai cât doi pumni puşi 
unul lângă altul, minune de înţelepciune şi de 
simţire. Minune e viaţa ei întreagă printre atâtea 
primejdii care o pândesc în fiecare clipă. 

Puişorul meu e şi el o verigă din lanţul ne- 
sfârşit, început cu atâtea milioane de ani în urmă, 
când s'a ivit viața pe pământ, lanţ care va fi 
lungit mereu din puiu în puiu sute de milioane 
de ani de-acum încolo. 

Şi ca puiul suntem noi, şi mai ales noi, Ro- 
“mânii. Minunea minunilor este neamul românesc 
-în partea locului, este insula latină într'un ocean 
de Siavi, bătută mereu de valurile viforoase ale 

“veacurilor trecute ce voiau s'o înghită. Strămoşii 
noştri au trecut din iată "n fiu fiorul vieţii pri- 
mită de la strămoşii lor. Atâta ne-a trebuit şi 

„nimic mai mult. 

Azi suntem România Mare, de la Nistru până 
-la Tisa, azi şi în vecii vecilor.



XI. 

Bucătăria în vechime 

16 lunie 1932 

In amintirile mele de Paşti am vorbit despre 

cozonaci şi ouă roşii. Am început astiel să scriu 

ceva de ale mâncării. Fac astăzi un pas înainte, 

mai bine zis un pas înapoi, cu sute de mii de ani 

în urmă. 

Istoria bucătăriei e strâns legată de aceia a cul- 

turii omeneşti. La început de tot oamenii mâncau 

mai mult fructe proaspete şi carne crudă, aşa cum 

se mai hrănesc şi azi unele popoare sălbatece. 

Abia după descoperirea focului, care înseamnă 
cu adevărat începutul civilizaţiei, a început şi 

gătitul bucatelor. Carnea era friptă, ori în îri- 
garea făcută dintr'o cracă tăiată dintr'un pom, 

ori cu pietre înroşite în foc şi puse de-a dreptul 

în animalul ucis. Friptura haiducească o face şi 
azi poporul, spintecând animalul, curăţindu-l de 

măruntaie, cusându-l din nou în pielea lui şi 
aşezându-l astfel în spuză şi jar. Carnea fiartă 

era pusă la început într'un fel de groapă umplută 

cu apă, care apă fusese clocotită mai întâiu cu 

pietre înroşite în foc. Şi această bucătărie pri-
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mitivă a fost observată multă vreme la popoarele 
sălbatece. Tocmai târziu de tot a îost născocită 

oala de fiezt, nu ştim de cine, şi nu ştim când, 

şi nu vom şti niciodată. E de bănuit că lutul în 

care era scobită groapa s'a îot strâns, sa tot 
întărit şi de la o vreme s'a desfăcut singur în 

formă de oală, ciudată de tot la început. Atât 
i-a trebuit însă acelui geniu de acuri sute de 
mii de ani. N'avea de sigur nici clase priinare, 
nici secundare şi mai puțin încă universitare, şi, 

totuşi, ori poate tocmai de aceia, avea spiritul 

de observare în gradul cel mai desvoltat şi ne- 

tocit de şcoală şi de tâmpeniile ei. In urmă, geniul 
aceia, ori altul, ori alții au găsit un drum mai 

bur de făcut oale mai bune, anume pe acela de a 

muia de-a dreptul lutul cu apă, de a-l frământa 

bine şi de a face din el oale și străchini şi în 

urmă cărămizi. 
Ştim bine că Evreii cunoşteau oala pe vremea 

lui Moise. : 
Dar după cum pofta vine mâncând, tot aşa, 

încetul cu încetul, şi gătitul mâncărilor sa tot 

îmbunătăţit cu timpul. De la o vreme omul a 

început să ţie seamă şi de cerul gurii, şi de aceia 

făcea mâncărurile ceva mai iuți şi mai mirosi- 

toare, cu mirodenii anumite, şi mai punea şi sare, 

ca să-i dea şi poftă de băut. Pe urmă a mai dat 

peste om şi alte bunătăţi, ca înăcrirea laptelui, 
înăsprirea: mustului şi prefacerea lui în vin, dos- 
pirea pâinii. Istoria, care înşiră numele atâtor 

3
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oameni nevrednici din cei cari au făcut umbră 
Pământului, nu pomeneşte de sigur. numele acelor 
binefăcători ai omenirii cari au învățat-o să se 
hrănească, să se înveselească şi să treacă uncori 
peste măsura cuvenită. Moise care cunoştea dos- 
pirea pâinii opreşte pe Evrei să mănânce Kha- 
meis sau pâine dospită în vremea sărbătorilor, 
fiindcă după el dospirea era un fel de putrezire, 
iar pâinea dospită o mâncare murdară. Intâlnim 
şi aici un adevăr absolut ghicit de mintea ome- 
nească cu mii de ani înainte de a-l îi dovedit prin 
ştiinţă înaintată. A trebuit să vie marele Pasteur 
care să dovedească ce este fermentarea, puire- 
zirea prin mijlocirea fiinţelor mititeluţe, găsite 
întâia oară de el, mai mult cu ochii minţii decâi 
cu microscopul.



XII. 

Apele de leac 

7 lulie 1932 

Viaţa trupească a omului seamănă mult cu 
mersul unei fabrici. Inima e motorul care mişcă 
totul. Plămânii sunt pompele care îndeasă aer. 
Rinichii sunt strecurătoarele care curăţă sân- 
gele. Ficatul e un laborator plin de taine, care 
alege sângele bun, care drege pe cel rău şi care 
face minuni nelămurite de nimeni până azi. Arte> 
rele şi vinele sunt ţevile prin care curge şi se 
scurge sângele şi hrana pentru trup; nervii sunt 
sârmele de telefon prin care, poruncile de la 
creier sunt duse în toată fabrica vie; oasele sunt 
pereţii şi stâlpii din fabrici; stomanul e cuptorul, 
iar celelalte măruntaie sunt şi ele maşinării de 
tot felul. Creierul a fost asemuit foarte frumos 
cu o maşină care arde fosfos şi produce capo- 
dopere. Cel care munceşte cu creierul cheltueşte 
mult fosfor şi de azeia el trebueşte să mănânce 
hrană bogată în fostor şi făcută' din ouă, lapte, 
mere, peşte, icre. Vestitul scriitor american, mu- 
calitul Mark Twain spune că într'o zi a venit la 

el un tânăr care i-a cerut un sfat cu privire la 
hrana creierului, de oare ce se simţia cam obosit,
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şi care l-a întrebat dacă m'ar îi bine să urmeze 

o cură de peşte. Mark Twain i-a răspuns că i-ar | 
face foarte bine o asemenea cură şi că la început 

să urmeze numai cu două balene mai mici pe zi. 

Gluma e foarte reuşită, fără îndoială, dar gre- 

şeala ştiinţifică a lui Mark Twain nu-i face o- 

noare. Balena nu e peşte, fiindcă face pui vii 

pe care-i creşte la sân, şi nu tot ce înoață e 

peşte. . 
HAsemănarea între viaţa omului şi o fabrică 

merge şi mai departe. In căldările de aburi se 
face cu timpul piatră groasă, ţevile se strâm- 
tează pe dinăuntru, cenuşa astupă grătarul şi tot 
aşa mai departe. La fel şi în maşinile din om 
se aşează piatră, cenuşă şi murdării de tot felul. 
care trebuesc date afară din vreme, până nu se 
strică maşinile. 

De aici nevoia de a curăţi trupul nostru de 
toate aceste pricini de îmbolnăvire şi îmbătrânire. 

Scriu aceste rânduri în săptămâna apelor de 
leac dela Radio-Bucureşti. Rând pe rând doctori 
pricepuţi, dintre cei mai pricepuţi, au arătat fo- 
losul mare pe care sănăţatea noastră îl poate 
avea de pe urma apelor de leac. Adevărate mi- 
nuni fac apele noastre minerale de la Govora, 
Căciulata, Călimăneşti, Clăneșt, Vulcana, SIă- 
nicul din Moldova, Vizantea din Putna, Bălță- 
teşti, Oglinzi, Sf. Gheorghe, Vâicele, Herculane, 
Techirghiol, Budachi şi tot neamul lor, cu care 
ne-a binecuvântat Dumnezeu cu atâţa belşug.



37 

Nu ne lipseşte niciuna din apele de leac din 

lumea întreagă. Le avem pe toate, dar noi ca 
proşiii ne ducem în străinătate ca să lăsăm pe 

acolo sute de milioane în fiecare an. O iertare 

tot o avem pentru această risipă. Invăţăm multe, 

dacă putem să învăţăm atât cu dusul, cât şi cu 
statul în renumitele staţii balneare atât de civi- 
lizate prin curăţenie, ordine şi prin tot ce putem 

vedea prin muzeele lor şi întreaga viaţă a lor. 
Apa de Căciulata e o minune printre minuni, 

care a uimit pe Napoleon al IIl-lea, după ce 
încercase toaie apele din lume. Marele Impărat, 
căruia îi datorim Unirea Principatelor şi atâtea 

ajutoare avute de la el, avea de gând să-şi facă o 
vilă la Căciulata. Nici el, nici noi n'am avut acest 

noroc, fiindcă Sedanul l-a dat peste cap la 2 
Septembrie 1870. Tot ape minunate sunt şi acelea 

din Sfănicul Moldovei. Acestea vindecă boalele 
de stomah, de intestine şi de îicat. O descriere 

amănunţită a lor a fost publicată de curând de 

prof. dr. GA. Tudoranu, în colaborare cu prof. 
M. David, prof. dr. C. Şumuleanu, prof. dr. 

Predescu, Rion, R. Şuţu şi Mihai Botezatu. Ce- 
tiți-o, oameni buni din România Mare, ca să 

prejuiţi cum se cuvine apele noastre de leac. 

Cartea începe cu pagini din trecutul Slănicului şi 

poezia lui de eforul R. Şuţu, dă câteva date geo- 

grafice asupra văii şi băilor Slănicului, de prof. 

M. David, cuprinde analiza chimică făcută de cel 

mai desăvârşit maistru al nostru în această spe-
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cialitate, prof. dr. Corneliu Șumiuleanu, ajutat de 
M. Botezatu, descrie Slănicul medical prin pro- 
fesorul Tudoran şi inhalatorul prin prof. dr. 
Predescu Rion. | 

Aceşti autori sunt adevărați eroi pentru vre- 
murile de azi, aşa de grele şi plină de risipă. Cu 
drept cuvânt domnul profesor W. Negru, dela 
Liceul Internat din Iaşi, mi-a putut scrie urmă» 
toarele rânduri, pline de un cald patriotism, 
care a încălzit întotdeauna sufletul cinsti şi curaț 
al unuia din cei mai buni profesori secundari pe 
care-i avem în România Mare. 

„Azi, când ţara e furată de la un capăt la altul 
de toţi tâlharii, s'au găsit câjiva naivi cari au dat 
din buzunarul lor peste 60.00 de lei ca să tipă- 
rească această carte spre a dovedi lumii că Slă- 
nicul Moldovei prin puterea curativă a apelor 
sale bate Karlsbadut”. D. Negru aduce iubitului 
său fost elev de la Bârlad, azi profesor uni- 
versitar şi directorul medical al băilor, G. 7a- 
doran, admiraţia şi stima sa, d-lui M. David, 
coleg de Universitate, cinstire meritată, d-lui dr, 
Predescu, una din albiniţele harnice ale băilor, 
felicitări curate. | 
„După un scurt istoric al d-lui efor Șufu, d-l 
David dă nişte preţioase date geografice, cu o 
hartă foarte clară în text, şi care privesc structura 
subsolului, reliful, clima, vegetatia, temperatura, 
curenţii locali şi precipitările atmosferice. D-l âr, Şumuleanu, cu asistentul său d-] inginer Botezatu,
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analizează apoi apele de la toate izvoarele, vre-o 
treisprezece la număr, şi la fiecare izvor dă tem- 
peratura, densitatea, debitul apei, pehaşul ei, al- 
calinitatea, indicele de refracție, temperatura de 
înghețare, concentrația osmotică, rezistivitatea, 
conductibilitatea electrică, puterea radioactivă, 
suma ionilor în milimoli, substanţele fixe dizol- 
vate, caracterul apei, iar o diagramă colorată 
arată procentul sărurilor din ea. 

D-l dr. Tudoran arată acţiunea îisiologică. a 
“acestor ape, precum şi aplicaţiile lor terapeutice; 
cu indicaţiile d-lui Tudoran fiecare bolnav îşi 
poate studia singur boala. La sfârşit dr. Tudoran 
pune la dispoziţia fiecărui bolnav o listă cu re- 
gimul specific bolii sale, care trebue urmată cu 
“sfinţenie. Dr. Predescu arată puterea curativă a 
inhalaţiilor acestor ape în anumite boli. Impreună 
cu d-l profesor Negru, recomandăm această căr- 
ticică întregii suflări româneşti, spre a îi cerută 
şi răspândită cât mai mult, fiindcă vor face 
astfel o faptă patriotică toți acei cari o vor ceti.



XIII. 

Mintea şi creierul 

1 August 1932 

Spuneam că viaţa trupească a unui om seamână 
mult cu mersul unei fabrici. Şi tocmai ca viaţa 

omului e viața oricărui animal. E deosebire totuşi 

între viața omului şi a animalului, după cum deo- 

sebire mare este între o fabrică şi alta. Toate 

maşinile dintr'o fabrică lucrează așa ca să pro- 
ducă un fel de marfă anumită. La fel, maşinile 

din om şi din animal lucrează într'un scop anu- 

:mit. Nu seamănă om cu om la minte şi nu seamănă 

un animal cu altul, şi toate cu oamenii. 

Animalele care se hrănesc cu iarbă sunt mult 

mai puţin deştepte decât cele care se hrănesc cu 

carne, 
Tâlmăcirea acestei deosebiri stă în strânsă 

legătură cu hrana unui animal. Boul, oaia de aceia 
sunt animale mai prostuie fiindcă toată vlaga lor 
e cheltuită cu mistuirea ierbii, în maţele lor mult 
mai iungi ca la celelalte animale. Şi pe urmă 
partea bună din mistuire e întrebuințată la fa- 
cerea cărnii şi mai ales a muşchilor la animalele 
de povară. De ce calul e totuşi mai deştept 
decât boul e o întrebare la care se răspunde cu 
faptul că boul e rumegător şi cheltuieşte mai
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multă vlagă decât calul. Carnivorele, în schimb, 
ârc se hrănesc cu carne tăcută de-a gata, fac: 
economie la mistuire, maţele lor fiind mult mai 
scurte. Iar tigrul e mai puţin deştept decât mai-. 
muţa fiindcă la el toată hrana serveşte la creş»- 
terea muşchilor groaznici cari-i ajută să doboare: 
animalele mari şi să le sfâșie cu fălcile lui Pu= : 
ternice. Maimuţa, în schimb, cu trupul ei mititel: 
şi cu muşchi mai puţin puternici, întrebuinţează 
urana mai puţin pentru trup şi mai mult pentru 
creier. In felul acesta se poate merge departe de 
s0t pentru tălmăcirea asemănărilor şi deosebirilor 
în ce priveşte mintea şi puterea animalelor. 

Mult mai greu e de răspuns de ce sunt oameni 
atât de deştepţi şi de ce sunt alţii atât de 
proşti. De ce creierul unora produce capodopere 
şi de ce al altora coboară pe om până aproape. 
de animal. 

Răspunsuri n'au lipsit la această întrebare. Au 
spus urii că oamenii deştepţi au creierul mare, 
mare de tot, îajă cu al celorlalţi. S'a dovedit însă 
că genii care au strălucit şi vor străluci cât lumea 
prin inteligenţa lor au avut creierul mic, mult 
mai mic decât al oamenilor mijlocii. S'a spus 
atunci că nu greutatea creierului e hotăritoare, - 
cât circumvoluţiunile din el, adică încreţiturile: 
care fac ca un creier să aibă o suprafață mult. 
mai mare. S'au văzut totuşi creiere de oameni 
cu adevărat mari cu mai puţine încreţituri decât. 
ale muritorilor de rând. -
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Am făcut de mult o încercare pentru a tâlmăci 

această taină. Să asemănăm creierul cu o maşină. 

Şi să-l-asemănăm cu o maşină foarte simplă, cu 
O. sobă, 

E la mintea omului că o sobă va da cu atat 

mai multă căldură, cu cât va îi mai mare, cu cât 

vom arde în ea lemne mai uscate sau cărbuni 

mai mulţi şi de calitate mai bună şi cu cât soba 

va trage mai bine. Şi, iarăşi, nu trebue să fie 

cineva om prea deştept ca să priceapă că o sobă 

câi de bună și cât de mare va încălzi prost 

când grătarul e astupat cu cenuşă, care opreşte: 

aerul să treacă în sus, cu cât burlanele vor fi. 
mai înguste şi se vor îmbâcsi mai mult cu funin- 
gine şi cenuşă. In industrie se pune cea mai mare. 
grijă la curățirea grătarului şi la intrarea aerului 
în sobă. 

Să zicem acum că arterele din creier sunt bur-. 
lanele unei sobe. E uşor de înţeles că, atunci 
când arterele sunt bune, multe, cât mai multe, 
ca în circumvoluţiuni multe, cu atât va trece prin 
ele şi sânge mai mult şi cu atât creierul va munci 
mai bine şi va produce gânduri mai de seamă. 
Omul cel mai deştept oboseşte totuşi cu vremea 
tot urmărind un gând, fiindcă arterele din creier 
se asiupă, ca să zicem aşa, cu cenuşa produsă 
prin gândire. 

In timpul odihnei, sau atunci când ne gândi 
în alte direcţii decât aceia în care am obosit, 
sângele spală arterele, scoțând afară cenuşa, pe
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care o trece în urină, în care găsim de fapt toate 
materiile cu fosfor şi alte substanţe din creier. 

De aceia, pe de o parte, trebue să dăm creie- 
rului materia care a fost arsă, ceia ce face sân- 
gele, şi, pe de altă parte, să-i dăm sânge bun, 
la îel cu cărbunii buni, care să dea căldură 
multă, adică să scapere gânduri înalte. Nu toţi 
oamenii au sângele la fel şi nu trece sângele prin 
toate creierele tot atât de mult şi tot atât de bun. 
Şi tot aşa mai putem spune că la oamenii deş- 
tepţi toate ghindurile care lucrează asupra sân» 
gelui, care-l fac mai bine, care-l împinge mai tare 
prin artere, care-i împlinesc atâtea şi atâtea 
slujbe necunoscute de noi până azi, tot şi toate 
dinir'un om de geniu sunt de calitate mai bună 
decât la noi, cei mijlocii, în ce priveşte gândirea 
şi munca din creier, 

Dar, oricât de departe s'ar merge pe acest 
drum atât de ademenitor şi, putem spune, atât 
de vrăjitor, va rămânea încă mult de tâlmăcit. 
Orice s'ar spune şi oricât am vrea să explicăm 
prin ştiinţă puterea gândirii, taina ei rămâne încă 
pentru multă vreme ascunsă. Pare că tot e mai 
bine să credem că scânteia gândirii e smulsă din 
dumnezeirea care ne-a făcut şi care ne dă atâta 
cât vrea ea.



XIV. 

Ori tot, ori nimic 

1 Septembrie 1932 

„Dumnezeu dă, dar nu pune în îraistă”, spune 
Românul. Şi aşa este. De ia Dumnezeu sunt îoate 

cele văzute şi cele nevăzute. Dumnezeu a făcut 

cerul cu soare de aur, cu lună de argirit, cu stele 

de pietre scumpe şi cu stropi de apă, care cad 

din el şi fără de care nu ar fi cu putință viaţa 

în lume. Dumnezeu a făcut pământul cu munţi 
înalți, cu văi adânci, cu şesuri întinse, cu ape 

curgătoare, fiori mirositoare şi păsări cântătoare. 

Şi toate le-a făcut Dumnezeu pentru om, făcut 
"şi el după chipul şi asemănarea celui Atotputernic. 
Pe toate le are omul, dar pentru toate trebue 
să muncească. omul, spre a se folosi de ele. Nu- 
mai aerul îi vine de-a gata şi-l poate trage în 
piept oricât ar vrea şi fără să plătească vre-un 
bir pentru el. | 

Toate cele văzute şi cele nevăzute şi toate ce 
se petrec în lume se leagă între ele ca verigile 
de la un-lanţ şi se îmbucă între ele ca dinţii de la 
roțile unei maşini. Când se rupe un dinte de la 
o maşină, ea se hodorogeşte ori se opreşte de tot, 
„Spune Biblia, că de aceia omul trebue să-şi 
agonisească totul cu. sudoarea frunţii, fiindcă a
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călcat porunca lui Dumnezeu şi a mâncat din 
mărul cel oprit. Spune ştiinţa, prin gura lui 
Darwin, că de aceia trebue să muncească omul, 
ca să asculte de legea cea mare care stăpâneşte 
lumea: „lupta pentru existenţă”, vestita „stroggle 
tor life”. Nu e vorba de lupta pentru ucidere, ci 
e vorba pentru întrecerea în a face mai bine, în a 
trăi mai bine. 

Ne plângem cât e ziua de mare, ba ne plângem 
şi noaptea, fie că ne aude cineva, fie că nu ne 
aude nimeni, 

Ne plângem că tare mai sunt grele zilele de 
azi. Ne plângem şi nu ne dăm seama că la fiecare 
pas călcăm porunca cea mare din lume, aceia 
că toiul se înlănțuieşte în iume. 

Facem întocmai ca un copil care-şi bate băţul 
pe care aleargă călare, crezând că acesta e de 

vină când el se împiedecă şi cade jos. In totul 
întocmai facem şi noi, oamenii mari, cari ne cre- 
dem mai cu minte. 

De merge şcoala rău, profesorii sunt de vină, 
programele sunt de vină, miniştrii sunt de vină 
că le schimbă prea des, autorii sunt de vină că 
fac cărţile prea grele. Nu ne gândim în schimb 
că şi părinţii sunt de vină, mai ales ei, cari nu mai 
poartă nicio grijă de copiii lor, pe cari, în loe 
să-i puie să cetească, îi ţine lângă ei ca să joace 
tărţi până în zorii zilei, îi ţin la sindrofii, îi 
duc la cinematografe porcoase şi îi lasă chiar să 

păcătuiască. în toate felurile. Nu vrea să priceapă
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nimeni că totul se înlănțuieşte în lume şi că şcoala 
nu poate merge bine dacă o lăsăm numai pe. 

seama regulamentelor şi a bieţilor profesori, 

între cari unii sunt adevărati sfinți şi dintre cari 

alţii Sunt buni de spânzurat pentru ticăloşia lor. 

A venit criza de azi, cu toate lipsurile ei. 

- De vină e ploaia din cer, care nu cade Ia timp, 

de vină e seceta, de vină sunt guvernele care nu 
fac irigaţii pe tot întinsul României Mari, de vină 

sunt hoţii de samsari, de vină e pământul, care 

nu mai rodeşte ca altă dată, de vină seminţele, 

care nu mai încolţesc cum trebue. Adevărate sunt 

toate aceste învinuiri. Şi totuşi nu sunt numai 

ele vinovate. Nimeni nu se gândeşte că totul se 
înlănţuieşte în lume, că degeaba plouă la timp şi 

cât trebue, degeaba arii face irigaţii, de geaba am 

alege seminţele cele mai bune şi degeaba am pune: 
pe samsari la puşcărie. De vină suntem noi, oa- 
menii, cari facem la fel cu copilul: ce-şi bate 
băţul. Nu ne gândim şi nici nu vrem să ne gândim. 
că totul se înlănţuieşte în lume, că degeaba sunt 
toate muncile dacă nu sunt făcute la timp, dacă 
nu facem arături din. toamnă, dacă nu stârpim 
buruienile şi gângăniile. „- 

: Ori tot, ori nimic, aceasta e legea pe care tre- 
bue s'o urmăm. „Dumnezeu dă, dar nu pune în 
în traistă”. Să ne intre în cap aceasta. 

 



XV. 

Stratosfera 

7 Octombrie 1932 

„ Toată lumea vorbeşte azi de stratosferă, lume 
de la noi şi lume de aiurea, lume din toată lumea. 
Şi bine face. Aducem astfel cu toţii prinos de 
slavă şi de recunoştinţă profesorului Piceard, cel 
dintâiu muritor care s'a urcat în strafosferă. S'a 
urcat, dar ma gustat din ea, ma tras nici măcar: 
un gât din aerul de acolo. Ar îi vrut să o facă. 
şi pe aceasta, dar i-a fost frică să-i taie popa 
limba, fiindcă e tare bâja pe acolo: frig mare 
de cincizeci de grade sub zero. Vom afla pe urmă 
ce-a văzut Piccard în stratosferă cu ochii lui, 
privind prin ferestruicile cu geamuri groase şi cu- 
aparatele care însemnau întâmplări de acolo, ce 
nu se văd cu ochii. 

Ştiri deocamdată că socoteala de acasă nu s'a 
potrivit cu cea din târg. Ca să nu mai asude, în 
cuşca lui, ca de rândul trecut, a vopsit-o cu alb, 
aşa ca să nu se mai încălzească prea mult de la 
soare. In schimb, dacă nu s'a prea încălzit, s'a 
răcit mai mult decât trebuia, aşa încât îi dârdâiau 
dinţii de îrig şi li se înţepeniseră degetele de la 
mână, că de abia mai puteau scrie. Intâmplarea 
aceasta nu se potriveşte cu cele învăţate în 
şcoală, unde ni se spune că de aceia urşii au
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blana albă în ţinuturile polare ca să nu îngheţe, 
de oare ce coloarea albă emite căldura mai puțin 

ca toate celelalte colori. Şi tot aşa mai învăţari 

în şcoală că de aceia Arabii din ţările calde au 

halate alte, fiindcă la fel coloarea albă absoarbe 
căldura mai puţin decât toate colorile. 

Dar ce este stratosfera, până una alta? In 
cărţile proaste de şcoală, nu i-ar mai ierta Dum- 
nezeu pe autorii lor şi pe miniştrii cari le aprobă, 
întâlnim foarie des întrebări şi răspunsuri ca 
acestea de mai jos. Ce este termometrul? Termo- 
metrul nu este decât un instrument cu care mă- 
Surăm temperatura, ca şi cum a măsura tempe- 
ratura n'ar îi lucru mare. Ce este fonograful? 
Fonograiul nu este decât o maşină care vorbeşte 
ca omul şi cântă ca el, parcă n'ar fi minunea 
minunilor născocită de geniul geniilor care a fost 
Edison. i 

Siratosfera, ca să răspund Ja întrebare mai pe 
înţeles, e o parte din atmosferă. La rândul ei, 
atmosfera e o parte din pământ. Şiie toată 
lumea, dar nu strică să mai spun şi eu, că pă- 
mâniul e făcut la rândul lui din patru părți: una 
din piatră, tare ca piatra, numiţă litosferă, alta 
din apă, care curge şi se frământă în valuri, 
numită hidrosferă, şi a treia din aerul care îl 
învăluie şi care alcătuiește a/mosfera. Animalele 
şi tot ce trăieşte pe pământ şi în apă alcătuiese 
la un loc a patra parie din pământ, numită Bio- 
sferă. Ătmosfera, adică învelişul de aer al pă-
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mântului, la rândul ei, e făcută din două părți: 
din froposferă, care se înalță până pe la vre-o 
doisprezece chilometri, şi din sfratosferă, care 
se înalță hăt departe până la o sută de chilo- 
“metri după unii şi la câteva sute de chilometri 
după alţii. 

In partea de jos a atmosferei, în troposteră, 
se găsesc aburi de apă, cari, când se condensează, 
dau căldură şi ceață şi nori şi produc astfel tot 
felul de schimbări de temperatură, şi vreme bună 
şi vreme rea, şi dureri de reumatism, la cei cari-l 
au. În troposferă aerul, când se înalță în sus, 
când se lasă în jos, când dă vânturi şi furtuni. 

Tot ce se întâmplă pe pământ vine cu adevărat 
din cer cum crede lumea, dar din cel dintâiu cer 
din cele nouă, câte ar fi de toate. 

In stratosferă, din contra, nu sunt aburi de 
apă, şi din această cauză nu sunt schimbări mari 
de temperatură, şi aerul nici nu se ridică, nici nu | 
se scoboară, şi prin urmare nici nu se înfurie în 
vânturi şi furtuni. In stratosferă totul este liniştit, 
aerul e aşezat în pături, pături, ca foile dintr'o 
plăcintă, în straturi care curg unul de-asupra al- 
înia, mai repede sau mai încet, dar fără să se 
amestece. De aici şi numele de stratosferă. 

Herul din stratosferă are din ce în ce mai puţin 
oxigen şi mai puţin azot, cu cât înălțimea e mai 
mare; După socotelile făcute, oxigenul nu -s'ar 
nai: găsi. la înălţimea de optzeci de kilometri şi 
azotul, care 'e 'ceva mai ușor decât oxigenul şi
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-din această cauză se poate ridica mai sus, ar 

dispărea şi el la nouăzeci de kilometri. Din cele 

spuse urmează că aerul din stratosferă e foarte 
- rar şi, din această cauză, se opune foarte puţin ia 

mişcarea corpurilor prin el. Aşa se face că tunul 
nemţesc, numiti Bertha cea groasă, putea să baiă: 

până la Paris. Ghiulelele erau împinse în sus până 
ajungeau în stratosferă, unde zburau aproape fără 

nicio rezistenţă din partea aerului, aşa că puteau 

face drumul lung până la Paris. Dar şi de data 

aceasta socoteala de acasă nu s'a potrivit cu cea din 
Paris, oricâi o făcuseră Nemţii cu logariimi cu 

şapte zecimale. Pregătiri mari se îac azi pentru: 

zburat în stratosferă cu o iuțeală de 1000 de 

kilometri pe ceas cel puţin, fiindcă „un American 

a zburat pe pământ cu iuțeala ameţitoare, ca din 

poveşti, de 450 de kilometri pe ceas. 

Ua drum nou s'a deschis astfel prin stratosferă 

pentru înconjurul pământului. Insemnătate mare 

va avea acest drum. El nu va duce însă, ca dru- 

mul lui Cristofor Columb, la bogăţiile din lumea 

nouă, descoperită de el, la comorile de aur şi 

argint şi la tot ce avem de acolo. In schimb; 
lumea va îi ferită de ruşinea de a mai distruge, 
ca Spaniolii de atunci, pretinşi civilizaţi, civili= 
zZaţiile din Peru şi Mexic şi neamurile de oameni 

al căror scris nu l-am puiut deslega mici până azi.



XVI. 

. pY4 

Creşteţi Şi vă înmulțiți 

16 Octombrie 1932 
Tot instinctul. Acum trei luni ţineam în palmă 

un puişor de găină; numai de zece zile. Azi e 
măricel de tot, mai cât un porumbel la trup, dar 
cu picioarele mai lungi. E porumbac, cu patru 
colori: alb, galben, negru şi gri. Mai are doi 
fraţi şi două surori, fiindcă au fost cinci de toţi. 

- Mama lor, găinuşa americană, e neagră, iar 
cocoşul e roşu peste tot. După ce i-a făcut mai 
mărişori, găina a început să-i gonească. Azi umblă 
singuri prin curte, se. aşează la rând pe pervazul 
ferestrei de la bucătărie, la vremea mesei, când 
sunt ferestrele deschise. 

Jupâneasa le dă coji de cartofi, fărămituri de 
pâine, de mămăligă, pe care le mănâncă la iu- 
țeală. Dar, mai mult decât orice, le place... brânza 
de Brăila, de care par'că -nu s'ar mai sătura. 
Mama lor a căzut, în urmă, a doua oară cloşcă; 
pe cinci ouă, pe care le-a păzit cu aceiaşi grijă 
ca şi. întâia oară, ieşind din cuibar numai când 

şi când. De data asta, ouăle au rămas limpezi.
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Şi, când le-a spart jupâneasa, găinuşa era: în 
culmea disperării. A început să cloncănească, să 

se ţie de om, par'că ar fi tot întrebat de puişorii 

ei. Mărturisesc că ra: am mai fost aşa de mişcat 

ca de atâta jale câtă arăta găinuşa în durerea ei. 

„Şi iar am căzut pe gânduri ca acum trei luni. 

Ne pretindem că ştim totul, cum e făcută lumea, 

din fotoni, protoni şi electroni, din raze de tot 

felul şi acum în urmă din raze cosmice, şi nu 

pricepem că nu ştim nimic. Nu cunoaştem nici 

măcar pământul tot, ca dovadă că o expediţie 

americană a găsit la polul Sud un continent 

îngheţat, cât Europa de mare, cu vulcani în erup- 
ție. Nu cunoaştem atâtea şi atâtea, şi mai ales 

nu cunoaştem nimic din taina cea mare a vieţei. 

Mai credem încă, în trufia noastră, că inteligența 
e mai presus de instinct. Şi totuşi acest instinct 

e cel puţin atâta de admirat, la animale şi păsări 

şi peşti, toi cât şi mintea la om. 

Am ascultat, în vara aceasta, ia Radio-Bucu- 
reşti, cu. nespusă plăcere şi neîntrecută atenţie, 
conferinţa, cu totul interesantă, a d-lui dr. Gri- 
gore Antipa, privitoare la viața peştilor şi taineie 
ei. Invăţatul academician, căruia tot neamul ro- 
mânesc trebue să-i fie adânc recunoscător peniru 
Muzeul de istorie naturală pe care l-a organizat 
cu nespusă pricepere, d-l Grigore Antipa a ridicat 
numaâi un colțişor din vălul cel mare. privitor la 
viaţa peştilor. Două instincte stăpânesc viața 
tuturor fiinţelor: - acela - al: „conservării însului
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și acela al conservării speciei. Mare dreptate a 
avut Schiller, care, cu geniul lui de generalizare, 
şi până ce filosofia va tălmăci rostul lumii, a 
spus adevărul cel mare că două puteri cârmuiese 
|umea cea vie: foamea și dragostea, Hunger und 
Liebe. Şi a arătat ilustrul nostru învăţat că toată 
viața peştilor e întrebuințată numai la aceste 
două scopuri. De primăvară până toamna, păs- 
trăvii, de pildă, se coboară la vale, în pâraiele de 
munte, căutând mereu hrană, cât mai multă, pe 
căre o mănâncă tot mai lacomi spre a împlini 
cea dintâiu poruncă, aceia de a creşte şi prin 
urmare de a se păstra pe ei. Lăcomia lor e atâț 
de mare atunci, încât înghit şi muştele falşe din 
vâriul undițelor şi-şi pierd astiel viața. In vre- 
mea aceasta cresc într'una, se fac tot mai voinici. 

Se pregătesc astfel pentru împlinirea celei de-a 
doua porunci: conservarea speciei. Se pregătese 
pentru nunta pe care o vor face, în acest scop, 
la toamnă. ; 
“Spre iarnă se ridică tot în susul apei, sărind 

peste bolovani, peste praguri mari, rănindu-se, 
dar mergând tot înainte. Unii mai amețesc şi cad 
în capcanele întinse de omul cel nesăţios. Şi toţ 
aşa se călătoresc cu toţii până ce ajung unde-i 
apa mai rece. Specialiştii spun că peştii urmărese 
astfel apa cu oxigen cât mai mult, aşa cum îl are 
apa rece față de cea caldă. Oxigenul le trebue 

mai mult pentru puişorii cari vor ieși din icre,



54 

Apa trebue să fie rece pentru ca puii să nu iasă 
prea din vreme din icre, când n'ar avea ce mânca; 

: In primăvară însă se coboară iarăşi în josul 

apei pentru a lua de la capăt împlinirea celui 

dintâiu instinct al creşterii şi conservării insului. 

Şi tot aşa azeste, două instincte cârmuiesc viaţa 

păstrăvilor din apele de munte. 

La fel, da: în mărime uriaşă, are loc viaţa 

miliardelor de scrumbii, de heringi, cari cutreieră 

într'una oceanele, de la căldură la frig şi de la 
frig la căldură. E vâi şi amar când într'un an, 

dintr'o cauză sau alta, mulțimea aceasta uriaşă de 

heringi se abate puţin de la drumul hotărât. Când 
într'un an heringii se abat mai spre Apus de 

coastele Scandinaviei, atunci e mare prăpăd pe 

acolo. Au loc în vremea aceia în aceste ţări; 

care trăiesc de pe urma heringilor, . catastrofe 

economice ca acelea care ne-au lovit pe noi şi 
care ne-au adus în sapă de lemn, cu toate că 

avem hambarele pline cu grâne. 
„ Incheiu cu un gând mare. Când a făcut Dur- 
nezeu pe om şi pe femeie din coasta acestuia, le-a 
spus la amândoi numai aceste cuvinte: creşteţi şi 
vă înmulţiţi. Acestea înseamnă tocmai cele două 
porunci arătate mai sus şi anume aceia a conser- 
vării insului, prin creştere, şi aceia a conservării 
speciei, prin înmulţire.



XVII. 

Thomas Alva Edison 

7 Noembrie 1932 E 

S'a împlinit, la 18 Octombrie, un an de când 

doarme somnul de veci acel care toată viața, 
- până ia optzeci de ani, dormia iepureşte, numai 

câteva ceasuri pe noapte, şi de multe ori numai 
câteva ceasuri pe săptămână. A învăţat carte la 
şcoală numai o jumătate de an, dar a învăţat 
singur atât cât nu-l puteau învăța toate şcolile: 

din lume. A fost copil sărac şi a murit în bogății 

de sute de milioane. A vândut ziare pe stradă şi 
a. âjuns cel mai cunoscut om din lume. 

Pe Edison îl cunoştea oricine din nume şi 

renume, din fonograf, cea mai mare minune a 
tuturor vremurilor, din luminatul electric, din 

telefon şi telegraf, din atâtea şi atâtea născociri 

care vor uimi de-a pururi veacurile ce vor să vie. 

Edison se închina numai la Dumnezeu din cer 
şi la muncă pe pământ. Munca şi iar munca 
face, după el, şi după oricine, pe oamenii cei 
mnari. Geniul, după Edison, e făcut din o parte 
inspiraţie şi din nouăzeci şi nouă de părţi. 
transpiraţie. Şi a muncit în împrejurări nespus 

de grele. Era surd de pe urma unei palme pe 

care i-a tras-o în copilărie un şei de staţie. Şi 
totuşi nu-l întrecea nimeni la: controlul plăcilor 
de fonograf. Nu auzia cântecul nici la câţiva
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paşi de acesta, dar auzia cele mai mici sunete, 

muşcând cu dinții cutia aparatului. 

Odată a aruncat la gunoiu o placă nouă, spre 
uimirea tuturor cari o găsiseră fără greş. Edison 

simţia cu dinţii cum scârţâiau clapete de Ia îlauțul 

orhestrei. 

In tinereţe, pe când era telegrafist, surzenia îi 
înlesnia a primi cu urechea bătăiie cele mai slabe 

ale receptorului, fiindcă el nu auzia nimic din 

zgomotele care împiedecau pe cei cu auzul bun. 

Şi toi aşa, surzenia nu l-a împiedecat să fie 
un om vesel, un bătrân plin de glume. De un an 

de zile, cetesc şi scriu, scriu şi cetesc la pome- 
nirea lui Edison, pentru revista „Natura”. Ce aş 

putea spune în acesie câteva rânduri, peste cele 

ce am spus mai sus! 

Dacă trăim azi ca pe vremea poveştilor, în 

paiate luminate noaptea ca 'n mijlocul zilei, dacă 
avem tramvaie şi trenuri electrice, dacă ne înţe- 

legem prin telegraf şi telefon peste Țări şi peste 
Dări, dacă ne desfătăm cu muzica uşoară ori cu 
simioniile lui Beefhoven după plăcile de gra- 
moon, dacă avem atâtea din ceia ce ştim şi din 
ceia ce nu ştim, din cele ce alcătuiesc civilizaţia 
de azi, în mare parte toată această fericire ni 
se trâge de la Thomas Alva Edison. Se cade ca 
la un an de la moartea lui să răsplătim bine- 
facerile primite de Ia el, rugându-ne pentru o- - 
dihna sufletului lui şi scoțând din adâncul sufle- 
tului nostru un creştinesc „Dumnezeu să-l ierte!” 

 



  

XVIII. 

Leblianc şi Solvay 

16 Woembrie 1932 

Am pomenit, în numărul trecut, de Edison şi 
de binefacerile pe care omenirea de azi le dato- 
reşte lui. Spuneam că, prin munca lui uriaşă şi 
de pe urma invențiilor fără seamăn pe care le-a 
făcut, a lăsat la moartea lui o avere uriaşă. Mă 
duce azi gândul la un alt binetăcător al omea= 
ninii, pe care-l cunosc foarte putini şi pe care-l 
pomenesc numai profesorii de chimie şi elevii 
cari învaţă prepararea carbonatului de sodiu după 
procedeul lui Leb/anc. 

Cu greu ne închipuim civilizația de azi fără 
telegraf şi fără telefon, fără lumină electrică, 

„fără fonograf şi gramofon şi fără plăcile cu 
cântecele dumnezeieşti înscrise pe ele. Şi totuşi, 
ia nevoie, lumea ar mai putea trăi şi fără aceste 
minuni, cum a trăit până la Edison. 

Cu greu ne putem închipui, însă, cum ar mai 
putea trăi omul nespălat, neîmbrăcat, fără gea- 
muri la ferestre, fără atâtea şi atâtea mărfuri. 

Săpunul, sticla, vopsitoria, spălătoria, zeci şi 
sute de industrii, mai mari şi mai mici, au nevoie
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de materia numită carbonat de sodiu, ori, mai pe 
“scurț: sodă, cum i se mai zice de toată lumea. 

„Fabricarea sodei, făcută întâia oară de Wicol/as 

Leblanc, în Paris, înseamnă una din cele mai mari 

descoperiri făcute în chimia industrială. Ea a 

îmbogăţit lumea, dar na îmbogăţit pe Wicol/as 

Leblanc, care s'a omorit singur într'un spital de 

săraci. Era pe vremea revoluţiei, când Franţa se 

lupta cu toţi vecinii şi nu mai putea aduce sodă 

din Spania. Toaţă industria ei era ameninţată de 

peire. Academia Franceză pusese un premiu pen» 

-tru cea mai bună metodă de fabricat sodă, cu 

materii prime care se găsesc în Franţa. Dintre 
“toți candidaţii a fost premiat Wico/as Zeblanc, 

“care a arătat că se poate fabrica sodă din sare, 

cărbune şi acid sulfuric. Mii de milioane de 

' kilograme de sodă s'au fabricat de atunci încoace 

şi se mai fabrică şi azi. In Anglia, cu deosebire, 

procedeul lui Zeblanc a îmbogăţit multă lume. 

“I-a fost dat lui Wico/as Leblanc şi cea mai mare 

fericire: să îmbogăţească lumea, şi cea mai mare 

nenorocire: să se omoare singur, după cumplite 

suterinţi, în cea mai cumplită sărăcie. 
Cu totul alta a fost soarta lui Ernest Solvay, 

“din Bruxelles. Acest inginer a arătat că se poate 

. 

fabrica soda cu sare, amoniac şi acid carbonic, 
aşa cum se fabrică azi aproape în toată lumea. 

La moartea lui, Solvay a lăsat o avere uriaşă, 
după ce a trăit în bogăţie. Multe milioane a lăsat 
Solvay pentru ajutorarea oamenilor de ştiinţă
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cari vor să facă descoperiri şi cari n'au mijloace. 
In timp ce cu „Premiul Nobel”, pe care-l dă Aca- 
demia din Stockholm, se răsplătesc descoperirile 
făcute, cu sume care trec de milioane de lei de-ai 
noştri, cu „Premiul Solvay” se ajută facerea în- 
cercărilor pentru descoperiri. 

Şi, tot aşa, e plină istoria inventatorilor de 
cazuri de acestea. In schim> e mult mai mare nu- 
mărul inventatorilor cari mor sărari şi e nespus 
de mic numărul acelora cari se îmbogăţesc. In 
aiară de geniu şi în afară de noroz, pe care nu-l 
putem scoate din via'a oamenilor, orice am face, 
mai e ceva care îmbogăţeşte pe un inventator. 
Acel ceva e spiritul de negustorie. Aşa, Edison şi 
Soiray au fost şi buni negustori, pe lângă mari 
inventatori, — au fost negustori de geniu. Fără 
acest dar, se întâmplă la fel cum se întâmplă cu 

toţi producătorii cari vând marfa lor pe nimic, 
deşi cumpărătorul o plăteşte înzecit. Tot mijlo- 
citorul e acela care se îmbogăţeşte. Geniul, se 

vede, îrebueşte plătit cu viață de om şi cu su- 

îerinţi de tot felul. Meşterul Manole nu şi-a putut 
întări biserica lui genială, fără un suflet de om, 

cel mai scump dintre toate: sufletul nevestei lui.



XIX. 

Cel dintâiu lordan 

16 Ianuarie 1933 

lar mă poartă gândul cu mulţi ani în urmă, 
cati vre-o şaizeci de toţi. Şi mă duce, cu adevărat, 
iute ca gândul. Mă văd copil de vre-o trei anişori. 

Nu era pe atunci nici fonograf, nici cinematograt 
şi mai puţin încă film vorbitor. Şi totuşi, văd şi 

aud toate aşa precum erau. Şi mă întreb ce 

taină nepătrunsă e în adâncul sufletului nostru 

care întrece toate descoperirile şi le lasă cu mult 

în urmă, ă 
Mă văd cu rochiţă, cum ne-a purtat mama; mă 

văd jucându-mă cu fratele meu, cu patru ani 
mai mare, şi pe care de un an şi jumătate îl 
plâng şi iar îl plâng, de la plecarea lui dintre 
noi, atât de neaşteptată. 

Mă văd stând pe pragul din uşa prăvăliei 
noastre din strada Mare, din Focşani. Priviam 
în spre „Podichiatră” (Podul de piatră), care 
mi se părea departe, foarte departe, deşi era 
numai ia vre-o câţiva paşi. Era poate în această 
măsură greşită lipsa mea de experienţă de a
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r 

măsura depărtările, dar era de sigur şi miopia 
de vină. 

Văd şi azi aidoma cum se stârnise o furtună 
mare, care închidea uşile de la casă şi le des- 
chidea şi iar le închidea. Văd cum se întorcea 
înspre mine oblonul de fier, cum îmi prindea 
degetul cel gros de la mâna dreaptă şi cum rii-l 
strivia. Mă aud ţipând de durere. Mă văd luat 
de mama, care alergase înspăimântată spre mine. 

De necrezut, şi totuşi, după şaizeci de ani, văd 
aidoma camera, salonul nostru, în care am fost 
us atunci de mama, 
Văd în peretele din față un cal şi un călăreț 

uriaş şi câţiva în urma lui. Era un covor pe care 
îi am şi azi la patul meu. Călărețul e Garibaldi, 
țesut întocmai pe covor aşa cum a fost prins în 
mintea mea de copil. A rămas neştearsă în su- 
fietul meu această întâmplare, după cum a rămas 
strivit degetul prins de oblonul de fier. Incă 
odată, văd şi aud totul ca într'un film sonor. Incă 
odată, cine poate tălmăci această minune a mi- 
nunilor, întipărirea ca în granitul cel mai tare, în 
sufletul pe care nu-l putem pipăi, a câtorva 
clipe trăite, acum şaizeci de ani, pe care le mai 
trăiesc şi astăzi întocmai? 

ine poate spune cum sunt prinse aceste amin- 
iiri în minte? Nu sunt de sigur sub formă de fo- 
ftografii şi de cărţi tipărite, nu sunt de sigur sub 
formă de imagini care se formează pe retină. 

Sunt puzderii de multe aceste icoane din afară,
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de toate mărimile, de toate colorile, care sunt 

aşezate în cea mai mare ordine, de le găsim una 

după alta cu nespusă uşurinţă. Cine, cine poate 

găsi deslegare la această taină ascunsă în lăzi 
ferecate şi cu lacăte, a căror chei nu putem şti 

„de le vom găsi vre-odată spre a le deschide? 
Ştim atâta deocamdată că tot ce ştim de când 

e lumea şi până azi e nimica toată fată de cee 

sufletul în sine şi ce e taina pe care o închide 
în el. 

Văd pe mama, tânără, de vre-o douăzeri şi opt 

de ani, şi căreia îi murise un şir de copii, căci se 

măritase la paisprezece ani, văd pe tata, care 

trebue să fi fost trezut de patruzeci de ani. 
Văd pe tata mamei întins între lumânări a- 

prinse şi văd pe bunica, soţia lui, plângându-l şi 
punându-i în mână toiagul pentru drumul cel fără 
de întoarcere, împreună cu banul de plătit vămile 
de pe ceia lume. De câte ori nu m'a ridicaţ 
bunicul în sus pe când eram atât de mic de îre- 
ceam pe sub masă. Dumnezeu să-l ierte şi să-i 
ierte pe toţi. Dar să schimb filmul şi să iau altul 
mai potrivit de sărbători. Il pun la punct şi-l 
desfăşor. E întocmai cum l-am prins atunci. Sun- 
tem în salonul de care vorbii mai sus, cu Gari- 
baldi în perete şi ceasul cu cuc alături. 

Suntem încă somnoroşi. Ne sculase mama după 
miezul nopții. In cameră cântă popa Mihai şi 
un dascăl de la Biserica Domnească, şi fac ru- 
găciuni, de-asupra unui castron alb, umplut cu
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apă şi aşezat pe o față de masă albă şi curată, 
pe scrinul care e şi acum în odaia mea. Văd pe 

popa Mihai cufundând crucea aurită în apă, pe 

care o preface în aghiazmă sfântă. Tot anul avea 
să fie păstrată această aghiazmă cu sfinţenie şi 

numai din când în când ne da mama din ea, 

câte o linguriţă, la vre-o boală sau vre-un deo- 

chiu. Văd pe tata şi pe mama făcând cruce și 
arătându-ne cum. să ne închinăm şi noi. Era cel 
"dintâiu Iordan făcut în casa noastră, la fel cu 
care, cât a mai trăit taţa, făcea mama în fiecare 
an câte unul. 

Cum ar putea oare să uite cineva aceste clipe 
irăite, aşa cum le-au trăit cei dintâiu creştini, 

“prin peşteri întunecate, numai la lumina lumâ- 
nărilor? Mă mir cum de se miră lumea de cre- 
dința unui om de ştiinţă. 

Mintea este rece, inima e caldă, ştiinţa e în 
minte, credința e în inimă. Dar, încă odată, unde 
sunt zugrăvite aceste icoane în suflet? 

Ce ştiinţă e în cele de mai sus! E ştiinţa 

ştiinţelor, e cea mai mare ştiinţă, e ştiinţa suile- 
tului cel fără de moarte, care nu îmbătrâneşte şi 
care nu uită, 

Azi, mai mult decât oricând, avem nevoie de 
ştiinţa sufletului şi, mai ales, de suflet.



AXĂ. 

Doctorul C. I. Istrati 

16 Februarie 1933 

Sau împlinit cincisprezece ani de la moartea 

doctorului /sfrați. S'a stins, sărmanul, la 17/30 

Ianuarie 1918, ia Paris, într'o cameră de spital 

din ÎInstituțul Pasteur. A murit cu durerea în 

suflet, văzându-şi ţara răstionită. N'a avut parte, 
sărmanul, să vadă şi învierea ei şi România 

Mare de la Nistru până la Tisa. 
Mi-a fost profesor, m'a învăţat carte, m'a ajutat 

la nevoie. Ii sunt recunoscăior şi-i voiu fi câț 

voiu trăi. A fost profesor mare şi noîntrecut de 

nimeni prin ştiinţa lui înținsă, prin căldura su- 

fletului pe care o punea în lecţiile lui, prin 
dragostea de ţară, prin vorbirea lui frumoasă. 

După o lecţie făcută de doctorul /sfrati, te 
simţiai ca la ieşirea din Biserică: mai curat, mai 
luminat, mai aproape de Dumnezeu. 

A fost preşedinte al Academiei Române, decan 

ai Facultăţii de Şiiinţe, a fost de patru ori mi- 
nisiru, deputat, senator, primar al Capitalei. 

Mai presus de toate a fost în 1905, când a 

făcut Expoziţia jubiliară. Atunci, ca un vraciu, 

făcea semne spre Soare-răsare şi Soare-apune, 

spre Miez-de-noapte şi Miez-de-zi, şi, întocmai



  

ca în poveşti, se deschideau drumuri, se înăltau 
palate, înfloriau grădini, se aprindeau lumini, iar 
unde a înfipt toiagul în pământ, a izvorit un lac 
frumos, pe care — cum ar spune Eminescu, de-ar 
mai trăi odată, — „treceau lebedele mândre între 
trestii să se culce”, 

A fost un om neobosit. A muncit toată via'a. 
-A scris mult. A cetit mult. A dus prin meritele 
lui peste Mări şi peste Ţări faima numelui de 
Român. 

Nouă, şcolarilor lui, ne spunea adesea aceste 
vorbe: „Aceia dintre voi, cari vor îi oameni de 
treabă, vor aprinde o lumânare şi pentru mine”. 

Am împlinit cu sfințenie şi plin de recunoştinţă 
această dorință a sa. Am aprins câte o lumânare 
la fiecare pomenire a lui. Am aprins lumânări 
care să nu se mai stingă, le-am aprins în sufletul 
elevilor mei. Şi i-am legat cu jurământ să le 
aprindă la rândul lor în sufletul elevilor lor. 

La cincisprezece ani de la moartea lui, aprind 
alta prin rândurile de faţă. 

Dumnezeu să-l ierte. 
Rugaţi-vă pentru el, oameni buni an România- 

Mare. Doctorul /strafi a fost unul din oamenii 
cei mai mari, cu care se poate mândri neamul 
românesc. 

n



XXI. 

Bună ţară, rea tocmeală 

71 Martie 1933 

Bună şi frumoasă, cum nu se mai poate, şi 
bogată cum nu ne trece prin gând, e scumpa 

noastră Românie. 
Munţii noştri aur poartă, noi cerşim din poar- 

tăn poartă. E ruşinos, dar e adevărat. Ascult 
la pâlnia de la Radio-Bucureşti, cu sfinţenie şi 
luare aminte, toate cuvântările care privesc ţara 

mea iubită. Rămân uimit de tot ce aud şi mi ; 
ruşine de cum ne purtăm cu bogăţiile noastre. 

Nu vrem să înţelegem că rostul vieţii de azi e : 
altul decât acela dinainte de războiu. 

„ Frumoasă era viața patriarhală de altă dată, ; 7 
i nu se mai potriveşte cu chemarea zilei dei 

. In toată lumea se munceşte de zeci de or' n 
mai mult ca altă dată. Ba, milioane de inşi « i 
vrea să muncească, şi nu găsesc unde. Noi. n le 
îmbuibăm risipind tot ce câştigăm uşor, şi aiure ia 

oamenii nu-şi pot potoli foamea fiindcă nu gă j- 
sesc de lucru. i Sai : E 

E IE i
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„. Avem bogății pe pământ şi sub pământ, pe ape 

şi sub. apă, în munţi şi în: văi. Avem. pământ 
roditor, pe. care-l îngrijim prea puţin şi care ar 

rodi neasemuit mai mult de l-am îngrăşa cât de 

puţin şi de nu l-ar năpădi buruienile. Avem ani- 

male de muncă, de hrană şi de podoabă. Cerbii 

din munţii noştri sunt mai frumoşi ca oriunde 

aiurea şi coarnele lor au. luat premiul I-iu la.o 
expoziţie din străinătate. . Păsările şi. peştii din 

delta Dunării trăiesc ca în raiu în păpurişul care 
înseamnă milioane. Avem minerale scumpe, . pe 

care nu le.folosim îndeajuns. Suntem întâia ţară 
producătoare de aur în Europa, cui cele 2.500 kgr. 

care se vând — şi poate tot cu atâtea care se” 

fură pe ascuns. Avem minerale care se găsesc 
numai în Japonia, ori numai în Canada, ori 
numai rar aiurea. Grâul nostru era atât de bun, 

că fără el nu puteau face pâine bună cei din 
Apus, cari trebuiau să-şi amestece făina lor cu 
a noastră. Producem cel mai mult porumb, după 
Argentina, dar stăm la coada cozii în ce priveşte 

producţia la pogon. 
Păsările şi ouăle ne-ar putea îmbogăţi, de nu 

le-am lăsa să se strice prin nepriceperea noastră. 

Italia a câştigat băţălia grâului smulgând bu- 
ruienile de pe fiecare petec de pământ şi îngră- 
şând piatra ca s'o facă roditoare. Noi nu suntem 

la atâta ananghie şi cu toate acestea suntem 
plini de datorii. Aud mereu că în străinătate
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ştiinţa înaintează cu paşi uriaşi. Aud că Nemţii, 
cu deosebire, au înaintat atât de mult, încât 

'aeroplanele de eri sunt fiare vechi pentru ei. Au 

“maşini neînchipuit de uşoare, pe care le mişcă 

“turbinele cu explozie în loc de motoarele înve- 

chite pentru ei. Minuni de tot felul, minuni aevea, 

mu ca în poveşti, fac într'una în laboratoarele 

lor. Ştiinţa e în cinste mare la ei, cu toată să- 

răcia. In vremea aceasta, noi închidem şcoli, nu 

mai dăm niciun ban pentru laboratoare şi ucidem 
astiel seminţele care începuseră să încolțească în 
pământul ştiinţei, atât de părăsit de noi. 

Până când!



XXII. 

Aurul românesc 

1 Aprilie 1933 

Am pe masa mea de lucru o carte nouă, nouţă, 

cu prefața din 1 Februarie 1933, Aurul româ- 

Hesc, istoria lui din vechime până azi, de Ion 
Rusu Abrudeanu, Cartea Românească, Bucureşti, 

Pentru mine, chimist şi, mai ales, profesor de 

ştiinţă românească în limbă românească pentru 

neamul românesc, această carte e un dar ceresc, 

o comoară fără preţ. Impărtăşesc şi altora mul- 
fumirea pe care am simţit-o eu atunci când am 

cetit-o. 

„Ca fiu al Abrudului, am socotit că, la vârsta 

destul de înaintată la care am ajuns, n'aş putea 

încheia în chip mai folositor activitatea mea pu- 

blicistă”, spune domnul Abrudeanu, „decât în- 

trunind într'un volum toate datele şi informaţiile 

precise, culese ani de-a rândul, asupra bogatelor 

exploatări de aur începute de străbunii noştri 
Daci şi Romani, înainte cu mii de ani, în istoricul 

şi pitorescul ţinut al Munţilor Apuseni.: In ga- 
leriile miniere şi peşterele de acolo s'a zămislit,
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pe vremea năvălirii popoarelor barbare, o bună 
parte din massa etnică a neamului românesc de 
azi. Minele de aur din munţii metalici ai regiunii 
Abrudului”, spune mai departe autorul, „au con- 
stituit principala putere de atracţiune, sub im- 
boldul căreia marele Impărat Traian a ţinut să 
ocupe cu orice preţ Dacia”. 

Prin această lucrare autorul şi-a atins scopul 
urmărit — şi-l felicităm —: acela de a fi aruncat 
o rază de lumină asupra minelor amintite. 

Burul se găseşte de obiceiu curat răspândit 
în pietrele din minele de aur. Câte odată: se 
găseşte şi în formă de bulgări, numiţi şi pepite 
sau cloşte de aur. Cel mai mare bulgăre de aur 
a fost găsit în India, greu de 1350 kgr. In Ar- 
deal, în mina de la Musarice Ruda, proprietatea 
societăţii „Mica”, s'au găsit bulgăraşi până la 
70 de kgr., iar la Roşia-Montană şi Bucium s'au 
găsit bulgăraşi de 3—9 kgr. 

Rând pe rând, în fiecare număr, voiu spicui 
câte ceva din această carte minunață despre 
comoara comorilor care este aurul românesc. 

În mormintele din epoca preistorică arheologii 
au găsit numeroase obiecte de aur. In mormintele 

„_Faraonilor egipteni şi mai ales în acela al lui 
Tul-Ank-Amon s'au găsit obiecte de aur de o 
mare valoare şi lucrate cu o deosebiță artă. Chi- 
nezii foloseau aurul ca să facă zei din el. La 
naşterea lui Hristos cei trei magi i-au adus da- 
ruri: aur, smirnă şi tămâie.
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Herodot, părintele istoriei, Strabo, cunoscutul 
geograf grec din vechime, şi mulţi alţi scriitori 
vorbesc despre nenumăratele comori de aur adu- 

nate de diferiţi regi în oraşele Babylon, Ninive, 
Persepolis şi altele. O mare parte din acest aur 

a căzut pradă în mâinile lui Alexandru Makedon. 
' In Dacia meşteşugul de a scoate aur şi alte 
metale a fost adus de Fenicieni, ale căror co- 

tonii se considerau, încă din secolul al II-lea 

înainte de Hristos, ca la ele acasă pe pământul 

locuit atunci de Agatirşi, mari iubitori şi cău- 

tători de aur. 
- Străbunii noştri, Dacii şi Romanii, necunoscând 

praful de puşcă, făceau galerii şi zdrobeau stanele 
mari de piatră, care conţineau aur, prin încălzire. 

Peste pietrele încălzite turnau apă şi oţet, aşa 

că ele se sfărâmau mai lesne. Rămăşiţe dovedi- 

toare despre aceasta se mai văd şi astăzi la 

Roşia-Montană, anume la „Cetatea-Mare” şi 

„Cetatea-Mică”. La facerea galeriilor se mai 
serveau şi de dălţi, numite arrugie, iar pentru 
luminatul lor întrebuinţau opaije de pământ. Mi- 
nereul cu aur era dus de sclavi la nişte mori, 

care îl spărgeau cu un fel de maiuri grele de 

piatră, astăzi numite şteampuri (de la vorba 

nemţească sfampjen=—a pisa). Prin spălare cu 

apă multă aurul era curăţit de piatră şi pământ. 

Proprietarii mici de mine din munţii Abrudului 
macină şi azi minereul aurifer cu ajutorul acestor 

şteampuri primitive, moştenite din moşi-strămoşi.



Dacii şi Romanii întrebuințau la scoaterea au- 
rului din nisip aşa numita kurca, folosită şi azi 
în munţii Abrudului. Hurca e făcută din două 
Scânduri rezemate pe două căpătâie aşa ca să 
fie înclinate. Acest jghiab înclinat e acoperit. cu 
lână. In partea mai ridicată se pune nisipul şi 
pietrişul cu aur. Cu o găleată se toarnă apă, 
care târăște în jos pietrişul. Nisipul cu aur fiind 
mai greu, rămâne prins de lână. După mai multe 
spălări de acestea lâna e pusă într'un vas de 

lemn, numit șăizroc (de la nemţescul Scheide- 

troc). La urmă nisipul auros, adunat în capătul 

mai strâmt al şăitrocului, se amestecă cu mercur, 
se leagă strâns într'o pânză şi se arde în îoc, 

până se face o bucată rotundă de aur mai mult 
sau mai puţin curat, de obiceiu 12—14 carate. 

Sfătuiesc călduros pe cetitori să cumpere cartea 

şi s'o cetească din scoarță în scoarță, încredin- 

ţându-i că nu le va părea rău.



XXIII. 

Mai vine un Paşte 

16 Aprilie 1933 

Să vie cu bine şi să dea Dumnezeu să-l pe- 
trecem sănătoşi. Se înşiră Paştii în viata noastră 
cum se înşiră pietrele chilometrice la marginea 
drumului. Trec una câte una pe dinaintea ta, mai 
repede sau. mai încet, 'după cum mergi: în căruţă 
sau pe jos. Apar de departe ca niște semne albe, 

pe care abia le zăreşti. Semnele se văd tot mai 
bine de ce te apropii de ele. Şi, una câte una, 
iți arată pe rând numărul chilometrilor, scris 

pe fața aplecată ca o strană de biserică la care 
psaltul ceteşte din ceasloavele de pe ea. Ştii câte 
ai trecut în mersul tău şi le-ai lăsat în urmă, dar 
nu ştii câte ai să mai întâlneşti până la capătul 
drumului. 

Tot aşa trec Paştii, unul câte unul, în viaţa 
noastră şi-i laşi pe toţi în negura vremurilor. 
Ştii câţi ai trecut şi ai petrecut, dar nu ştii câţi 
Paşti ai să mai apuci în viața ta. 
„Mai vine un Paşte. Am apucat şaizeci şi trei 
până azi şi acesta ar fi al şaizeci şi patrulea.



Ca în toţi anii, mă rog şi acum, şi pentru mine 

şi pentru toţi bunii creştini: să vie cu bine Paş- 

tele şi să-l petrecem bine cu toţi ai noşiri. 

Şi drumul vieţii e cu totul la fel cu cel de pe 

pământ. El suie şi coboară urcușuri şi scoborâ- 

şuri, merge cât merge drept şi, pe urmă, coteşte 

şi el când hăis, când cea. 

Şi viaţa, ca şi drumurile, trece prin locuri ve- 

sele şi frumoase, umbrite ori cu soare, netede ori 

colțuroase, cu pietre şi bolovani, cu gropi şi băl- 

toace, cu praî bolnăvicios, ori cu aer răcoros 

şi plin de sănătate, 
„Mai vine un Paşte. Să dea Dumnezeu să-l 

petrecem sănătoşi şi'n voie bună cu toţi ai noştri. 

Nu va mai fi Paşte la fel cu cei din anii copi- 

lăriei. Nu-l mai pot petrece cu tata şi cu mama, 

cu bunica evlavioasă, care ne ducea la denii şi 

la Inviere, cu cei doi fraţi pe care i-am pierdut, 
Dumnezeu să-i ierte pe toţi. Nu-l mai pot pe- 

trece ca un copil zglobiu şi nevinovat, fără griji 

şi care nu pricepea nimic din suferinţele lui 

Hristos. Azi, mă cutremur tot mai mult de pati- 

mile grozave suferite de Hristos pentru mân- 

tuirea noastră. Isus a fost şi este fiul lui Dum- 

nezeu. Pe pământ Isus a fost om şi a pătimit 

ca niciun om pe lume. Mi-lL închipuiesc că era 

un om gingaş la trup şi delicat la suflet. A fost 

un gânditor ca nimeni altul. A propovăduit iu- 

birea aproapelui. A “luat apărarea celor desmoş- 

tepiţi. A făcut pe femeie egală cu bărbatul, din
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roabă ce era pentru păgâni. Şi pentru tot binele 
pe cari-l dorea omenirii, oamenii I-au pus cununa 

de spini pe fruntea lui strălucitoare de gânduri 
miloase şi L-au silit să urce calvarul cu crucea 

în spinare, care apăsa atât de greu pe trupul 
Lui firav. De ce trec anii, mă înfior tot mai mulț 

la gândul că omul cel mai milos a fost pedepsit 
atât de fioros.... 

Mai vine un Paşte. Să vie cu bine şi să dea 
Dumnezeu să-l petrecem în pace şi bucurie! 
Apasă greu însă pe umerii mei cei şaizeci şi trei 

de Paşti trecuţi. Apasă greu pe sufletul meu 

durerea cumplită de a nu vedea de douăzeci şi 

patru de ani, nici să scriu, nici să cetesc şi nici 

să cunosc pe nimeni din jurul meu. Ii sărut cu 

drag şi le cer iertare de Paşti, de le-am greşit 

cu ceva. 

- Hristos a înviati, oameni buni şi buni creştini, 

cari veţi ceti aceste rânduri, scrise pentru Paştele 

ce va să vie.



XXIV. 

Aurul şi Agatyrşii 

ZI Main 1933 

Herodot, istoricul antichităţii, în Cartea a 

IV-a a istoriei sale, descriind războiul lui Dariu 
a lui Histaspe din 513 înainte de Hristos, în 

contra Împărăției Sciţilor, spunea că pe ţărmul 

râului Maris, Mureșul de astăzi, locuia poporul 
Agatyrşilor, mare iubitor de aur. 

„Agâturşii sunt oameni înstăriți şi poartă mult 

aur. Locuiesc împreună ca fraţii şi nu se duşmă- 

nesc întire ei și se aseamănă în obiceiuri cu Tracii”. 

D-l profesor /orga lămureşte, după Herodot, 
că încă din secolul al VI-lea inainte de Hristos, 

triburi de Sciţi înaintând cu turmele peste Carpati, 
au descoperit aurul în 'stâncile din valea Mure- 

şului. Aristotel aminteşte că Agatyrşii îşi redactau 

legile în versuri şi le lăsau urmaşilor în forme 
de cântece. 

Grecii îi socoteau pe Agatyrşi drept Sciţi din 

cauza părului pe care-l vopseau, precum îşi vop- 

seau şi mâinile, picioarele şi chiar dinţii. Pentru 

aceasta Virgiliu îi şi numeşte picti Agathyrsi. 
Pârvan zice că vopseaua părului era albastră, ca 
cerul. 

Agatyrşii nu cunoşteau căsătorie, aveau haine 
de multe colori, faţa brună şi ochii albaştri; îşi 
tatuau faţa şi corpul şi cu atât mai mult cu cât 
erau boieri mai mari,
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Bogăția în aur a Agatyrşilor era foarte mare, 
de pare ce toate râurile ca Aurar (Arieşul), Maris 
(Mureșul), Atlas (Oltul) şi Tibisis (Timişul), 

cuprindeau mult aur în nisipul lor. Grecii au pus 

în valoare acest aur al Agatyrşilor, sub formă 
de verigi, bani de aur şi giuvaeruri. 

Herodot mai spune în Cartea a IV-a că exploa- 

tarea minelor de aur era atât de înaintată la. 
Agaturşi, încât trebuia să fi fost cunoscută cu: 

sute de ani mai înainte. 

Împinşi de câştigul mare al comerţului cu aur, 

mulţi negustori din Siria şi Antiochia luau încă 

Qin vremuri străvechi drumul spre munţii Abru- 

dului. Mulţi din cei veniți au rămas prin partea 
locului, împreună cu preoții lor. 

Agaturşii dispar din istorie, înainte de era 

creştină, fiind năpădiţi de Celţi, cari la rândul 

lor sunt înlocuiţi de Daci, care-şi fac capitala la 
Sarmisegetuza. 

Trec peste multe şi interesante amănunte is- 
torice, date de domnul Ion Rusu Abrudeanu în 
cartea sa minunată şi culeg numai cele ce ur- 
mează. | 

„Deşi pricepuţi în lucrarea câmpului, Dacii 

s'au ocupat mult şi cu exploatarea minelor de 

aur din Ardeal. Erau vestiți ca cei mai bogaţi în 

lucruri de aur”. 

V. Pârvan spune că, în ce priveşte aurul, 

Daco-Getia se prezintă mai original decât în 
restul Europei. Dacii exportau aur până departe 
în Nord, la Scandinavi, dar nu ca material brut
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ci ca obiecte de lux'şi podoabă, fabricate în 
Dacia şi purtând pecetia stilului getic: Motivul: 
decorativ: -al - spiralei, “ a avut în Carpaţi o des-: 
voliare şi o stilizare cu totul particulară. Invă-, 
țatul nostru arheolog dă ca probe despre bogăţia 
în aur a poporului daco-getic, următoarele obiecte: 
găsite. La $mig (jud. Târnava-Mică), discuri 
convesce de aur; la Mojna (Târnava-Mare), bră- 
tară de aur; la Brăduț (Odorheiu), 25 inele de 
aur deschise; la Biia (Târnava-Mică), brățări: de 
aur masiv; la Beba Veche (Torontal), foaie de 
aur; la Țutalău (Trei Sc aune), 9 securi de aur' 
şi podoabe de: plăci de aur. Chiar şi cele trei 
comori de la Miha!kovo (Galiţia), Fokoeu- şi” Dalj 
(Slavonia), departe de. inima Daciei, aparţin tot 
Dacilor. Aceasta dovedeşte că Daco-Geţii aveau 
o artă proprie a: aurului şi umpleau: cu produsele: 
lor de aur tot centrul şi Nordul Europei, făcând 
concurență artei bronzului din Eiruscia. Mulţi” 
istorici străini, în “frunte cu: Mommsen, susțin -că 
bogăţia de aur a Daciei a iost cea 'mai însemna tă 
din Europa. - 
„Şi cu asta basta, iubite cetitor. 
"De vrei să ştii şi alte 'cele despre aur, atunci 

cuinpără cartea lui Ion Rusu Hbrudeanu, Aurut 
românesc, istoria lui .din vechime. până azi. -E 
tipărită la „Cartea Românească”: din Bucureşti, 
are trei sute de -pagini cu niulte: poze frumoase 
şi costă 200 de lei. Iţi mai spun: ce ti-am mai 
spus: are săi pară rău. Rimin.



„. Fierul românesc. 

16 Maiu 1933 | 

:-Pofta” de mâncat şi de băut vine mâncând şi 

bând. Tot aşa, polita de cetit şi de scris vine 

cetind 'şi scriind. De ce bei, de aceea ai mai bea. 

De ce ceteşti, de aceea ai tot ceti. Pe când bău- 

tura îţi face rău şi te îndeamnă la rele, cetitul 

îți face bine şi te îndeamnă numai la bine. De 

aceea, iubite cetitor, fereşte-te de darul beţiei 

şi ia-l pe acela al cetitului. Ceteşte azi puţin, 
mâine câteva rânduri mai mult și tot aşa, din zi: 

în zi, ceteşte cât poţi şi nu lasă să treacă nici-a 
zi, fără să ceteşti ceva. Nu te mai văicări că viaţa 

e grea, că suferi de atâtea lipsuri, că aşa şi pe 

dincolo. Bocitul lasă-l pe seama babelor. Tare 

mai avem nevoie azi de oameni cari cetesc şi 

scriu, fiindcă numai cel care ceteşte poate înţe- 
lege ce e rău şi ce e bine. 

““ După ce am scris ceva despre aur, din cartea 

domnului Ion Rusu Abrudeanu, îmi vine pofta 
acum să, scriu ceva despre fier. Toţi am avut şi 

avem câte o gioarsă de fier, dar puţini ştiu ceva 

mai mult despre fier. Şi tare a mai fost fierul 

de: folos omului de sute de mii de ani încoace. 

Fierul a fost pe lume de când e lumea, dar 

omul -a început să se slujească de el numai 

târziu de tot. La început şi-a făcut omul scule 
din oase 'de. peşti, care erau foarte nimerite 

pentru făcut ace, cu care să coase pieile de ani-.
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male. Pe urmă a început să se slujească de piatră 
mai întâi colţuroasă şi necioplită şi pe urmă 

netedă şi lustruită. Mult mai târziu s'a slujit de 

fier şi târziu de tot de otel. Piatra şi fierul au 

rămas de aceea în mintea omului până în ziua de 
azi. Când ne sorcovesc copiii la anul nou -ne 
spun cu glasul lor îngeresc să fim „tare ca piatra, 
iute ca săgeata; tare ca fierul, iute ca oţelul”; 

In Biblie se găsesc multe locuri în care se 
vorbeşte de uneltele de fier. La început era foarte 
scump şi o unealță de fier era o comoară ce 
trecea moştenire din tată în fiu. Egiptul a fost 
țara în care metalurgia fierului a ajuns la mare 
desvoltare. La Corsabat au îost găsite obiecte 
de fier de acum 2.50) de ani. Moise compară e 
inimă nesimţitoare cu un lanț de fier. Profetul 
Isaia numeşte o domnie tiranică, domnie de fier. 
Se pare că /lomer cunoştea şi călirea fierului. 
Vorbind de căpcăunul Poliphem cel cu un singur 
ochi în frunte, spune că Ulise l-a orbit vârându-i 
în ochi, pe când dormea, un fier înroşit, care a 
sfârâit ca atunci când pui în apă un fier înroşit, 
căci aceasta (călirea) dă îierului putere şi tărie. 

Din toate ţările Europei, spune Niculae Den- 
sușeanu, Dacia veche este. singura regiune unde 
a existat o puternică civilizatie metalurgică. A- 
ceasta se vede din mulţimea de monumente. ar- 
heologice, din tradițiunile autorilor vechi şi după 
cum se constată din nenumăratele urme: de lucrări 
de mine vechi ce le întâmpinăm peste tot locul 
în regiunile muntoase ale Daciei. Cei dintâi
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lucrători cunoscuţi ai fierului au fost, după tra- 
dițiunile greceşti, Chalibii din regiunea mun- 

toasă. a Scyției numită şi Scyția mama fierului. 
Vuican, maestrul cel divin al fabricaţiei metalelor, 

după cum ne spune /lomer, a lucrat nouă „ani 

într'o peşteră de lângă Oceanos potamos, cum 
era numită odată Dunărea noastră de azi şi pe 
care poporul o cântă: Dunăre, Dunăre, drum 
fără pulbere.. Le-a scris Nicolae Densuşanu, cele 

de: mai sus în Dacia preistorică a lui, carte de 
mare preţ în care el arată cât de civilizaţi au 

fost strămoşii noştri, cu mii şi zeci de mii de ani 

în urmă. 

In Banat, putem bănui că au fost acele „uzine 

Sioda” de pe atunci care fabricau fierul pentru 

lumea veche. Cunoşti, cetitorule, care e Skoda 
de azi, dacă nu din afacerea vestită, cel puţin 

din scumpirea fără seamă a muşamalei, care. 
aproape nu se mai găseşte în Bucureşti. 
Cine a fost Nicolae Densuşanu, ne-a spus de 
mult domnul Wicolae Iorga, așa de frumos cum 

numai el poate spune, fiindcă numai el poate 
simţi. aşa, când e vorta de neamul românesc. 

„A fost Nicolae Densuşanu bătrânul în care 

trăia o neînvinsă încăpățânare dacă. Cu statura 

lui înaltă, cu aspra lui privire, cu bătrâneţea 

lui dârză, cu vorba lui puţină şi sila de lume, 

părea icoana însăşi a nenorocului nostru”. 

Rugaţi-vă pentru Wiculae Densușanu, oameni 

“buni din România Mare. Aşa vam mai rugat în 
cuvântarea-mea la Radio-Bucureşti din 9 lunie 1930. 
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XXV. 

Vitaminele 

1 lunie 1933: 

lar m'apucă tremuriciul. lar trebue să mai 

scriu un articol pentru „Neamul Românesc”. Cum 

așa?, mă vei întreba, iubite cetitor. Dumneata, 
coşicogemite profesor universitar, tremuri când 

scrii un articol pentru mine? Da, tremur, iubite 

cetitor, fiindcă nu ştiu dacă are să-ţi placă scrisul 
meu şi fiindcă „Neamul Românesc pentru popor” 
are să fie cetit peste o-sută. de ani, peste două 

sute de ani şi poate peste mai multe -sute--de 
ani. Şi de aceia .mă.gândesc cu groază la ceia ce 

trebue să aştern pe hârtie. - 

'E 15 Maiu, şi eu tot n'am scris articolul pe 
care trebuia să-l fi trimes până azi. M'am gândit 

şi răzgândit de-o săptămână într'una despre ce, 
Doamne, să mai scriu. Am scris despre două me» 
tale din cele mai preţioase pentru om şi pe care 

omul le cunoaște de mult de tot şi de care s'a 
îolosit de pe când a început să nu mai umble în 
patru labe. Am scris -despre aurul cel strălucitor 

şi scump, pe care strămoşii noştri, Agafirșii, cei 

care îşi vopseau şi părul şi picioarele şi dinţii şi 
cari erau buni şi. harnici și cinstiţi, ştiau să-l 

scoată din stânca tare și ştiau să-l facă giuvaeruri
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sciuiipă, pe care .le vindeau până în Scandinavia- 
Ani scris despre fier, despre care Wicolae Den-: 

sușanu a spus că strămoşii noştri îl cunoşteau 

atât de birie încât ţara noastră era numită odată. 

Sciţia, mâna țierului. | 
. Aş vrea să scriu azi-ceva despre plumb, un alt 

metal, -pe: care l-au cunoscut moşii şi strămoşii 

noştri, cari îl scoteau din pământ şi îl întrebuinţău 

ca şi noi. Asirienii şi: Babilonenii întrebuinţau 

plumbul la. facerea de tot felul de scule şi la 

sârma de plumb, diept teiii de curmeiu pentru a 

lega pomii şi. tot felul de raniuri. Romanii făceau 

ţevi de apă, ca şi noi. Acatisturile de pe vremea. 
aceia erau scrise. pe. foițe de plumb. Un îndrăgostit 

a întrebat -odatţă oracolul, pe o tăbliță de plumb; 

dacă trebue să -se mai aştepte la ceva bun de la 
îndrăgostita lui. Oracolul i-a răspuns să aibă 
răbdare, fiindcă iubita lui se gândeşte mereu la 

el. Şi atunci ca şi azi, lumea credea trainic în 

acâtiste. Venind într'o dimineaţă la laborator, în- 

tr'o zi de examen, am găsit clanţa uşii unsă cu 
untdelemn sfinţit, luat de la biserică, de doi can- 

didaţi .cari au fost surprinşi de servitori pe când 

ungeau clanţa uşii. Mă tem însă, iubite cetitor, 
că nu-ţi va plăcea de loc să-ţi vorbesc. despre 

plimb, atât de puţin plăcut lumii. Vrei să spui 

că o pâine:.nu e bine coaptă, spui că ea cade 

la stomac,. greu ca plumbul. Şi Siânta Scriptură 

spune. întrun loc că s'a scufundat o. corabie 
tepede, întocmai ca plumbul, în marea. adâncă.
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Şi răuvoitorii merg până acolo cu clevetirea, 

încât spun că un kilogram de plumb e mai greu. 

de cât un kilogram: de paie. Nu se poate.mai 
mare nedreptate. Fără plumb n'am mai bea apă 

bună de izvoare de la munte şi adusă în casă 

prin ţevi de plumb. Fără el automobilele n'ar 
mai alerga pe drumurile noastre, aeroplanele n'ar 
mai zbura, iute ca săgeata, fiindcă acumulatoa- 

rele electrice cari aprind benzina sunt făcute din- 

plumb. Dar, ar trebui să scriu o zi şi o noapte 

cât bine a făcut şi face plumbul în lume. Până 
şi pudra cu care se dădeau pe față femeile din: 
Troia şi din toată lumea veche, tot cu plumb era 

făcută şi anume din ceruză. Şi când a ars 7roia, 

au ars atuncea şi câteva butoaie cu ceruză, de s'a 

făcut aceasta roşie portocalie, aşa cun e miriul, 

cel care, amestecat cu uleiu de in, slujeşte drept 

chit la chituitul ţevilor de gaz, de apă şi al tini- 
chelii de pe acoperiş. 

Stam la gânduri dacă trebue să scriu ceva 
despre plumb. Ajuns acasă şi așezându-mă. la 

masă, am găsit farfuria plină cu borş de lohodă. 

Şi am mâncat cu atâta poită. această lobodă încât 

mi-am schimbat gândul. şi m'am hotărît să scriu 

ceva despre vitamine. ! 

Dar ce mai sunt şi aceste pifamine?, mă vei 

întreba, cetitorule. Sunt vitaminele tot ce Dium- 

nezeu a lăsat mai bun pe pământ şi mai dătător 
de viaţă. Tot ce e verde într'o buruiană, tot: 

ce e îruct proaspăt, tot ce e sămânță, orice hrană
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proaspătă, are în ea o materie tainică, dătătoare 
de viaţă. Se cunosc până astăzi cinci materii 

de acestea. Nu te speria, cetitorule, că nu sunt 

greu de învăţat. Se numesc vitamina unu, vitamina 

doi, vitamina trei, vitamina patru, şi vitamina 

cinci. Plâng proştii pe săteanul nostru că se 
hrăneşte rău. De-ar îi fost aşa, ar îi pierit de 
mult Neamul nostru. In schimb românul se hră- 
neşte cu tot ce e mai hrănitor în lume, cu vita- 

mine de tot felul. 

Borşul şi loboda au vitamine. Fasolea cu zeamă 

acrită cu zarzăre verzi, are vitamine. Borşul de 

pui, acrit cu aguridă, are vitamine. Ceapa, ustu- 
roiul, castraveţii, fructele, laptele, mămăliga, atâ- 

tea şi atâtea ierburi şi buruieni, toate, toate au 

vitamine dătătoare de viață. Şi pe deasupra 

tuturora, mămăliga e mâncare dumnezeiască fîi- 
indcă e caldă, proaspătă, ţine de saţ, şi care, 

cu o ceapă, cu un ardei sau cu mujdeiu ori 

varză acră, e mai hrănitoare, e mai sănătoasă de 

cât multe şi multe mâncări de carne otrăvită.



XXVII. 

Cărămida 

16 Iunie 1933 

. Stau. de vorbă cu un prieten despre această 
foaie. "Merită să fie cetită de toţi învățătorii şi 
de cărturarii de la sate şi oraşe, îmi spunea el. 
Nici vorbă că merită, i-am răspuns eu. Dar, 
socoteala de acasă nu se potriveşte. cu cea din 
târg. In loc să aibă zeci de mii de abonaţi şi 
cetitori, abia are câteva mii! Rău, îmi răspunse 
prietenul. Ar trebui să fie bătuţi, adause el, toți 
aceia. cari au datoria să răspândească printre 
săteni o foaie atât de bună şi de. folositoare, 
scrisă cu adevărat pentru inimă şi minte, şi cari 
nu fac nimic pentru a o răspândi. Bătaia e marfă 
ieftină, i-am răspuns cu, ca fecior de negustor 
din Focşani. Ea se întoarce uneori în contra 
aceluia care vrea să o dea. Şi despre ce gândeşti 
să mai scrii în numărul pentru 16 Iunie?, mă 
întrebă el mai departe. Aş vrea să scriu ceva 
despre cărămidă, i-am răspuns cu. Vrei să faci 
politică, îmi zise el. Ba de loc. Ce arc a face 
cărămida cu politica?, l-am întrebat eu cu toată
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nevinovăția. Are mult a face. Cărămida trânteşte 

guvernele de la putere. Adu-ţi aminte, adaugă el. 
Ce să-mi aduc aminte? Nu ştiu nimici, mara 

răstit eu. Ba ştii, fiindcă ştie toată lumea când a 

căzut o cărămidă în mijlocul unui consiliu de 
miniştri, sfârşi el cu povestea. Acum am înţeles. 

Dar nu m'am gândit la aceasta şi nici nu vreau 

să leg această întâmplare de numele mareșalului. 
Am văzut câmpul de luptă de la Mărăști, unde 
Românii au câştigat una din cele mai mari bătălii 
şi mai crâncene, luând din mâinile Nemţilor înăl- 
țimea apărată cu toată străşnicia. De atunci am 
pentru mareşal cel mai mare respect şi cea mai 
mare admiraţie. Am văzut biserica cea nouă din 

Mărăşti şi mausoleul în care odihneşte generalul 
Mărgineanu. Mă folosesc de acest prilej spre a 

îndemna autorităţile din Putna să ducă pe toţi 
elevii din judeţ să calce pe acest pământ sfânt, 

printre cele mai sfinte pentru noi, de care e plin 

judeţul în care m'am născuţ. 

Şi, acum, să scriu ceva despre cărămidă. După 
cum stă la temelia casei, aşa stă cărămida la te- 
melia civilizaţiei de azi. De mult de tot ştie omul 

să moaie lutul, să-i dea forma de cărămidă, s'o 

usuce şi s'o ardă. Dar şi mai multă vreme a 
trecut de sigur de când trăia omul în peşteri 

şi văgăuni şi până a început să-şi facă bordeie 

şi case din cărămidă. In China, în India, în Egipt, 

în Persia şi Babilonia cărămida a fost întrebuin- 

ţată din timpurile cele mai vechi. Egiptenii între-
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buințau mai mult piatră, de care aveau destulă, 
şi făceau cărămida din mâlul adus de Nil, ames- 

tecat cu paie şi numai uscată la căldura cea mare 
a soarelui. Unele piramide erau făcute din cără- 

midă şi au numai fa;a din piatră tăiată. In Me- 

sopotamia, unde lipsea piatra aproape cu totul, 

era întrebuințată cărămida uscată la soare. Fiindcă 

pe acolo nu era nici material de ars, numai că- 
rămizile smălţuite erau coapte în foc. 

Palatele din Asiria şi Babilonia erau făcute din 
cărămizi şi numai podoabele, statuile şi baso- 

reliefurile erau din alabastru. Grezii s'au folosit 

de cărămidă în Asia Mică şi în Sicilia. Pe vremea 

Imperiului, Romanii au întrebuințat cărămida pe 

o scară foarte întinsă şi ştiau s'o lucreze atât de 

bine, încât multe ruine s'au păstrat până azi. 
Romanii coceau cărămida şi puneau pe fiecare o 
pecete care arăta locul şi timpul când a fost 
făcută. Babilonienii întrebuintau cărămida în loc 
de hârtie şi scriau pe ea cu semne în formă de 
cuie. De aceia spune Românul, glumind: să-mi 
scrii pe cărămidă! Din bibliotecile de cărămidă 
găsite în vremea noastră de scormonitori pricepuţi 
ai pământului, am putut afla întâmplări din 
vremurile acelea de mult apuse. Romanii erau 
meşteri neîntrecuţi în fabricarea cărănizii, varului 
şi tencuielilor, cu care au făcut zidiri ce mai sunt 
bune şi astăzi. Şi mai ştiau să toarne în tipar 
stâlpi, pereţi de bolți şi fel de fel de forme arhi»
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tecturale. De la Romani fabricarea cărămizii a 

trecut în ţările stăpânite de ei. 
Cu toate că a fost cunoscută cu mii de ani în 

urmă, fabricarea cărămizii a rămas aproape ne- 

schimbată până în vremea noastră. Din cauză că 

ea se topeşte uşor, industria nu s'a putut folosi 

de temperaturile înalte de care avea nevoie. 

Abia de vre-o optzeci de ani s'a descoperit că- 
rămida reîractară, care se topeşte foarte greu. 
Această cărămidă retfractară înseamnă singura 
perfecţionare de seamă făcută în fabricarea că- 
rămizii. Cele mai mari progrese metalurgice se 

datoresc acestei perfecţionări. 

P. $. Bucureştenii cunosc de câtva timp şi 

cărămizi de hârtie mai scumpe ca cele de lut.



pi XXVII, 

Aerul lichid 

16 lulie 1933 

Acum îi acum, domnule profesor. E 15 Iunie 

şi mai scris nimic la Neamul Românesc pentru 

popor. Bi tăcut ca greierul din fabulă. La ce fur- 

nică te vei duce ca să te ajute la nevoia mare în 

care te găseşti? Şi, de-ai găsi o furnică mai mi- 

loasă decât aceia care spunea bietului greier: 

acum joacă dacă poţi, şi pe luna Iulie să-ţi scrii 

arțicolul mai de vreme. 

Aşa îmi zic în gând eu însumi. Şi tot eu îmi 

răspund. Da' de unde să fi cântat ca greierull! 

Vai de capul meu şi vai de mine! De cântat îmi 

arde mie, şi mai ales că nici nu ştiu să cânt!A 

Când eram mic, m'am dus de multe ori la 

profesorul de muzică şi mam rugat să mă pri- 

mească să cânt şi eu în cor. El m'a gonit într'una 

spunându-mi că mam ureche. Am avut şi am 

două, dar nemuzicale. Una din ele a început de 

vre-un an să se îudulească şi abia dacă mai aude 

ceasul de buzunar la o palmă şi ceva. 

Abia am terminaţ cursul la 30 Maiu. Şi ce curs!
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Trei: lecţii pe săpțămână de câte un ceas jumă- 
tate. Şi toate lecţiile spuse din cap cu zeci şi 

zeci de formule, fără nicio foiţă în mână, fiindcă 

nu văd să cetesc nicio slovă. Abia am terminat 
cele şaizeci şi două de lecţii şi am început, de a 

doua zi, să scriu la o carte pe care o am în gând 

de treizeci de ani. Acum e la tipar şi într'o 
săptămână va îi gata. Chiar vorba aceia: exţre- 

mităţile se ating. M'am gândit treizeci de ani 
la ea, am scris-o în cinci zile şi o tipăresc în 
zece. Bravo mie şi ferice de cetitorul care o va 

lua de-a gata! 

E vorba în această carte, mititică de vre-o sută 
de pagini, de minunile şiiinței. E vorba de „Aerul 

dichid pe înțelesul tuturor”. E minunea minunilor. 

In toată chimia nu sunt experiențe mai frumoase 

decât acelea cu aerul lichid. Şi nu spun numai eu 
aceasta. O spun toţi aceia cari le-au văzut. | 

Şi le-au văzut, acum douăzeci şi doi de ani, 
profesori şi profesoare la Casa Şcoalelor. Trăia 

pe atunci Mihail Popescu, administratorul ei, 

priceput ca puţini alţii, şi cinstit şi prea cinstit 
ca puţini din cei de azi. Dumnezeu să-l ierte!. . 
„Acum patru ani, la 2 Februarie 1929, pe un 
ger cumplit am făcut aceste experienţe la Teatrul 
Naţional, care era ticsit de lume ca la piesele cele 
bune ale scriitorilor celor mai buni. 

Le-au mai văzut, în fiecare an, studenţii mei 
la lecţia despre aerul lichid. 

„Şi le-au văzut de asemenea .Focşănenii . la
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teatrul „Maior Pastia”, parastas cultural pentru 

cincizeci de ani de la moartea tatei, şapte ani 

de la moartea mamei şi patruzeci de zile de la 

„moartea fratelui meu iubit şi ilustru, Bădiţa 
Fany. Dumnezeu să-i ierte pe toți. 

Şi s'au minunat cu toţii de cele ce au văzut. 

Au văzut ţevi şi mingi de cauciuc spărgându-se 
ca sticla, după ce au fost răcite cu aerul lichid, în 
îrigul groaznic de 180% sub zero. Au văzut îlori, 

mere, struguri, portocale, spărgându-se ca sticla, 

de tare ce le îngheţase aerul lichid. Au văzut cum 

se bat cuie în scândură cu un buzdugan de 

argint viu îngheţat în aer lichid. Au văzut un 

clopot de plumb dogit sunând după răcire cu aer 
lichid ca un clopot de la pluguşorul de Anul 

Nou. Şi m'au auzit urând la Teatrul Naţional: 
Aho! Aho! Domni deputaţi, glasul nostru ascul- 

taţi, tot luaţi şi iar luaţi şi nouă nu ne mai daţi!* 
Conferinţa era ţinută în folosul Laboratorului de 
Chimie Anorganică din Bucureşti şi al studenţilor 
în chimie. 

Şi, ca să încheiu, tare s'au minunat cu toţii 
văzând alcool, eter, petrol îngheţat tun, în vreme 
ce, acum cincizeci de ani, toată lumea spunea că 
aceste corpuri nu pot fi îngheţate. Au văzut un 
bulgăre mare de vin îngheţat pe o sfoară şi, la 
urma urmelor, după multe şi multe alte minunăţii, 
au văzut o pălărie făcută ferfeniţă de aerul lichid. 
Era pălăria pe care am purtat-o eu şapte ani 
pe față, şapte ani întoarsă pe dos, pe care am
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spălat-o în fiecare an, dar pe care mam înțins-o 

la nimeni pentru nimic în lume. Era o raritate 

faţă de mulţimea de pălării pe care le întind 

atâţia pentru vre-o slujbă, pentru atâtea şi atâtea 

înjosiri în schimbul conştiinţei pe care şi-o vând 

astiel. 

Cartea are şi multe ilustraţii pentru înţelegerea 

ei mai bună, dintre care unele desemnuri prea 

frumoase făcute cu mult talent, după natură, de 

domnişoara Victoria Petrescu. 

Invăţători şi învăţătoare, profesori şi profe- 

soare, săteni şi orăşeni, cetiţi „Aerul lichid pe 

intelesul tuturor”. 

Amin zic. vouă.



 XXIX. 

Poveste arabă” 

16 August 1 933 

“După ce a învăţat tot ce putea învăţa la şco- 
lile cele mai înalte, Selim a plecat în lumea 

largă “să adune însemnări despre.o mie şi una 
de primejdii. A mers cât a mers, şi într'o zi pe 
înserate a zărit o .casă dosită, fără fipenie de 

om în preajma ei. A intrat, şi nu ştie nici-el cum 

a nimerit întro cameră unde a dat peste o 

femeie frumoasă. şi nespus de blândă. I-a arătat 

gândul cu care a pornit la drum. Atunci, ai 
nimerit bine la mine, îi spuse Fatma. Eram trei 

surori. Pe mine m'a furat şi mă ţine aici închisă 
un tâlhar mare. Umblă toată noaptea după pră- 

dăciuni şi se întoarce acasă la cântatul cocoşilor. 

Selim îngălbeni, dar Fatma îl linişti cu vorba ei 

dulce. Eu pot să fac tot felul de minuni. Pot 
tămădui lumea de tot felul de boli: de ciumă, de 

holeră, de bubele cele mai rele. Pot face care şi 

căruţe cari să umble-pe' pământ şi pe ape, mai 
iute de cum le-ar trage o herghelie de cai. Pot 
face palate Iuminate ca ziua în mijlocul nopţii 
cu stele mai strălucitoare decât cele din cer. Pot 
vorbi de aici ca să mă audă peste munţi şi peste 
mări, cum mă auzi, Selim, care stai în faţa mea. 
Şi ce nu pot eu să fac! Dar, mai mult decât orice, 
aş vrea să fac pe oameni mai buni, mai blânzi, 
mai fericiţi. Aş vrea să-i fac mai cinstiţi, mai 
drepţi, mai miloşi. Aş vrea să nu se mai ucidă în
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războaie pentru lăcomia lor. Dar ce folos, tâl- 
harul de Ali mă ţine închisă aici şi nu-mi dă voie 

să fac tot binele pe care-l doresc. Trăsni-l-ar 

Dumnezeu să-l trăsnească, fiindcă mult rău a 

făcut şi mai face el în lume, cu prădăciunile lui! 
Şi mai are, în jurul lui, o droaie de lingăi, cari 

înşeală lumea la lumina zilei, făcând-o să creadă 
că ei îi vor binele. 

Şi, pe când vorbia Fatma, Selim auzi cântând 

cocoşii. Incepu să tremure de frică. Nu-ţi fie 

teamă, îi spuse femeia cea frumoasă. Eşti cu 

Fatima, care scapă din primejdia cea mai mare 

pe cel la care ţine ea. Intră aici, îi spuse ea, 

arătându-i o ladă lungă la fel cu acelea care 
erau odată în casele -noastre bătrâneşti şi în 

care adunau fetele toată zestrea lor. Selim intră 

în ladă. Fatma o închise cu capacul şi întoarse 

cheia de: două ori în: broască. Tocmai pusese 

cheia pe masă, când intră tâlharul Ali, trântind 

uşa de perete. Ce mai ala-bala, întrebă el răs- 

tindu-se la Fatma. Toate bune, răspunse veselă 
femeia cea frumoasă. Am stat până acum de vorbă 
cu Selim, care umblă prin lumea largă ca să 

adune însemnări despre o mie şi una de pri- 
mejdii. Şi unde e acum Selim, întrebă tâlharul 
turbat de mânie. Aici în ladă, răspunse liniştit 

Fatma. Ți-l arăt, dacă vrei. Tâlharul da să spargă 

lada cu o ghioagă cu care venise în mână. Stăi, 
Ali, îl opri Fatma; nu strica bunătate de ladă. 

Deschide-o frumos cu -cheia. Şi, pe când Ali lua 
cheia, Fatma îi spuse râzând: ladeş, iar te-am
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înșelat. Iar m'ai înşelat, răspunse Ali, ieşind furios 

pe uşă, crezându-se păcălit. Fatma a deschis pe 
urmă lada, în care Selim era aproape mort de 
spaimă: : 

După ce s'a liniştit, Selim o întrebă despre 
cele două surori de care îi pomenise la început. . 

Una, răspunse Fatma, ştie să coase şi să ţese, de 
se miră lumea de atâta frumusețe ce iese din 

mâinile ei. A zugrăvit odată nişte îructe pe pânză 

de se adunau vrăbiile să ciugulească din ele, 

crezându-le că sunt adevărate. Cealaltă ştie să 

povestească frumos şi să facă stihuri, de o ascultă 
Iumea şi nu se mai satură de frumos ce po- 
vesteşte. , 

Era soarele sus pe cer, când Selim, luându-şi 
rămas bun de la Fatma şi mulțumindu-i, îi spuse 

că se întoarce acasă. Intâmplarea prin care am 
trecut face ea singură cât o mie şi una , de pri-. 
mejdii. 

Fatma cea frumoasă din povestea arabă şi 
ştiinţa noastră de azi seamănă ca două picături 
de apă. Amândouă sunt blânde, frumoase şi 
miloase. Amândouă .au fost ţinute închise de 
tâlhari la drumul mare. Amândouă au dorit să 
facă pe oameni mai cinstiţi, mai drepți şi mai 
omenoşi. Şi azi, ştiinţa are de îndurat la noi, în 
scumpa noastră Românie, suferinţi groaznice din. 
partea tâlharului care o împiedică să facă mi- 
nunile pe care le-a făcut şi le face aiurea. Surorile 
ti, arta şi poezia, m'au înduraț nici pe departe 
suferințele ştiinţii. | i 

 



Fosforul 

7 Septembrie 1933 

Pe ziua de azi, ceva despre fosfor, despre în- 
semnătatea lui şi din trecutul lui. 

Dacă mintea omenească e smulsă din Dumne- 

zeire, creierul nostru gândeşte arzând substanţe 

scumpe care cuprind fosfor, cum € lecitina. Cu 
drept cuvânt s'a putut spune foarte frumos: 

„Creierul e o maşină care arde tostor şi produce 
capodopere”. Cu cât un om gândeşte mai mult, 

cu atât urina lui cuprinde mai mulţi fosfaţi. Doc- 

torul /sfrați pomenea în lecţiile lui pe Vasile Boe- 
rescu, care, după un discurs mai mare, mai gândit 

şi mai simţit, avea urina foarte încărcată cu pro- 

dusele de ardere ale fosforului din creier. De 

aceia e bine ca intelectualii să mănânce şi hrană 

cu fosfor mai mult, cum sunt merele, laptele, 

peştele, icrele, ouăle. De asemenea fosforul, ca 
fosfat tricalcic, intră în compoziţia oaselor care 

formează scheletul nostru. La fel şi plantele cu- 
prind în ele combinaţii de ale fosforului. De aceia 

de la o vreme şi pământul sleieşte în substanţe cu 

fosfor şi nu mai rodeşte. Atunci trebue să i se 

dea îngrăşăminte cu fosfor pe lângă acelea cu 

azot şi cu potasiu. Cu drept cuvânt s'a spus că 
Roma a început să cadă din vremea în care, 

secătuită de fosfaţii de calciu din pământ, Sicilia 

nu mai putea fi grânarul ei. Industria consumă
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cantităţi foarte mari de fostor la fabricarea chi- 

briturilor şi combinațiilor de fosfor. 

E interesant să şiie oricine că fosforul a fost 

descoperit de trei ori. Intâia oară l-a descoperit 

în 1669 Brănd (mort în 1692), cămătar şi alchi- 

mist din /Famburg. Acesta a preparat fostorul 
din urină, prin încălzire cu cărbune şi nisip. Alt 

chimist, Kunkel, l-a preparat tot din urină, după 

zece ani de încercări. Marele învăţat englez Ro- 

bert Boyle (1626—1691), a preparat pentru a 
treia oară fosforul în 1680, tot din urină, luân-. 
du-se numai după zvonul că Brand l-a preparat 

din ceva care a făcut parte din corpul omenesc. 

Numele de fosfor se trage de la însuşirea lui 
de a licări în întuneric, care a uimit lumea pe 

atunci, cuni ne uimeşte pe noi radiotonia. 

Pe vremea lui Brand, domnea în Muntenia 
Antonie din Popeşti sau Popescu (1669—1672), 

socrul lui Constantin Brâncoveanu, iar în Mol- 

dova Gheorghe III Duca (16683—1672), în a doua 
domnie. | 

Pe când Schrâtter descoperea fosforul roşu 

în 1848, la noi era guvernul provizoriu şi Căimă- 

cânia, iar Românii din Transilvania se adunau la 

3/15 Maiu pe Câmpia Libertăţii din Blaj. Tot pe 

atunci Avram Iancu, Ceaiul munţilor, a purtat 

luptele lui vestite cu Ungurii, pe cari i-a înfrânt. 

Avram lancu se născuse în 1824, avea 24 de ani 
la 1848 şi avea 48 de ani când a murit în 1872, 

după alţi 24 de ani.



XXXI. 

Oxigenul şi iodul 

16 Septembrie 1933 

Pofta vine mâncând, a spus de mult Românul, 
şi poita de cetit vine cetind, am spus şi spun eu 
de mult. Cetind cele scrise de mine despre fosfor, . 
un dornic de învăţătură, iarbă rară în vremea de 

azi când cresc buruienile cât omul de înalte, un 
cetitor al acestei îoi, care-şi plăieşte regulat 

abonamentul, mă roagă să mai scriu la fel şi des- 

pre alte corpuri din acelea care se învaţă în 
chimie. Răspund bucuros la îndemnul său şi 

fără nici-o zăbavă, fiindcă mi-e destul să ciu- 

gulesc pe ici pe colo din ce am scris în ediția 
a XIV-a din Chimia de liceu. 

Pe ziua de azi, ceva despre oxigen şi ceva 

despre iod. 
Toate animateie au nevoie de aer ca să trăiască. 

Partea din aer bună de respirat” este oxigenul. 

Inţelege prin urmare oricine cât de mare este 

însemnătatea oxigenului. Lemnul, cărbunele şi 

price material care arde au nevoie de oxigen din 
aer pentru arderea lor. Gândindu-ne numai la 

gătitul mâncărurilor, la încălzitul camerelor noas- 

tre în timpul iernii şi a milioanelor şi milioanelor
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de cuptoare din fabrici de tot felul şi din maşinile 
cu aburi, înțelegem uşor ce însemnătate mare are 
oxigenul în civilizaţia de azi. Tot aşa, oxigenul 
este întrebuințat în cantităţi uriaşe la tăiatul me- 
talelor şi la lipirile aufogene cu flacăra acetilenei, 
care arde în oxigen, caldă de trei mii de grade. 
Multe vieţi a scăpat oxigenul de la moarte prin 
respirarea lui de bolnavii cu plămânii slăbiţi. E 
cu totul greşită credinţa că, atunci când se dă 
unui bolnav oxigen de respirat, poţi chema şi popa 
ca să-i cetească stâlpii şi să-l mărturisească. In 
timpul din urmă se introduce de-a dreptul în 
sânge oxigen şi se măreşte astfel foarte mult 
puterea lui de vindecare. 

Prin acea împerechere ciudată de bine şi de rău 
care stăpâneşte lumea dintru început, oxigenul, 
care întreţine viaţa şi scapă pe oameni de la 
moarte, tot el omoară viața prin praful de puşcă 
şi explosivele de tot felul. Puterea prafului de 
puşcă se datoreşte arderii cărbunelui şi pucioasei 
din el cu oxigenul, pe care îl dă azotatul de po- 
tasiu numit şi sili/ră. Tot aşa puterea dinamitei 
şi a tuturor explosivelor se datoreşte apăsării 
gazelor produse prin arderea cărbunelui şi hidro- 
genului cu oxigenul care intră în alcătuirea lor. 
Se fac azi şi bombe din cărbune de fum şi oxigen 
lichid, a căror putere de distrugere e uluitoare. 
In războiul cel mare, Georges Claude, marele 
învăţat francez şi fabricant de aer lichid, a făcut 
optsprezece bombardări în Franţa, cu astfel de
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bombe. Explozia lor era atât de puternică, încât 
zmulgea sârma ghimpată cu ţăruşi cu tot şi ne- 
tezia pământul ca un tăvălug. Dator este prin 
urmare să ştie oricine ce este oxigenul, de unde 
se scoate şi ce însuşiri are el. 

Şi, tot aşa, dator este oricine să ştie ceva 
despre iod, despre care nu poate spune nimeni 
măcar o vorbă rea. 

Bine, şi numai bine a făcut şi face iodul. In 
ghindura de sub mărul lui Adam din gât, orga- 
nismul stoarce iod, care este de cea mai mare 
nevoie pentru circularea sângelui şi pentru între» 
ţinerea inteligenţii. Când dintr'o cauză sau alta 
oamenii de la munte, mai ales, nu introduc destul 
iod în organism cu ceia ce mănâncă sau beau, 
atunci ei fac guşă şi se tâmpesc. Această boală 
se ţine pe loc şi uneori se vindecă, mai ales la 
copii, prin tratament cu iod. De aceia la noi, ca 
la Câmpulung, doctoria cu iodură de sodiu se 
numeşte şi apă de gușă. Iodura de sodiu, iodura 
de potasiu, în timpul din urmă iodura de calciu 
şi tot felul de preparate cu iod sunt întrebuințate 
cu mult folos în contra arteriosclerozei, în contra 
ensiunii prea mari a sângelui şi în contra reuma- 
Zismului. De multă vreme se numeşte la noi apă 
de oase doctoria cu iod cu care se tămăduieşte 
reumatismul. | 

Zodul, chinina şi sarea amară formează sfânta 
treime a doctoriilor pentru apărarea şi lungirea 
vieţii.
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Apele minerale cu iod, nămolul cu iod, au fost 

şi vor fi întotdeauna adevărate daruri dumne- 

zeeşti, care tămăduiesc boale de tot feiul. S'au 

văzut ologi abia mergând în cârje cari după 
băi cu iod au ajuns teferi, ca oamenii cei mai 
sănătoşi. Mai pomenesc aici fincfura de iod, 
foarte bună peniru răni şi junghiuri trecătoare, 
iodura de argint, întrebuințată în fotografie şi 

prin urmare la cinematografe, şi iodul din zniura 

de peşte atât de bună de dat copiilor slabi. 

Şi, tot aşa, am scris imnuri întru slava kidro- 

genului, clorului, bromului, ozonului, şi a unui 

mare număr de corpuri simple şi corpuri compuse. 

_Din cetirea lor poate înţelege oricine spusele 

mele, că fizica şi chimia stau la temelia civilizației 
de azi. Asfronortia, ingineria, mecanica, medicina, 

toate ştiinţele experimentale, se reazimă pe fi- 

zică şi chimie şi nar avea nici-o însemnătate 

fără ajutorul acestora. 
De aceia, datori suntem cu toţii să facem toate 

sforțările ca să iuminăm lumea prin fizică şi 

chimie. 

Aşa să ne ajute Dumnezeu.



XXXII. 

Bromul şi acidul azotic : 

1 Octombrie 1933 
Urmez înainte cu imnuri şi icoane din chimie. 
Bromul. E destul să pomenim de: cinemato: 

grafe ca să priceapă oricine cu mintea şi să vadă 
cu ochii însemnătatea bromului. Cinematograt în- 
seamnă fotografie şi fotografie înseamnă” bro- 
mură de argint. Dar, afară de fotografia în timp 
de pace mai este şi fotografia în războiu şi în 
spionaj. Tot aşa, dacă bromura de sodiu sau de 
potasiu e o doctorie care potoleşte nervii şi multe 
dureri, bromul în schimb produce dureri, arsu- 
rile cu brom fiind cele mai rele pe care le cunosc 
chimiştii. 

Dacă, în războiul cel mare, n'a fost întrebuințat 
mai mult brom decât clor, aceasta nu s'a întâm- 
plat din mila oamenilor pentru oameni, ci fiindcă 
bromul se găseşte mai puţin în natură şi e mult, 
mai scump decât clorul. | 

Bromul a fost descoperit în 1826 de Balard 
(1802—1876), care l-a numit brom din cauza 
mirosului său cu totul displăcut. Baflard era! pe 
atunci chimist tânăr în Montpellier, şi a' găsit 
bromul în apele de spălare ale sării scoase din 
mare. In urmă, Bafard a ajuns profesor la Paris. 
şi unul din cei mai însemriaţi chimişti din lume.
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Ca profesor la College de France a avut de 

preparator pe marele Marcelin Berthelot şi prin- 

tre alţii a avut elev şi pe Alexe Marin, fost pro- 

fesor de chimie la Universitatea din Bucureşti 

(1814—1895). 
Ca inspector şcolar, Bafard umbla din oraş în 

orâş, din liceu în liceu, cu geamantanul plin de 

eprubete, capsule şi tot felul de aparate mici de 

chimie. Făcea pretutindeni experienţe uşoare şi 

frumoase, şi îndemna pe profesori să facă toate 

lecţiile de chimie numai cu experienţe. Tot în 
1826, marele chimist german Ziebig, unul din cei 
mai marii chimişti din lume, întâlnise bromul în 

experienţele lui, dar a făcut greşeala să creadă 

că este o clorură de iod, şi nu un corp simplu. 

Liebig ar fi făcut atunci gluma răutăcioasă: „Nu 

Balard a descoperit bromul, ci bromul l-a des- 
coperit pe Balard”. 

Pe vremea aceia domnia în Muntenia Grigore 
Vodă Ghica (1822—1828) şi în Moldova /oan 

Sandu Sturza (1822—1828). Avram Iancu, Craiul 
munţilor (1824—1872) era de doi ani. Se po- 

meneşte în Istoria Bucureştilor că pe la o mie 

optsute treizeci şi ceva un farmacist din hanul 
Zlătari făcea experienţe cu bromul. 

Acidul azotic. lu popor e cunoscut sub numele 

de apă tare, fiindcă e întrebuințat de multă vreme 

la scrisul pe aramă. Pe ouăle roşii se scrie cu 
un paiu de mătură muiat în apă tare, care dis- 

truge coloarea, aşa că scrisul şi florile rămân



105 

în alb. La facerea mațeriilor colorante şi la fa- 

cerea explosivelor, acidul azotic este întrebuințat 

in cantităţi uriaşe. Cu acidul clorhidric, spirt de 
sare, face apa regală, care disolvă aurul. Fabri- 
carea acidului azotic din aer, după Birkeland şi 

Eyde, e una din cuceririle mari ale chimiei. 

Hcidul azotic a fost descoperit de Geber, al- 
chimist arab, în veacul al VIll-lea. Gi/auber 

(1603—1668) l-a preparat cel dintâiu din salpetru 

şi acid sulfuric, cum se face şi azi. Lavoisier în 

1774 a arătat că acidul azotic cuprinde oxigen. 

Lordul Cavendish, marele învăţat englez, i-a sta- 
bilit adevărata compoziţie şi a arătat că se obține 
din aer prin scântei electrice. 

Pe vremea când Geber a găsit acidul azotic, 

pe la noi treceau barbarii. In loc de fumul roşu- 

brun pe care îl dă acidul azotic cu metalele, la 

noi se înălța spre cer fumul negru din casele 
strămoşilor aprinse de năvălitori, care, vorba lui 

Eminescu, „cum veniră, se făcură toți o apă şi-uu 

pământ”.



: XXXIIL. 

- Puterea lui Dumnezeu 

16 Octombrie 1933 

“ Ajunge, îmi scrie un cetitor. Eu unul, domnule 
profesor, am înţeles tot ce aţi scris despre fosfor, 

despre oxigen şi iod, despre brom şi apă tare. 

Vă gândiţi, de sigur, să scrieţi la fel şi tot aşa 
de lesne de înţeles despre alte corpuri din chimie 

şi din lume. Bine faceți. Veţi spune, de sigur, 

că aceste corpuri alcătuiesc prin unirea lor tot 
ce vedem, tot ce se naşte, trăieşte şi moare. Eu 

am mai cetit şi alte cărţi, dar, drept să vă spun, 

fiu sunt destul de lămurit cum aceste corpuri al- 
cătuiesc animalele care trăiesc, care gândesc fie- 

care în “felul lor, care simt şi care, vai, de atâtea 

ori se mănâncă între ele, cum ne mâncăm noi, 

oamenii. Veţi spune, domnule profesor, că toate 

corpurile din chimie se aseamănă mult cu cără- 

mizile. Cu atâtea mii de cărămizi putem face 

pereţi. Cu pereţii facem camere mai mari sau 
mai mici, iar camerele la rândul lor alcătuiesc o 
casă, mai mică sau mai mare, casă de locuit, ori 

fabrică, ori biserică de rugăciune, ori locuri de 

petrecere, cu cântece şi jocuri şi cu tot felul de 
desfătări. Şi, tot aşa, din aceste corpuri sunt
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făcute trupurile noastre, măruntaiele din noi, 
capul, gâtul şi braţele, ochii, nasul, gura şi ure- 
chile. Şi, mai departe, cum am învăţat în zoofogie 
şi mai ales în anatomie şi fisiologie, inima se 
mişcă într'una, împinge sângele în corpul nostru 
de şaptezeci de ori pe minut, iar sângele, care 
trece prin plămâni, ia oxigen din aerul tras în 
piepi şi arde cu el cărnurile vechi din mărun- 
taiele noastre şi face altele noi şi mai bune. In 
felul acesta toate animalele, toate plantele trăiesc, 
cresc şi se înmulţesc cu ajutorul corpurilor despre 
'care aţi vorbit şi pe care le învăţăm în școală din 
cărţile de chimie. Inţeleg foarte bine cum aceste 

corpuri simple sau compuse — şi din aceste din 

urmă chimiştii au făcut vre-o jumătate de mi- 
lion care nu se găsesc făcute în lume —, înţeleg 
foarte bine, mai spun odată, cum ele intră şi 

ies, fac şi desfac corpul nostru. La urmă de tot, 

“după ce murim, corpul nostru se desface în o 
“mână de cenuşă şi tot felul de aburi, aducându-ne 
aminte că suntem făcuţi din pământ şi din fum. 
E drept că unii oameni sunt prea muult de pământ 
şi alţii au prea multe fumuri. 

Nu înţeleg însă, domnule profesor, şi nu-mi 
intră de loc în minte spusa unora că orice vietate 
e la urma urmelor numai materie. Eu unul, dom- 
nule profesor, cred că materia-e prea puţin față 
de ceia ce nu vedem şi care înseamnă totul. 

Pentru mine sunt taine de nepătruns aceste în- 

tâmplări din viaţa animalelor. Aşa, domnule pro-
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îesor, cum se face că toate păsările călătoare vin 
primăvara la noi şi pleacă toamna, se duc şi se 

întorc pe drumuri lungi şi întortochiate şi îndură 
atâtea necazuri, sărmanele de ele. Am cetit că în 
vara aceasta, atât de răcoroasă, rândunelele au 

scos pui târziu de fot, pe cari nu i-au putui 

face mari până a venit vremea să se călătorească 

de la noi. Şi groaznic de cetit, de auzit ori de 

spus, rândunelele au plecat fără să mai ştie de 
puii lor, pe cari, cum ştim cu toții, îi îngrijesc 

cu atâta dragoste, aducându-le câte o musculiţă, 

după care zboară iute ca săgeata până ce o prind 

în cioc, Ce taină mare, domnule profesor, care 

face ca păsările călătoare să lase totul şi să 

plece la drum lung, din care atâțea nu se mai 
întorc... NI 

O vorbă spune: uşor de întrebat, dar greu 
de răspuns. La această întrebare a cetitorului 
meu nu pot răspunde nimic; şi asta ar fi nimic, 

fiindcă eu însumi sunt nimic. La această între- 
bare n'a putut răspunde până azi niciunul din 

învățații cei mai mari, cărora Dumnezeu le-a pus 

mâna în cap, dăruindu-i cu priceperea cea mai 

mare pe care o poate avea un om. Nu e nici-o 
taină. E puterea lui Dumnezeu.



XXXIV. 

Citiţi cât mai mult 

7 Noembrie 1933 

Aşa este, domnule profesor, îmi scrie alt ce- 
tiior. Aşa e. Puterea lui Dumnezeu e totul. Dar 

mai este ceva, Dumnezeu ne-a făcut după chipul 

şi asemănarea lui. Dumnezeu ne-a dat minte, 

înţelegere, judecată şi voie bună de a lucra, 

după cum am învăţat în catehismul din clasa a 

IV-a primară. Dar numai atât. Vorba Românului: 

„Dumnezeu dă, dar nu pune în traistă”. Ne-a 
dat minte ca să gândim cu ea şi să născocim toate 
sculele de care ne servim. Dumnezeu n'a dat 
omului nici ac de cusut, nici ciocan de bătut, 

nici arc cu săgeți de vânat. Omul singur, cu mintea 
lui, dată de Dumnezeu, şi numai Dumnezeu ştie 

cât s'a trudit, omul, până a făcut acul din os de 

peşte, ciocan din piatră necioplică ori lustruită, 

arc şi săgeți de ucis vânat. Şi tot aşa, cu mintea 

lui, omul a învăţat să facă foc, să fiarbă carnea 

şi mâncarea şi să. lucreze metalele, şi, încetul cu. 
încetul, să ajungă la civilizațiile din vechime şi
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la cea de azi. Dar, încă odată, domnule pro- 
fesor, Dumnezeu m'a dat omului deodată nici te- 
legraf, nici telefon, nici microscop, nici telescop. 
Ce are a face asta, mă veţi întreba, domnule 

profesor. Are mult a face, vă răspund. Românul 

ştie şi el toate acestea, dar le uită uşor şi de 

aceia el lasă totul pe seama lui Dumnezeu, şi 
aşteaptă toiul de la Dumnezeu. Spune mereu 
Românul: „mare e Dumnezeu; dacă o vrea Dum- 

nezeu ne trimite El ploaie la timp, soare la 
_timp”. Şi tot aşa, „dacă o vrea Dumnezeu, so 

face şi grâu destul, şi porumb, şi struguri şi 
poame”. Şi, cu nădejdea la Dumnezeu, Românul 
nostru nu se mai gândeşte la nimic. Nu ară la 

timp, nu ară adânc, nu seamănă când trebue, 

nu curăţă sămânţa, nu stârpeşte buruienile. Iarna 

toată nu munceşte mai deloc, şade pe chetuială 

şi aşteaptă să-i dea Dumnezeu. Şi câte şi mai 
câte. Nu le mai înşir pe toate. e 

Bag de seamă, domnule profesor, că am în- 

şirat prea multe. 

Aţi scris, domnule profesor, de păsările călă- 
toare. M'a prins plânsul când am cetit de ceia ce 
au făcut rândunelele cu puii lor, pe cari i-au lăsat 
să moară de foame. Au pornit la drumul cel 
lung din care multe n'aveau să se mai întoarcă. 
Poate că şi moartea lor să fi fost pedeapsa lui 
Dumnezeu pentru cruzimea lor. 

Eu gândesc, domnule profesor, că omul e 
4 
+
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dator să se apropie tot mai mult cu mintea lui de 

Dumnezeu, ca să priceapă tot mai bine puterea 
lui Duranezeu. 

Aşa este, iubite cetitor. Omul e dator să se 

trudească, să priceapă şi, prin aceasta, să se 
apropie de Dumnezeu care l-a făcut. Şi pentru a 

pricepe îl ajută cetitul. Oameni buni, cetiţi cât 

mai mult. Oameni buni, cetiți această foaie şi 

daţi-o şi altora, ca s'o cetească şi ei. Nu pierdeţi 

vremea. Numai cetind şi pricepând cât mai multe, 
ne apropiem. de Dumnezeu şi li suntem mai dragi. 

Şi, la rândul Lui, ne ajută şi Dumnezeu pe toţi.



XXXV. 

Examen la chimie 

16 AWoembrie 1933 

Fac ce fac şi tot la chimia mea ajung. Scriu 

despre una şi despre alia, scriu despre toat, 

îndemn lumea să cetească şi la urma urmelor iar 

simt nevoia să scriu ceva despre chimie. Nu 
degeaba spune Românul că „tot Țiganul îşi laudă 

ciocanul şi nicovala'. Să-mi laud şi eu chimia, 

ori mai bine zis s'o mai laud odată. Toată lumea 
crede, din nefericire, că chimia e o sperietoare, 

că a fost născocită pentru a pedepsi pe şcolarii 

cari nu sunt cuminţi. Fim văzut odată, de mult de 

tot, pe când vedeam, într'o revistă nemţească 

pentru glume de tot felul, o poză cu -gluma ur- 

mătoare: o droaie de copii romani ieşind de ia 

şcoală, întâlniră pe Cesar şi începură să-l ia la 

vale, nemulţumiţi cine ştie pentru ce măsură şco- 

lară luată de el. Neputând să-i potolească cu 
binele, /uliu Cesar î-a amenințat cu o pedeapsă 
«din cele mai grele pentru ei şi pentru toţi: şco-
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iarii de la ei incoace. Le-a spus aşa: „fiindcă 

nu sunteţi cuminţi, am să scriu De bello Gallico”. 
L-a şi scris, nu se poate mai frumos şi cum nu 
se poate mai desluşit, şi de atunci copiii capătă 
mereu note rele la limba latină. Numai eu ştiu 

câţi de trei am luat la profesorul Copăcineanu, 
Dumnezeu să-l ierte, în clasa a I]l-a de la Liceul 

Naţional-din Iaşi. Mi se pare că Prof. Copăcineana 
a fost premiat de Academia Română tocmai pentru 
traducerea lui De bello Gallico. Dar am luat 
odată şi un cinci la teză fiindcă am fost singurul 

din clasă, care am dat unui verb un înţeles mai 

poirivit la traducere decât acel obişnuit. 

Aşa crede lumea că chimia a fost întemeiată de 

Zavoisier şi înălţată la strălucirea de azi de atâţia 

învăţaţi, la amintirea cărora trebue să ne plecăra 

frunţile cu recunoştinţă şi cu admiraţie, că chimia 
a fost născocită pentru a pedepsi pe copiii cari 

scot limba, sar într'un picior, scuipă pe jos, vâră 
degetul în gură şi câte şi mai câte. Ceva adevăr 
e totuşi în această învinuire. 

Din 250 de studenţi, cari au dat în sesiunea de 
Octombrie examen de chimie neorganică la mine, 
au reuşit numai 50, spre cea mai mare părere de 
rău a tuturor. Mie îmi pare rău că trebue să mai 
cetesc odată trei kilograme de teze cu sute de 

kilograme de prostii. Lor le 'pare rău că vor 

trebui să se prezinte la examen încă odată şi încă 

odată şi de multe ori, fiindcă regulamentul nu . 

e
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pune nici-o margine la numărul căderilor la exa- 
mene şi nu-i lasă repetenţi. Pe când unii studenți 
iau examenul la mine cu foarte bine, chiar la 
începutul lui Iunie, numai la o săptămână de la 
Sfârşitul cursului, alții cad doi şi trei ani la 
rând de câte trei ori în şir. Şi, totuşi, nu sunt 
om rău. Mă doare în suflet că trebue să-i amân 
pentru altă sesiune, dar mă doare şi mai mult, 
nesfârşit mai mult, să dau drumul elementelor 
nepregătite, cu totul nepregătite, care spun trăsnăi 
de se cutzemură şi băncile şi tabla şi pereţii. 

Bag de seamă că mai mult am vorbit despre 
studenţii în chimie decât despre chimia însăşi. Cu 
atâi mai bine. Am asigurat articolul pentru nu- 
nărul viiţor.



XXAVI. 

Războiul chimic 

1 Decembrie 1933 

Nimeni nu-şi poate închipui că poate trăi azi 
fără cărămida cu care-şi face casa, fără sticla 
cu care-şi face geamurile la ferestre, fără săpunul 
cu care se spală, fără pânza cu care se îmbracă, 
fără mii şi mii de lucruri pe care le întrebuin- 
țează zilnic. 

Pentru fabricarea lor e nevoie de maşini de 

tot felul, pentru căratul lor e nevoie de loco- 

motive şi drumuri de fier, iar pentru toate la 

un loc. e nevoie de fier, de oţel şi de fel de îel 

de metale. | 

Chimia, care ne învaţă să fabricăm cărămidă, 

sticlă, săpun, vopsele, pânză, să prelucrăm metale, 
să facem mii şi mii de mărturi, chimia este prin 

urmare de cea mai mare însemnătate pentru viaţa 
de toate zilele. Să înlăturăm cu gândul putinţa 
de a îace toate aceste măriuri şi alte mii pe 
de-asupra, şi vom pricepe lesne că nu mai rămâne 

mare lucru din civilizaţia de azi. 

Azi putem face spirt şi oţet, plecând de la var 

Şi cărbune. 

Prea frumoasa vopsea scoasă altă dată din 

roibă, care era semănată pe mii şi mii de po- 
goane, indigoul, pentru sute de milioane de lei
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pe an, se fabrică azi în laboratoareie de chimie. 

Ne vindecăm de boli cu leacuri făcute numai în 
laborator şi care nau fost făcute niciodată din 
buruieni, Şi, vai, ne ucidem cu gaze otrăvitoare, 
pe care niciodată natura nu s'a încercat să le 
facă; ne sfâşiem în mii de bucăţi prin explosive 
groaznice, produse prin puterile chimiei. 

E o crimă să te serveşti astfel de aceste crea- 
Hiuni ale chimiei, dar e o crimă şi mai mare să 
nu le cunoşti, să nu: le faci la ține în țară şi să 

au te serveşti de ele ca să-ţi aperi, ca şi Mircea, 
sărăcia şi nevoile şi neamul. | 

Viaţa şi moartea, pacea şi războiul, sunt astăzi 

în mâinile chimiei. Ea me îmbracă, ea ne des- 
bracă, ea ne lungeşte viața şi ea ne-o scurtează, 
ea a îmbogăţit lumea şi ea răspândeşte jalea şi 
sărăcia, când omul îşi pierde minţile. 

Intrebuinţarea de otrăvuri şi fumuri de tot 

felul, în războaiele dintre oameni, e mai veche 
decât se crede. 

Anibal, cu două sute de ani înainte de Christos, 
arunca în duşmani oale cu şerpi şi: albine, care 
otrăveau pe cei muşcaţi şi îngrozeau pe. ceilalți. 
Cesar a folosit fumul gros ca mijloc de ascundere, 
la luarea Marsiliei. Spartanii şi mai înainte, în. 
„veacul al V-lea înainte de Hristos,. au înăbuşit 
pe luptătorii din Plateia cu fum de pucioasă şi 
smoală aprinsă. Plutarh arată că generalul Ser- 
torius a:învins pe barbari cu nori de praf, pro- 
duşi prin-.trecerea în goană de călăreţi . peste
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grămezi de cenuşă. Otrăvirea izvoarelor, râurilor 
şi chiar a aerului e iarăşi o ispravă veche. Focul 
grecesc a fost întrebuințat pe vremea cruciaților 
la arderea corăbiilor. Nemţii au început războiul 
chimic în ajunul lui Sf. Gheorghe (22 Aprilie 
1915). Şi tot aşa lista mijloaceior de ucidere a 
oamenilor cu ajutorul chimiei poate fi lungită ca 
să umple un număr întreg din această foaie. 

Gazele de luptă se împart în otrăvitoare, îne- 
căcioase, înăbuşiboare, usturătoare, beșicătoare, 
strănutătoare, producătoare de lacrămi, de fum 
şi de mâncărime. | 

Cel mai groaznic dintre corpurile otrăvitoare a 
rămas şi până azi iperița sau gazul muştar, între- 
buințat întâia oară de Nemţi la aţacul de la Ypres, 
în Belgia, la 12 Iulie 1917. Ea umilă ochii, beşică 

pielea, pătrunde prin haine şi prin încălțăminte; 
plămânii, rămân pentru totdeauna bolnavi. 

Scopul urmărit prin gazele de luptă e mai mult 
de a zăpăci lumea şi de a scoate astfel cât mai 
mulţi oameni din luptă. 
Numărul morţilor şi schilozilor prin gaze de 
luptă a fost cu mult mai mic decât acela pricinuit 
de gloanţe şi ghiulele. 

Războiul chimic cere ştiinţă multă şi conştiinţă 
şi mai multă. Ştiinţă avem şi putem avea oricât 
de multă. Lipsa de conştiinţă întrece azi la noi 

toate marginile îngăduite. Mic de tot e numărul 
acelora cari mai au azi conştiinţă. 

Vai de noi de nu ne vom îndrepta!



XXXVI. 

Poveste de Crăciun 

16. Decembrie 1933 

Trec anii, trec şi nu se mai întorc. Rămân doar 
“amintirile, fărâme din viaţă, din viaţa spulberată 
de anii ce-au trecut. Din când în când răsare câte 
una de sub cenuşa vremii care le acopere. Mai. 
trăieşti atunci clipele ce-au fost şi mai pome- 
neşti pe cei ce nu mai sunt. 

Cumătrul //iufă mi-a adus azi plocon un iepure 
din Drăgăneștii din Olt. Până să fie făcut cu măs- 
line, cum îi stă Iui mai bine şi cum îi place Româ- 
nului mai mult, iepurele mă duce cu gândul cu 
mulţi ani în urmă şi mă duce repede, aşa cura 
ştie ei să alerge. Mă duce în alte vremuri şi mă 
poartă ca în poveste prin alte meleaguri. 

Mă văd student la Berlin, unde lucram la teza 
de doctorat, după ce luasem licenţa în ştiinţele 
fizice la Universitatea din Bucureşti. Era prin 
1895. Eram cu fratele meu iubit şi ilustru Bădifa 
Fani, pe care îl plâng şi iar îl plâng, şi care.mă 
ținea acolo pe cheltuiala lui la învăţătură. Dum- 
mezeu să-l ierte şi să-l aibă în paza Lui. Mai 
era în anul acela cu noi, la aceiaşi gazdă, Mieluţă
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Săvescu, fiul lui Tonia Săvescu, fostul profeșor 

de clasele primare al lui Spiru Filaret, şi pe care 
acesta l-a respectat toată viaţa şi cu toată recu- 

noştinţa. Părinţii lui Mielufă ţineau foarte mult 

la el, iar mama sa, Paraschiva Săvescu, ca să-i 

tacă plăcere de Crăciun, i-a trimis o cutie 'cu 

iepure cu măsline. Câteşi trei dorm azi somnul 

de veci în cimitirul „Eternitatea” din Iaşi, unde 

a fost aşezat întâiu, în floarea vârstei şi doborit de 

boala de piept care nu iartă pe nimeni, fiui iubit 

şi profesorul tânăr şi distins, care abia luase 
doctoratul în filosofie la Lipsca. Dumnezeu să-i 
ierte, fiindcă au fost câteşi trei oameni cinstiţi 

şi cari au muncit pentru neamul românesc pe care 

l-au cinstit. | 

Mă văd şi azi cu Mielufă la o vamă din Berlin, 

desfăcând lada cu daltă şi cleşte de scos cuie. 

Văd pe vameş trăgând cu coada ochiului cum 

deschideam noi lada în faţa lui şi mai ales văd 

mutra pe care a făcut-o când am deschis cutia 

în care era iepurele cu măsline. Odată servi- 
toarea gazdei a gustat o măslină, la îndemnul 
nostru. Ce-a mai scuipat în urmă! O văd şi azi 

cum se mai strâmba atunci, par'că ar fi gustat 

cine ştie ce otravă. In schimb, cu ce plăcere am 

mâncat noi trei, de Crăciun şi mai multe zile de-a 

rândul, iepure cu măsline, departe de țara noastră 

iubită. In ţara aceia străină ne-am hrănit sufletul 

patru ani întregi cu hrana minţii, a cinstii, 

muncii şi împlinirii datoriei şi cu învățătura
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ştiinţii fără de prihană care mă hrăneşte de 

patruzeci de ani încoace. 

Şi mă mai duce iepurele, săracul, tocmai în 

Tialia, la Turin. Era în 1913. Mă dusesem acolo 

pentru căutarea vederii. Un an şi mai bine am 

îndurat tot felul de chinuri, câteva sute de im- 

punsături în ochi şi în tâmple, şi fără să mă vaiet. 

Am înţeles atunci cum au suferit cei dintâiu 

creştini toate schingiuirile, fără să se plângă, în 

aşteptarea fericirii ce avea să fie pe lumea cea- 

laltă. Era în apropierea Crăciunului de atunci. 

In sala de aşteptare a doctorului stam de vorbă 

cu mai multe persoane. O fetiţă, mai mică de 

şapte ani, spunea că aşteaptă Crăciunul cu multă 
nerăbdare, fiindcă mama îace la Crăciun ga//o al 

forno (pisică la cuptor). La întrebarea mea de-i 
place, mi-a răspuns mi piace molto (îmi place 

mult). Am aflat în urmă că de Crăciun toată lumea 

trebuia să-şi păzească pisicile ca să nu ajungă la 
birturi ca mâncare de iepure. 

Incălecaiu pe o şea şi vă spuseiu aşa o po- 

veste: de Crăciun cu iepure cu măsline şi cu 
pisică la cuptor.



XXXVIII. 

Bunica 

Decembrie 1933 

Te văd şi azi, Bunică, precum etai odată. 
Te văd o bătrânică, şi eu mă văd copil. Azi 

sunt bunicul Ghiţă, iar mâine voi fi şi eu o mână 
de ţărină şi voi dormi mereu. 

Te văd cu gheme 'm mână. Te văd depănând 

patru fire de aţă din patru scule de bumbac. Imi 
par şi azi firele de aţă patru hăţuri cu care mânai 

atunci cele două vârtelniţe. 

Depănai la propriu şi la figurat. Depănai teştila 

pentru lumânările de ceară pe care avea să le 

îabrice Tata. Depănai la gânduri pe care le ţin 
minte şi astăzi. 

Când iese sufletul din om — îmi spuneai a- 

tunci — se uită, se tot uită la trupul fără viaţă 

şi nu-i vine să creadă. Se uită şi se întreabă 
cum de a putut el, suflet preacurat, să stea o 

viaţă întreagă într'un trup urit şi atâta de murdar. 

Dar tot nu-i vine nici lui să se despartă atâta 

de uşor de casa lui şi de neamul lui pe care-l 

lasă aicea pe pământ. Deaceea sufletul mai stă 
pe lângă casă şi mai ales pe sub streaşina ei. 
Şi deaceea acei care rămân, atârnă sub streaşină
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o maramă albă în care se ascunde sufletul ca 
să nu fie văzut. Deacolo se tot uită sufletul la 

cei ce plâng în casă şi mai ales la copiii mici. 

Credeai, Bunică, în spusele de-atunci cum cred 

şi eu în ele de-atunci şi până azi. 

Nam crezut nicicând în adevărurile ştiinţei 
pe care o preacinstesc şi care mă hrăneşte, cum 

am crezut ajunci, că sufletul din mort stă ascuns 

în năframa de sub streaşina casei în care a trăit. 

Trei ani după aceia îngenunchiam înaintea nă- 

framei atârnață de Bunica la streaşina casei în 

câre ascultasem povestea sufletului când iese din 

oi. După două luni de groaznice chinuri, după 

două luni în care Tata, Dumnezeu să-l ierte, 

murea de multe ori pe zi şi de multe ori pe noapte, 
îşi dădu sufletul pentru totdeauna. Era în ziua 

de 29 August 1882, la ceasul şase după masă 

când s'a întâmplat aceasta. 
Il ţineam de braţe, ca să treacă dinti'o cameră 

în alta, eu şi. cu fratele meu iubit şi ilustru, 

Bădiţa Fani, pe care-l plâng şi iar îl plâng de 

doi ani încheiaţi la 2 August trecut. Il ţineam 

amândoi pe Tata de braţe când inima lui slabă 

se opri să mai bată. L'am păzit eu şi cu Bădiţa 

Fani două luni întregi, ziua şi noaptea, schim- 
bându-ne din şase în şase ceasuri. 

În credinţa neclintită că sufletul Tatei mă pri- 
vea din nătrama atârnată de Bunica, o săptă- 
mână întreagă, poate şi mai mult, am crezut că 
Tata trăieşte aevea, ne vede şi ne aude.
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Il rugăm în genunchi să nu ne părăsească şi 
mai ales să nu lase pe Mama singură pe lume 
cu opt copii mici, din care Victoriţa avea abia un 
an, iar Bădiţa Fani, cel mai mare dinire noi, 
abia şaptesprezece ani. Eu eram de treisprezece 
anii fără treisprezece zile. 

Ce sprijin mai puternic putea găsi atunci, în 
lupta cu viaţa. De multe ori de-atunci te-am 
binecuvântat Bunică. De multe ori de-atunci în 

cumpenele grele prin care am trecut am găsit 
sprijin în sufletul Tatei, al Mamei şi al Fratelui 
iubit, Dumnezeu să-i ierte. 

Am fost om fără noroc. In schimb am avut 

parte să fiu crescuti de Bunicuţa noastră care ne 

punea să ne închinăm dimineața şi seara, ne ducea 

la Biserică la denii şi ne învăţa să trecem în 

Vinerea mare pe sub Domnul Hristos dela Bise- 

rica Domnească. Am avut parte să fiu crescut de 

o Mamă Sfântă şi Româncă adevărată. Am avut 

parte să îiu ţinut la învăţătură pe cheltuiala lui, 

de îratele iubit şi ilustru. 
De-acum, ce-o fi să fie. 

Dormi în pace Bunicuţă dragă, în cimitirul 
dela Sfântu Mina din Bahne-Focşani. Ca mâine 

voi Îi şi eu o mână de ţărînă şi voi dormi mereu. | 
„b 

Din „Frământări Didactice“, Putna. 

DR oo



XXXIĂ. 

Geniile şi mersul omenirei 

I lanuarie 1934 

Mergeau odată irei oameni pe un drum lung şi 

“greu. Şi, tot trecând peste piedeci de tot felul, 
ajung la o apă mare. 

„Pe aici nu trece nimeni”, zise unul din ei, 

„eu unul mă întorc înapoi”. Şi s'a întors. „Ba 

noi”, ziseră ceilalţi doi, „trecem apa şi mergem 
înainte”. „Eu fac un pod şi trec pe el”, zise unul 
din cei rămaşi. „Ba eu”, zise cel de-al treilea, 

„nici nu mă întorc, nici nu fac pod. Eu sar peste 
apă, cât îi ea de lată”. Şi a sărit. 

Şi vrea să spuie povestea că cei trei inşi 

înseamnă cele trei feluri de oameni cari trăiesc 
pe pământ. Cel care s'a întors e la îel cu noi 

toţi: nici prea-prea, nici foarte-foarte. Muncim 

cât putem şi, când dăm de o greutate mai mare, 

ne oprim în loc. Cel care a făcut podul arată pe 
oamenii de talent, cari pot să facă mai mult 

decât ceilalţi, mult mai mult şi mult mai bine, 

cari merg înainte, mereu înainte, şi ne întrec 

astiel pe noi toţi. Cel ce a sărit peste apă întru- 

chipează pe oamenii de geniu, cari înving toate
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gveutăţile şi cari nu cunosc vorba „nu se poate”. 

Ei sunt ca Napoleon, care a trecut Alpi: în mij- 
locul iernii spre a nu se lăsa mai pre jos de 
Flanibal, despre care cei vechi credeau că a ros 

cu oţet stâncile de piatră de var. 
Şi povestea ne mai spune ceva. Drumul lung 

şi greu e făcut de omenirea însăşi de când e 
omul om. Lung şi greu a îost acest drum şi plin 
de piedeci, de te miri cum au trecut oamenii peste 
ele de-au ajuns unde au ajuns. Umbiau cu toţii 

în patru labe, până i-a dat unuia în gând să 
umble în două picioare. Atunci au început toţi: 
să meargă ca el, cu capul în sus şi cu ochii înainte. 

I-a mai dat altuia în gând să tacă ciocane şi 
scule de piatră, şi pe urmă. au făcut toţi ca el. 

Şi, pe urmă, a încercat altul să lustruiască piatra, 

şi-au lustruit-o toți după el. Târziu de tot, a 

încercat unul, mai deştept decât toţi, să se siu- 

jească de bronz pentru sculele lui. Şi, aşa, a în- 

ceput epoca de bronz. Şi iar a mai trecut multă 

vreme, cale lungă, să le-ajungă, până ce un 
altul, la îel cu cel care a sărit apa cea lată, a 
deschis un nou drum omenirii: acela al fierului. 

Şi, rând pe rând, peste sute şi sute de ani, 

gloata celor mulţi a tot apucat pe câte un drum 

nou, deschis de câte un om de geniu. 

Şi, iar, au mai venit genii după genii, care au 

învăţat pe semenii lor, de multe ori fără voia lor, 

ce e lumea, din ce e făcută ea. Credeau oamenii 
că soarele e mare numai cât o tavă de plăcintă,
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până a venit unul care le-a spus că soarele e 
mare cât Peloponezul. 

Și-a mai crezut lumea că soarele şi stelele se 
învârtesc împrejurul pământului şi că totul a fost 

făcut în lume peniru fericirea omului, regele 

lumii. Azi credem din contra, fiindcă un om de 

geniu ne-a arătat că pământul se învârteşte în 

jurul soarelui şi că tot sistemul nostru solar e 
un strop din lumea fără margini. 

Azi ştim ce ma ştint lumea mii şi mii de ani. 

Ştim că lumea e făcută din părticele „mult mai 

slabe ca boaba spumei”, cum spune Eminescu. Azi 

ştim că totul e nesfârşit de mare şi nesfârşit de 

mic; că un electron este faţă de un microb ceia ce 

microbul e faţă de pământ; că pământul e faţă de 

soare ceia ce soarele e faţă de alţi sori: un bob 

de meiu, poate ceva mai mare, poate ceva mai 

mic. Ştim că între soare şi pământ, până la stele 
şi dincolo de ele, e 0 „intindere pustie, fără urme, 

fără drum”, ca în „larna” lui Vasile Alecsandri.. 

Știm multe, fiindcă multe ne-au învățat oa- 

menii de geniu. Şiim multe şi ştiu mulţi aiurea 

pe pământ. Nouă ne mai trebue mult până vom 
învăţa cele ştiute de alţii. Noi mai credem încă în 

vârcolacii cari mănâncă luna, în descântecele ba- 
belor, în eresurile de tot felul. 

„Când norocu-și schimbă pasul, n'aduc ani 
ce-aduce ceasul”. Eu cred că ceasul acela va 
suna cât de curând. 

Aşa să ne ajute Dumnezeu! 

  

 



XL. 

Să ne închinăm la știință 

16 ianuarie 1934 

Cad pe câmpul de luptă morţi şi răniţi. Vic- 
toria se câştigă cu vieţi jerttite şi suterinţi. Ştiinţe 

este un câmp de luptă. Adevărurile ei trebuesc 
cucerite. O descoperire înseamnă un războiu crân- 

cen cu un duşman viteaz. Zeci şi zeci de ani se 

dau lupte înverşunate. Mulţi descoperitori cad 

morţi şi răniți şi mai mulţi încă îndură suterinţi. 

In cele din urmă, cetatea e luată, descoperirea 
e făcută. Pradă de războiu sunt binefacerile 

ştiinţii. Amintirea eroilor trăieşte de-a pururi în 

sufletul urmaşilor. Dar pacea nu se face. Incre- 

zător în sine, învingătorul porneşte în contra altei 

cetăţi. Cade şi aceasta. Cad altele, rând pe rând. 
Si tot aşa înainte. Pas cu pas se întinde mereu: 

stăpânirea omului asupra Naturii. Automobilul ' 
aleargă ca o nălucă. Drumeţii din el se leagănă 
uşor. Roţile calcă pe perne de put. Minuni din. 

poveşti! Cauciucurile moi se îndoaie, se întind,.. 

se umflă, se strâng. Sunt vulcanizate. Cauciucul 
natural e sfărâmicios la frig şi lipicios. la căldură. 

Vulcanizarea a fost descoperită de Charles...
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Goodyear. Cu câtă răbdare, cu câtă muncă şi cu 

câte suferinţi a. putut acest om să facă omenirii 

un bine atât de mare! 

N'a fost învăţat mare, nici măcar chimist. Nici 

până azi nu se ştie măcar de departe ce este 

vulcanizarea în sine. Prin încercări de tot felul, 

prin răbdări şi suferinţi, în sărăcie mespusă, a 

izbutit Goodyear să înzestreze omenirea cu o 
industrie care înseamnă mii de milioane pe îie- 
care an. Mii de milioane în pungile altora. După 

o viaţă plină de muncă şi de osteneli, zdrobit de 

griji şi de dureri, decorat de Impăratul Wapo- 

leon ai Ill-lea cu Legiunea de onoare, pus la 

închisoare pentru datoriile făcute cu încercările 

lui, Charies Goodyear a murit, la 1860, în cea 

mai mare sărăcie. Soţiei lui i-a rămas abia atât 

ca să-i poată face o înmormântare ceva mai de 

seamă. Acesta fu sfârşitul trist al omului pe 
care Americanii îl pomenesc azi cu mândrie. 

In istoria industriei cauciucului numele lui Good- 

year e săpat cu litere nepieritoare. Urmaşii îi 
recunosc meritele şi-i ridică monumente. Soarta 

lui. este soarta celor mai mulți oameni de ştiinţă 

şi inventatori. Viaţa lui nefericită şi munca lui 

nerăsplătită au făcut pe alţii fericiţi. Om fără 

DOroc. 
Să luăm aminte. Să muncim cu gândul ia nea- 

mul nostru şi să ne uităm pe noi. Să lăsăm ur- 

maâşilor noştri o Românie Mare şi întărită, prin 
cinste, prin muncă şi prin împlinirea datoriei.
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Monumente peste monumente se vor înălța mâine 

oamenilor noştri mari cari au deschis drumurile 

noi ce au dus la scumpa noastră Românie de azi. 
Cinste şi muncă, cinste şi iar cinste, muncă şi 

iar muncă să fie *crezul nostru al tuturor. Jertfa 

«de toate zilele şi ocările de azi în contra oame- 
nilor cinstiţi şi neluaţi în seamă vor fi temelia 
trainică a monumentelor înălțate mâine întru 

slava lor. i 

Tot trecutul neamului nostru este un trecut 
de jertiă, de luptă cu toate greutăţile, cu toate 

nedreptăţile, cu toată vitregia vremurilor care au 
tost veacurile triste şi întunecoase. Atâţia dintre 

oamenii noştri mari n'au cunoscut viaţa liniştită, 

şi unii, ca Bă/cescu, au murit departe de ţara 

lor, îngropaţi în ţări străine, la un loc cu străinii. 

Azi trăim zile mari în România Mare. Să ne 

arătăm vrednici de măreţia lor! Să ne închinăm 
la ceia ce ardem azi şi să ardem ceia ce pre- 

juim atât de mult! Să ne închinăm la ştiinţa atot- 

stăpânitoare şi să ardem poftele de câştig şi toate 

poftele rele de toate felurile. 
Scumpa noastră Românie mai presus de orişice! 

Aşa să ne ajute Dumnezeu!



“XLI. 

A fost odată un pui de rață 

7 Februarie 1934 

A fost odată un ou. Povestea spune că era de 

rață. L-a clocit o găină şi a ieşit din el un 

puişor. Uitându-se cu ochişorii lui în toate păr- 

ţile în coteţul de păsări, puişorul zise după o 

vreme: 
„Da mare casă e asta, mamă”. 

— „Mare, dragul mamei”, îi răspunse găina. 

„Dar. mai mare”, adause ea, „e grajdul vitelor şi 

încă şi mai mare e casa oamenilor. După ce vei 

mai creşte, te voiu duce să-ţi arăt şi curtea şi 

livada, ca să vezi cât e de mare lumea în care 

ai intrat”. 
„Dar cu cine vorbeşti tu, măi găină", o 

întrebă cocoşul intrând în coteţ. 

— „Vorbesc cu feciorul meu”, răspunse găina. 

— „Dar de unde feciorul tău, că doar oul a 

fost de raţă?”, întrebă cocoşul. 

— „Dar eu am clocit oul şi am să cresc puiul”,
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răspunse găina; „eu am să-i fiu mamă „de acum 
încolo”, 

— „De asta aşa-i”, zise cocoşul, „Vai de tine, 
găină, câte o să păţeşti cu el şi de câte ori o să-ţi 
sară inima din loc de frică să nu se înece, când 
va sări în baltă ca să înoate, ca puiu de rață 
ce este”. | | 

— „Si ce vorbiai cu el?”, întrebă din nou co- 
coşul. | 

— „Imi spusese el”, răspunse găina, „că tare 
e mare coteţul şi că nu crede să mai fie o casă 
atât de mare. Eu îi răspunsesem că şi mai mare e 
grajdul vitelor şi casa oamenilor”. 

— „Atunci o să-l duc eu”, zise cocoşul, „c 
să vadă că şi mai mare e conacul boierilor. Şi 
după asta, o să-i arăt clopotniţa bisericii, care 
cu adevărat e tot ce-i mai mare în lume. Cunosc 
bine de tot satul nostru. Nu mai e altul ca el, 
fiindcă dincolo de marginea lui nu mai e lume”. 

Bun cap a mai avut acela care a născocit a- 
ceastă poveste. Ea se potriveşte de minune ca 
să tălmăceşti cuiva cât de mare e lumea, care e 
fără sfârşit. Fiecare crede că lumea se sfârşeşte 
acolo -până unde a fost el. 

Eram de doi ani şi jumătate. Stam pe pragul 
prăvăliei tatei din Strada Mare a Unirii din 

Focşani. Departe de tot, nesfârşit de departe 
pentru mine, zZăream răscrucea, podul de piatră, 

mai pe moldoveneşte podichiatră. Şi până să ajung 
acolo, dus de mână de tata, osteniam de lung
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ce-mi părea drumul. Nu era mai lung de o sută 
de metri, şi nu cred să-l fac azi în mai mult de 

două minute. 

Rând pe rând, tot pe când eram mic, am fost 

la piața din Mo!dova, apoi la cea din Munteni, 

pe urmă la Milcov, la Putna, la Siret, la iarma- - 
rocul de la Cașin din Bacău. Şi din ce în ce se 
tot mărea lumea, pe care o cumoşteam astfel 
prin mine însumi. Şi credeam că nu e apă mai 
mare decât Milcovul, Putna, Siret. La opt ani 
am fost la Mărășești, când a trecut Țarul Ru- 
şilor la războiu în Bulgaria. Atunci am văzut 
întâia oară case care mergeau pe roaie, vagoa- 
mele de tren. Pe Țar nu l-am văzut, fiindcă 
dormia în vagon, obosit .de atâta drum. Am 

văzut însă o mulţime de generali de-ai lui. Tot 

la Mărăşeşti am văzut atunci cea mai multă 
lume adunată la un loc. Eram sigur că se adunase 
acolo toată lumea de pe pământ. 

Valurile vieţii m'au purtat în urmă la /ași, la 
Bucuteşti, la Viena, la Berlin, la Paris, la Bor- 
deaux, la Turin. Tot mai mare se făcea lumea 
pentru mine, tot mai mari erau apele, tot mai 
înalte erau casele, tot mai strânsă era înghesuiala 
de oameni. Pe când scriu, la zece noaptea, pe 
întunerec, pe dibuite, Dâinia de la radio îmi 
trimete în urechi cântece şi cuvântări din locuri 
foarte depărtate şi-mi arată astiel că lumea e 
şi mai mare decât aceia pe ca:e am călcat-o cu 
piciorul. In vremea lui, Cristofor Columb a arătat
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că pământul se întindea şi dincolo de capul 
Finister, sfârşitul pământului până atunci. Ma- 
gelan a arătat că America se 'ntinde şi dincolo 
de strâmtoarea numită de atunci cu numele lui. 
Şi nici până azi nu s'a ajuns la marginea pămân- 
tului, nici la miazănoapte, nici la miazăzi. 

Chiar de am cunoaşte tot pământul, toate 
apele, toţi munţii, toate neamurile de oameni, tot 
m'am cunoaşte lumea mai mult decât cocoşul 
din coteţ. Mai e lumea din cer cu sorii şi stelele, 
de mii şi mii de ori mai mari decât Pământul 
nostru şi tot atât.de multe, că nu le vom putea 
număra vre-odață. 

Lumea cea mare e nestârşit de mare. La fel 
şi lumea cea mică e nesfârşit de mică. Dar 
despre aceasta din urmă pe altă dată.



XLII. 

A fost odată un munte 

760 Februarie 19314 

Altă poveste. A fost odată un munte. Era ca 
toți munţii, dar mai înalt decât toţi. Pentru el, 

soarele răsăria mai de vreme şi apunea mai 
târziu decât pentru cealaltă lume. Nu se temea 
nici de viscolele iernii, nici de îurtunile verii, 

nici de trăsnetele din cer şi nici de oamenii de 

pe pământ, pe cari-i vedea de sus mititei, numai 

cât nişte gândăcei. Era de piatră tare, de părea 

că nare moarte. Mii şi mii de ani a străpuns 
văzduhul cu creasta lui semeaţă. La urma urmei, 
s'a ales praf şi de el. Şi nu l-au răpus nici 
vijeliile turbate, care urlau în jurul lui, nu l-a 
răpus nici omul, fiindcă niciun picior de om nu 
călcase până la el. L-au răpus picăturile de apă, 
mici de nu le putea vedea. Una câte una pă- 
trundeau picăturile de apă sub pielea lui. In 
timpul verii se tot aduna astfel apă multă în 
trupul muntelui. Iarna îngheţă apa în el de-i 
trosneau toate încheieturile. Dar el:nu lua seama. 
Vara viitoare intra şi mai multă apă prin cră- 
păturile făcute. In iarna a doua apa îngheţă iar, 
iar se umila şi iar trosneau încheieturile mun- 
telui. Şi, într'o bună dimineață — vorba vine, 
bună — când au început căldurile, vârful mun- 
telui s'a prăvălit în jos, urlând de spaimă. S'a 
prăbuşit într'un puhoiu de la poalele lui. Puhoiul 
l-a târât în jos, tot mai în jos, făcându-l'mii de 
bolovani. Şi de ce curgea apa în jos, de-aceia şi
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bolovanii cei mari se sfărâmau în alţii mai mici, 
tot mai miti, până ajungeau pietriş, iar pietrişul se 

făcea- nisip. 

Aşa sa măcinat vâriul muntelui, cum macină 
moara boabele de grâu, de le face făină bună ca 

acea de Botoşani însemnată cu trei nule, cea mai 
bună pentru cozonaci moldoveneşti. Şi a ajuns 

muntele praf, de-l purta vântul în toate părţile, 

par'că odată şi odată n'ar fi fost de piatră tare. 

Povestea asta are tâlcul ei. Ea ne învaţă, pe 

nesimţite, ce învăţăm cu greu din cărţile de şcoală 

şi anume din geologie. Ne învaţă, anume, că apa, 

îngheţul şi desgheţul sfărâmă munţii, îi face 

praf şi nisip şi schimbă astfel cu totul faţa pă- 

mântului de milioane de ani înaintea noastră şi 

alta va îi ea după milioanele de ani ce vor să vie. 

Și mai are povestea un tâlc. Mulţi oameni se 

cred fără moarte, în deşertăciunea lor. Ei se 

uită de sus la cei din jurul lor, se uită cu mân- 
drie şi cu dispreţ şi uită că, întocmai ca muntele 
cel tare, vor îi şi ei odată praf, spulberat în 
toate părţile. Intocmai ca picăturile de ploaie, 

pătrund în trupul lor şi în sufletul lor metehne 
de tot îelul, care îi macină încetul cu încetul, 

până-i face praf. Aşa au fost măcinate cu vremea 

neamuri întregi de oameni şi împărăţii întinse. 

Aşa vor fi măcinate şi de acum încolo toate 

neamurile în care vor găsi adăpost păcate „ce 

în mod fatal legate's de-o mână de pământ”, 
cum spune Eminescu. 

Să luăm aminte! 

————



XLIII. 

Praf şi iar praf în cer ca pe pământ 

1 Martie 1934 

Prat s'a ales din muntele de piatră tare, ce 
părea că n'are moarte. Și nu l-a răpus uriaşul 
din poveşti, Sfarmă-pietre. L-a zdrobit şi mă» 
cinat apa cea blândă şi liniştită. L-a rupt în 
bucăţi îngheţul şi desgheţul. Mulţi munţi ca el 
au fost făcuţi praf tot prin îngheţ şi prin des- 
gheţ. Și tot îngheţul şi desgheţul fărîmă pă- 
mântul de arat şi-l fac bun pentru grâu şi 
porumb şi pentru tot ce ne hrăneşte. Mai ajută 
aici şi stropii de sudoare de pe fruntea înfier- 
bântată a sărmanului plugar. Şi pe când se crede 
răsplătit de munca lui cu lanuri înalte de nu se 
vede omul din ele, nici călare nici pe jos, prat 
se alege de toată munca lui printr'o grindină 
năprasnică. 

In mii şi mii de feluri se alege praf de toată 
munca noastră, de tot avutul nostru, din tot ce 
agonisim cu sudoarea îrunţii, prin mijloace cin- 
stite, ori prin cele necinstite. Imprumutăm banul 
nostru strâns cu nouă noduri şi praf se alege de 
el, şi acum în urmă trece la conversiune.
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Prai se alege din atâtea şi atâtea frământări 
zadarnice cu care ne chinuim zilele puţine date de 
Dumnezeu, în loc să le trăim în linişte şi folos, 

întru slava Lui şi fericirea noastră. 

Praf şi iar praf s'au ales din atâtea şi atâtea 

împărăţii ce-au împânzit pământul. In şcoală, 

învăţăm de când începem să cetim despre răz- 
boaie şi războinici, despre înălţări şi prăbuşiri 

de-a lungul veacurilor. Praf şi iar prat din tot 

ce sa întâmplat. Biserica ne spune mereu să nu 
uităm că din pământ am fost făcuţi şi că 'n pă- 

mânt ne vom întoarce. Din tot ce-am fost în 

lume se alege la sfârşit o mână de ţărină. 

Soarele uriaş şi stelele, de mii de ori mai mari 

decât el, se fac praf şi iar praf, ne spune știința. 
Văzduhul fără margini, până la cele nouă vămi 

înfricoşate, e plin de praful cosmic rămas din 

stelele care s'au ciocnit cu putere uriaşă. Acest 
praf cosmic e împins mereu în văzduh de lumina 

soarelui şi a stelelor şi, undeva, departe, se 

adună din nou şi face alţi sori şi alte stele. 
Praful cosmic ar fi adus viața pe pământ din 
alte lumi, unde sămânţa vieţii a putut încolți. 

Nu ne trece prin gând cât de mărunt e praful 
în care se preface materia din lume. El e mult 

mai fin ca boaba spumei, cum spune Eminescu. 

Uii abur a fost stăpânul fără margini peste mar- 

ginile lumii. In aburul acela se preface lumea, 

înceiul cu încetul. Şi tot el, aburul fără formă, 
protiiul, cum l-a botezat Crookes, va domni din
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nou în tot universul, cum spune acest mare în- 
vățat englez, în ziua în care acul de la ceasul 

veşniciei va ajunge din nou la ceasul douăspre- 

Zece, după ce va fi trecut pe rând de la unu, 
de la două, de la trei, până la zece, până la 
unsprezece, până la douăsprezece. 

Radiul, metalul năzdrăvan care dă căldură şi 

lumină şi electricitate, prat se face şi el, clipă cu 

clipă, două mii de ani într'una până-i dispare 

urma. Firele de praf de radiu sunt atât de mici 

faţă de microbi, pe cât sunt de mici microbii faţă 

de pământ. Cine nu crede, mare decât să-i mă- 
soare. Un electron — aşa a fost botezat bobul 

de radiu — se pierde în trupul nostru, cum ne-am 

pierde noi în soare. . 

Şi, totuşi, acest electron, tot ce e mai mic în 

lume, este tot ce e mai tare în lume, de la 

începutul lumii. Electronul era pe vremea arătată 
de Eminescu: - 

La început pe când fiinţă nu era, nici neființă, 
Pe când totul era lipsă de viaţă şi voinţă, 
Când nu s'ascundea nimica, deşi tot era ascuns, 
Când, pătruns de sine însuşi, odihnia cel Nepătruns.



XLIV. 

Din lumea nesfârşit de mică 

16 Martie 1934 

Piină de învăţătură e povestea muntelui de 

piatră tare ce părea că mare moarte. Ingheţul şi 

desgheţul picăturilor de apă, pătrunse pe nesim- 

țite în el, l-au răpus şi l-au măcinat până sa 
ales prat din el. Să nu-ţi închipui, cetitorule, că 

această poveste e cumva o plăsmuire de min- 

cinos. Ea s'a petrecut aevea cu munţii Măcinului, 

cari erau odată mai mari decât Carpaţii, decât 

cari sunt mult mai bătrâni, şi au ajuns azi nişte 

pitici numai de vre-o câteva sute de metri. Şi 

dacă, la urma urmei, măciudrea munţilor se în- 
tâmplă de milioane de ani, ea arată puterea lui 

Dumnezeu, care i-a făcut odată şi care îi fărămi- 

țeşte cu vremea. 
E nevoie, de aceia, să arătăm că şi omul poate 

fărămiţa şi el materia lăsată de Dumnezeu. 

Aşa, omul poate face azi foiţe de aur atât de 

subțiri încât douăzeci şi cinci de mii, puse una 

peste alta, abia fac o grosime de un milimetru. 

Inţelegi ce înseamnă asta? Ascultă. Tot numărul 

de față din Weamul Românesc pentru Popor, 

îndesat bine la teasc, abia e de un milimetru. 

Foiţa de aur e prin urmare de douăzeci şi. cinci 

de mii de ori mai subţire decât acest număr. In-



140 
  

vățatul englez Wollaston a putut toarce fire de 
platin atât de subţiri, încât de ar fi putut face 
firul lung din Bucureşti până la Chitila, abia ar 
fi cântărit un gram. Cu spectroscopul, făcut de 
învățatul între învăţaţi Robert Bunsen şi prietenul 
său Kirchof, amândoi Nemţi de ispravă, se poate 
dovedi uşor o câtime atât de mică de sare, încât 
abia cântăreşte a zecea milioana parte dintrun 
miligram. Soții Curie din Paris au dovedit că se 
poate măsura o câtime de substanţe radioactive 
de un milion de ori mai mică, decât aceia găsită 
cu spectroscopul. Mai departe n'a mers puterea 
omenească. 

Sângele nostru e făcut din zăr, ser, şi din 
bobițe mici de sânge, numite globule. Intr'un 
milimetru cub de sânge, cam cât un bob de linte, 
se găsesc şase milioane de globule roşii. Vai de 
omul în care aceste globule se împuţinează, dintr'o 
boală sau alta. La început fața lui se păleşte, 
puterea lui scade, vlaga lui se micşorează şi la 
urma urmelor moare de-a binelea. Şi ceia ce e 
mai rău, e că această împuţinare de globule roşii 
nici nu poate fi oprită pe loc uneori, necum să 
fie vindecată. Globulete roşii duc cu ele oxigenul, 
cu care se încarcă în plămâni şi cu care hrăneşte 
cărnurile din om. Inchipuieşte-ţi acum, cetito- 
rule, că într'o bună dimineață mar mai fi căruțele 
care duc pâinea de la fabricile care o frământă 
şi o coc, la locurile de desfacere. Lumea at 
suferi nespus în ziua aceia negăsind pâine. La
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îel sufere şi irupul nostru când globulele roşii 
se împujinează. Doamne, fereşte pe toată lumea 

şi pe noi. : 

Invăţatul englez Lord Kelvin spunea că de 
am putea mări o picătură de apă cât pământul, 

atomii de hidrogen din ea abia ar ajunge cât 

nişte alice, iar atomii de oxigen cât nişte me- 

rişoare. i 

După un alt învăţat, o gămălie de ac cuprinde 

atâţia atomi încât abia ar ajunge două sute cinci- 

zeci de mii de ani ca să-i numărăm, presupu- 

nând că am putea număra pe fiecare secundă 

câte o mie de milioane, şi mai ales presupunând 
că ar putea trăi cineva două mii cinci sute de 

veacuri; ar avea să numere şi strănepoţii străne- 

poţilor şi răstrănepoților lui. 

Intr'o picătură de apă, mare cât un bob de 
mazăre, sunt atâţia atomi de oxigen şi hidrogen 

câte fire de nisip se găsesc în cantitatea de 

nisip pe care am căra-o cu frenul în două mi- 

lioane de ani, aşa ca să treacă pe dinaintea 
noastră în fiecare secundă câte un vagon lung de 
cinci metri. Această canțitate de nisip ar acoperi 

tot pământul cu un strat gros de cinci sute 
de metri. | 

Stă mintea în loc, cetitorule, la cetirea acestor 

numere. Să nu te îndoieşti de îel de ele, fiindcă 

sunt adevărate ca adevărul însăşi. Şi totuşi nu- 

mărul electronilor e şi mai mare decât al atomilor.



XLV. 

Paştele şi postul mare 

16 Aprilie 1934 

Eminescu ar îi putut spune şi despre Paşte ce 

a scris despre iubita lui: 

De-or trece Paştii cum trecură, 

Ei tot mai mult ne va plăce, 

Căci în întreaga lor făptură, 
E-un nu ştiu cum şi-un nu ştiu ce. 

Ne piace Paştele, în copilărie, pentru dumne- 

zeirea lui, pentru credinţa pe care o sădeşte în 

sufletele noastre şi pentru frumuseţea negrăită a 
siujbelor din biserici. 

De cum începe Postul mare, copilul aude mereu 
pe părinţi şi mai ales pe bunici că mai sunt şapte 

săptămâni până la Paști, şi că au trecut aţâtea 
şi au mai rămas atâtea, 

De la o vreme, e când şi când câte o. denie şi 
pe urmă, în săptămâna luminată, deniile se ţin 
în fiecare seară. Ne vrăjesc deniile pentru toată 
viața prin lumânările aprinse, prin evangheliile. 
ascultate cu sfinţenie, prin rugăciunile preoților. 
şi dascălilor şi prin cântecele corurilor.
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Ne place Paştele prin zilele îrumoase de pri- 
măvară anume potrivite pentru hainele şi ghetele 

nouă cu care ine gătesc părinţii, când ne duc la 
denii şi lă Inviere, „Crăciunul e sătul şi Paştele 
e fîudul”, zice poporul, dar nici Paştele nu e 
tocmai flămând, cu cozonaci, cu păşti cu brânză 

Ori cu orez, cu ouă roşii, cu atâtea şi atâtea 

bunătăţi pe care le “aşteaptă copilul şi chiar 
omul mare. 

Numai fasolea, săraca, după ce ne-a hrănit tot 

pcstul, cât e el de lung, e lăsată uitărei. Ce nere- 
cunoștință! Aud şi azi, după o jumătate de veac, 

pe bunul şi învățatul meu profesor de limba 

laţină de la liceul Unirea din Focşani, Domnu 

Caian, cum ne ocăra la vre-o supărare: „S'ajungi 

de râs ca fasolea în ziua de Paşte!” Tot el, Dum- 

nezeu să-l ierte, ne spunea mereu: „Românul e 
deştept, băieţi; îi iei de la coarnele plugului şi-l 

pui într'o fabrică, şi învârteşte la roţi, potriveşte 

curele, încălzeşte cazane, întoarce şuruburi, par'că 

tot în fabrică a trăit de când l-a făcut mamă-sa”. 
Picură Paştele în suflețul copilului, zi cu zi şi 

an cu an, credinţa strămoşilor noştri şi obiceiurile 

lor, ptin mersul la biserică, prin trecutul pe sub 

Berul din Vinerea Mare, prin mărturisirea greşe- 

lilor, prin ispăşirea lor cu mătăniile date de 

preot, prin împărtăşania în uşa din stânga alta- 

rului, prin linguriţa de vin şi şervetul cu care 

se şterge gura, prin zeci şi sute de întâmplări
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mărunte, săpate adânc în suflet, ca ?'n piatra cea 

mai tare. i 

In săptămâna întâia din post şi "n cea din urmă, 
nu se mănâncă untdelemn, măsline, oţet şi zahăr. 

Untdelemnul fiindcă venia altădată în burduf de 
piele, oţetul fiindcă Mântuitorul a fost adăpat 

cu oţet când era pe cruce şi zahărul pentru că ar 
fi făcut cu nu ştiu ce; poate fiindcă se curăţă cu 

cărbune de oase. De Sfântul Toader, cea dintâiu 

Sâmbătă din Post, se dă de pomană pilat de 

hribi sau mânătărci, prune de post şi chiftele de 
cartofi. De la Sf. Toader se desleagă de untde- 

lemn, măsline şi icre, care se pot mânca. Tot în 

în ziua aceia fetele se spală pe cap cu fân şi păr 

din coada calului: şi strigă: „Toadere, Sân-Toa- 
„dere, îţi dau coada fetii, să mi-o dai pe-a ieșii”, 
fiindcă multe fete ar vrea să aibă coada mare ca 

a calului. 

A fost aceasta odată ca niciodată. Azi fetelor 
li-i ruşine cu părui lung ce le-a dăruit Dumnezeu, 

ca podoabă. Inainte de răzooiu s'ar fi dus vestea 
de fata tunsă ca de popă tuns. Un prefect de 
poliţie a vrut odată să tundă pe femeile de stradă 
din Bucureşti. O scriitoare mare din Paris a 
protestat atunci contra acestei măsuri barbare, 
care ar fi luat femeiei cea mai autentică frumu- 
seţe a ci. 

In Postul mare nu se cântă, nu se poartă cercei 
şi nici mărgele. 

Până la Paşte, fetele, când se duc la lucru,
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poartă mănuşi în mâini şi broboadă strânsă pe 

cap, de li se văd numai ochii, aşa ca să aibă de 

sărbători mâinile şi faţa curată. In noaptea In- 
vierii, mama rămâne acasă, face mâncare şi-i culcă 

pe copii de la opt, aşa ca să doarmă măcar 

două-trei ceasuri şi pe urmă-i scoală şi-i trimete 

la biserică. După Inviere copiii se întorc acasă, 
mai dorm un ceas două, pe urmă se scoală, iau 
nafură şi se spală cu apa din cana în care s'a 
pus un ou roşu, aşa ca toată vara să le fie faţa 

ca bujorul. In ziua întâiu de Paşti, mi-a spus 

coana Manda din Odobeşti, nu se ciocnesc ouă, 

dar se mănâncă făcute salaţă. In ziua întâia nu 

pleacă lumea de-acasă, fiindcă aşa au apucat din 

bătrâni. De Paşti nu se ia sarea cu mâna din 

solniță. Să mai spuie cineva că Românul nu ştie 

ce-i igiena; şi totuşi nu pentru igiena de a nu 
spurca sarea face el aceasta, ci ca să nu-i fie 

toată vara mâna udă de sudoare. De Paşti nu se 

mănâncă sarmale, ci nuinai pasăre, miel şi mai 

ales iepure, pe unde se găsesc uşor. 
Anul acesta Paştele cade în aceiaşi zi şi după 

calendarul nou şi după cel vechiu. Această în- 
tâmplare' vine de-acolo că cea dintâiu lună plină 
după echinox cade ia sfârşitul lui Martie. Adu- 

narea arhierească ortodoxă, numită „Conciliul din 

Nicea” a hotărît însă de mult ca Paştele să nu-l 

serbeze Creştinii niciodată, odată cu Evreii. Aşa 

se face că noi ortodocşii nu serbăm Paştele o- 

dată cu catolicii care-l au la l-iu Aprilie. Unii 

190
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oameni. găsesc că nu e bine, fiindcă nu merger: 

mână în mână cu toţi creştinii. Eu găsesc că e 

bine de tot şi că nu e niciun semn de înapoiere. 

E bine să ţinem la legea strămoşească şi să nu 

ne uităm la ce zice lumea din alte ţări. Englezii 
mau introdus nici până azi sistemul metric, ori 

banii din „Uniunea monetară” şi nu-i mai în- 

vinueşte nimeni că sunt înapoiaţi. Să rămânem- 

la legea noastră şi la toate obiceiurile noastre 
strămoşeşti. In schimb să fim creştini adevăraţi. 

Să cinstim pe Dumnezeu, prin cinste, muncă, şi 

împliriirea datoriei. Să cinstim pe Mântuitor prin 
iubirea de oameni, prin mila de aproapele nostru 

şi mai ales prin jertfa noastră. pentru binele 

altora. Amin,



XLVI. 

Mama lui Nicolae lorga 

1. Maiu: 1934 

„Două puteri sunt în lume mai mari decât 
toate: Dumnezeu în cer şi Mama pe pământ. Un 
om e aşa cum vrea Dumnezeu şi cum l-a crescut 

Mama care l-a făcut”. | 
Acesta e. crezul meu, aşternut pe hârtie de 

mai mulţi ani, adeverit într'una şi pretutindeni. 

Cei mai mari oameni din lume mărturiseau. cu 
mândrie că mamei datorau tot ce aveau mai bun 

în sufletul lor şi tot ce au făcut mai bun în 
viața lor. 

Prin pilda cea de toate zilele, mama crește 
în sufletul copilului florile cele mai frumoase a!e 
virtuții, 

Copilul să-ţi fie drag, : spun mamele adevărate, 
dar. nu trebue să-l alinţi prea mult. Să-i dai tot 

ce trebue, dar să nu-l laşi să se înhăiteze cu 

copiii răi. 

La fel s'a spus că mamele fac pe copii: şi so- 
țiile pe soţi. Mulţi oameni mari au mărturisit 
că dacă au moştenit de la mamă însuşiri bune 

şi puterile de a gândi şi înfăptui, soţiei datorau . 

liniştea de . care aveau. nevoie, cuvântul bun şi 
blând care susține pe om în luptă cu gândurile 

de tot felul ce. acopăr ideia cea mare pe care 
o urmăreau. 

Marele chimist francez Marcelin. Berthelot spun, :
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nea mereu că mamei sale, plină de energie şi de 

distincție, i-a datorit puterea de muncă, ţinerea 

de minte cu care uimia pe toţi cei ce-l cunoşteau, 
iar soţiei lui datora tot ce a înfăptuit. Fără să 

știe el, doamna Berthelot îi ţinea camera de 
lucru în cea mai bună ordine, o aerisea, păstra 

liniştea cea mai mare, iar, când Berthelot trecea 

în biblioteca de alături, ea se furişa repede, po- 

trivea un scaun, mai deschidea o fereastră vara, 

mai punea un lemn pe îoc iarna şi intra repede 
în camera ei. De aceia, la moartea lui Berthelot, 

când s'a cerut în Parlamentul francez, ca rămă- 

şiţele Iui pământești să fie aşezate în Panteon, 

un alt glas a cerut să fie aşezate lângă el şi 
rămăşiţele doamnei Berthelot. Panteonul va stră- 

luci şi mai mult dacă, adăpostind farul care a 

luminat o lume întreagă, va păstra şi candela 

plăpândă care cu lumina ei sfioasă a luminat un 
cămin. Şi aşa s'a întâmplat. Rămăşiţele doamnei 

Berthelot reprezintă pe singura femeie care odih- 

nește în Panteon între atâtea glorii care au 
strălucit în istoria Franciei. 

Aceste gânduri mi-au venit din nou în minte 
când în Vinerea Paştilor mi-a săgetat inima 
vestea îngrozitoare despre încetarea din viaţă 
la 93 de ani a unei mari Românce, mama d-lui 
profesor Nicolae Iorga. | 

„Din stejar stejar răsare”, spune Românul. 
Cel mai mare Român şi cel mai cinstit Român 

de azi e capodopera cu care a vrut să se mân- 
drească natura perfecționând din tată în fiu
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cele mai bune şi mai alese însuşiri omeneşti, spre 

a le trece cu cel mai înalt exponent în fiul cu 
care s'a mândrit toată viața Zulnia Iorga. Dacă 

uneori natura face salturi, de data aceasta ea a 

evoluat încet şi pas cu pas, timp de o sută de 

ani, pentru a da neamului nostru pe cel mai mare 
învăţat al lui, din tot trecutul nostru şi pentru 

multă, foarte multă vreme în viitor. 

Sfânta Zulnia Iorga a fost o intelectuală în 
cel mai înalt grad, cu învăţătură multă şi cu cre- 

dinţă în Dumnezeu şi mai multă. A scris şi a 

cetit din fragedă tinereţe şi până la cea mai 
binecuvântată bătrâneţe. 

Durerea marelui profesor trebue să fi fost 

nespusă, fiindcă nespusă a fost dragostea lui 
pentru Mama sa cea mare. Niciun cuvânt omenesc 

ni! poate aduce o alinare cât de mică. De aceia 

la trista veste n'am putut să-i trimet decât cu- 

vintele care urmează: 

„Dumnezeu să te susţie în clipele grele prin 
care treci şi pe care le cunosc prea bine şi să 
aşeze la dreapta Lui sufletul Mamei sfinte, care 
a născut şi a crescut pe copilul de geniu, azi cel 

mai mare Român şi cel mai cinstit Român”. 
Durerea de azi să călească sufletul mare, aşa 

ca Wicolae Iorga să fie pentru multă vreme şi 

podoaba neamului nostru şi pavăza cea mai tare 

împotriva tuturor furtunilor care ar bântui în 

scumpa noastră Românie, acum şi.pururea mare, 
de la Nistru pân” la Tisa.



XLVII. 

Al optulea Congres al Asociaţiei 
Române pentru înaintarea Științelor 

16 Maiu 1934 

A avut toc în Bucureşti de la 29 Aprilie la 
3 Maiu 1934. A fost minunat. A fost organizat 
în pripă şi fixat întâia oară între Paşti şi Dumi- 

neca Tomii. Era să fie amânat şi a doua oară 
fiindcă pregătirea lui nu părea destul de bună 
pentru comitetul organizator. S'a cerut chiar cu 
siăruinţă să fie amânat din nou până la Octom- 
brie. S'a. dovedit zicătoarea latinească după care 
soarta ajută. pe cei ce îndrăznesc. Şi totuşi nu e 

de mirare. Aşa suntem noi, Românii. Noi nu 
suntem ca arcul de ceasornic care se desface 
dipă cu clipă şi învârteşte roţile şi rotiţele 
douăzeci şi patru de ceasuri într'una. Aşa sunt 
neamurile din Apus, care muncesc zi cu zi, fără 
întrerupere şi fac astfel pe nesimţite ispravă 
multă şi bună care înseamnă civilizaţia de azi. | 
Noi Românii n'am avut niciodată tihnă îndestul 
ca să muncim pe îndelete. Când se da sfoară în 
țară că vin Turcii ori vin Ruşii, ori, în vremuri 
şi mai depărtate, Tătarii şi alte neamuri, Ro- 
mânul lua ce putea lua cu el în grabă şi îugia 
cât îl ţineau picioarele. Se uita din când în când 
în urmă ca să vadă cum îi arde satul ori oraşul
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şi cum îi pradă. duşmanul bordeiul. Am mai spus 

odată, când doctorul /sfrați a făcut minunata 
lui expoziţie în mai puţin de un an, pe când toate 

celelalte neamuri lucrau ani întregi, unul după 
altul. Am spus că la noi n'ar îi servit la nimic un 

timp mai lung, fiindcă Românul amână mereu, 

spunând mereu că mai are atâtea luni şi chiar! 

atâţia ani până să se apuce de muncă. Am spus 
atunci, acum douăzeci şi opt de ani, că Românul 

e ca dinamita. Stă cartuşul de dinamită de nici 
nu bănuieşti ce putere mare îi ascunsă în el, 

dar, când i-ai dat foc cu capsa de aprindere, 

atunci să te păzeşti dacă mai ai vreme de fugit. 
Sfărâmă şi dărâmă tot ce întâlneşte şi isprăveşte 

totul cât te-ai şterge la ochi. Aşa suntem noi. 

Pe când se credea Neamţul mai tare la Mără- 
șeşti, atunci s'au desbrăcat flăcăii ca la coasă. 

Și i-au cosit pe Nemţi, ori mai bine zis i-au 

descusut până i-au rupt. E uimitoare reuşita 

acestui congres prin numărul mare de oameni de 

ştiinţă cari au luat parte la el şi prin numărul 
mare de descoperiri şi cercetări care au fost 

aduse la cunoştinţa lumii. 
Şi mai presus de toate e de necrezut cum atâtea 

studii au fost făcute în vremurile de azi atâi de 

puţin prielnice pentru ştiinţă şi în sărăcia mare 

în care se găsesc laboratoarele şi institutele de 

cercetări. Putem privi cu încredere viitorul 

ştiinţii în ţara noastră, fiindcă atâtea ne-a tre- 
buit ca să facem dovada că sa muncit pe tăcute,
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pe răbdate şi mai ales că sa muncit bine, nespus 
de bine şi cinstit, cum nu se mai poate. | 

„ Marele doctor /sfrati, învăţat mare şi patriot 
mare, a întemeiat acum patruzeci şi patru de ani 
Societatea de Ştiinţe fizice din Bucureşti, la 24 
Martie 1890. A condus-o şi a organizat-o el 
însuşi cât a trăit, a transformat-o în Societatea 
Română de Ştiinţe, a făcut Asociaţia tuturor So- 
cietăţilor de Științe din România şi a ţinut şapte 
congrese înainte de războiu. Munca lui a fost 
spornică, fiindcă i-a fost prea curat gândul şi 
prea mare dorinţa pentru înaintarea știinţii și în 
țara noastră. De ia războiu încoace, Societatea 
Română de Ştiinţe din Bucureşti a muncit în- 
truna la înaintarea şiiinţii şi a tipărit buletine în 
fiecare an, care au dus peste mări şi peste ţări 
faima numelui de Români. Dar de la moartea 
doctorului /sfrafi Asociaţia Română pentru înain- 
tarea ştiinţelor nu mai ţinuse niciun congres. 
Reuşita congresului de acum trebue să ne îndrepte 
cu gândul spre acel care a întemeiat Societatea 
noastră. S'a stins sărmanul, departe de patria pe 
care a iubit-o şi pentru care a muncit, sa stins 
întro cameră de spital din Institutul Pasteur, 
la 17/30 Ianuarie 1918. A avut durerea nesfârşită 
să vadă răstignirea ţării sale, dar n'a avut feri- 
cirea fără margini, pe care am apucat-o noi, de a 
vedea şi învierea ei. Din adâncul sufletului nostru 
plin de recunoştinţă să scoatem un creştinesc 
„Dumnezeu să-l ierte”. 

 



XLVIII. 

Stropitul viilor 

1 lunie 1934 

Tata Noe cel băţrân 

Fost-a, fost puiu de Român; 
El a născut veselia, 

Findca descoperit via. 

Aşa cântă Românul la chef, când e cum îi stă 
mai bine. Frumoasă poveste, dar mare minciună, 

fiindcă Biblia ne spune că Noe a fost un patriarh 

evreu. Lui i-a spus Dumnezeu că vrea să pedep- 
sească iumea cu potopul şi că el să-şi facă o 

corabie în care să-şi puie neamurile lui şi câte 

o pereche din toate animalele. Potopul a ţinut 

patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi şi arca 
lui Noe s'a oprit pe vârful muntelui Ararat. După 
aceia Noe s'a apucat din nou de agricultură şi a 
sădit vie. Via a făcut 'struguri, din struguri a ieşit 
vin şi Woe a băut atâta vin bun până s'a îmbătat. 

Doi îii ai lui, Sam şi -lafei, văzându-l gol şi 
beat, le-a fost milă de el şi l-au acoperit, iar al 

treilea, Cham, din potrivă, l-a batjocorit. După 
ce s'a îrezit, Woe a binecuvântat pe cei doi fii 

buni şi a afurisit pe Cham. Dar deşi Noe n'a
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fost puiu de Român, viţa de vie creşte la noi de 

mult de tot şi Dacii beau vinul până păţeau ca | 

Aoe. Boerebista a dat atunci poruncă în ţara lui 

ca să se stârpească viţa de vie. A introdus oare- 

cum, cu mult înainte de Americani, prohibiţia 

alcoolului şi prin urmare a dat voie Dacilor să 
bea numai vin călcat de broaşte şi nu apă de 

sapă. Ca şi la Americani, s'au găsit şi pe atunci 

contrabandişti şi clandestini cari au mai păstrat 

ceva viţă şi au mai băut pe ascuns ceva vinişor. 

Şi nau făcut rău. Ba au scăpat astfel vestitele 
podgorii cu care ne îfălim şi până azi şi care ne 
îmbogăţesc şi ne înveselesc. 

Spicuim dintr'o carte minunată cele ce urmează 

despre stropitul viilor. Cartea e scrisă cu multă 

pricepere şi cu tot focul de d-l Cons?. 7. Teodo- 
vescu, profesor la Academia de înalte studii agro- 

nomice şi un cunoscător de mâna întâiu al viilor 

româneşti. In cei din urmă doi ani România a 

pierdut, din cauza manei, mai bine de un miliard 

şi jumătate de lei. Socotind toate viile de pe 
pământ, pagubele din cauza manei se ridică la 
multe miliarde de lei pe an. Pe când mai înainte 
ajungeau 3—4 stropiri pe an contra manei, în 
timpul din urmă mau ajuns nici cinci, nici zece 
stropiri; iar Şvabii din Banat nu şi-au putut 
scăpa viile nici cu optsprezece stropiri. 

Stropitul se face, cum se ştie, cu zeamă de 
piatră vânătă şi var. Nici prin. gând nu-ţi trece, 
cetitorule, cum a găsit omul că piatra vânătă e
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bună contra manei. De multă vreme — spune 
autorul — era obiceiul în Medoc de a se stropi 

viile de la marginea şoselelor cu piatră. vânătă 
şi var, spre a le apăra de îurtişag. Cei cari se 

îmbolnăveau de dureri de stomah şi diaree, pe 
când se coceau strugurii, erau urmăriţi ca hoţi 

de struguri. Intâmplarea e mai ciudată. Profesorul 
Millardei de la Universitatea din Bordeaux a 
observat, prin 1883, că butucii stropiţi cu piatră 
vânătă şi var rămâneau cu toate frunzele până 

toamna târziu, pe când butucii nestropiţi rămâ- 
neau fără frunze de cum dădea mana. De atunci 

se irage stropitul viilor cu zeama numită Bor- 
delesă. - 

Tot meşteşugul stropitului e să fie făcut la 
iimp, înainte de a începe ploile, şi să fie făcut 
cu 0 zeamă pregătită precum urmează. E nevoie 
de două vase, unui de 100 şi altul de 50 de litri 

de apă, ele putând fi butoaie de lemn, sau chiar 
de ciment. In vasul cu 50 de litri, se aruncă un 
săculeţ cu un kilogram de piatră vânătă .şi se 
lasă până se topeşte tot. 

Pentru laptele de var se lucrează astfel: se 
alege o jumătate de kilogram de var gras în 
bolovani, se sfărâmă până se face ca oul de 
găină; se întinde într'o albie, aşa ca să fie bucăţică 
lângă bucăţică, şi se stropeşte numai cu atâta 
apă cât poate suge varul. După o jumătate de 
ceas, varul se face. praf ca făina. Amestecând 
întruna, presărăm praful în butoiul cel mare,
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jumătate de ceas, aşa încât să se stingă şi 

grăunţele de var rămase nestinse. Şi ia seama 

bine, cetitorule, sau mai bine zis, podgoreanule, 

să nu faci cum se face de obiceiu; să nu pui 
laptele de var în piatra vânătă, fiindcă strici 

tot ce ai făcut. Incă odată, ia seama bine. Torni 

încetul cu încetul zeama de piatră vânătă în lap- 

tele de var şi amesteci într'una. Lucrând aşa, ai 

făcut 100 de litri de zeamă de stropit, în care 

se găseşte un kilogram de piatră vânătă. şi o 

jumătate de kilogram de var, nici mai mult nici 

mai puţin. Şi, ca să nu strici pompa de stropit, 
treci zeama în pompă printr'o strecurătoare de 

aramă sau printr'una de pânză. Când e bine fă- 
cută, zeama de siropit e albăstruie ca cerul şi 

e cam cleioasă. Lucrează aşa, după reţeta asta, 

şi fii sigur că lucrezi bine. Nici prea mult var 

nu-i bun, fiindcă împietreşte prea tare îrunza; 

nici prea multă piatră vânătă nu-i bună, fiindcă 
o arde. 

Si acum, noroc şi Doamne ajutăl



ALIX. 

Tot stropitul viilor 

16 Iunie 1934. 

Şi pe ziua de azi tot despre stropitul viilor şi 
tot după cartea scrisă cu multă pricepere şi cu 
multă învăţătură de domnul 7. C. Teodorescu, 
profesor la Academia de Agricultură. Trebue să 
ne intre în cap, spun eu de la mine, că vremurile 
de azi cer pricepere multă de la toată lumea, cer 
ştiinţă multă şi conştiinţă şi mai multă. Nu mai 
merge aşa, să facem lucru de mântuială fără 
nici-o tragere de inimă şi numai ca să zicem că 
l-am făcut. Toată industria de azi poate ţinea 
piept la nevoile de tot felul, numai şi numai prin 
muncă încordată făcută la timp, făcută cinstit şi 
fără înşelăciune. i 

Lucrarea câmpului, de la arat şi semănat până 
la prăşit şi muşuroit, până la secerat, treerat şi 
atâtea şi atâtea necazuri pe care le cunoaşte prea 
bine şi proprietarul mare şi plugarul mic, alesul 
seminţei, soiul ei, tot şi toate trebuesc făcute cu 
multă pricepere. 

Mă mir de dumneata, profesor universitar, imi
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vei spune, cetitorule, că ne mai spui lucruri pe 

care le ştie toată lumea. Ce se poate face îără 

pricepere, domnule profesor, fără cinste, numai 
de mântuială şi de orice nepriceput?, mă vei 

întreba, cetitorule. Nimic, îţi voiu răspunde. Nimic 

bun şi nimic trainic. Aşa-mi închipuiam că lu- 

crează toată lumea. Bag de seamă, zi cu zi şi din 
ce în ce mai mult, şi cu jalea în sutlet din ce în 
ce mai mare, că azi aproape totul se face la noi 

de mântuială, de oameni nepricepuţi şi hră- 

păreţi. Ascultaţi, oameni buni ce am auzit zilele 

acestea. i 
Un chimist tânăr de la noi s'a gândit că tare 

ar fi bine să cerceteze poamele noastre, culese din 

pomii noştri, şi să afle, aşa cum fac alţii în ţările 
civilizate, ce legătură este între soiul unei poame, 
între pământul în care creşte, între îngrijirea 'po- 

milor, curățirea lor de omizi, ferirea lor de tot 

felul de boli şi multe şi de toate. A dus munca lui 

la un sfârşit bun şi a arătat într'o carte cum tre- 

buesc îngrijiţi prunii, cireşii, caişii, merii şi cum 
putem câştiga bani mulţi cu poamele lor. 

Ce credeţi însă că i sa întâmplat, într'un sat 

de lângă Bucureşti, nu de la marginea ţării, uitat 

de lume şi bătut de Dumnezeu. Ascultaţi, o oameni 
buni: - 

„Nu-mi lua, domnule, te rog domnule, ai milă 
de mine, domnule; nu mă lăsa muritor de foame; 
îți dau şi mai multe caise, îţi dau să duci şi acasă, 
dar nu-mi lua din pământul în care cresc pomii”,
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Şi tot aşa: „nu mă nenoroci, domnule, gândeşte-te 

că am copii pe cari-i cresc numai cu ce câştig de 
pe poame. Te rog, domnule, te rog îie-ţi milă de 

mine”. Nici prin gând nu vă trece, oameni buni, la 
ce se gândia săteanuil nostru, când se ruga mereu 
să aibă milă de el. Se ruga să nu-i ieie din pă- 

mântul în care cresc. pomii, fiindcă i-au spus lui 
alţii, i-au spus anume, că domnul de la oraş umbla 

„cu farmece, şi că pe unde a luat pământ s'au uscat 

pomii şi oamenii au sărăcit. 
De necrezut, şi totuşi aşa crede săteanul nostru 

despre tot ce e ştiinţă, despre tot ce e pricepere. 

EI crede că toată lumea vrea răul lui, şi mai ales 
crede în farmece de care nimeni nu poate scăpa şi 

care sunt în stare să-l lase pe drumuri. Şi multe 
mai sunt aceste farmece, multe mai sunt crezurile 

în care cred sătenii, multe, multe de tot. 
Să ne întoarcem la stropitul viilor. Iată ce spi- 

cuiesc din cartea domnului profesor Zeodorescu. 

Via trebueşte stropită înainte de ivirea /nanei. 

Odată ce via sa molipsit de boala asta, niciun 
leac nu.o mai poate scăpa. Dacă stropitul se face 
în timpul când ciuperca manei vrea să încolţească 

pe frunze, atunci zeama de stropit e ne mai po- 

menit de distrugătoare pentru boală. Timpul cel 

mai bun de stropit e înainte de ploile seci şi chiar 
în timpul când burează. Stațiile de înştiinţare dau 

sfoară în podgorii, de la Petroasa şi Chişinău, 

când trebue să se facă stropirea. Odată se stropia 

cu mătura pe de-asupra frunzelor. Cea mai bună
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stropire se face cu pompa de mână. Trebue să se 

stropească mai ales dosul foilor, şi stropii trebue 

să pătrundă în tufă până la ciorchini. Zeama de 

stropit să fie ca o ceaţă deasă, şi nu cu picături 

masi. Lancea trebue să fie de vre-o 90 cm. şi să 

aibă capătul puţin îndoit în sus. Nu e bine de loc 
să se stropească numai o parte a butucului. După 

grindină e bine să se stropească şi feţele de 

de-asupra ale frunzelor. Ciorchinii tineri şi îrun- 

zele tinere trebuesc stropite mai ales şi mai bine. 

Pentru un hectar de vie se socoteşte că două 

pompe sunt de ajuns dacă se stropeşte la înştiin- 

țarea dată de staţiune. O greşală mare făcea 
hunea când stropia numai îaţa de sus a frunzii. 

Sa dovedit azi că îmbolnăvirea se face pe faţa 
de jos a frunzii, care are mult mai multe găurele 

pe unde poate intra sămânţa bolii. 
Lucrătorii trebuesc ţinuţi de scurt, ca să facă 

lucrul bun, şi mai ales aşa cum trebuie. Trebueşte 

dusă o luptă crâncenă, spune domnul profesor 

Teodorescu, ca să priceapă lumea că stropitul e 

totul în lupta contra manei. Zemurile cele mai 

bune nu pot folosi mult, dacă nu sunt întinse pe 

toată frunza. 

Incă odată, muncă, şi iar muncă, muncă cinstită 

de oameni cinstiţi şi pricepuţi!



| 

L. 

Mulţi ani trăiască Nicolae Iorga 

16 luiie 1934. 

"Da. Mulţi ani trăiască acela care a muncit şi 
munceşte fără preget pentru luminarea şi înăl- 

ţarea scumpei noastre Românii. A muncit zi cu zi 

şi an cu an, de douăzeci şi cinci de ani într'una, 

la Universitatea lui din Vălenii-de- Munte. A cetit, 

a scris, a vorbit. Nu s'a odihnit nici iarna, nici 

vara, nu s'a dus la munte, nu s'a dus la mare, nu 

sa dus la băi. Nu s'a desfătaț. 

Câtă deosebire, Doamne, de la el până la alţii, 

de la astru până la vierme, ca să folosesc de-amn- 
doaselea spusa lui Viahuţă?/ 

Îl aud pe cutare spunând: abia aştept să vie 
vacânja şi să plec la linişte. Nu iau cu mine nici-o 

foiţă de hârtie, niciun creion, nu las adresa ni- 

mănui. Nu vreau să-mi scrie nimeni, nu vreau să 

scriu nimănui. Imi trebue odihnă. 

Şi ca acesta suntem mulţi şi ca acesta facem 

mulţi. Obosiţi de lenea de-alungul anului, ne 

trebue odihnă. Şi, după desfrâul de odihnă, tot 

nu suntem odihniți.: Nu dovedim cu nimic că 

TI
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ne-am odihnit. Lenea ne stăpâneşte şi după va- 

cânţă. Condeiul nostru tot înţepenit rămâne pe 
hârtia care aşteaptă zadarnic să aşternem pe ea 

gândurile noastre. Hârtia tot nescrisă rămâne, 

cărțile tot nedeschise şi tot cu foile netăiate 
aşteaptă mult şi bine pe masa noastră de lucru, 

Ne oboseşte chiar şi numai cetitul ziarelor. In 

schimb, suntem mereu nemulţumiţi de cei ce 

muncesc cu zor şi spor. Le căutăm cu lumânarea 

aprinsă câte o greşală strecurată în miile de 
pagini pe care le scriu. 

Păcate grele îață d» neamul nostru. Ne-a dat 

Dumnezeu de toate. Ne-a dat ţară bogată cum 

nu sunt multe în lume. Ne-a dat ţară frumoasă pe 

care n'o cunoaştem şi pe care străinii o prețuesc: 

mai mult decât noi. | 
Mai vinovaţi decât toți, suntem noi, intelec- 

tualii. Câţi cetim cât ar trebui să cetim? Câţi 
scriem cu mintea noastră? 

Nu mai merge aşa. Trebue să ne schimbăm. 
Altfel le va îi ruşine urmăşilor să ne spuie că 

am fost înaintaşii lor. Trândăvie peste tot. Ne- 
păsare şi iar nepăsare. 

De aceea, gândul meu se îndreaptă cu admi- 
raţie spre acela care a cetiţ şi ceteşte cât nu 

cetim o mie de intelectuali, care a scris cât 
Tau scris mii şi mii dintre noi şi care a gândit 
cum na gândit niciunul dintre noi şi niciunul 
până la el. Şi nu e vorbă de gândit de mân- 
tuială şi de ochii lumii. A gândit pentru neamul
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nostru întreg, pentru îndreptarea şi înălțarea lui. 
Gândim şi noi gânduri gândite de alţii, şi fără 
să-i îi înţeles în totul. 

De douăzeci şi cinci de ani face lecţii la Uni- 
versitatea lui din Vălenii-de-Munte. In fiecare zi, 

glasul lui, al celui mai mare orator al nostru, a 
răsunat acolo de dimineaţă şi până seara. Invă- 

ţătura lui a luminat necontenit minţile celor dor- 

nici de învăţătură. Suiletul lui a încălzit sufle- 

tele celor veniți la el. 

Nimeni nu-i profet în ţara lui. Nici el nu e 
ascultat, cum se cuvine şi mai ales nu e urmat 

cum sar cădea, a 

El şi numai el ar ţrebui să îndrumeze azi Ro- 

mânia Mare spre marea ei menire, prin cinstea 
lui, prin munca lui, prin învăţătura lui fără 

seamăn, prin ascuţimea minţii şi prin tot ge- 

niul lui. | 
Mulţi ani trăiască profesorul Iorga!



LI. 

Creștere de acasă, sfântă mai ești tu! 

1 Septembrie 1931 

Spre tine se îndreaptă gândul meu, cu recu- 

noştinţă, şi azi ca de atâtea ori în viaţa mea. Ţie 

îţi datoresc pavăza cea tare, care m'a apărat în 

lupta cu greutăţile vieţii. Şi mult au mai fost 

aprigi aceste lupte şi mari de tot au fost greu- 
tăţile întâlnite, multe şi de toate la fiecare pas! 

Pe mormântul meu, lângă acela al Mamei, al 

Tatei şi al lui Bădiţa Fani, am scris de pe acum: 

a fost profesor şi om fără noroc. A dat din 

dreptul lui, dar n'a luat din dreptul nimănui. 
Creşiere de acasă, sfântă ai mai fost şi plină 

de învățături pe care nu le poate da şcoala, dar 
pe care se reazimă ca pe temelie de beton armat, 
tot ce am învăţat în şcoală şi în afară de şcoală, 
de atunci încoace. Spre tine, creştere de acasă, 
se îndreaptă gândul meu plin de recunoştinţă. 

Mă văd copil mic: nu mergeam la şcoală. Aud 
pe bunica, Dumnezeu s'o ierte, spunându-mi: 
ia seama tu, Ghiţă, de tingirea asta cu lapte; 
vezi să nu dea în foc. Şi o văd pe bunica aidoma 
cum era, sveltă şi sprintenă, văd focul în vatră, 
văd pirostriile cu tingirea, văd laptele din ea.
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Şi mă văd şi mă aud spunându-mi mie: cum 

să dea laptele în foc, că doar tingirea era numai 

pe trei sferturi plină cu lapte? Şi, tot mirân- 
du-mă de spusa bunicăi, numai ce văd că laptele 

se umilă şi se umilă până aproape de gura 
tingirii. Mare a fost mirarea mea de atunci. 

Tocmai când să dea laptele în îoc, a venit şi 

bunica. — Ce a fost asta, bunicuţă?, am între- 

bat-o eu. — Ce să fie?, mi-a răspuns bunicuţa, 

sa umilat laptele. Aşa face el înfotdeauna, când 
fierbe. Şi, dacă nu bagă omul de seamă, dă lap- 
iele în foc şi rămâi fără el. Aşa era să pățeşii tu 

acum. Rămâneai fără ceaşca de lapte, de nu ve- 

neam eu la timp. 
Invăţătură de acasă, sfântă mai eşti tu! Să-mi 

îi explicat de o sută de ori la şcoală, şi n'aş îi 

ținut minte nici până a doua zi că laptele se 

umflă când îl fierbi şi că dă în foc dacă nu iei 

seama bine. 

Intotdeauna am admirat gătitul mâncărilor în 
bucătărie. Mâncările cer, ca să fie gustoase, atâta 

pricepere, atâta îndemânare şi atâtea cunoştinţi, 

cât nu cer cele mai mari descoperiri. Toji inven- 
iatorii, cei mai mari, ca un Edison, au făcut tot 

ceia ce au îăcut prin marea lor luare aminte la 

tot ce vedeau în jurul ior. La fel, meşteşugul cel 

mare la facerea mâncărilor e să fii cu luare aminte 

la tot ce faci, să pui sare cât trebue, nu mai multă, 

să potriveşii focul să nu îie prea iute, fiindcă 

îți arde mâncarea ori o afumă, să le potriveşti
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din toate. Ușor de zis, uşor de făcut, când ţi-i 

mintea la treabă, şi greu de tot când ţi-i gândul 

la dracw, cum spunea tot bunica. Aşa este şi cu 
învăţătura din şcoală. Degeaba ţii cartea dinainte, 

degeaba-ţi aleargă ochii pe ea, dacă ţi-i gândul 
aiurea şi vrei s'o închizi cât mai degrabă; de- 

geaba e tot ce face omul de mântuială şi fără 

tragere de inimă. Geniul, cât e el de mare, de 

rar şi de scump, e numai răbdare şi luare 

aminte, a spus un om de geniu. 
Tocmai târziu, în Liceu şi la Universitate, am 

înţeles de ce dă laptele în foc. Dar degeaba ar 

îi fost toate lămuririle că laptele are anume 
principii care se descompun pe la şaptezeci de 
grade, care, fiind gazoase, fac să se umile lap- 
tele, degeaba ar îi fost toate teoriile; ar fi 
intrat pe o ureche şi ar fi ieşit pe alta şi nu s'ar 

îi întipărit în minte, ca învăţătura de acasă. Am 

învăţat multe despre lapte de atunci încoace; că 
el trebue încălzit numai până se umflă, că fiertul 
până în clocote îl strică, făcându-l să se mistuie 
mai greu, că, din contra, fiertul prea puţin lasă 
microbii în el, atâtea şi atâtea învățături din 
carte. Toate se uită. Numai învăţătura de acasă 
nu se uită niciodată. 

Creştere de acasă, sfântă mai eşti tul!



LII. 

Tăiatul lemnelor 

16 Septembrie 1934. 

“Creştere de acasă, şi astăzi tot despre tine 

scriu. M'ai învăţat atâtea. 

Trecuse vreme multă de la întâmplarea cu 
laptele care era să dea în foc de nu venia bunica 

la timp. Ba era să rămân şi nemâncat în dimi- 
neaţa aceia. 

Terminasem clasele primare. Eram în Liceul 
Naţional din Iaşi. In vacanțe ne întorceam toţi 

„ îraţii acasă. Mama o ducea destul de greu cu 

fabrica de lumânări de ceară albă pentru bise- 

rici, rămasă după moartea fatei. Mâine se îm- 
plinesc cincizeci şi doi de ani de când a închis 

tata ochii pe veci, la ora 6 seara în ziua de 

Tăierea capului Sfântului loan Botezătorul. Era 
o zi frumoasă de sfârşit de August, senin şi 
cald. | 

Veniam, zic, cu toţii, în vacanţa cea mare la 

Focşani. Eram acum mai mărişori. Tocmai buni 
peniru tăiat lemne. Ce muncă plăcută şi plină de 

învăţătură! Muncă de aceia care întăreşte muş- 

chii, umflă pieptul, ascute agerimea mânii, ochilor 
şi urechilor, trebuind să fii cu luare aminte la 
tot ce faci. Cât de sănătos era sculatul des de
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dimineaţă, până nu ardea soarele! Pâlniile de 

holbură ori bună-dimineaţa râdeau în toate co- 

lorile, de o frumusețe neatinsă de pictor. In fundul 

lor, sclipeau boabele de rouă ca şi cele mai fru- 

moase diamante. Albinile intrau şi ieşeau din 

ele, sprintene şi harnice. Celelalte flori răs- 
pândeau miresme de raiu. 

Tăiatul lemnelor cu fierăstrăul, ce joc frumos 
şi de mii de ori mai frumos şi mai sănătos decât 

jocul de biliard în aer închis, ori toate sporturile 

după care se înebuneşte lumea de astăzi! 

Rând pe rând văd pânza amintirilor des- 
făşurându-se icoanele de la cumpăratul lemne- 
lor, descărcatul lor, la aşezatul în curte şi la 
urmă tăiatul cu fierăstrăul, despicatul cu toporul 

şi rânduitul în magazie pentru iarnă. 

Unde eşti, copilărie, cu tăiatul lemnetor şi cu 

plăcerile lui! Câte ai de învăţat de la o căruţă cu 
lemne, cumpărată la Ocol în zi de târg, dimi- 
neaţa de tot. Crezi că sunt în ea cine ştie câte 
lemne, şi lemne tot unul şi unul, groase fără 
niciun ciot. Numai când le descarci, vezi cu câtă 
înşelătorie erau aşezate în car. Afară de câteva 
lemne drepte, groase de de-asupra, ceielalie de 
la îund erau noduroase, încovoiate, aşa că între 
ele erau mai mult paie. De unde credeai că ai 
cumpărat lemne bune şi ieftine, luai seama că ai 
cumpărat marfă proastă şi scumpă. Astăzi înşe- 
lăciunea e mai civilizată. Azi te înşeală cu cân- 
tarul verificat de Serviciul de măsuri şi greuţăți.



Pun căruța şi o încarcă cu lemne pe „duțima!”. 
Te uiţi şi ceteşti cu ochii tăi, ca să nu te înşele 
căruțaşul, că sunt întocmai atâtea sute de kilo- 
grame câte ai plătit. Nu ştii că dafimalul, con- 

trolat de controlor, te înşeală din ochi. Sub et 
e o groapă în care stau ascunși oameni cari trag 
în jos şi-l fac să arate cu o sută sau două sute 
de kilograme mai mult la fiecare cântărire. Hoţie, 
bine a zis cine a zis, că tu eşti mama descope- 

ririlor făcute de ştiinţă pentru a te găsi! Niciun 

curs şi niciun profesor de fizică nu te învaţă să 

îii cu luare aminte la această înşelăciune, atât 
de însemnată pentru viaţa cea de toate zilele. 

După descărcat şi aşezat în curte, aşa ca să 

ocupe loc cât mai puţin şi să le poţi lua uşor, 
venia tăiatul cu fierăstrăul. Nici pe departe nu-ţi 
spune fizica ce este un fierăstrău. Mi-ai arătat tu, 

creştere de acasă. Un îierăstrău e o adevărată 
maşină, care are multe şi de toate. Vai de tine, 
tăietor de lemne, dacă nu-ţi dai seamă de toate 

chichiţile lui! Pânza fierăstrăului trebue să fie 

întinsă bine de tot. Dacă e prea puţin întinsă, 
atunci fierăstrăul se opreşte mereu în tăietura 
făcută în lemn: împingi mereu în fierăstrău şi 
asuzi fără spor. Intinzi pânza de fierăstrău cu 

frânghia legată între coarnele lui de sus. In 

mijlocul ei e speteaza de lemn, pe care o răsu- 

ceşti de atâtea ori, până ce îrânghia e întinsă 
bine. Vai de tine de nu iei seama bine când întinzi 
frânghia! De scapă speteaza, te loveşte peste
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mâini de te seacă la inimă de durere. De întinzi 

frânghia prea are, ea se rupe. Atunci trebue 

să desfaci totul şi să o legi din nou. 
După întinsul pânzii vine ascuţitul dinţilor de 

fierăstrău cu pila. Alt meşteşug pe care nu-l 

poți învăţa din carte, ori din spus din gură. 

Trebue să vezi pe un tăietor de lemne cum ascute 
dinţii fierăstrăului, nu pe un profesor, pe un 

doctor, ori alt învăţat. Şi mai trebue să ai nervi 

de oţel ca pânza fierăstrăului, fiindcă scârţâi- 

tul şi ţipetele dinţilor ascuţiţi îţi sfredelesc ure- 

chile şi creierul. După ascuţitul dinților vine în- 

doitul: lor, unul într'o parte, altul în partea 

opusă. Fără această strâmbare a dinţilor, îie- 

răstrăul nu muşcă bine şi taie în sec. Tot nu s'a 

isprăvit cu potrivitul fierăstrăului. Pânza nu tre- 
bue să fie aplecată nici în dreapta, nici în stânga. 

Pentru asta răsuceşti pe rând mânerele de care 

sunt legatele capetele pânzii şi potriveşti aşa ca 
pânza să fie tocmai cum trebue. 

Dacă n'ai tăiat niciodată lemne cu fiorăstrăul, 
iubite cetitor, degeaba te-am descântat la cap. 

"Ori nu pricepi mare lucru din spusele mele, ori 

nu simţi nici-o plăcere la cetitul lor. Şi mai puţin 

încă guşti farmecul pregătirilor arătate. 

Creştere de acasă, tu întreci toate învăţăturile 

dela Universitate, din carte şi din laboratorii! 
"Abia acum am ajuns la tăiatul lemnelor. Il las 

pe altă dată.



LII. 

Tăiatul lemnelor cu fierăstrăul 

1 Octombrie 1936. 

Creştere de-acasă, nu-mi închipuiam că voiu 

avea atâtea de scris când am început să scriu 

despre tine. 

_ Sfântă mai eşti tu prin învăţăturile tale 'şi mai 
învățată decât toţi învățații. Stăm pe umerii tăi 

toată viaţa noastră. Ca pomul care suge din 
măruntaiele pământului prin rădăcinile ce stau 

în întunerec hrana care-l înalţă în sus, tot mai 

sus, şi-l face să rodească, tot aşa tragem şi 

noi din creşterea de-acasă toată putinţa noastră 
"de a ne înălța tot mai sus şi de a rodi gânduri 

şi fapte cu care neamul nostru şi omenirea 
merge înainte. 

Creştere de-acasă, prea puţini reuşesc în viaţă 

din cei cari mau avut parte de tine. 

Vorbiam de tăiatul lemnelor din copilăria mea. 

Arătam câtă învăţătură şi câtă agerime dă mâi- 

nilor, ochilor şi urechilor acest joc, pe care atâţia
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îl dispreţuesc. Atâţia părinţi cred că e o înjosire 

pentru odraslele lor să pună mâna pe fierăstrău 

şi să taie lemne. Cât de mult greşesc, Doamne, 

şi cât sunt de pedepsiţi şi copiii lor, cari nu sunt 

în stare să-şi taie o felie de pâine sau să-şi 

ascută un creion! 
Spuneam că trebue să fim cu mulţă băgare de 

seamă la potrivirea fierăstrăului, la întinsul pân- 

zei, la ascuţitul dinţilor, la întorsul lor într'o 

parte şi în alta și la toate celelalte chichiţe ale 

acestei scule, care este o adevărată maşină. Ai 

crede, cetitorule, că. na mai rămas nimic de spus 
despre tăiatul lemnelor. Ascultă şi te vei minuna 

de cele ce-mi trec acum pe dinainte, pe pânza 

albă a filmului cu amintirile mele. 
Intâiu şi întâiu vine alesul lemnului de tăiat. 

Nu iei niciodată un lemn la întâmplare. Alegi 
dintr'o ochire pe cel mai drept, mai fără noduri, 

mai nu ştiu cum şi mai nu ştiu ce fel, pe care 

crezi că-l vei tăia mai uşor. E o puzderie de 
însuşiri, pe care le prinzi dintr'o ochire. Precum 

placa fonografului sau a telefonului prinde şi răs- 

pândeşte o sumedenie de sunete, cu toate că e 

numai o foiţă de metal, tot aşa prinde şi ochiul 

dintr'o dată ceia ce ar trebui să desemnezi într'ur 

ceas întreg. Tot aşa, când e să zboare un aero- 
plan, motoarele huruie, helicea zbârnâie, sunete de 

tot felul te asurzesc, dar aviatorul prinde cu ure- 

chea totul dinir'odată, şi, când sunetul e limpede,
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aşa cum îl cunoaşte el, e sigur că toată maşinăria 

merge de minune. 

Şi, după ce ai tăiat un lemn, alegi altul, care 
ţi se pare mai bun decât celelalte. Şi tot aşa, 

tot alegând lemne mai bune, te pomeneşti că 

le-ai tăiat pe toate şi că toate erau bune. Ba şi 
acelea pe care le credeai prea noduroase ţi se 
par bune. Faci ca Ţiganul din povestea cu me- 
rele pădureţe: după ce a mâncat până s'a săturat, 
a spurcat pe celelalte, ca să păcălească pe Ro- 
mânaşul care va veni după el. Ca toideauna, şi de 

daia aceasta, tot Ţiganul a fost păcălit. Tot rătă- 

cind prin pădure, a flămânzit de la o vreme şi 

sa întors la merele spurcate de el. Alegea din 
grămadă un măr rămas nespurcat, pe urmă altul 

şi iar altul, până ce a mâncat toată grămada de 

mere. Ca Ţiganul de care râdem facem şi noi de 

multe ori la îel: în loc să păcălim pe alţii, ne 

păcălim pe noi. SE 
Dar cum tai iemnele, pe ce le aşezi? La început 

mu aveam capră, ca tăietorul de lemne. Aşezam 

două lăzi poirivite, culcam lemnul de tăiat pe 

ele, lăsam un capăt în afară şi pe urmă îl tăiam cu 

fierăstrăul. De la o vreme am făcut şi capră de 

tăiat, dar înţepenită în pământ, nu ca acelea cara 

se strâng şi se pot purta în spinare.:Uşor de zis: 

iai cu fierăstrăul şi uşor de tăiat când te-au în- 

vățat greşelile făcute şi în care poate ai rupt 

pânza fierăstrăului! 

Intâiu şi întâiu, trebue să ţii fierăstrăul tocmai
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cum trebue şi să nu fie aplecat nici în dreapta, 
nici în stânga. A 

Trebue să-l ţii bine în palma strânsă, aşa ca să 

nu alunece. Capătul de care îl ţii trebue să apese 

fierăstrăul aşa, ca dinţii lui să muşce bine din 

lemn, dar destul de uşor ca să nu se rupă dinţii 

şi să nu te oboseşti fără folos. 

Şi, după ce tăiam destule lemne şi făceam un 

purcoiu mare din ele, le despicam cu toporul. 

Nici tragerea ia ţintă, nici jocurile cu mingea, 
mai mare sau mai mică, niciunul din sporturile 

care cer sprinteneală la trup, iuţeală la mişcări, 

agerimea vederii, niciunul nu ating, necum să 

întreacă plăcerea despicatului de lemne cu to- 

porul. Ai puţintică răbdare, cetitorule, — vorba 

lui Caragiale —, până la numărul viitor. Până 
atunci cu sănătate, care-i mai bună decât toatel 

mr ra



LIV. 

Despicatul lemnelor cu toporul 

16 Octombrie 1934. 

Am ajuns la despicatul -lemnelor. In Bucureşti 
se zice spartul lemnelor. Aş întreba cum e mai 

bine, dar nu mai întreb. Acum patruzeci şi şase 
ani, ca elev la Liceul Naţional din Iaşi, întrebând: 

pe profesorul nostru de limba română, marele 
nostru profesor, mare ca învățătură, fiindcă la 

trup era cel mai mic profesor dintre toţi de 
atunci, întrebând pe domnul Philippidi cum, e mai 
bine de spus aşa sau aşa nu mai ştiu ce cuvânt, 

mi-a răspuns că e mai bine cum se spune: „du-te 

la hală şi ascultă cum se spune!” De altfel tare 
€ greu de spus cum e mai bine. 

Stam odată de vorbă cu Coșbuc şi vorbiam 

despre nepotrivirille dintre unele vorbe de aici 
şi din Ardeal. „Voi râdeţi de noi, Ardelenii”, 

spunea Coșbuc, „când zicem casă-căşi, pe când 

voi spuneţi case. In schimb, ar trebui să râdem 

noi de voi, când rostiţi plasă-plăşi, pe când noi 

“Ardelenii zicem: plasă-plase”. 

Dar să trec la despicatul lemnelor cu toporul.
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E cea mai frumoasă parte la tăiatul lemnelor, cea 
mai frumoasă şi cea mai grea totodată. Toporul 
cere multă îndemânare la tăiat cu el. Un lat de 
deget greşit, şi ai păţit-o. Ori îl dai în pământ, 
pri înir'o cărămidă, în ceasul cel mai bun, şi-i 
ştirbeşti buza, ori, Doamne fereşte, te loveşti cu 
el în picior şi te alegi cu o amorţeală care te 
seacă la inimă, de nu te alegi cumva şi cu vre-o 
tăietură. Incă odată, despicatul lemneior cu to- 
porul e partea cea mai plăcută. Nu de mult a 
murit inginerul V. 1., om de ispravă şi Român 
bun, ncîntrecut în dragostea lui de neam, care 
până la optzeci de ani'a despicat în fiecare zi 
câteva lemne cu toporul. Alegea singur de -la 
tăiatul cu fierăstrăul bucăţile care i se păreau 
mai uşor de despicat. Le făcea grămadă în 
pivniţă şi nu lăsa pe nimeni să se atingă de ele. 
Numai e! singur despica în fiecare zi câteva din 
ele, până se sătura şi obosia. 

Invăţătură de acasă, tu m'ai învăţat, ca să nu 
măi uit cât voiu trăi, ce se înţelege prin prin- 
cipiul inerţiei şi care .este principiul pe care 
se sprijină înălțarea zmeului şi aceia a unui 
aeroplan. 

Ce are a face despicatul lemnetor cu toporul 
şi principiul inerţiei?, mă vei întreba, cetiforule. 
Are foarte mult a face, îţi răspund. 

In. două feluri poţi despica lemne cu toporul. 
Intrun fel, aşezi lemnul tăiat cu fierăstrăul în 
picioare, vorba vine, că doar m'are niciunul, ri-
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dici toporul în sus şi-l mişti repede în jos. Dacă 

a. potrivit mişcarea bine, toporul intră în lemn 

şi îl despică dintr'o dată până la capătul celă- 
alt. Dacă nu, ridici toporul în sus, îl răsuceşti 

în mână, aşa ca lemnul să vie în sus, şi izbeşti cu 
muchca toporului de tăietor. Lemnul intră singur 

în buza toporului şi se despică mai uşor decât 

dacă l-ai izbi pe el de tăietor. E principiul 
inerţiei care face această minune, şi despre care 

am să-ţi vorbesc mai pe urmă. In al doilea fel, 

aşezi lemnu! culcat cu un cap pe tăietor, ridici 
toporul în sus, îl mişti repede în jos, aşa ca 

buza lui să intre în creștetul lemnului cu toată 
iuţeala. Toporul întră în lemn şi-l despică uneori 

dintr'odată, alte ori din două lovituri, iar uneori 

nu-l poate despica. Atunci vâri o pană de lemn 
în locul toporului şi o baţi cu muchia toporului, 

până ce lemnul se despică. Alte ori mai pui o 

pană lângă cea dintâiu şi pe urmă alta, le baţi 
cu muchea toporului până te trec sudorile şi nu 
te laşi până nu despici lemnu! afurisit, greu de 

despicat. Cum poate pana să despice lemnul, că 
doar ea merge în jos şi nu în lături, asta e un 
meşteşug al ei, despre care dau lămuriri mai la 

vale. o 
Mă întorc la felul întâiu de despicat. Cum spu- 

neam, ridici toporul cu lemnul înţepenit în gura 

iui, îl ridici cât poţi mai sus şi pe -urmă îl mişti 

repede în jos, după ce cu meşteşug ai întors 
aşa ca lemnul să fie în sus. Il izbeşti atunci cu
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-muchea de tăietor şi lemnul crapă, cu toate că 
intră el în topor, și nu toporul în el. 

Cum vin astea?, vei întreba, cetitorule. Lenmnul 

se despică fiindcă îl împinge inerția. Dar ce 
mâncare de peşte mai e şi inerția asta? Nu e 

nici-o mâncare de peşte, nu e niciun fel de mân- 

care, deşi hrăneşte fizica şi mecanica de îrei 

“sute de ani într'una. 
„ Învăţatul italian Galilei,. mare qe. tot, pe care 
Inchiziția Pa urmărit fiindcă spunea că pământul 
se învârteşte, a arătat cel dintâiu ce minuni face 
inerția în lume. Tot Galilei s'a uitat cel dintâiu 
la cer cu un ochian şi a mai găsit o planetă, a 
opta, până atunci. Şi iar a avut încurcături cu 
Inchiziția, care spunea că nu se poate să fie mai 

mult de şapte planete, fiindcă sunt şapte zile în 
săptămână, fiindcă şapte găuri are capul, fiindcă 

au fost şapte vaci grase şi şapte vaci slabe şi 

fiindcă în ziua a şaptea s'a odihnit Dumnezeu, 
după ce a făcut lumea, şi, ar mai putea spune 
azi, fiindcă pe şapte ani se alege preşedintele 
Republicii în Franţa, fiidcă şapte sunete are 
gama, şapte colori are spectrul... 

Dar, ca să nu ajung şi eu la şapte pagini, care 
te-ar obosi, cetitorului, şi ai arunca revista cât 
colo, fără să aibă vre-o vină, mă. opresc aici, şi 
ce-o mai fi, vei mai ceti pe urmă. 

 



LV. 

Principiul inerţiei 

1 Woembrie 1934. 

Vorbiam de învățatul mare italian Galilei, cel 

care a stabilit principiul inerţiei de care ascultă 

toi ce se întâmplă în lume ca mişcare. Numele lui 
întreg era Galileo Galilei, aşa cum sunt la noi 

Ion Ionescu, Pelre Petrescu, George Georgescu 

şi cum e numele nunţiului papal din Bucureşti 

Valerio Valeri. | 
Galilei a găsit legea după care se mişcă pen- 

dului măsurând timpul cu bătăile pulsului, fiindcă 
nu era ceas de buzunar pe vremea aceia. Era în 

biserica din Pisa şi numai de nouăsprezece ani 
şi privia cum se mişca policandrul într'o parte şi 
în alta. Mersul la biserică i-a fost spre binele lui; 

de aceia şi Dumnezeu l-a ajutat să îacă de tânăr. 

o descoperire. Galilei moare în 1642, în anul în 

care se naşte Wewfon. El avea 78 de ani, fiind 

născut în 1564; iar Wewfon avea să trăiască 79 
de ani, până în 1727. După un geniu alt geniu
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avea să înalje :ştiinţa până la cer şi să găsească 
legea după care se învârtesc planetele în jurul 
soarelui. 

Şi acum să spun ce-i cu inerția. Nu te speria, 
cetitorule, ascultă liniştit. Ai fost copil şi ai tăcut 
copilării. Vai de acela care nu le-a tăcut atunci 
şi le face la bătrânețe! 

Ai fost copil şi ai alergat după alţi copii ca 
să-i ajungi, ori ca să nu fii ajuns de alţii. Şi, 
alergând, te-ai împiedecat de vre-o piatră sau 
de vre-o buturugă. Te-ai lungit cu faţa la pă- 
mânt şi, după ce te-ai sculat, ai bătut piatra, 
crezând că ea era de vină. Nu ştiai că te-a trântit 
inerția lui Galilei. Tare mai e bun alergatul 
acesta, care te ajută să fugi şi să scapi de bătaie 
când ai făcut vre-o poznă. E ruşinoasă fuga 
uneori, dar e întotdeauna sănătoasă. Să-ţi mai 
dau o pildă. Călăritul pe băț trânteşte şi el pe 
copilul care aleargă şi nechiază, până face şi el 
bâca. Atunci bate calul, care nu e vinovat, fiindcă 

_tot inerția l-a trântit, : 
Mie mi s'a întâmplat să fiu trântit odată de un 

cal adevărat. E tare mult de atunci. Aveam 
numai jumătate din cei şaizeci şi patru de ani de 
azi. Dante ar spune versul cu care-şi începe 
Divina Comedia: Nel mezzo del camin di nostra 
vita, „la mijlocul de drum din viaţa noastră”. 
Eram într'o excursie, cu mai mulţi de seama 
mea, prin Vrancea. Ne întorceam pe drumul care 
duce din Soveja, prin Câmpuri, la Vizantea. Se
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înserase şi se întunecase de-a binelea. Goniam 

cu toţii ca să ajungem mai repede acasă. Alergau 

de zor căişorii cei mici de munte şi atâta de 

deştepţi, de nu-i putem lăuda îndestul. De-odată, 
calul meu se poticneşte şi cade în genunchi, 

oprindu-se pe loc. Eu mam întins la pământ, 
cât eram de lung. Na fost de vină nici calul cel 
cuminte, nici eu, care m'am locuit de atunci de 

poita de a călări în galop. De vină a fost tot 
inerția lui Galilei. Şi iată cum. 

Principiul inerţici are două părţi. 
Intâiu, când un punct material se află în re- 

paos în spaţiu, şi dacă nici-o putere nu lucrează 

asupra lui, el rămâne în repaos. Al doilea, când 

un punct material se află în mişcare în spațiu, 
el se mişcă mereu în linie dreaptă şi uniform, 

dacă nu-l sileşte nici-o putere din aiîară. Cu 

alte vorbe, niciun corp care stă pe loc nu se 
porneşte de la sine şi niciun corp care se mişcă 

nu se poate opri singur fără o putere din afară. 
Mai pe româneşte: inerția e un fel de îndărătnicie, 
care nu dă voie corpului să meargă nici hăis, 

nici cea, 
Aşa dar, prin dreptul unei păduri, calul s'a 

poticnit şi s'a oprit. Trupul meu mavea nici-o 

pricină să se oprească. Principiul inerţiei m'a - 

mişcat mai înainte şi ma lungit la pământ. Ţin 

bine minte că bietul căluț nu s'a mişcat din loc 

până nu m'am ridicat în picioare. Incă odată: tare
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mai sunt deştepţi caii de la munte! Cu ce grijă 
cearcă ei piatra pe care se sprijină, când vor să 
sară. Nu degeaba cereau Turcii de la strămoşii 
noştri atâţia cai pe an, iuți la mers şi puţintei la 
mâncare. La fel cu căderea mea e şi căderea 
copilului. Piciorul se opreşte de piatră, iar trupul 
merge mai departe. Tot aşa se întâmplă şi când 
stai în picioare într'un vagon de tren sau în 
tramvaiu. Când vagonul porneşte repede şi pe 
neaşteptate, cazi pe spate, fiindcă picioarele por- 
nesc cu vagonul, iar trupul trebue să rămâie în 
urmă. La oprirea vagonului cazi înainte, cum 
am căzut eu de pe cal, fiindcă picioarele se 
opresc şi trupul e împins de inerție înainte. La 
ciocnirile de trenuri, oamenii cad unii peste alţii 
şi geamantanele peste toji tot din cauza inerţiei. 

Şi tot aşa, cetitorule, se întâmplă la despicatul 
lemnelor cu toporul, dela care am pornit po- 
vestea mea de azi. Am spus că loveşii muchea 
foporului de tăietor şi că lemnul întră singur în 
gura toporului. Şi pe el îl împinge tot inerția. 
Şi-l împinge cu putere mare de se despică. Cu 
cât lemnul e mai greu, cu atât e împins mai tare 
de inerție şi cu atât se despică mai uşor. Şi, 
fiindcă lemnul de despicat e totdeauna mai greu 
decâi toporul, de aceia e mai uşor să despici 
lemnele așa, şi nu lovind toporul în lemn. 

Când lucrătorul care bate cu ciocanul, simte 
că acesta se mişcă în coada de lemn, el înţepe- 
neşte ciocanul, ţinându-l în sus şi izbindu-l cu
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coada în jos de masă. Ciocanul greu intră el 

singur în mânerul de lemn şi se înţepeneşte mai 

bine decât dacă i-am ţinea cu mâna când izbim 
în masă. La fel şi lucrătorul, când pileşte, înţe- 

peneşte pila, izbind cu mânerul ei în 'masă. Pila, 

mai grea, fiindcă e de fier, împinsă de inerție, 

se înfige adânc în mânerul „ei. 
Multe, multe sunt isprăvile inerţiei, unele bune, 

altele rele. Uneori face şi pozne. Una şi bună. 

„Nişte recruți învățau să călărească. Mai stân- 
găciu ca toţi era Ițic. Calul alerga şi inerția îl tot 

da înapoi pe spinarea calului. De la o vreme Ijic 
a început să ţipe: „Dom' Sergent, Dom' Sergent, 
dă-mi alt cal, că ăsta sa isprăvit!” Inerţia îl 

dusese tocmai la coada calului....



LVI. 

Chimia în România 

16 Aoermbrie 1934. 

Glumeşti ori nu ştii ce vorbeşti — îmi vei 
spune, cetitorule, — că doar mam avut şi nu 
aveni chimie. Ba nu glumesc, îţi răspund, şi ştiu 
ce vorbesc, fiindcă chimie avem şi am avut de 
mult. A 

Parcă spuneai odată şi ai spus şi ieri la 1-iu 
Noembrie, la deschiderea cursurilor, că labo- 
ratorul dumitale de chimie anorganică e un grajd, 
ruşine Facultăţii de ştiinţe din Capitala Ro- 
mâniei acum şi pururea mare, de la Nistru până 
la Tisa. „- 

Aşa e. Am spus şi spun mereu. Laboratorul 
meu e ruşinea ruşinilor. Nam făcut politică, 
ham bătut toba mare şi mam scos panglici pe 
nas la toate răspântiile şi de aceia n'am labo- 
rator cum se cade. Nimeni ma ţinut seamă că am 
făcut câte patru ceasuri şi jumătate lecţii pe 
săptămână, că am făcut sute de experienţe la 
curs, că asistenții mei sunt robi ai datoriei, că 
niciunul din ei nu mai are altă slujbă, după cum. 
T'ân! nici eu, că studenţii lucrează de dimineaţa
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până seara, câte trei sute pe an. Asta nu în- 

seamnă că nu avem alte laboratorii, mari şi în- 

căpătoare. Nu mai departe decât lângă labo- 

ratorui mec e un laborator nou nouţ. N'are tot 

ce-i trebue pentru studenţi, dar are locuinţă 

pentru profesor şi, mai ales, spune lumea care 

vede, are o bucătărie prima-întâiu, cu pereţii 
acoperiți cu tăblițe de porțelan. Şi mai sunt la-. 

boratori: cu covoare pe jos, în care intră piciorul 
până la gleznă. Dar, mare e Dumnezeu, va avea 

odată şi laboratorul meu, şi mai ales studenţii 

mei, parte de o clădire nouă. Nu despre asta 

cetitorule, am pornit să scriu. Ţi-am răspuns la 
ce m'ai întrebat. Eu vreau să scriu despre chimia 
strămoşilor noştri cu mii de ani înaintea noastră, 

Ei n'aveau catedre de chimie şi profesori uni- 

versitari, dar au avut laboratorii mari şi încă- 

pătozre, cum nu ne-am aştepta. Dacii, Tracii au 

lucrat chimie în laboratorul cel mare al vieţii şi 

al lumii. Agatirşii erau meşteri vestiți în scoaterea, 

aurului şi în lucrarea lui, din care făceau giu- 
vaere scumpe, pe care le vindeau până în Scan- 
dinavia, până departe spre soare-răsare şi soare- 

apune. Scifia era numită mama fierului, fiindcă 
pe pământul nostru erau fabricile vestite de fier 

şi de bronz, de suliţi şi săgeți şi arme de tot felul. 

Povestea spune că Vulcan, maestrul cel divin al 
lucrării metalelor, a lucrat nouă ani într'o peş- 

teră de lângă /sfrul cel vechiu, Dunărea noastră, 

„Dunăre, Dunăre, drum fără pulbere”. Dar şi
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mai înainte de Daci, de Traci, de la cari au trecut 
numai vre-o trei mii de ani, mult mai înainte în 
negura de vremi, ştiau strămoşii lor să facă oale 

şi străchini, mai ceva pentru vremea aceia de cum 

sunt azi porţelanurile de Sâvre, de Copenhaga 

ori dc Berlin. Staţiunile preistorice de pe pă- 
mântul nostru fac dovadă de chimia de pe atunci, 
ajunsă la un grad mare de perîecţie. Doctorul 

Istrati nu putea admira îndeajuns îrumuseţea 

podoabelor de pe străchini şi îaţă de care sunt 

adevărate slujenii străchinile de la Moşi, de azi. 

Multă chimie au făcut de sigur păstorii de pe 

vremea aceia, din laptele oilor păscute de ei şi 

din lâna pe care o vopseau şi o lucrau în tot 

felul. Chimie şi iar chimie făceau plugarii, cari 

arâui, semănau, culegeau şi făceau pâine sau ce 

mâncau ei pe atunci. Vinul cel gustos însemna 
şi el chimie adevărată. 

Romanii erau meşteri neîntrecuţi la făcut că- 

rămizi, var, tencueli, zidării trainice, care au 

ținut până azi. 

Dar mai e mult de scris despre chimia de 
altă dată din România de azi.



LVII. 

Tot chimia în România 
- 

1 Decembrie 1934. 

Vorbiam de chimia aplicată în vremuri de mult 
apuse, în România noastră, pe vremea Dacilor, 

Agatirșilor, Tracilor şi mii de ani înaintea lor, 
până în vremurile preistorice. A fost pe atunci 

pe pământul nostru o civilizaţie cu adevărat 
înfloritoare, din care s'au despărţit în urmă civi- 

lizaţia greacă şi cea latină. 
Da, pe vremea năvălirilor barbare, numai de 

chimie nu le mai ardea strămoşilor noştri, fiindcă 

chimia le ardea lor bordeiele din care se înălța 

fumul gros în văzduh, odată cu rugăciunile lor 
către Dumnezeu. Tot ce puteau face mai bun 
era să-şi păstreze viaţa ca să ne-o treacă nouă 

prin strănepoţi de strănepoţi. Ne-au dat astfel 

putinţa să moştenim toate darurile lor: minte, 

vitejie, muncă, isteţime, talente de tot felul, 
Ne-au dat astiel putinţa să avem pe A/exandru- 
cel-Bun şi Mircea-cel-Bătrân, pe Ştejan-cel- Mare
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şi Mihai Viteazul, pe cronicari, pe atâția învăţaţi, 

ca Miron Costin şi Dimitrie Cantemir, pe Spă- 

îarul Milescu şi Stolnicul Cantacuzino, pe Emi- 

nescu cel mare şi sfânt, pe Wicolae Iorga, Ro- 

mânui cel mai învăţat din toate timpurile, care 

întrece pe fiecare din ei şi pe toţi la un loc. 

De la Apolodor din Damasc, meşterul vestit 

care a făcut podul peste Dunăre şi Columna lui 

Traian, minune între minuni pe atunci şi minune 

şi azi, trecut-au veacuri trisie, întunecoase, până 

la Weagoe Basarab, arhitect. şi argintar, până la 

minunea lui de la Cartea-de-Argeș, până la bi- 

sericile şi mânăstirile lui Ștefan-cel- Mare, Petru 

Rareş, Constantin Brâncoveanu, atâtea dovezi de 

meşteşugul chimiei la făcut zidărie şi zugrăveli 

admirate şi azi. 
Pe vremea lui Vasile Lupu şi Matei Basarab 

şi după ei, am avut fabrici de hârtie, de sticlărie, 

de ţigle, de postavuri. Pe vremea lui Brânco- 

veanu, cu Antim Ivireanul, tipografia ajunsese la 

o desvoltare mare. Fabricarea hârtiei, a cernelii, 

a jiterelor de iipar însemna chimie adevărată, 

făcută de meşteri neîntrecuţi. La București şi la 

Snagov sau tipărit pe atunci cu stove latine, 

slavone, greceşti şi arăbeşti, cărţi care au ajuns 

până în Alexandria, Antiohia, Ierusalim şi Ivir. 

In 1710 trăiau la Ivir, în Caucaz, ucenici de ai 

lui Antim, cari tipăreau cărţi în limba georgiană, 

ca Mihail Ştefan şi Gheorghe Radovici. In mu- 

zeul din 7if/? este o biblie tipărită cu litere
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georgiene şi la sfârşitul ei cu următoarele versuri 
în limba română: 

Precum cei străini doresc moşia să-şi vază, 

Când sunt într'alte ţări de nu pot să şază, 

Şi ca cei ce-s pe mare, bătuţi de furtună 

Şi roagă pe Dumnezeu de linişte bună, 

Aşa tipografii două cărţi sfârşiră, 

Laudă neîncetată dau şi mulţumire. 

Ba şi duşmani a avut chimia în trecutul nostru. 

Nicolae Mavrocordat, spune Gion, a scris cam 

următoarele în contra chimiştilor, într'o gre- 
cească sofocleică: 

„O, chimişti, oameni răi, pentru ce schingiuiţi 

natura? Turburători ai păcii fenomenelor, de ce 

puneţi elementele la chin? Lăsaţi, perverşilor, 

natura în liniştea-i eternă! Lacomi de aur şi de 

argint, vreţi să scoateţi aceste blestemate metale 
din morcovi şi din alfe alea”.... 

Doctorul /sfrafi spunea, după călătorul francez 

Flachat, că pe la 1767 un boier avea la moşia lui 
o bibliotecă de chimie cu cărţi alese. 

Dar tot mam îisprăvit cu chimia în România.



LVIII. 

Mai vine un Crăciun 

16 Decembrie 1937. 

Toate curg, spuneau filosofii din vechime. Curg 

râurile la vale, curg anii unui după altul, curge 

viaţa noastră cu bucuriile şi mai ales necazurile 

ei, curg gândurile în minte, curg toate şi toate se 
schimbă. 

Acelaşi e râul, dar alta e apa din el. Nu te 

scalzi de două ori în acelaşi râu. Toate au mai 

fost, dar nimic nu mai este cum a fost. 

Mai vine un Crăciun, cum au venit şi au trecut 

atâția. Vremea în care vine e aceiaşi, luna De- 

cembrie, dar Crăciunul e altul, după cum alta e 

apa care curge în Dâmboviţă, uneori limpede, 
alteori turbure. , 

Şi tot aşa cu anii cari se scurg. Altfel aştepta 
lumea altă dată Crăciunul, altfel îl aşteaptă ea azi 

şi altfel îl va aştepta mâine. 

Vine Crăciunul şi înaintea lui vine Moş Crăciun. 

Nu ştiu cum se face de mam prea multe amintiri 

din copilărie despre Moş Crăciun. Mă întreb de 

nu cumva şi aceste amintiri nu sunt din auzite 

ori cetite în cărţi. Ori cum, alte gânduri despre 

Moş Crăciun au copiii de azi, de cum aveau cei 
de altă dată. D. Traian Belcescu a adunat de la 

copiii din clasele primare, închipuirile lor despre
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Moş Crăciun. D. Traian Belcescu e un profesor 

inimos de la şcoala primară de băeţi „Ștefan Gh, 

“Zonginescu” din Focşani, unde am învăţat noi, 

cinci frați. Ca toţi profesorii de la această şcoală, 
cu directorul ei în îrunte, dă creştere adevărată 

copiitor, prin dragoste pentru cei. 

„Cine caută să-şi croiască drum în această lume 

a copiilor”, scrie d-sa, „să pornească la lucru 
puriând în mâini torţa dragostei neţărmurite... 

Copilul are darul de a ridica în jurul lui un 

zid pe care forța noastră nu-l poate străpunge. 
„Pe genunchii bunicului, cu ochii duşi departe 

în zările unei lumi vrăjite, copilul e alifel. Din 
această lume de vis şi de vraje mă încerc să 

desprind câteva icoane”. 

Spicuesc şi eu rândurile de mai jos din cartea 
d-lui Belcescu, care merită să fie cetită în între- 

gime de oricine. 
Un copil doreşte să-i aducă Moş Crăciun un 

coş de lemne, din care să pui pe foc numai odată 

pe lună şi să găseşti cald în fiecare zi, când vii 

de la şcoală. 

Altul doreşte să-i aducă Moş Crăciun sănătate, 
minte şi un căluţ cu care să poată munci. 

“ Altul ar vrea un tablou pe care să îie pictat 

cum s'au luptat Românii la Mărăşeşti şi la Oituz, 

„Eu cred”, spune alt copil, „că cel mai bun 

dar pentru un copil sărac ar îi o haină care nu 

se rupe niciodată”. 
Un copil de opt ani ar întreba pe Moş Crăciun:
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„Dacă eşti sfânt, n'ai putea să faci ca nimeni 
să nu mai fie bolnav?” 

Altul l-ar întreba de ce vine numai odață pe 
an şi nu vine de două ori. Şi tot aşa l-ar întreba 
pe Moş Crăciun dacă e mai frumos în cer decâţ 
pe pământ, dacă îngerii supără pe Dumnezeu şi . 
ce fac ei în zi de sărbătoare, dacă în cere o 
şcoală a îngerilor şi ce crede Dumnezeu despre 
el: e cuminte?... 

„Dragă Moş Crăciune, acolo în cer e vre-o dață 
noapte? Jucăriile le faci mata cu Sfântul Niculae, 
sau le fac îngerii? Pleci din cer cu mult înainte 
de a veni Crăciunul? Moş Crăciune, e adevărat 
că lupii nu te ating când treci printr'o pădure ca 
să vii la noi? Dumnezeu se plimbă prin paradis, 
dus de îngeri? Când te-ai născut mata, pământul 
era? Dumnezeu mai creiază oameni?” 

Şi-l mai întreabă copiii pe Moş Crăciun: dacă 
mănâncă înainte de a porni la drum, dacă ia cu 
dânsul ceva de-ale mâncării, dacă mănâncă fasole 
şi mămăligă să aibă putere să zboare peste toi 
oraşul... 

De vrei să ştii, iubite cetitor, ce ar mai în- 
treba copiii pe Moş Crăciun, ce gânduri îi fră- 
mântă, cât de bun e sufletul lor, cât îşi iubesc 
părinţii, atâtea şi atâtea din taina nepătrunsă, 
ceteşte cărțile domnului Traian Belcescu, pe care 
îl felicit din toată inima şi îi urez sănătate şi 
spor în toate.



LIX. 

Tata 

16 August 1934. 

Trecut-au ani de-atunci. Cincizeci şi doi de 

ți la 29 Augusi ce vine, 
Te văd întins pe masă, o Tată, dragă Tată. 

Văd lumânări aprinse. Aud cum îţi ceteşte un 

preot dintr'o carte. In casă lume multă. Plâng 
toţi de plânsul Mamei, zdrobită de durere. Plâng 

opt copii mărunți rămaşi fără tată. La urmă vin 
dricarii. Te smulg dintre noi în ţipetele Mamei 

şi te aşează în carul cu îngeri poleiţi. In stradă 
preoţii slujesc, dascălii cântă, clopotele dela Dom- 
neasca sună jalnic de înmormântare. Sunt clipele 

cele mai grele, care mi-au sfâşiat întotdeauna 
sufletul. Le-am trăit de patru ori: la Tata, ia 
Mihai, la Mama şi la bădiţa Fani, (iar în Fe- 

bruarie şi Martie 1935 la Niculai şi la Mitică), 

Cu adevărat, să nu dea Dumnezeu omului cât 
poate să rabde! 

Cât e de uşor de spus că fiecare trebue să 

moară odată şi odată! Cât e de greu de răbdat 

durerea când îţi moare un părinte, un frate, 

unul de-al tău! 
Alaiul porneşte. In fruntea lui merg doi copii, 

unul de şaptesprezece ani şi: altul de treisprezece, 

bădiţa Fani şi cu mine. La răspântii, dricul se 

opreşte. Preoţii spun rugăciuni. Inaintea , dri- 

cului, deacurmezişul drumului, se întinde o pânză 

13
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albă, care închipue podurile peste care avea să 

treacă Tata în lumea cealaltă. Eu arunc la sără-" 
cimea adunată gologani de cinci şi de zece bani, 
cu cari Tata trebuia- să plătească vămile. Nu cred 

azi în legile ştiinții cum credeam atunci în aju- 

torul pe care îl dădeam eu Tatei. Erezuri spun 
azi. Ce bine ar îi de mine şi de alţii de a mai 

putea crede în erezuri, fără urmă de îndoială. Prin 

dreptul bisericilor Profetul Samuil, Siântul Gheor- 
ghe, Sfinții Apostoli, clopotele vestesc pe Tata 
care trece spre cimitir. 

Preoţii te slujesc pentru cea din urmă oară 
la lumina zilei. Privesc uimit şi împietrit cum te 

coboară groparii cu frânghiile în lăcaşul de veş- 
nică odihnă. 

Încă o rugăciune: veşnica lui pomenire. 

Mă înjunghie în inimă aceste cuvinte, de cum 
le aud, şi azi. | 

La urmă, preotul goleşte o sticlă de vin 
de-asupra. Bulgării de pământ cad unul câte 
unul, izbindu-se de sicriul care sună jalnic, cum 
nu cunosc alt sunet mai jalnic. 

Şapte ani avea să stea mormântul închis. Mama 
Te-a desgropat, pe urmă Ţi-a spălat oasele cu 
mâinile sale, cu apă şi cu vin şi Te-a aşezat în 
gropniţa în care zace de nouă ani şi dânsa. 

Acum trei ani a luat loc, la picioarele Tatei şi 
Mamei, Bădiţa Fani. 

Acum doi ani, în Biserica Domnească şi la 
Cimitirul din Focşani, am făcut parastas de
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cincizeci de ani pentru Tata, de şapte ani pentru 

Mama şi de un an pentru Bădiţa Fani. 

Ai fost, dragă Tată, fabricant de lumânări de 
ceară albă, aurite. Ştiai să albeşti ceara de al- 

bine, s'o topeşti, s'o torni în lumânări, pe care 
le destăceai pentru bisericile din patru judeţe. 
Făceai chimie în toată puterea cuvântului. Făceai 

ştiinţă aplicată. De aceia te pomenesc în acest 
loc în care răspândesc ştiinţa pentru neamul 
românesc. 

Intocmai ca lumânarea care se mistuie pe ea, 
atunci când luminează pe cei din jurul ei, la îel 
şi Profesorul, ca acel de la Văleni, se mistuie pe 

el atunci când încălzeşte sufletele şi luminează 

minţile celor ce vin la el. Invăţătura dată în şcoală 

este lumină din lumina care trece de ia cei cari 

au fost la cei cari au să vie. 

Ai rămas, Tată, de mic fără Tată. Te-au dat 

la stăpân. Ai muncit din greu. Ai cărat apă cu 
ciubărul. Ai ajuns negustor mare în Focşani. 
Tot aşa au ajuns negustori mari şi ucenicii buni 

cari au cărat apă la Tata. Aşa învăţa lumea pe 

atunci o meserie, 

Ai învăţat singur să scrii şi să ceteşii. 

Să-mi ajute Dumnezeu, Tată, să scriu cum 

se cuvine viaţa unui negustor cinstit din Foc- 

şanii de altă daţă, 
De la Tata şi Mama am moştenit noi, feciorii, 

să ne închinăm la cinste, la muncă şi la învă- 

ţătură. 

Dormi în pace, dragă Tată!



LĂ. 

Mama 

Inchinare rostită la Radio-Bucureşti, 
Luni 2 Aprilie 1930 ora 21.30 

Te-ai stins uşor, ca o candelă pe sfârşite, după 

opizeci şi doi de ani de viață 'muiată în prea 

mult amar. Te-am aşezat lângă tata. „Fie-ţi în- 

gerii aproape, somnul dulce”, cum ţi-ar spune 
Eminescu. 

Ai fost mamă de nouăsprezece ori. Iţi veneau 

atât de des copiii, încât unul scăldai cu mâinele, 
altul legănai cu piciorul şi altul te trăgea de 

poale. icoană sfântă de prins pe pânză de Ra- 

fael. Ne-ai crescut la piept şi ne-ai îngrijit 

cum numai Mama puteai să îngrijeşti. Nu ştiai 

de piăceri, nu ştiai de plimbări, fiindcă nimic 
mu se creşte mai greu decât un copil. Şi ai avut 
atâţia. Şi ai crescut atâţia. Că de-i copilul mic, 
necazul e mic, iar de-i mare, necazul e mai mare. 
Noi te-am necăjit prea mult şi de mici şi de mari. 
arţă-ne, Mamă. 

Sunau clopotele la biserici, cântau niuzicile în 
grădini, se ducea lumea la petreceri, erau Paşti, 
era Crăciun ori altă sărbătoare, Mama rămâneai 
acasă şi îngrijeai de copilaşi. Mama ne culcai şi 
ne adormiai, Mama ne sculai şi ne spălai, Mama 
ne găteai de mai multe ori pe zi, fiindcă îţi plă- 
cea să ne porţi curaţi. Aveai regulele Mamei de 
crescut copiii, regule aspre dar sănătoase. Vor-
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biai de ele cu îndreptăţită mândrie, fiindcă îţi 

dăduseră roade bune. . 

„Copilul să-ţi fie drag, dar el să nu ştie. Să-l 

săruţi, dar să nu-l alinţi prea mult. Să-i dai 

ce-i irebuie, dar să nu-i dai niciodată bani în 

mână. Și mai ales să nu-l iei la petreceri, să-l 

culci seara devreme şi să nu-l laşi să se înhăiteze 

cu copiii răi”. Aşa ne-ai crescut cât eram mă- 

runței şi ne-ai ferit pentru toată viaţa de _de- 

prinderi rele. Intocmai ca mlădiţa ţinută drept 

cât e fragedă şi care rămâne dreaptă când se 

îace pom, aşa creşte drept şi rămâne neclintit 

toată viaţa copilul ferit de mic de rele. Uşor de 
zis, greu de făcut, când e numai un copil. 

Cât de greu ţi-a fost, Mama, care aveai mulţi 

şi toţi neastâmpăraţi. Şi când eram sănătoşi îţi 

era lesne. Când se îmbolnăvea unul, ne îmbol- 

năveam toţi la rând şi Mama, nu ştiai de care 

să cauţi mai întâi. Te slăbeau alergătura şi ne- 

dormitul şi te istovea groaza de a nu pierde 

vreunul. i 
Şi ai pierdut atâţia. Dumnezeu să-i ierte. 
La moartea Tatii, acum patruzeci şi opt de 

ani, abia închisese ochii, prietenele te sfătuiau să 

ne dai la stăpân. „Lasă-i să muncească, Dumneata 

să fii fără griji”, spuneau ele. Mama, te-ai în- 

grozit la aceste vorbe şi le-ai răspuns: „Cum 

să-i dau la stăpân, când vor să înveţe carte”. 
Vlahuţă le-ar fi spus: „O, de sigur n'aţi fost 

| 
mame”, a
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Ne-ai dat la învățătură şi te-ai chinuit ca ni- 

meni pe pământ. 
Iţi luai dela gură ca să ne cumperi cărți şi 

haine. Am avut norocul ca să fim atunci patru 

fraţi bursieri în acelaş an. 

_Rămăsese ceva avere dela Tata, dar erau şi da- 

torii. Puteai foarte uşor să nu le plăteşti. Le-ai 

plătit pe toate şi ai rămas săracă, fiindcă ai 
vrut ca numele Taţii să rămână nepătat. Ai ţinut 

mult la cinste şi de cinste ne-ai vorbit până ai 

murit. Mă plângeam odată că am ajuns bătrân şi, 
după atâta muncă, fără bordei şi fără nici o 

avere. M'ai dojenit atunci şi m'ai întărit tot- 
odată, spunându-mi aceste vorbe: „Cu chelea 

te-am făcut, cu chelea să mori. Tu să rămâi 
cinstit şi fă-ţi datoria”. Uşor de zis, uşor de 

făcut, dar greu de trăit în ziua de azi numai cu 

muncă cinstită. 

Ai îngrijit de copii, dar ai îngrijit şi de râniţi 
la şaptezeci şi şapte. Toţi în casă, copii şi oa- 

meni mari, făceam scamă din pânză de olandă. 

Iţi rupeai bucuroasă rufăria scumpă, ca să-ţi 

ajuţi ţara, la care ţineai ca la copii. Ne-ai învăţat 

atunci să ne iubim ţara şi să avem răbdare când 

facem un lucru. Ai fost distinsă pentru această 

dragoste de ţară, cu crucea Regina Elisabeta. 

Ți-am pus-o pe pieptul sfințit prin jertia sân- 
gelui pe care Mama ni l-ai dat nouă copiilor. 

La Unirea Principatelor, ma fost casă mai îm- 

podobită cu tricolor în Focşani, decât prăvălia 

noastră şi nimeni nu s'a bucurat mai mult decât
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Taia şi Mama de această unire, care a dus la Ro- 

mânia Mare, dela Nistru pân'la Tisa, în care ai 
închis ochii. 

In vremea Marelui Răsboiu, ai avut credinţa ne- 

clintită că vom ieşi biruitori. „Armată ca a noas- 

îră nu mai are nimeni, repetai mereu, numai câr- 
ma să fie bună”, 

Ai fost Româncă adevărată, cum ai fost şi 

Mamă sfântă. 

Nu ştiai carte, nici să scrii, nici să ceteşti, dar 

întreceai pe mulţi la minte din cei cu carte multă. 

Ai stat cu mulţi de vorbă, cu oameni mari şi în- 

vățaţi, şi toţi îţi admirau judecata limpede şi 

înțelepciunea înaltă de care ai dat dovadă. Ne 
fericea lumea că aveam mamă deşteaptă. 

Letiţia Bonaparie era mamă de regi. Rusanda 
“Longinescu erai mamă de profesori. Ai trecut cu 
ei prin toate şcolile, dela cele primare până la 

Universitate, ai dat examene, tremurai la ele, te 
bucurai de cununile şi premiile luate, îţi creştea 

inima de înaintările în grad, ai luat de şase pri 

bacalaureatul, de şase ori licența şi de trei ori 

doctoratul. Ai făcut chiar şi armată. 
La şaptezeci de ani ai învăţat să te iscăleşti. 

Era o iscălitură cu tot felul de litere, de tipar 

şi de mână, mari şi mici, drepte ori aplecate, 
dar era a Mamei. Erai mândră de ea şi o sctriai 

numai cu condei şi cerneală, fără ochelari, nici» 

odată cu creionul. 

Nu ştiai să ceteşti, dar ştiai tot ce scrie în Na- 

tura. Iţi plăceau mult articolele frumoase şi bine-
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cuvântai pe cei ce le scriau. Nu ştiai să scrii, dar 
ai scris prin alţii pagini neuitate către copii şi 

rude. Ai fost o intelectuală fără să fi învăţat 

carte, şi ne-ai învățat lucruri cari nu se învață 

din carte. De multe ori ne spuneai că suntem 

_ învăţaţi, dar că suntem proşti. Cine ne-a făcut, 

întrebam noi. Nu vam făcut eu proşti, răspun- 
deai Mamă. V'aţi prostit de învăţătură multă. 

Mama ne-ai arătat că analfabetismul nu e tot 

una cu întunericul minţii. 

Hi avut, Mama, o ţinere de minte care uimea 

pe toţi. Ne vorbiai de vremea deacum şaptezeci 

de ani în urmă, parcă ai îi cetit în carte. Vor- 

biai despre călătoriile în străinătate, făcute cu 

treizeci de ani în urmă, parcă le-ai fi făcut ieri. 
Vorbiai de statui şi de monumente şi de întâm- 

plări din Berlin, din Viena, din Budapesta, din 
Karlsbad, parcă ai îi vorbit despre lucruri vă- 

zute cu o săptămână mai înainte. Dela Mama 
am moştenit ţinerea de minte care ne-a ajutat să 

trecem atâtea examene. Ce m'aşi fi făcut eu, de: 
douăzeci de ani de când mu văd, de nu mi-ai fi 
dai Mama, ţinerea de minte. E deajuns să-mi ce- 
tească cineva o carte, ca să-i spun pe ce pagină, 
din dreapta sau din stânga, sus sau jos, se găseşte 
cutare amănunt. 

Erai Mama duşmancă neimpăcată a lucrului fă- 
cut de mântuială şi a neorânduelii. 

Stam odată să plec de acasă. Mama m'ai oprit 
în pragul uşii şi mi-ai spus că hainele sunt bo-
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țite. Lasă Mama, sunt destul de frumoase pentru 

nasul meu, ţi-am răspuns eu. „Or fi pentru nasul 
tău, dar nu sunt pentru obrazul meu”, mi-ai 
răspuns Mama. „Ce-o să zică lumea când te-o ve- 

dea aşa. Da, 'mă-ta ceea m'are ochi, nu vede, cum 

te lasă să ieşi aşa în iume, mai mare batjocura”, 

mi-ai spus atunci. Imi răsună şi azi în minte 

aceste cuvinte. A trebuit să desbrac haina, ai 
luat-o Mama, ai şters de pe ea nişte pete mi- 

croscopice, ai călcat-o cum ştiai Mama şi după 

ce am îmbrăcat-o mi-ai spus: „Acum mai yii 

de-acasă”. Numai aşa am putut să ies din casă. 

Spuneai mereu şi iar spuneai aceste vorbe: 

„Tot faci un lucru, fă-l bine din capul locului. 

De ce să-l faci de mai multe ori, pentru ca la 

urmă să fie tot rău făcut”. 
Tot dela Mama am învăţat să ne închinăm la 

ordine. : 

„Pune un lucru la locul lui, după ce te-ai slujit 
de el. It găseşti cu ochii închişi şi când îţi va 

trebui a doua oară. Altfel îl cauţi o zi întreagă, 
tăstorni toată casa şi tot nu-l găseşti”. 

Brchimede a.spus odată: „Daţi-mi un punct de 

sprijin şi mut din loc cerul şi pământul”. Un poet 

latin a făcut versul: „Des 'ubi consistam coelum 
terramque movebo”. Leibnitz a spus în vremea lui: 
„Dă-mi şcoala pe mână şi eu îţi schimb faţa lumii 

într'o suță de ani”. Inmiit mai mare decât pâr- 

ghiile lui Archimede şi şcoala lui Leibnitz, e 

puterea Mamei. Ea înalță popoarele prin oamenii 

mari pe care îi creşte. Mulţi oameni mari, Kant,
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Goethe, Napoleon, Berthelot, Doctorul Istrati, 
Petru Poni, mii şi mii alţii, au mărturisit cu 

mândrie şi recunoştinţă că Mamei datoriau tot 

ce au avut mai bun în sufletul lor şi tot ce-au 
făcut mai bun în viaţa lor. 

Mai spun ce-am mai spus: Mamele fac pe copii, 

soțiile pe soți, şi amândouă mărirea unui neam. 

Mai spun ce-am mai spus: două monumente tre- 
buie să înălţăm cât de curând, la care să se 
închine tot neamul românesc, monumente care să 
simbolizeze pe Mama şi Soţia care se jeritesc 
pentru ţară şi care ca ostașul necunoscut, rămân 
necunoscute. | 

Necunoscute da, uitate nu. 

Şi mai socot că mai trebuie să se bată două 

medalii de preţ: răsplata Mamei şi răsplata 
Soţiei. 

Ca şi Dante erai credincioasă, fără să fii bise- 
ricoasă. In. clipe grele spuneai şi ne spuneai 
„Cu Dumnezeu înainte, ca Ştefan cel Mare”. 

Ne-ai învăţat să muncim, ne-ai învăţat să fim 
cinstiţi şi credincioşi în tot ce facem. Tot Mama 
ne-ai învăţat să iubim ce-i drept şi ce-i frumos 
în lume. Mama ne-ai învăţat să iubim florile şi 
natura. De cum începea primăvara, făceai brazde 
de flori în curtea noastră, pe care o credeam mare 
cât O moşie, dar care avea numai câţiva metri 
patraţi. Puneai mraniţă, semănai tot felul de 
flori, le stropiai zi cu zi şi ne arătai cum încol- 
țese, cum cresc şi cum înfloresc gura-leului,
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ochiul-boului, gherghinele, creiţele, copăceii, izma, 
micşunelele, stânjeneii şi mai ales holbura, cum 

îi ziceai Mama, sau bună-dimineaţa. 

Nu ne.săturam privind colorile neasemuit de 
frumoase ale florilor nespus de gingaşe. Toate 

florile erau la fel şi cu toate acestea nu semănau 
una cu alta, în gingăşie, în mireasmă, în coloare 
şi în toată tăptura lor. Dimineaţa era pentru noi o 

plăcere nespusă, să privim pâlnioarele de hol- 
bură, în colori atât de frumoase, încât nici un 
pictor nu le-ar putea zugrăvi. Stropii de rouă 

din fiori străluciau cum nici un diamant, din 

câte am văzut în urmă, ma putut străluci. Şi 

câtă viaţă era în această grădină mare cât o 

palmă de loc. Albine, viespi, bondari, calul- 

dracului, gâze de tot telul, alergau întruna, dela 

o floare la alta, arătându-ne ce trebuia să învă- 
ţăm mai târziu, din cărţile de botanică şi zoolo- 

gie. Făceam în mic noi copiii, ce făcea în mare, 

marele entomolog Fabre. Când venia toamna, 
adunam seminţeie. Mama ne învățai cum să cu- 
noaştem seminţele coapte. Mi-aduc aminte şi azi 
cum săreau seminţele de copăcei din capsula lor. 

Cât de uşor mi-a îost în urmă, să înţeleg ce spu- 

nea în cărţile de botanică, cum o plantă care e 

înţepenită cu rădăcina în pământ, reuşeşte să se 

răspândească pe un câmp întreg, aruncându-şi 

sămânţa cât mai departe, în jurul ei. Dar florile 

care cresc în olane, cât erau ele îngrijite:de Mama. 

Ferestrele dela casă nu erau pentru Mama locuri
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de căscat gura în stradă. Ele erau par'că lăsate 
de Dumnezeu să creşti indrişai, nalbă, muşcată, 
margarete, cerceluşi. Şi tare mai creşteau fru- 
moase sub îngrijirea Mamei. N'am văzut nici în 
grădinile botanice, altele mai frumoase. 

Ai ţinut mult la flori. Drept mulţumire pentru 
dragostea cu care le-ai udat şi le-ai curăţit tot- 
deauna, îlori de tot felul te-au împodobit ca pe 
o regină. Vagonul mortuar era un val de îlori 
care ţi-au îmbălsămat drumul, dela Bucureşti la 
Focşani, până la mormânt. La poarta cimitirului, 
muzica ţi-a dat un sfâşietor rămas bun. In urmă, 
în sunetul clopotelor, mai jalnic decât oricând, 
preoţii te-au slujit frumos, aşa cum ai dorit. Unul, 
spre cinstea sa şi a preoţimii, ţi-a slăvii virtu- 
țile şi te-a dat drept pildă mamelor de azi. [i 
mulţumim şi dela microfon. Soarele, care apunea 
pentru o zi, ţi-a mai încălzit odată trupul din 
care viața apusese pe vecie. O şuviţă de aur, îm- 
pietită din raze de soare, ţi-a încins fruntea spre 
sfârşitul slujbei. Erai fericită. Păreai că vorbeşti. 
Ai înconjurat gropnița purtată pe mâini de tratele 
Mamei, bătrân şi el, de fii şi fiice şi de rude 
apropiate şi depărtate. Nepoţeii din clasele pri- 
mare, Rusanda şi George, te susțineau şi ei cu 
mâinile lor micuţe. Te-am aşezat lângă Tata, 
după patruzeci şi trei de ani de văduvie. Ai avut 
o înmormântare cum doriai, ca să nu râdă lumea 
de noi. 

- Dormi în pace, scumpă Mamă. 

 



LXI. 

Bădiţa Fani 

Din cartea mea: La Troiţa Profesorului 

Ştefan G. Longinescu, 1934. 

Se împlinesc azi trei ani de când ai închis 
ochii pe veci. Era Duminică 2 August 1931. 

La două noaptea ai trimes servitoarea să mă 
scoaie. Când m'ai văzut, ai început să strigi cât 

te ţinea gura: „nu mai pot să rabd, nu mai pot”. 

Sergentul de noapte a venit speriat la poartă să 
întrebe ce sa întâmplat. Nu mai ţipa, Bădiţă 

Fani, ţi-am spus. Ai răbdare. Te faci bine. N'au 

găsit la analiză uree în sânge, n'au găsit albu- 

mină în urină, n'ai tensiune, n'ai nimic. „Dacă 

mam nimic, de ce mă ţine de cinci zile în pat”, 

mai întrebat mai domolit. „Să-mi dea vre-o doc- 

torie şi să mă fac bine. Am de scris atâţ!” 

Da, ţi-am răspuns oîtând, ai de scris atât. Adă-ţi 
aminte de ce spunea Mama, Dumnezeu s'o ierte: 

alții n'au mai scris atât şi... , 

Nu-mi trecea prin minte că m'aveai să mai 

scrii atât. A 

Te supăra mult un edem pulmonar. Nu puteai 

răsufla. Ai răbdare ţi-am spus din nou. Te faci 

bine. la un pahar cu lapte ori bea o cafea neagră, 

ca să mai prinzi puteri, aşa a spus doctorul. Ai
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spus servitoarei să-ţi facă o cafea neagră, a-i 

băut-o. „Parcă am mai prins puteri” ai spus şi 
mai trimes să mă culc. 

Doamne, Doamne, nu bănuiam că erau cele din 

urmă cuvinte pe care le schimbam între noi. Cum 

nu ştie omul ce necaz îl paşte! 

Eu m'am culcat în odaia mea. Bădiţa Fani te-ai 
dat jos din pat, ai deschis fereastra, ai iuat cana 

cu apă, de două kilograme şi jumătate, ai umplut 
ligheanul şi te-ai spălat. Nu erai om de murit. 

Erai în toate puterile. Numai. răsuflarea grea te 
chinuia. Plămânii erau plini cu apă şi nu se 
puteau umplea cu aer. | 

De cum s'a făcut ziuă, ne-ai spus să telefonăm 

doctorului să vie şi să-ţi mai facă o injecție cu 

camior, pentru întărit inima. Iţi făcuse una Vineri 

seara şi te-ai simţit atât ide bine noaptea toată, 
încât erai nerăbdător să-ţi mai facă alta. Mai bine 
nu ţi-o mai făcea. Erai supărat că doctorul în- 
întârzie. A venit pe la zece şi jumătate. Ne-ai 
gonit pe toţi din cameră, ca să nu-l mai ţinem de 
vorbă. Te grăbeai să ajungi păcatul din urmă. 

Un minut după injecție, nu: mai erai printre cei 
„vii. Ne-ai părăsit pentru totdeauna fără să ne 
spui un singur cuvânt. Numai printre buze ţi-a 
eşit un suspin pe care lobişnuiai să-l faci la vre-o 
nemulțumire. Ţi-ai dat se vede seama că totul 
s'a sfârşit. Se vede că e adevărat, că omul după 
moarte mai simte şi mai aude pe cei din jurul 
lui, vre-o câteva clipe. Ai simţit că injecţia te
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omorise. Cât e de. uşor de spus că a fost un 

şoc nervos. Cum n'am eu putere să opresc ase- 
menea leacuri care dau greş numai odată dintr'o 

sută de ori, dar care pot omori chiar de a doua 
oară. Nu învinuesc pe doctor. Invinuesc medicina 

căre ne-având siguranţă desăvârşită ne-a des- 

pârţit fără să ne îi privit, fără să ne fi sărutat şi 

fără să fi schimbat câteva cuvinte. Moartea să 

vie dela Dumnezeu lăsată şi nu dela oameni. 

Şi de-atunci, te plâng şi iar te plâng, Badiţă 
Fani, de trei ani într'una, 

3 * 

Gâlgâe amintirile în minte şi dau năvală să 

le aştern pe hârtie. Rup zăgazurile în care stau 
adunate. Le prind la întâmplare. Cine ştie de 
le-aş mai putea prinde vreodată. Cine ştie cât 

mai am de trăit, 

Plecaseşi Marţi din Focșani ca să vii în Bucu- 

reşti. Iţi părea rău că nu te-ai putut duce până 
la mormântul 7atei şi Mamei. Peste o săptămână 
în capăt, Marţi 4 August, erai aşezat la picioarele 

lor. Gândeam să te așezăm lângă ei. Sicriul era 
însă prea mare şi nu încăpea în despărţitura în 

care odihnea Mama. Ai vrut cu tot dinadinsul să 
le aduci şi după moarte respectul cel mai mare 

şi să le arăţi dragostea copilului pentru părinți, 

de a fi îngropat la picioarele lor. Bozticei/i ceruse 

din viaţă să fie îngropat la picioarele Simonetei,
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îrumoasa florentină care-i inspirase atâtea capo- 

dopere. 

Te-am pornit din Bucureşti Luni seara cu 

trenul de zece. Vagonul mortuar era împodobit 

cu coroane de ilori proaspete, aşa cum era îm- 
podobit şi al Mamei cu şase ani mai înainte, ia 

26 Iulie 1925, 

Stam cu toţii, în jurul sicriului. Eu te plân- 
geam la picioare. La cap îţi ardea lumânarea 

făcută de 7afa cu şaizeci de ani mai inainte. 

In gara din Focșani, te aştepta o delegaţie de 

foşti elevi putneni, studenţi şi licenţiaţi în drept. 

Au ţinut să-ţi facă gardă de onoare, până în ziuă. 

Onoare lor. La şase dimineaţa ai fost aşezat în 

Biserica Domnească, în care am 'tost botezați toţi 

fraţii, pe rând. Biserica era plină de intelectuali 

şi de lume aleasă. Preoţii dela Domneasca şi dela 
alte biserici te-au slujit după toate datinile stră- 
moşeşti. Răsuna biserica de cântecele lor şi ale 
celor doisprezece dascăli. Niciodată nu mi-a părut 
mai sfâşietoare slujba de înmormântare. Şi nici- 
odată nu ma potolit vre-un leac, în durerea mea, 
ca rugăciunile de iertarea păcatelor, cele făcute 
cu voe ori fără voe. 

Drumul până îa cimitir, în dricul încărcat de 
Hori şi urmat de prieteni şi de cunoscuți, l-ai 
făcut pe străzile Străjuite de lume cu lămpile 
electrice aprinse şi cernite. 

In biserică şi din loc în loc s'au rostit cuvân- 
tări care te slăveau ca pe unul ce ai fost.pro-
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îesor şi numai profesor. Un strălucit apus de 
soare voiă să ne arate parcă frumusețea lumii 
în care ai trecut. Nouri grei şi negri ce voiau să 
ne înece s'au îndepărtat de cum te-au văzut. 
Fugeau mâncând văzduhul, Dela poarta cimiţi- 
rului studenţii te-au purtat pe umerii lor până 
la mormânt. 

De-atunci hodineşti, Bădiță Fani, lângă Tafta 
şi Mama şi fraţii plecaţi înaintea noastră. Acum 
cunoşti odihna pe care n'sai cunoscut-o în viaţă. 
Numele omului de legi şi omului de ştiinţă, pe 
care l-ai puriat cu vrednicie, va străluci tot mai 
mult pe măsură ce vor fi tot mai mulţi acei ce 
preţuesc cinstea, munca şi împlinirea datoriei. 

Cursurile de drept roman pe care le-ai făcut 
la Universitățile din laşi şi Bucureşti sunt o 
podoabă cu care ele se pot mândri. 

Lecţiile şi cuvântările pe care le-ai ţinut sunt 
pilde preacurate de simţire românească. 

Cercetările cu privire la legiuirile vechi româ- 
neşti sunt un monument pe care ţi l-ai înălțat 
singur. | 

Hcum o săptămână am trimes la Palermo, cu 

bun de tipar, memoriul pe care l-ai scris pentru 

o revistă de acolo: „Influența jurisconsulfului ita- 
lian Prosper Farinaccius asupra vechilor legiuiri 
româneşti din secolul al XVII”. E vorba de Pra- 
vila lui Vasile Lupu. Spui între altele'ce ma mai 
spus nimeni. ,Legiuirea moldovenească din 1646 

nu era numai la înălţimea ştiinţei juridice de
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pe-atunci, dar se putea lua la întrecere cu orice 

altă legiuire din vremea . aceia. Era o lucrare 
ştiinţifică. Totodată ea era unul din cele mai 

vechi coduri scrise în limba ţării. De aceia, Mafei 
Basarab, domnul Munteniei, a luat pe de-a în- 
tregul cartea domnului moldovean. Din ceasul 
acela cele două ţări surori, mulțumită juriscon- 
sultului italian, aveau aceiaş lege aşa că unirea 
juridică a “ţărilor noastre a fost făcută cu 207 
ani înaintea unirei politice”. Ai arătat, prin a- 
ceastă descoperire, în jurul căreia, vai, s'a ținut 
prea muliă tăcere, că poporul românesc a păstrat 
necontenit legătura cu Roma, din care se trage. 

Păcat de moarte a făcut Vasile Alecsandri când 
a numit Milcovul râu blestemat. Dimpotrivă. Mi/- 
covul este Jordanul sfânt în care s'a botezat 
gândul Unirii tuturor românilor. 

Incet, încet, Pravila lui Vasile Lupu şi Prosper 
Farinaccius e preţuită iot mai mult. Un învăţat 
mare de la Roma s'a mirat mult când a văzut-o, 
şi nu putea să creadă că era scrisă de un român. 
Il uluiau mulţimea notelor, mărimea cărţii şi 
spunea mereu că autorul ei e cu adevăraţ un om 
de ştiinţă. A cerut să aibă un exemplar din ea 
pe care, de cum l-a primit, l-a dat la „legat 
frumos şi l-a pus în Biblioteca Institutului, din 
care mare voe nimeni să-l ia acasă. 

Cu un studiu asupra acestei Iucrări, un licenţiat 
în drept dela noi a luat doctoratul în drept la 
Roma.
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Ai mai făcut o lucrare despre care iarăşi se 

va vorbi mai mult de cum s'a vorbit până azi. 
In teza de doctorat în drept la Berlin ai dat o 

părere nouă privitoare la jurisconsultul roman 

Gaius. Era atât de vestit în vremea lui încât 
ru i se mai pomenea alt nume, dar despre el 

azi nu se ştie bine nici în ce vreme a îrăit, 

Această părere a fost primită de unii şi com- 

bătută de alţii. Aveai toată încrederea că ea va 

îi dovedită pe deplin de documentele ce se vor 
descoperi. Cu un stert de an înainte de a muri, 

îmi vorbeai că a fost găsit un papirus egiptean 
în care e vorba de Gaius. Se tipărise până atunci 

numai o parte din el. Din cele cetite ai înţeles 
că el a trăit în vremea pe care a-i stabilit-o în 

teza de doctorat. N'ai avut norocul să citeşti şi 

sfârşitul acelui papirus. De altfel, n'ai fost prea 

norocos în munca ştiinţifică pe care ai destăşu- 

rat-o. N'a fost preţuită cum se cuvine. Nu erai 
mâhnit câtuşi de puţin de această nedreptate. 

Erai sigur că viitorul te va răsplăti. Nu făceai 
aceasta din mândrie. Erai un înţelept. Nu-ţi 

plăceau laudele şi nu te descurajau criticele ne- 

drepte. Oamenii greşesc, spuneai totdeauna, şi 

greşelile se iartă. 
Te-au învinuit unii şi te mai muşcă după 

moarte alţii că erai prea migălos în împărţirea 

capitolelor, în paragrate însemnate cu toate nu- 

merile şi cu toate _literile greceşti şi latineşii, 
larță-i Doamne că n'au înţeles precizia ştiinţifică
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şi ordinea care nu îngădue neordine. Iartă-i că 
nu ştiu ce puteau să ştie. 

Ai învăţat ştiinţele fizico-chimice la /ași, ca 

bursier al Şcoalei normale superioare de acolo, 

Ai învăţat algebră superioară, geometrie analițică 
şi mecanică cu profesorii C/imescu, Melik, Țoni. 

Ai învăţat chimia cu marele Petru Poni, care a 

îost profesor mare, om de ştiinţă mare şi pildă 

prea curată de cinste şi dreptate şi mai presus 

de toate om de precizie în gradul cel mai înalt. 

Ai făcut în laboratorul lui experienţe de chimie 

şi analize calitative şi cantitative. Ai complectat 
astfel ce aveai dela Tata şi dela Mama, conştiinţa 

în împlinirea datoriei, măsură în toate şi exactitate 

în toate măsurătorile. Iartă-i pe toţi. 

Te-au mai învinuit că erai sever la examen. 

Da. Ai fost întotdeauna sever, dar nici odată 

nedrepl. Dovadă sunt fişele pe care însemnai 

întrebările puse şi răspunsurile date de fiecare 
candidat. 

„Ce lecţie salutară ar constitui pentru viaţa 

noastră publică, tipărirea fişelor de examen ale 

defunctului romanist!" 

„Hm foarte vie în memorie o scenă din seria 
mea. Cutare candidat — care sa bucurat de 
atunci, din partea României oficiale, de diverse 
însărcinări decorative — emitea nişte sunete apro- 
ximativ articulate, în care dreptul roman se pre- 
zinta în postura mizeră de „ancilla ignoratiae”. 
Longinescu notase, cu răbdarea celui mai au-
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tentic benedictin, rudimentele de îrază atâtea 
câte erau. Apoi agitând domol foaia de răspuns, 
a cărei imaculată albeaţă înduioşa, o puse sub 
ochii candidatului, rostind aceste singure cu- 

vinte: -o voi trimete părinţilor d-tale, cu în- 
demnul să te retragă din universitate. Crud? 
Intro apreciere de creştinească mansuetudine, 
desigur; dar într'o epocă de supraproducţie ig- 
nară, ce binevenită e o atât de severă judecată! 

Să fim înţeleşi: când judecătorul este, după 

dogma socratică, fericit penirucă-i just. 

Exemplare tăiate în cleştarul moral a lui Ștefan 

G. Longinescu, când dispar, nu lasă prea multe 

regrete individuale: omul nu-ţi iartă uşor însu- 

şirile pozitive prin care l-ai incomodat. Dar co- 
lectiviiatea resimte pierderea lor şi se clatină în 

făptura ei intimă, lipsită de suflul care-o obligă 

să se menţină trează, prin însăşi virulenţa sa. 

Censorii mau fost nicicând înghirlandaţi de 

mulţime. Nici nu le-ar fi stat bine împodobiţi ca 

scamatorii şi demagogii pieţei. Ci aceiaş mulţime, 
la moarțea lor, s'a prosternat totdeauna înaintea 

nuelei căzută din mâini, pentrucă mulţimea se 
vrea îlagelată mereu. 

Profesorul Ștefan G. ionginescu nu se va mai 

urca de aici încolo, pe catedra de pe care treizeci 

-de ani, neîntrerupt, a învăţat nu numai disciplina 

drepiului roman, dar disciplina pur şi simplu. 
Ar trebui să i se păstreze în Pantheonul Naţiei, 

pentru contemporani şi posteritate, ferula”.
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Aşa ţi-a luat apărarea, într'o pagină scrisă cu 

strălucitor talent şi cu sufletul curat şi cald, 

domnul Radu Budişteanu care ţi-a fost elev. 

Te-au mai apărat şi slăvit domnii Profesori 

Spulber, Corodeanu, Popescu-Spineni, Andrei Ră- 
dulescu, Cătuneanu şi mulţii din elevii care au 

luat bilă albă, în valută forte, la dreptul roman. 
La Paris un profesor de dreptul roman scutea de 
examen la el pe licenţiatul dela noi care era din 
seria profesorului Ștefan G. Longinescu. 

Să-mi ajute Dumnezeu să tipăresc cât de cu- 
rând, o carte mare cu tot ce-au scris alţii, pri- 
cepuţi şi drepţi despre tot ce-ai scris şi tot ce-ai 
făptuit ca profesor, ca om de legi şisom de ştiinţă. 

Ajută-mă, Bădiță Fani. 

* 

* % 

Să spun acum ce nu ştie lumea şi ce trebue să 

ştie de azi înainte. Ne-ai fost fraie mai mare, 
dar ne-ai fost şi tată după moartea 7afe:. La 

29 August 1882, s'a stins bietul Zaza în braţele 

noastre, amândoi copii, eu de treisprezeci ani fără 

treisprezece zile şi Bădiţa Fani de şaptesprezece 
ani fără atâtea zile câte mai trebuiau până la 
5 Octombrie. 

A rămas Mama, Dumnezeu s'o ierte, văduvă 
cu opt copii din ce în ce mai mărunți decât noi, 
până la Victorița care abia era de un an. Ne-ai 
ținut la şcoli, cu ce mai putea da Mama. Ne-ai 
luat pe unul câte unul la /ași şi ne-ai vârit bur- 
sieri. Am fost odată patru fraţi cu bursă, dar
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fără altă protecţie. M'ai ţinut la București până 
am luat licenţa în ştiinţele fizico-chimice. Mai 
luat la Berlin, cu bursa ce o aveai din fondul 
Simonide şi cu prea puţinul ce mai primeam şi 
eu pe lună. M'ai însoţit pentru boala mea de 
ochi la Viena, la Jena, la Berlin, la Paris, la 
Bordeaux, la Turin. Ai tost de 17 ori martor la 
operaţiile pe care le-am suferit şi ai iremuraţ 
pentru mine de câte ori intra cuțitul, acul ori 
foarfeca în ochi. Aşa se întâmplă totdeauna, cel 
operat suferă mai puţin decât cel ce priveşte. 

Odată ai leşinat, atât de tare ai fost sguduit de 
cele văzute. Te-a întins doctorul pe mozaic şi 

ţi-a dat să tragi eter pe nas. Spre norocul meu, 

operația fusese terminată şi pleoapele închise, 

după ce fusese scos cel din urmă cleşte din ele. 

In drumul dela Paris la Bordeaux, ca şi în toate 

celelalte de altiel, te trudeai să nu adormi 

ca să nu mi se întâmple ceva. 

Pentru cea din urmă oară, dela 15 August până 

la 10 Octombrie 1930, ai fost cu mine la Berlin 

ca să fiu operat de cataractă. Operația a reuşit 
bine şi fără să sufăr prea mult. In schimb ai su- 

ferit Bădiță Fani ca nimeni altul. Veneai la sa- 

natoriu şi plecai de patru ori pe zi; urcai câte 

şaizeci de scări la fiecare dată, oboseai peste 

măsură dar nu-mi spuneai nimic. A trebuit să 
aflu dela alţii cât gâfâiai de greu. lartă-mă, Bă- 

dif Fani. A fost fără voia mea, dar fără această 

jerită m'aşi mai vedea azi şi atâta cât văd. Te 
vedeau doctorii cum slăbeşti într'una. Imi. spu-
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neau că trebue să te cauţi. Nici n'ai vrut s'auzi, 
nici nu te-ai lăsat să te cerceteze cu aparatele 
lor cele mai periecte şi cu practica lor fără pe- 
reche. O singură dată n'ai ascultat de ştiinţă şi 
de puterile ei. Ai plătit cu viaţa această greşală 
cu adevărat de neertat. Intors în ţară, ai zăcut 
întruna până la moarte. Doctorii îţi spuneau, 
ba că suferi de stomac, ba că suferi de ficat, 
ba de rinichi şi la urmă de tot s'a dovedit că 
sufereai de toate şi de inimă pe deasupra. Tre- 
buia să mai faci o greşală spre nenosocul nostru. 
Şi ai făcut-o. N'ai vrut să-ţi iei concediu, n'ai 
vrut să te odihneşti câtuşi de puţin, ai continuat 
să faci câte şase ceasuri de lecţii pe săptămână 
şi acasă să scrii şi să ceteşti până în zorii zilei. 
Aşa ai muncit întruna. Plecam de acasă spre 
laborator la şapte şi jumătate şi de multe ori, 
în camera de lucru tot mai ardea lampa nestinsă 
de cu seară. ' . 

La scrierea cursurilor, la tipărirea lor, la Pra- 
vila lui Vasile Lupu, ai muncit cum nu-şi poate 
nimeni închipui. 

Și totuşi, nu te ţin de rău. Tot ce lasă un om 
după el e ce-a înfăptuit el, ce-a gândii, ce-a 
aşternut nou pe hârtie, ce-a făcut pentru neamul 
lui ca să meargă un pas mai departe. 

Te-ai chinuit fără să fi fost răsplătit. Ba, din 
potrivă, te toi înțepau unii şi alții din cei care 
Hu ştiu nici să muncească nici să prejuiască 
munca. Nu va putea spune nimeni însă că ai 
muncit pentru câştig bănesc. Nu primeai procese
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necinstite. Te auziam de multe ori cum te certai 

cu clienţii. Şi când te întrebam"“ce-a fost îmi 

spuneai înturiat că acel client vroia să-l aperi 

într'o afacere necinstită. In schimb apărai bucui- 

ros pe câte un nevoiaş care avea dreptate. Ai 
apărat şi ai plătii cheltuelile de judecată pentru 

mulţi ţărani din Vizantea şi din Soveja. O spun 

ei, nu spun eu dela mine. Puteai să aduni bani, 

mulţi. N'ai adunat nici puţini. Ai cumpărat în 
schimb cărţi multe şi de mare preţ. Pe cele de 

drept roman le-ai dăruit Academiei Române. Prea 
frumos a scris atunci Profesorul Mehedinţi, care 
s'a întrebat câţi bogaţi au dăruit măcar o carte 

sau o sumă cât de mică acestei instituţii, univer- 

sităţii ori altei şcoli. 

Facultaţea de drept din Bucureşti, prietenii şi 
elevii ţi-au înălţat o troiță, cel mai frumos mo- 

nument din Cimitirul Nordic din Focşani, opera 

sculptorului 7. Dimitriu- Bârlad. A îost sfinţită 

troița, Sâmbătă 23 lunie trecut, la parastasul de 

trei ani care se împlinesc la 2 August. Atunci, 

Profesorul Spulber dela Universitatea din Cer- 
năuţi, pe care-i iubeai atât, a scris din toată inima 

rugăciunea care urmează. 

„Inchinu-mă ţie, troiță, fiindcă vei aminti dea- 

lungul anilor pe un mare învăţat şi pe un mare 

învăţător al ţării mele. 

Inchinu-mă ţie, troiță, fiindcă umbreşti un trup 

istovit în lupta fără preget pentru adevăr şi cinste. 

Inchinu-mă ţie, troiță, fiindcă stai făclie mereu
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dreaptă, la căpătâiul unui român, care a dat ţării 
mele mai mult decât a primit el dela ea. 

Închinu-mă ţie, troiță, şi te rog, ca granitul 
tău să nu apese prea iare inima lui, bună şi 
blândă, care a bătui numai sub povara unui tran- 
dafir din grădină, 

Amin”... 
Tot ia inaugurarea troiței, alt elev distins, 

Domnul Profesor W. Corodeanu, în numele Fa- 
Facultăţei de Drept din Bucureşti, a rostit o 
caldă şi inimoasă cuvântare; din care desprind 
rândurile următoare. 

„Sunt figuri pe cari vremea nu le umbreşte 
ci din contra, le luminează. De aceea îmi apare 
tot mai strălucită figura profesorului meu, Stefan 
Longinescu. 

O viaţă dăruită numai şcoalei şi ştiinţei. 
Şcoala ma cunoscut o devoțiune mai desăvâr- 

şită ca aceea a lui Ștefan Longinescu. Ştiinţa 
nu va uita studiul său în limba germană asupra 
lui Gaius şi mici expunerea întregului sistem 
al dreptului roman în româneşte. 

Şi cui datoreşte mai mult istoria dreptului 
nostru românesc decât descoperitorului isvoarelor 
occidentale ale pravililor noastre „Cartea româ- 
nească de învățătură” şi »Indreptarea legei*” a 
lui Vasile Lupu şi a lui Matei Basarab. 

Ceeace mai face ca figura lui Ştefan Longi- 
nescu să trăiască cu profil de legendă printre 
noi, este directiva morală a întregei lui vieţi, 
El n'a cunoscut sub nici o formă vre-o transac-
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țiune cu imperativele moralei nici pentru el şi 
nici pentru alţii. 

Viaţa lui Ștefan Longinescu ar trebui să fie 
cât mai cunoscută”, 

Aşa a grăit cu lacrămi în ochi ;romanistul 
“distins de azi care ţi-a urmat la catedra pe care 
ai ilustrat-o şi o ilustrează. Aşa să-i ajute Dum- 
nezeu ca spusele lui să se împlinească şi viaţa lui 
Bădița Fani să fie cât mai cunoscută în scumpa 
noastră Românie. 

Primăria din Focşani, a dat numele de Ștefan 

G. Longinescu străzii Sfântul Spiridon de acolo. 
Directorul şi învățătorii Şcoalei primare de băieţi 

Nr. 1, în care am învăţat cinci fraţi, au rugat 

Ministerul să dea şcolii numele de Ştefan G. Lon- 

ginescu. Dorinţa lor a fost împlinită 'de D-l Mi- 

nistru Dr. C. Angelescu. Mulţumesc cu recu- 

noştință tuturor. Mulţumesc Domnului oa An- 

ghel, inimosul director de atunci, prin stăruința 

căruia Şcoala Primară No. 1 de băeţi poartă nu- 

mele lui Bădifa Fani. Ţi-ai ridicat singur :în 

viață un monument mai trainic decât bronzul. 

Şcoala se poate mândri cu. numele ce i l-ai dat. 

Să-l poarte în vecii vecilor. 

Incet, încet vălul uitării se tot ridică. Incet, 

încet vine câte o slabă recunoaştere, până va 

veni şi răsplata cea: mare pentru descoperirile 
făcute în dreptul romam şi în legiuirile vechi 

româneşti, Aşa să-ţi ajute Dumnezeu. 
+ 

e . 
Li x
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De mic, Bădiţă Fani, ai fost bun în toate şi 
bun în. toate ai rămas cât ai trăit. Ţin minte cât 
coteai de mult. Ai silit pe Zaza să te aboneze 
la o librărie din Focşani ca să poţi ceti toate 
cărţile şi să-l coste mai puţin. Această patimă a 
cetitului mult ai avut-o până la moarte. In afară 
de cărţile de drept şi de cele de studii originale, 
ai cetit un număr groaznic de romane, de reviste 
şi de ziare. Ceteai în româneşte, franţuzeşte, 
nemţeşte, italieneşte, englezeşte. Ştiai bine lati- 
neşte, ca romanist ce-ai fost, şi înțelegeai bine 
cărţile greceşti. Aveai ochi buni, cu pupila neo- 
bişnuit de mică. Scriai foarte mărunt, dar foarte 
citeţ. Cetiai şi scriai zile şi nopţi întregi. Desenai 
frumos şi făceai hărţi frumoase. La joacă erai 
toi atât de bun ca şi la învăţătură. Nu te întrecea 
nimeni la făcut zmee mari de o eoală albastră. 
Ştiai să tai spetezele, să le lipeşti cu cocă, să 
le pui zbârnâitori, să le faci gură cum trebue 
şi ca puţini alţii. Le înălțai sus de tot, ziua le 
trimeteai răvaşe, şi noaptea felinare cu lumânarea 
aprinsă. Speriai lumea care venia la Tata de frică 
să nu aprinzi casele. Ştiai să încurci zmeele, să 
duci lupte cu ele şi să prinzi zmeele altora. Parcă 
te văd aruncând cele două pietricele legate la 
capetele unei sfori şi trăgând repede zmeul prins. 

Erai neîntrecut la jocurile cu mingea, la cele 
în chioc, la gimnastică, la înotat, la călărit. După 
terminarea gimnaziului din Focșani te-a tiimes 
Tata la liceul Naţional din /ași unde erai al 
treilea din clasă, întâiul fiind Freil Pangrati şi
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al doilea domnul 4rasfase Obregea, azi distinsul 
profesor de Chimie Organică dela Universitatea 
din laşi. După trecerea bacalaureatului ai făcut 
ştiinţele fizico-chimice şi dreptul Ja Iaşi trecând 
examenele şi licenţa în drept cu notele cele mai 
mari. Ai fosi câtva timp funcţionar la creditul 
urban şi apoi judecător de pace, procuror şi 
judecător de instrucţie la Iași. Ai găsit dosarele 
în judecătorie în cea mai mare dezordine. Cu 
îraţii la un loc ai muncit o vară întreagă şi ai 
făcut regulă în dosare. Ai stârpit sfănţuiala şi 
hatârul. Mare vâlvă ai stârnit atunci silind pe un 
împricinat evreu să depue jurământul more ju- 
daico. Hcest jurământ e dintre cele mai aspre. 
Celui împricinat trebue să i se facă bac, să i 
se taie unghiile, să i se aprindă lumânări şi să 
i se cetească nişte porunci înfricoşătoare. Nu 
era nici urmă de urmă de antisemitism în această 
procedare, cum ai fost învinuit pe. nedrept. Era 
înclinarea firească de a-ţi îndeplini datoria după 
toate regulile, fie ele oricât de aspre. Până ia 
moarte, ai rămas acelaş, conştiincios până la 
schingiuire de sine şi duşman neîmpăcat al tor- 
melor goale şi ai lucrului făcut de mântuială. 
Se speriase atunci Îașul, vuiau ziarele, unele 
apărându-te, alteie ocărându-te, Ministerul de Țus- 
tiție Țache Jonescu a potolit furtuna înaintându-te 
la Galaţi, unde nu te-ai dus. 

După un concurs strălucit, în care ai biruit opt 
căndidați, ai luat bursa din fondul Simonide şi 
ai fost trimis la Berlin ca să înveţi dreptul roman.
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In teza de doctorat ai susţinut că vestitul Gaius 

era Casius Longinus, pare-mi-se nepot al conju- 
ratuiui. Ai fost chemat în ţară ca suplinitor la 

catedra de drept roman din laşi, la începutul lui 

1896. De-aiunci ai fost fără întrerupere profesor 
de drept roman. Ai fost de câteva ori şi decan 

al Facultăţii de drept din Iaşi. Ajungând vacantă 

catedra de drept roman dela Universitatea din 

Bucureşti, ai cerut după cum cerea legea, trans-. 

ferarea la această catedră. Din nefericire politica 

începuse să-şi vâre coada în Universitate. Votează 

cu noi, ţi-a spus un om politic, tare şi mare în 

laşi, şi până în douăzeci şi patru de ceasuri eşti 

mutat în Bucureşti. Eşi repede pe uşă, i-ai răs- 

puns, ca să nu reci prin ea. Urmarea acestei 

demnități a fost concursul pe care a trebuit să-l 
ţii la Bucureşti, cu teze scrise, cu examen ora) 

şi cu lecţii ca orice începător. Dacă nu reuşeşti 

la examen ţi-a spus doctorul L., azi mort şi el, 

atunci să te împuşti, fiindcă noi nu putem primi 

înapoi un fost decan, căzut la examen. Ba să te 

împuşti dumneata, i-ai răspuns atunci. Nu voi fi 
eu de vină de nu voi reuşi. Vor fi de vină aceia 
care duşi şi orbiţi de politică vor trece peste 
învăţătura mea. Ai stat atunci în odaia mea din 

strada Carol 6. Ceteai până în zorii zilei înainte 
de teze şi înainte de examenul oral. Ascultânăd 

cum vorbeai, un îost ministru de justiţie a spus 

cu uimire vecinului de lângă el: Dar, ştii că Lon- 
ginescu vorbeşte bine. Eu auzisem că e bâlbâit. 

Şi pe temeiul acestui „bâlbâit” nu te-au mutat



223 

la Bucureşti. La numire, altă dandana. Era vorba 
să te numească numai agregat, deoarece ai trecut 
examen. Profesor nu putea fi numit de-adreptul 
decât cel transferat. Acela care fusese profesor 
definitiv şi de „nai multe ori decan la Iaşi, care 
făcuse iecţii strălucite, ani întregi dearândul, nu 
putea să fie numit profesor. Marele Haret, care 
era Ministru de Instrucție, a pus piciorul în 
prag. Nici un articol din lege şi nici o lege nu 
poate trece peste drepturile câştigate. Ai fost 
proiesor definitiv la Iaşi, profesor definitiv să 
fii şi la Bucureşti, a hotărît atunci Haref.. 

Mai am multe de spus, Bădiţă Fani: cât de 
frumos povesteai, cât de mult ţineai la flori, — 
aveai totdeauna un trandafir la piept —, câte cărţi 
ai publicat, câte ţări ai colindat, cât respect aveai 
de cinste, cât dispreţ pentru necinste... 

Să-mi ajute Dumnezeu, Bădiță Fani, să scriu 
şi cartea cea mare, „Profesorul Ștefan G. Lon- 
ginescu 1865—19317”, 

Când se va împlini aceasta, voi striga ca Simion, 
din Scriptură: Acum * liberează pe robul: tău, 
Stăpâne... : 

lar când voi îi şi eu lângă Taţa şi Maina şi 
lângă Bădița Fani, atunci, cum ar spune Emi- 
nescu cel Mare şi Sfânt, -pe care-l ştiai pe de rost, 
atunci 

Mereu va curge Putna, 
Noi vom dormi mereu. 
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6. Aerul lichid pe înţelesul tuturor. Tipografia 1. N. Copu- 

zeanu, 1933. (Prețul 6U. lei). 
7. Analiza Calitativă, curs predat la Facultatea de Ştiinţe din 

Bucureşti, Tip. I. N. Copuzeanu, 1929. (Preţul 300 lei). 
8. Analiza Cantitativă, în colaborare cu Dr. G. P. Teodorescu 

şi Dr. Th. ]. Pirtea. Litografia Facultăţii de Ştiinţe. 1936, 
(Prețul 400 lei). 

9. Curs de Chimie Neorganică, predat la Facultatea de Şt inţe 

din Bucureşti, 2 volume, ediţia XIX-a cu totul şi cu totul 

refăcută. Lit. Facultăţii de Ştiinţe, 1935. (Preţul 1.100 lei). 

10. Chimie și Mineralogie, pentru Licee, Gimnazii, Şcoli Nor- 
male, Şcoli Comerciale şi Şcoli Speciale. Ediţia XVil-a, 

1936. Editura Naţională S. Ciornei. (Preţul 150 lei). 

11. De vorbă cu Strop de Apă, Submarine, Torpile, Min2 și 

Războiul cel Mare. Tipografia |. N. Copuzeanu, 1935. (F're- 

ul 75 lei). 
12. Vrăjitorul din Menlo-Park. Tipografia Bucovina, 1;136. 
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a | la seama. Aceste cărţi se “Pod tănanda cu ramburs la D-i 
Prof. G. G. Longinescu, Sir. Andrei Mureşanu No. 12. Parcul 
Filipescu. Bucureşti III. 

La comenai mai mari de zece cărti se face reducere de 20% 

 


