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Crucea şi cartea

Când muncitorul ars de soare, cu faţa scăldată în sudori, priveşte un 
moment îndărăpt la lucrul început, se bucură de sporul său, speră la un 
bun sfârşit şi cu multă bărbăţie îşi continuă munca care, poate, îi este 
singurul sprijin.

Se bucură în adevăr, căci în lucrarea sa a avut multe piedici de înlătu‑
rat, se bucură şi speră, căci oricât de ameninţătoare i‑au fost valurile de 
până acum, le‑au învins, le‑a zdrobit.

Mulţumind lui Dumnezeu şi ştergându‑şi fruntea pârlită de soare cu 
mâneca cămăşii sale, se apucă de lucru cu mai multă bărbăţie, afirmând 
prin aceasta că faptele din trecut sunt mângâiere şi încurajare pentru 
viitor.

Da, aşa este dragii mei! Aşa este atât la persoanele singuratice, cât şi la 
societăţi mai mari, la popoare.

Popoarele, în timpul de acum, au de purtat lupte grele, multe piedici şi 
greutăţi au de înfruntat.

Cu deosebire, poporul nostru are de purtat mult şi greu, căci atacurile 
duşmanilor sunt îndreptate în contra fundamentului sau stâlpilor celor 
mai tari ai săi.

Şi mai osteniţi de luptă, dar cu sufletul treaz, să stăm puţin, să privim 
în trecut, să ne luăm merinde pentru viitor.

Trecutul nostru e mare şi frumos. Ne putem bucura, ne putem mândri 
cu el. aceasta o putem face cu atât mai vârtos, cu cât stările timpurilor din 
trecut – pe care până acum le‑am învins – ne erau vitrege.

Dar, cu toate acestea, noi am trăit şi am înaintat. Aceasta e recunos‑
cută de străini, ba chiar şi de duşmanii noştri.

Şi înaintăm şi azi, pentru că trecutul ne încurajează. Şi vom înainta, 
căci prezentul e ca şi trecutul în ceea ce priveşte lupta, iar armata ne este 
oţelită şi însufleţităs.
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Conducătorii armatei sunt vrednici de a‑i purta destinele, căci în lup‑
tele de până acum au câştigat praxă1 şi îndemânare mare.

În loc de arme omorâtoare, ei folosesc armele ştiinţei şi ale culturii care, 
din contră, şi pe cei morţi îi învie.

Cu armele acestea este prevăzută şi armata, iar mânuirea lor o învaţă 
din vorbele bune ale conducătorilor.

Trebuie, însă, disciplină, ascultare şi încredere neclintită către aceşti 
conducători.

Atât grosul armatei, cât şi conducătorilor ei, să ia de exemplu trecutul. 
Armata să asculte de conducători cu acea încredere cu care strămoşii noş‑
tri au ascultat de conducătorii lor şi, atunci, înaintarea noastră pe terenul 
cultural e asigurată.

Faptele măreţe din trecut sunt atâtea glasuri care îndeamnă şi încura‑
jează muncitorul în lucrarea sa.

Însufleţirea cauzată de aceste fapte ne îndeamnă a zice: înainte pe 
calea apucată, să nu pătăm memoria şi vrednicia strămoşilor noştri prin 
nelucrare.

Poporul şi conducătorul să formeze un trup şi un suflet, un gând şi 
un scop şi o voie să‑i conducă şi în viitor, căci, astfel, năzuinţele noastre 
culturale vor avea succesul dorit.

Să nu aşteptăm ajutor străin, ci noi între noi ca şi strămoşii noştri, să 
ne ajutăm, să ne iubim împrumutat, căci se zice: Ajută‑te române singur că 
şi Dumnezeu îţi va ajuta!

Nu uita dragă române, că toate cele zise aici, le putem vedea, câştiga şi 
întrebuinţa numai cu ajutorul bisericii şi şcolii.

Crucea şi cartea sunt armele noastre!2

1 Praxă (cuvânt vechi) = practică, experienţă, deprindere.
2 Foaia poporului, Anul XIII, Sibiu, 7/20 august 1905, nr. 32, p. 416 (Acest articol poartă 
semnătura „Soh”, ceea ce ne dă dreptul să afirmăm că autorul nu este altcineva decât 
învăţătorul sângeorzan Iustin Sohorca).



De ce nu înaintăm?

Mult mă întreb şi îmi bat capul care sunt cauzele de poporul român 
înaintează aşa de greu pe toate terenurile? Pentru ce se lasă tot în întune‑
ric când are lipsă de lumină? Lumina având‑o, de ce, în loc să se lumineze, 
o ţine ascunsă? Iată câteva întrebări la care, după putinţă, mă voi năzui a 
răspunde.

Poporul nostru e popor vechi. Măririle trecuturilor le‑au clădit, în 
mare parte, părinţii poporului român aşa încât noi, cei de astăzi, adică 
strănepoţii lor, privim la acele ca la nişte altare sfinte. Ne mândrim cu 
trecutul.

Să vedem, cum şi când au clădit ei acele izvoare de lumină pentru noi?
Străbunii noştri, romanii, au fost în un timp stăpânitorii lumii, ei se 

bucurau de toate avuţiile ei. Ei primeau închinăciunilor tuturor, căci ei au 
fost vitejii lumii. Şi se mândreau de numele de „roman” ceea ce se vede de 
vorbele „Civis Romanus sum” (Sunt cetăţean roman).

Era destulă afirmarea aceasta că cel ce le rostea să fie tot locul cel din‑
tâi şi să fie la mai mare cinste. Aşa au fost romanii, străbunii noştri! Da, 
au fost, căci toate faptele mari le‑au făcut în timpurile când au fost uniţi, 
adică ţineau unul cu altul, faptele vitejeşti le‑au făcut când trăiau un trai 
simplu, nu în îmbuibări, desfrâu şi alte multe păcate care, la urmă, i‑au 
slăbit şi zdrobit.

Faptele, de care noi ne mândrim, le‑au făcut înainte de a se vârî între ei 
bolile cele mai rele, neunirea, pizma şi ura.

Îndată ce neunirea a intrat între romani, au început a slăbi, fapte mari 
n‑au mai făcut.

Mărirea s‑a stins şi stinsă e până în ziua de astăzi. Ne‑au rămas numai 
amintirile şi, cu durere, trebuie să o spun am moştenit şi acum suntem 
copleşiţi de acele boli distrugătoare de popoare. Da, avem şi noi aceste 
boli care sunt neunirea, pizma şi ura!
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Mi‑am ales ca temă neunirea pe care să o cercăm mai amănunţit, pe 
urmă să căutăm un leac împotriva ei. Aceasta să o facem luând exemple 
din viaţa de toate zilele.

În o casă trăiau două familii, una clăditoare, adică părinţii; a doua 
feciorul sau fata căsătorită acolo. În anii dintâi căsnicia a mers bine, căci 
bătrâni cu tineri au fost uniţi şi lucrăm după o comandă. Averea sporea. 
Asta a mers până ce tinerii ascultau de bătrâni. Tânărul dându‑se în prie‑
tenie cu oamenii stricaţi, s‑a stricat şi el. lucrurile nu le mai făcea la timp, 
ci zile întregi petrecea la crâşmă. Bătrânul, întâi, a trecut cu vederea, a 
doua oară a zis şi n‑a zis, că a cugetat, că băietul său va veni singur la cale 
şi că greşelile vor avea capăt.

Cam la un an s‑a convins că feciorul începe a căra câte una, alta la 
evreu şi a văzut că el e maşina care numai adună, iar feciorul e maşina 
care zdrobeşte tot agonisitul.

S‑a pus pe gânduri bătrânul. Pentru ce strâng eu avere feciorului? Ca 
să o bea? „Ba, de acum facă după placul său”!

În o dimineaţă când feciorul a fost mai treaz, bătrânul a început a‑i 
spune cu frumosul să se lase de prietenii care îi mănâncă capul că, la caz 
contrar, se vor destilini cu totul.

Feciorul s‑a mâniat şi, în loc de mulţumită pentru un sfat atât de bun 
lui, a început a ocărî pe bătrân, ba în furia lui a fost în stare a‑l gâtui.

Şi a intrat cearta în casă şi a ieşit norocul şi traiul bun de acolo. 
Ocările, certurile şi bătăile erau regulate. Ameninţarea bătrânului a ajuns 
să fie împlinită. Dar nu a fost de leac, căci feciorul nu s‑a îndreptat, ci 
văzându‑se singur stăpân pe casă, pe moşie, pe o sumă frumoasă de bani 
şi pe un număr considerabil de vite, s‑a pus cu mai multă stăruinţă pe 
băut şi cărat la evreu. Venea noaptea târziu, beat şi gestul său începea cu 
răul la muiere. Ba speria şi pe cei doi copii ai săi. Cearta cu muierea s‑a 
născut, căci din beţie câte nu face omul! Au ajuns lucrurile şi mai rău. 
Nevasta, neputând răbda mai mult, a fugit la părinţii săi, luând cu sine şi 
un copil. De „prieteni” nu s‑o lăsat. Averea i s‑a măcinat toată, a ajuns la 
sapă de lemn. Copiii sunt pe la uşile oamenilor fără grijă şi neînvăţaţi de 
nimeni la lucru cinstit şi folositor. Cu un cuvânt rău de toată familia, căci 
prin neunire e toată nimicită.

Tocmai această soartă o ajung societăţile mai mari: comune, popoa‑
rele şi ţările prin neunire.

Noi, românii, peste tot suntem cam puţin uniţi tragem trei în patru 
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laturi. Ascultăm oridecine, numai de conducătorii noştri naturali nu. 
Nu‑i unire şi nu‑i înţelegere.

Privească oricine numai la poporul din comună, când e vorba de un 
lucru comun, de exemplu la statorirea unei păscătoare în hotar, ce zarvă, 
ce gâlcevi şi câtă vorbă îi trebuie până o scot la capăt. Hotărârea adusă, cu 
câtă nemulţumire e primită, căci fiecare vrea să fie mai mare şi fiecare îşi 
ţine părerea lui de cea mai bună, cu un cuvânt neunirea e domnitoare la 
astfel de ocazii şi face ca comuna să deie tot îndărăpt.

Iată pentru ce nu mergem înainte, ba am putea să zicem că mergem 
îndărăt.

Vedeţi dragii mei, ce face neunirea? Ea e o boală ce zdrobeşte familii, 
comune, popoare şi ţări.

Noi, românii, ca şi alte popoare numai aşa putem trăi dacă ne vom 
vindeca de neunire. Aceasta o vom face atunci când vom asculta de con‑
ducătorii noştri naturali, care nu vreau binele.

Inteligenţii cu poporul în mână, umăr la umăr să lucre având în vedere 
zicătoarea: „toţi pentru unul, unul pentru toţi”! căci aşa zice şi cântecul:

Unde‑i unul nu‑i putere
La năcaz şi la durere,
Unde‑s doi puterea creşte
Şi duşmanul nu sporeşte.

Instituţiile: şcolile, bisericile şi reuniunile de tot soiul trebuie susţi‑
nute şi îmbrăţişate cu dragă inimă, căci în ele şi din ele izvorăşte lumina, 
ştiinţa, binele, înaintarea şi fericirea noastră.

Întreprinzătorii şi meseriașii noştri trebuie sprijiniţi şi îmbătaţi în 
toate, căci stând bine comuna, stă bine poporul, stând bine poporul, stă 
bine ţara. Poporul din o ţară ce stă bine, e văzut şi respectat de lumea 
întreagă. E demn de viaţă1!

1 Foaia Poporului, Sibiu, Anul XIII, 1905, nr. 9, pp. 99–100.


