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S'enfertner dans ses frontieres, surtout 
ă une e'poque intellectuellement aussi vi
vante et feconde que la notre, c'est pour 
une litterature se condamner ă se rabou-
grir et â s'etioler. 

Gaston Paris 



PREFAŢĂ 

O bună parte din cuprinsul acestui volum a 
apărut in diferite articole, publicate în revista 
„Viaţa Romîneascâ.* Unele articole au suferit 
schimbări, altele adaosuri,—toate au fost revă
zute. Articolul, — „Relaiiuni între litera/ura en

gleză şi literaturile continentale," —este în între
gime inedit. 

Schimbările şi adaosurile, precum şi întrebu
inţarea şi aranjarea materialului s'au făcut ţi-
nînd seamă de economia întregului volum, care 
cere o legătură organică între părţile lui. 

S'a căutat să se dea mai mult decît o colecţie 
de articole disparate : scopul urmărit a fost de 
a schiţa fizionomia civilizaţiei unui mare şi ve-
chiu popor, şi a o arăta totodată ca o lumină 
pentru civilizaţia noastră începătoare. 

Adeseori comparaţii între civilizaţii deosebite 
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au fost găsite necesare pentru unele lămuriri şi 
precizări în drumul spre această ţintă. 

Nu arareori s'a urmărit trezirea suggestiilor 
folositoare pentru propria noastră viată odată cu 
silinţa de a face înţeleasă viaţa altora. 

Articolul ultim,—„Observatului asupra rapor

turilor dintre ştiinţă, artă şi cultura," — e un 
capitol de încheere spre a lămuri metodul gene
ral de tratare, care a distribuit materialul şi a 
dat o unitate întregului studiu de faţă. 

1. Botez 

Iaşi, 25 August, 1912 
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Educaţiunea şi viaţa publică 

E firesc ca sistemele de educaţie publică din 
diferitele ţări să se deosebească între ele; ca fie
care stat să-şi aibă sistemul său propriu pentru 
formarea viitorilor cetăţeni. Un sistem de educa
ţie nu se poate împrumuta; el trebue să fie un 
produs natural, cu caracter naţional: trebue să 
reprezinte caracteristicele poporului în sînul căruia 
s'a organizat. Cît timp deosebirea între popoare 
e prinsă de însuşiri sufleteşti specifice, sistemele 
de educaţie se vor deosebi dela popor la popor, 
după cum arta, literatura şi instituţiile popoarelor, 
în general, se deosebesc. 

Educaţia publică reprezintă şi ea o faţetă de 
clivaj a societăţii, prin a cărei transparenţă se 
reflectează caracteristicele naţionale şi gradul de 
civilizaţie a unui popor. 

Numai cînd sistemul de educaţie publică dintr'o 
ţară este un product natural, născut adică din 

1 
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nevoile şi aspiraţiile poporului şi organizat pe 
baza însuşirilor naţionale, numai atunci el poate 
contribui, la rlndul lui, a învigora aceste însu
şiri, altfel rămîne neputincios. 

Edmond Demolins, în mult cunoscuta lui carte, 
,A quoi tient la superiorite des Anglo-Saxons", 
dupăce schiţează sumar şi necomplect sistemele 
de educaţie din Franţa, Germania şi Anglia, se 
întreabă care sistem e mai bun; şi, condamnînd 
fără rezerve, pe cel francez şi german, proclamă 
superioritatea celui englez, pe care-1 recomandă 
cu cea mai mare căldură pentru Franţa. 

Credem că e prea abstractă întrebarea ce şi-o 
pune Demolins: „Care sistem e mai buni" Fie
care din aceste ţări trebue să-şi aibă sistemul ei 
propriu, deosebit; scopul este acelaşi : să facă 
cei mai buni cetăţeni. 

Concepţia însă, de cel mai bun cetăţean, nu 
o fixează sistemul de educaţie, —care n'are va
loare decît ca mijloc de realizare a concepţiei,— 
ci idealurile etice, politice şi sociale ale deose
bitelor popoare. Sistemele de educaţie se organi
zează în vederea atingerii acestor înnălţimi. No
ţiunea de cel mai bun cetăţean în Franţa şi Ger
mania implică, dupăcum vom vedea, alte atri
bute decît aceiaşi noţiune în Anglia şi Statele-
Unite. Astfel valoarea relativă a sistemelor de 
educaţie nu se poate determina prin comparaţie 
între ele, pentrucă nu pot fi măsurate cu aceiaşi 
unitate de măsură. Nu poate fi vorba decît dacă 



KDUCAŢ1UNEA ŞI VIAŢA PUBLICĂ 

u n sistem de educaţie e bine organizat pentru 
atingerea scopului ce-1 urmăreşte; dacă o ţară 
are un sistem de educaţie bine adaptat la ne
voile ei. 

Un sistem de educaţie poate să dea roade în 
ţara în care a luat naştere, şi să rămîe cu totul 
sterp în ţara în care a îost importat. Pentru po
poare, caşi pentru indivizi, calea progresului se 
găseşte prin sforţări proprii. Popoarele mici, a-
junse tîrziu în raza civilizaţiei, au plătit prin mari 
decepţii dobîndirea acestui adevăr banal şi în 
materie de educaţie publică*). 

Comparaţia între sistemele de educaţie, deta
şate de împrejurările concrete în care ele s'au 
organizat şi de scopurile la care ele ţintesc, nu 
Poate lămuri întrebarea pusă de Edmond Demo-
Hns. 

Se poate însă discuta, dacă îaţă de noţiunea 

*) Cele spuse nu înseamnă că din cunoaşterea diferite
lor sisteme de educaţie nu se pot căpăta suggestii foarte 
folositoare; că diferitele sisteme nu se pot complecta chiar 
unele pe altele în privinţa unor probleme comune de edu
caţie. In ultimele două decenii, guvernele deosebitelor ţări 
a u publicat un enorm material asupra sistemelor de edu
caţie din Europa şi America; foarte puţine sinteze fericite 
Jnsă au fost făcute asupra acestui material. Dintre aceste 
putem _ cita pe a lui Levasseur. 

Nimic însă nu se poate compara cu foloasele pe care 
le-a adus lumii civilizate „The Bureau of the Commissioner 
°i Education" din Washington. Acest aşezămînt, înfiinţat 
?i întreţinut de guvernul federal al Statelor-Unite, publică 
regulat rapoarte amănunţite asupra sistemelor do educa
r e din toate ţările, şi a ajuns astăzi cel mai bun infor
mator al lumii întregi în materie de educaţie publică. 
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de out, în înţelesul nobil al deplinătăţii desvol-
tării facultăţilor, noţiunea de „bun cetăţean" a 
rasei anglo-saxone este superioară aceleiaşi noţi
uni a rasei neoromanice ori teutonice. 

Innainte de a intra în descrierea şi caracteriza
rea deosebitelor sisteme de educaţie, va trebui să 
ţinem seamă că organizarea acestor sisteme e 
pretutindeni rezultatul unei intensive intervenţii 
de stat. Din cercetarea de aproape a naturii aces
tei intervenţii, şi din analiza raporturilor statului 
cu cetăţenii în diferitele ţări, vom putea vedea 
caracteristicele naţionale ale popoarelor, şi vom 
înţelege diversitatea sistemelor de educaţie. 

Astfel această descriere va căpăta un cadru, 
care va atrage lumină asupra reliefurilor deose
bite ale sistemelor de educaţie, şi le va da pers
pectiva necesară pentru a putea fi înţelese In 
strînsă legătură cu însuşirile, moravurile şi idea
lurile naţionale ale fiecărui popor. 

Anglia e ţara clasică a individualismului, a 
ţărilor de formaţiune particularistă, pecînd Franţa 
şi Germania sînt ţări de formaţiune comunitară*). 

*) Societăţile de tip particularist se caracterizează prin 
tendinţa individului de a se sprijini, nu pe comunitate, ci 
pe sine însuşi. 

Societăţile de formaţiune comunitară se caracterizează 
prin tendinţa individului de a se sprijini, nu pe sine în
suşi, ci pe comunitate, pe grup, familie, putere publică, 
stat. 
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Anglia formează un contrast izbitor cu Franţa şi 
Germania, din punctul de vedere al raporturilor 
dintre stat şi individ: în Franţa şi Germania in
dividul depinde de stat, în Anglia statul depinde 
de individ. 

Edmond De"molins explică această fundamen
tală deosebire prin însuşiri de rasă ; îndată însă 
constată că, cu timpul, se ivesc semne de eman
cipare a individului de sub tutela statului şi la 
popoare comunitare, şi recomandă sistemul de edu
caţie englez, pentru grăbirea acestui proces, în 
franţa. Admite dar că tipul de organizare soci
ală comunitară nu e imutabil, şi că se poate 
transforma în tip individualist. 

Adevărul e că, iubirea de libertate individuală 
Şi independenţă faţă de comunitate apare ca cea 
m a i caracteristică însuşire a rasei anglo-saxone, 
din timpurile cele mai vechi, şi se menţine în 
tot cursul desvoltării istorice a acestui popor, cu 
Puterea celui mai tenace şi mai robust instinct 
•de rasă. Viaţa socială şi istoria întreagă a popo-
lului şi instituţiilor engleze, nu se pot înţelege, 
neţinînd seamă de această qualite maîtresse a po
porului englez: 

»Anglia este ţara compromisului. Biserica na
ţ i o n a l ă este un compromis, constituţia politică 
„este un compromis, sistemul de educaţie un 
„compromis; în adevăr, cineva ar putea adăuga 
•»că caracterul naţional însuşi este un compromis"*). 

• ft- E. Ungues: The Making of Citizens, pg. 27. 
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Caracterul de compromis, al întregii vieţi poli
tice şi sociale din Anglia, e tocmai consecinţa 
firească a instinctului primitiv de independenţă 
şi libertate individuală al rasei anglo-saxone. 
Nimeni nu cedează asupra acestor puncte, indi
vid ori instituţie, în încordarea stabilirii raportu
rilor mutuale. In asemenea împrejurări, găsirea 
echilibrului vieţii nu-i posibilă decît în compro
mis. Se crează astfel o atmosferă de tensiune, 
ce Întreţine vii forţele individuale ale poporului, 
şi delimitează libertatea unuia prin recunoaşterea 
libertăţii altuia ; se naşte o reciprocitate de re
cunoaştere şi respectare a drepturilor individuale: 
fiecare e gelos de libertatea lui, pentru care e 
veşnic sur le qui vive, şi respectă libertatea al
tuia, pentru care are simpatia destul de largă să 
o înţeleagă. Astfel viaţa întreagă apare ca un 
vast cîmp de împăcare, gata să se transforme în 
cîmp de luptă. 

In aceste condiţii de viaţă socială, nu-i loc 
pentru supunere pasivă nici pentru apăsare tira
nică ; raporturile politice iau caracterul contrac
tual de compromis, izvorit din impunerile şi con
cesiile voinţilor individuale: 

„Constituţia engleză, spune Taine, e un con
g l o m e r a t de contracte, adică de drepturi recu
n o s c u t e . Fiecare, mare ori mic, îl are pe al său, 
„pe care-1 apără cu toată puterea. Prin acest 
„sentiment Englejii au cucerit şi păstrat liberta
t e a publică." 
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Puterea centrală a statului, în Anglia, trecînd 
peste cîteva excepţii necaracteristice, se poate 
spune că n'a putut niciodată să cotropească şi 
să încalce puterea şi iniţiativa individuală şi a 
autorităţii locale. Pe teritoriul britanic n'a înflo
rit niciodată o monarhie absolută ca a lui Filip 
I ori Ludovic XIV, nici chiar ca a lui Napoleon 
cel Mare ori "Wilhelm II. încercările Stuarţilor 
n'au izbutit decît să lese amintirea unor acci
dente în istoMa Angliei. 

Natura laporturilor dintre stat şi cetăţean 
are aici cu totul alt caracter decît pe Conti
nent. Statu.' nu intervine în această ţară pentru 
a se substitui iniţiativei individuale, ci ca să 
întărească această iniţiativă şi s'o facă astfel e-
fectivă. Vom avea prilej să vedem aceasta, în 
amănunţini, la descrierea organizării şcolilor de 
toate gradele. Statul intervine îu Anglia altfel de 
C u m intetvine în Franţa şi Germania. Suverani
tatea cetăţeanului nu-i ştirbită prin această inter
venţie ; el -amine adevăratul conducător (ruler), 
î n această ţa-ă clasică de guvernare prin sine 
(self-government) şi ajutor prin sine (self-help). 

Pentru cetăeanul englez, nimic nu-i mai pre
sus de libertatea lui individuală: 

«Englezul ne crede că omul e creat pentru pa-
»tne, ci patria pentru om. El e mai pu(in preocu-
»Pat de a fi ceăţeanul unei ţări mari, cît de a 
»fl un cetăţean lber. Drept vorbind, el e om înnainte 
»de a fi cetăţeai... Patriotismul constă în a men-
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„ţinea energic independenţa particularului împo
t r i v a desvoltării şi contra încălcării statului" *). 

„Adevăratul ideal al unui stat cere ca guver-
„nul central să lucreze astfel asupra fiecărui ce
t ă ţ e a n , încît să desvolte necontenit în el pute
r e a de a se conduce singur (self-direction). In 
„Anglia este o sforţare continuă a satului întreg 
„de a impune voinţa lui fiecărui cetăjean, fiecărui 
„interes local, provocînd astfel întărirea lui pro-
„prie. Pe de altă parte, fiecare interes local şi 
„fiecare individ caută necontenit să-şi impue vo-
„inţa lui faţă de guvern. Sistemul roman tinde 
„mai curînd să încurajeze încetarea sforţărilor in-
„dividuale. Mult din desvoltarea posibilă a indi
vidualităţii rugineşte neîntrebuinţată. Nu există 
„alt guvern aşa de stimulent al dezoltării indivi-
„duale ca guvernul englez" **). 

Cu totul alt caracter are istoria celor nai multe 
ţări de pe Continent, unde statul,—prir absorbi
rea puterii autorităţilor locale şi prin desvoltarea 
biurocratismului civil şi militar,—a îjuns să a-
trofieze independenţa şi iniţiativa locdâ, şi să ca
pete o existenţă aproape de sine slatâloare faţă 
de masa cetăţănească, ale cărei interese le re
prezintă şi le administrează. 

Astfel statul a ajuns aici o fiiiţă cu puteri 
proprii, sprijinită pe partizi organeate, pe biuro-

*) Edmond Demolins: A quoi tientla superiority dos 
Anglo-Saxons, pg. 310 şi 321. 

**) W. T. Haris: Preface to Sharpess's English Edu
cation. 
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cratism şi militarism. Această stare de îapt a fă
cut să se nască concepţiile eticei patriotismului 
de stat, în numele căruia se ridică, la înnftlţimea 
celei mai superioare virtuţi, jertfirea personalită
ţii pentru raţiuni superioare de stat. 

In Anglia, acest lucru nu s'a putut întîmpla, 
mulţumită instinctului primitiv şi tenace de in
dividualism al rasei. Puterea centrală a statului 
n'a putut dobîndi aici, în desvoltarea organismu
lui social, acea creştere cotropitoare ce atrofiază 
organele periferice. 

In Anglia, evoluţia istorică a statului a fost 
dela început spre discentralizare. încă nu seîm. 
plinise o sută cinzeci de ani dela constituirea 
statului, în urma cuceririi normande, cînd liber
tăţile cetăţeneşti, faţă de autoritatea centrală, au 
fost recunoscute prin cea dintăiu constituţie în is
toria universală. 

Clasa nobiliară, în Anglia, nu s'a concentrat în 
jurul Coroanei, formînd o camarilă umilă faţă de 
suveran şi apăsătoare faţă de popor ; ea a păs
trat pană azi caracterul unei clase nobiliare ru
rale *), care nu practică absenteismul ci trăeşte 

*) De altfel Englezul prin firea şi aspiraţiile lui inti
me e un rural. In colonii, el, de preferinţă, se faco agri
cultor, nu funcţionar al metropolei,—lipindu-se astfel de 
pâmîntul pe care-1 lucrează. Iubirea, cunoscută a Engle
zului, de parcuri imense şi cottages arată acelaşi lucru. 
Ora-şul, spune Taine, nu-i, în Anglia, locuinţa preferată 
ea în Franţa. Londra chiar, nu-i de cît un mare loc de în-
tîlnire pentru afaceri. In adevăr City, centrul marilor a-
iaceri al Londrei şi al lumii întregi, e frecvontat în tim
pul zilei de aproape o milioane de oameni, iar în timpul 
n«Ptii e locuit abia de 26.000. 
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de fapt în mijlocul poporului. Trăind astfel îm
prăştiată, în loc de spiritul de corp, această cla
să şi-a desvoltat spiritul de solidaritate cu po
porul, ale cărui interese locale le-a înţeles şi 
le-a apărat faţă de tendinţile cotropitoare ale sta
tului. 

Foloasele, pe care clasa nobiliară le-a adus 
poporului englez, sînt cu mult mai mari decît di
ficultăţile politice pe care în anii din urmă le face 
„Camera Lorzilor". 

Iubirea, de care lorzii engieji se bucură încă 
în masele mari ale poporului, se explică nu nu
mai prin generozitatea lor personală, dar şi prin 
grandoarea caracterului lor istoric. In nici o clasă 
nobiiiară din lume, caracterul personal n'a ajuns 
la o aşa de superbă înnălţime. Lordolatria nu-şi 
are explicaţia numai în ignoranţa maselor. Misi
unea socială de conducători ai poporului nică-
iri n'a fost îndeplinită cu o aşa de innaltă since
ritate. Fără îndoială că clasa nobiliară engleză a 
contribuit la desvoltarea spiritului de self-govern
ment al poporului, la democratizarea reală a ţă
rii ; ea n'a format niciodată o castă socială în
chisă cu aspiraţii politice de dominare prin orga
nul central al statului. In schimbul privilegii
lor şi marei influenţi sociale, ea s'a mulţumit 
din ce în ce mai mult, _cu o situaţie politică o-
noriîică: „Camera Lorzilor" cedează treptat, trep
tat, puterea politică în mîna „Camerei Comune
lor". 
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Mulţumită rezistenţii vieţii politice locale, în 
Anglia, statul n'a putut absorbi şi centraliza toate 
forţele naţionale ale poporului. De aceia în a-
ceastă ţară nu s'au putut desvolta cele două ven
tuze ale statului : biurocratismul şi militarismul, 
care absorb atît de mult din energia naţională 
a popoarelor de pe Continent, şi care, cu toată 
protestarea întregii lumi civilizate, au ajuns să 
se identifice cu condiţiile de existenţă ale sta
telor continentale. Ele sînt expresia directă a a-
morţirii spiritului de iniţiativă şi independenţă a 
cetăţenilor faţă de atotputernicia statului şi, ca 
instituţii de stat, trăesc tocmai din aceste ştir
biri ale personalităţii cetăţeneşti. Ele sînt un simp
tom şi o cauză a „degenerescenţii morale a po
porului" pe Continent, spune Edmond Demolins. 

Biurocratismul civil şi militar este un rău so-
cial,—fie chiar un rău necesar pe Continent,—nu 
numai pentrucă abstrage dela producţia naţională 
energiile cele mai viguroase ale poporului, dar 
mai cu seamă pentru atmosfera educaţiei publi
ce a cetăţeanului. Concepţia bunului funcţionar 
civil ori militar, implică ideia de instrumen-
talizare, de renunţare la iniţiativa şi la inde
pendenţa personală, însuşiri care tocmai carac
terizează pe bunul cetăţean în Anglia. Concep
ea bunului funcţionar adeseori implică mai mult : 
n e g a r e a drepturilor cetăţeneşti şi acceptarea in
tervenţiei statului în chestiile personale, de cea 
mai intimă natură,—-la constituirea familiei, de 
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pildă. Se poate aduce o mai grea ofensă „Drep
turilor omului* ? 

Biurocratismul civil şi militar este un rău so
cial, dar este un rău necesar, fără de care sta
tele azi nu pot exista, se poate răspunde. 

încă nu pot exista. Da. 
Insă nu poate fi o formă definitivă de organi

zare socială aceia, în care se cere sacrificarea 
independenţei şi integrităţii individuale. Ţinta ide
ală a societăţilor nu poate fi alta decît realiza
rea condiţiilor prielnice pentru desvoltarea in
tegrală a personalităţii omeneşti. 
Orice formă de cooperaţie socială nu trebue să 
fie decît un instrument In serviciul individului, 
nu o maşină de aservire a lui. Oricît de de
parte am fi azi de această stare ideală, calea pro
gresului însă n'o putem căuta de cit in această 
direcţie. Omul este măsura tuturor lucrurilor, 
chiar şi în metafizică, —cu atH mai mult în so
cietate. Civilizaţia unei ţări nu se poate măsura 
după numărul soldaţilor şi puterea statului, nici 
chiar după instituţiile ei, ci numai după valoa
rea personală a cetăţenilor ei. Din acest punct 
de vedere, Anglia stă în fruntea statelor mari din 
lume. Puterea statului in Anglia, în raporturile 
lui cu cetăţenii, e subordonată cetăţeanului. In 
locul biurocratismului superior al statului, în An
glia, s'au desvoltat acele caracteristice comitete 
de delegaţi aleşi de cetăţeni din mijlocul lor (go
verning bodies of managers), care nu lipsesc din 
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capul celor mai multe instituţii engleze : cetăţenii 
singuri, nu funcţionarii statului conduc insiitu 
title lor. Şi care ţară din lume are o mai bună 
administraţie decît Anglia ? 

Nu e oare caracteristic că instituţia juraţilor e 
tie origină engleză ? 

In locul armatei statului, formată prin recru
tare impusă, Anglia are armata cetăţenilor Înro
laţi de bună voe. Conscripţia silită n'a putut fi 
impusă în Anglia, cu toată dorinţa autorităţii 
centrale, sub presiunea sporirii înarmărilor pe 
Continent. In principiu Anglia n'are armată per
manentă : în fiecare an „Camera Comunelor" 
permite ţinerea armatei pe un an, prin proclama
rea aşa numitului „The Mutiny Act", care nu-i 
decît o încuviinţare dată de reprezentanţii popo
rului pentru menţinerea armatei. 

Cine-i deprins cu sistemul şi regimul nostru 
militar va rămînea surprins, cînd i se va întîm-
Pla să cetească unul din afiptele cu condiţiile 
de angajare în armata engleză: salar săptămî-
nal, săli de biliard, de îumat, de muzică, cîmp 
de sporturi şi jocuri, five o 'clock tea... pentru 
soldaţi! Gîndească-se acum cineva la soarta de 
valetaille a soldatului-ordonanţă de pe Continent, 
recrutat în numele sfintei datorii cătră patrie. 

Regimul este identic pentru armata de uscat 
Şi de mare. 

Sint aceste armate superioare ? Un lucru e si-
§ ur : ele sînt compuse din oameni caşi societa-
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tea engleză. Aceste armate au învins pe Napo
leon ; ele au făcut cele mai întinse cuceriri pe 
care le-a făcut vreodată un popor pe lume, şi'n 
timpul războiului din Africa de Sud, au dat do
vezi de un eroism ce a provocat admiraţia tutu
ror celor care la început le numeau cu neîncre
dere „armate de mercenari*. 

In antichitate micile armate de cetăţeni ale 
Grecilor zdrobesc armatele asiatice fără de nu
măr ale Perşilor ; şi apogeul înfloririi statului 
Roman corespunde cu constituirea armatei din 
cetăţeni. 

In timpurile moderne Napoleon cîştigă cele mai 
strălucite victorii cu „Ies citoyens". 

Am putea pune întrebarea : Pentruce azi colo
niile franceze şi germane se reduc la simple biu-
rouri comerciale de exploatare, sprijinite pe 
biuroeratism şi armată, pecînd cele engleze sînt 
începuturi de noi teritorii engleze libere ? 

Din suveranitatea cetăţeanului englez rezultă 
şi caracterul conservator al societăţii engleze, 
caracter inerent, dupăcum vom vedea, adevăra
telor democraţii de self-government. Pentru noi 
continentalii, deprinşi cu contradicţia între aceste 
două noţiuni, afirmaţia ni se pare paradoxală; 
pentru Engleji e foarte naturală. Anglia, în ade
văr, e o democraţie conservatoare. 

Reformele în Anglia nu se dau, ci se impun 
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Prin voinţa cetăţenilor. O reformă trebue să fie 
desbătută întăiu în masele cetăţenilor, să facă cu-
r c n t în opinia publică,—şi, in Anglia, nu prind 
curentele demagogice,—şi apoi să se transforme 
I n lege, prin Parlament. Parlamentul în Anglia 
e> în adevăr, un biurou de înregistrare... de înre
gistrare a voinţii cetăţenilor. El nu pierde con
tactul cu masa cetăţenilor: adeseori „Camera 
Comunelor" se dizolvă anume pentru a provoca 
«referendum" popular asupra unei reforme ; şi 
«Camera Lorzilor", în ultimul conflict ca „Ca-
m e r a Comunelor", tot voinţa suverană a cetăţe
nilor a invocat-o. Nimeni nu îndrăzneşte să o 
conteste. Astfel reformele în Anglia pleacă nu 
numai din nevoile cetăţenilor, dar şi din voinţa 

0 r directă. Cu asemenea sistem reformele se 
î a c mult mai greu. Masele se mişcă încet : obi
ceiurile, tradiţiile, prejudecăţile mulţimii sînt for
te inhibitorii ; îndată ce însă o reformă e con-
acrată prin lege, ea devine realitate, prin 

aplicarea ei imediată: legea e izvorîtă din vo-
l n t a cetăţenilor şi se aplică de înşişi cetăţenii 
care a u cerut-o. 

nglia este ţara cea mai înceată în primirea 
schimbărilor formelor de viaţă, si totodată cea 

a i "înaintată în spiritul organizărilor politice. 

cetăt ' ă r i I C C U d o m i n a r e a t a t e l e i statului asupra 
* ţeanului, reformele se dau ponorului; nu e 
evoe decît de prestigiul legiuitorului şi de spri-

111 unui part id; cetăţenii de fapt nu participă 
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la {aurirea legilor ; ei pot să-şi simtă nevoile, 
partidele politice însă şi aparatul statului le im
pun reţetele pe care le cred nimerite,—unele pot 
fi chiar ioarte bune şi acordate din adîncă con
vingere a conducătorilor. Legile dupăce sint sanc
ţionate se {ac cunoscute poporului şi apoi se ex
perimentează ca să se vadă dacă sînt bune, şi 
uneori pot cădea chiar în desuetudine. 

Democratismul în ast{el de ţări ajunge o ilu
zie, o iluzie mărită încă prin repeziciunea şi a-
glomerarea legilor cu caracter democratic, dă
ruite de organizarea centrală. Asemenea ţări au 
de obiceiu diapazonul legislativ mult mai ridicat 
decît starea moravurilor. 

Chiar democratismul legal al republicei fran
ceze nu are realitatea politică pe care o are de
mocratismul englez. De {apt situaţia cetăţeanu
lui {aţă de stat, în Franţa, e caşi acea din Ger
mania ; deosebirea constă în faptul că, în Franţa, 
multele revoluţii au zdruncinat adînc prestigiul 
statului {aţă de cetăţean, iară ca cetăţeanul să se 
emancipeze de tutela lui ; pecînd în Germania, 
ţara clasică a autocratismului şi a castelor so
ciale, statul are prestigiul militar cîştigat prin un 
războiu victorios. Germanul se sprijină atît de 
mult pe stat, şi crede aşa de adine în eficaci
tatea intervenţiei lui, încît şi partidul revoluţio
nar german crede că realizarea societăţii viitoare 
se va face tot prin intervenţia statului. 

Simţul subordonării individului la ordinea de 
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s t a t şi a] disciplinei militare par congenitale la 
Poporul german. 

Istoria poporului francez ilustrează mai bine de-
Cit oricare alta tipul organizării centralizate de stat 
Şi răzvrătirea Împotriva acestei iorme. Franţa a 
m e r s pe calea supunerii şi a revoltei; convul
s i e ei periodice au clădit progresul pe mor
minte. Franţa este ţara care şi-a adorat mai mult 
91 Şi-a sfărmat mai des idolii : de aici nerespec-
terea tradiţiilor în patria „Revoluţiei franceze". 

| w Din acest punct de vedere, Anglia formează 
s. " n contrast izbitor cu vecina ei de peste Canal. 
. <\ P r °g resu l aici s'a făcut fără zguduiri violente şi 

^ fără sfărmarea tradiţiilor. Cauza e tot acea Inăs-
v>s. c ută independenţă a cetăţeanului englez, pentru 

respectarea căreia el veghează necontenit. 
Cetăţeanul francez rabdă Încălcarea libertăţii lui 

^ af\oi îşi scutură jugul prin răzvrătire, pentru a 
Pteca din nou capul mai ttrziu ; cetăţeanul en-
glez previne încălcarea libertăţii şi astfel n'are 
d e ce să se revolte. 

»fn Franţa şi Germania, cetăţeanul este o parte 
»dm maşina publică. In Anglia şi America, ce
tăţeanul este privit, In primul rînd, ca cineva 
«din corpul care guvernează (governing body)*). 

* 

încă o caracteristică a vieţii publice engleze, 

<Wt H 1 a e d ^ < i U C a t ! o n o f t h e A m e r i c a n Citizen, by Presi-

QtjCUVf. ."\^ 
-«-ar 
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faţă de cea de pe Continent, e varietatea şi lipsa 
aparentă de simetrie estetică şi intransigenţă lo
gică a instituţiilor. 

Această lipsă de simetrie însă ocroteşte (poate 
e condiţia indispensabilă chiar) mult mai bine li
bertatea individuală a cetăţeanului în Anglia, decît 
centralizarea simetrică a statului de pe Continent. 

Cînd vom studia de aproape organizarea sis
temului şcolar, vom vedea că acest sistem ar 
putea fi caracterizat in primul loc prin o totală 
lipsă de sistem : şcoli de acelaşi grad cu pro
grame deosebite, cu orarii deosebite, cu un nu
măr de clase neegale... Curioasă nedumerire pro
duce, la început, acest lucru asupra unui vizitator, 
deprins cu organizarea simetrică a şcolilor de 
pe Continent,—organizate toate după un singur 
plan, izvorîte toate din o singură concepţie, miş
cate toate de un singur motor central —statul. 

Levasseur spune că în Franţa singurul regu
lator al tuturor şcolilor e ceasornicul Ministrului 

Lipsa aceasta aparentă de sistem, In organi 
zarea şcolilor din Anglia, a făcut pe mulţi să 
nu înţeleagă valoarea şcolilor engleze. 

Şcolile în Anglia nu sint ale statului ci ale 
cetăţenilor; ei le administrează (governing bodies 
of managers), ţinînd seamă de interesele îocale şi, 
vom vedea cum, chiar şi de cele individuale : 
şcoala e pentru elev, nu elevul pentru şcoală. 
Statul intervine în întreţinerea şcolilor cu subvenţii 
(grants) şi cu sfatul său competent, în ce priveşte 
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^unoştinţile tecnice de organizare. El poate-să re-
iuze subvenţia unei şcoli, dacă acea şcoala nu ac
ceptă condiţiile propuse de autoritatea centrală ; 
Şcoala nesubvenţionată însă are deplină libertate 
"de a se organiza cum vor cetăţenii din locali
tate, de a Introduce orice program şi orice orar : 
statul n'are dreptul să o închidă. 

Nicăiri contribuţia bănească a statului pentru 
educaţia publică nu e atît de bogată ca în An
glia*), şi nicăiri amestecul statului în organiza
rea sistemului de educaţie publică nu e, în prin
cipiu, aşa de redus ca în Anglia. Singurul mij-
1 Q C, prin care statul a putut interveni in organi
zarea şcolilor, a fost oferirea subvenţiilor. Inter
venţia aceasta ia îorma unui contract : în schim
bul subvenţiei primite, şcoala primeşte controlul 

I Veniturile anuale ale şcolilor publice de toate gra-

Subvenţiile (grants) acordate de stat şcolilor de toate 
«nuiele din Marea Britanie şi Irlanda : 400,000,000 lei 

Aceiaşi sumă o varsă şi comunele- din 
npozite speciale puse pe cetăţeni (rates): 400,000,000 lei 

zp^ e " 1 ' U r i l ° ? c o l i l o r d e l a dobînzile în-
do ixJ 0 r Endowments şi trusts), afară 

"Clădiri şi locuri întrebuinţate: 75,000,000 lei 
U l n t a *ele şcolare (fees), aproximativ : 25,000,000 iei 
r r . 900,000,000 lei 

cheif , . l l e polare absorb alte sume în iiecare au, din 
iiPnt extraordinare: în 1886, de pildă, suma cheltuită 
i "ntru clădiri şcolare a fost de 50,323 802 lei. 
1 5 Q 0 " ' p r e s a n t de ştiut că, din cele 900,000,0!>0 lei, 
Oamt •? *e.' o s t e v e n i t u l celor două universităţi din 
dela t e ş ' Oxford, numai din dobînzi şi taxe şcolare— 
•Grnqj. „ n u Primesc nimic. (The Educational Systems of 

u Britain and Ireland, Graham Balf )ur, Appendix D. 



2 0 DIN CIVILIZAŢIA ENGLE7.X 

statului şi anumite programe şi regulamente ofi
ciale. In privinţa programelor, administraţia cen
trală totdeauna acceptă propunerile locale de mo
dificare, motivate. 

Impunerea necondiţionată a statului In organi
zarea şcolilor ar Însemna atingerea libertăţii de 
conştiinţă a cetăţenilor, o libertate fără care En
glezul nu poate trăi. 

„Nu putem exista îără dreptul de a ne exprima 
„liber asupra chestiunilor de morală şi religie. 
„Pentru marea masă a poporului englez nimic nu 
„se poate compara cu acest drept. Mai bine mi-
„zerie, mai bine închisoare, măi bine dezastru 
„naţional, decît o mărginire a libertăţii de con-
„ştiinţâ. Şi libertatea de conştiinţă implică liber
tatea de a învăţa ceiace tu crezi. Şi libertatea 
„de a învăţa ceiace tu crezi implică varieta
t e a de şcoli. Şi varietatea de şcoli înseamnă 
„lipsa unui sistem simetric, ordonat, uniform şi 
„eftin. In scurt, idealul englez al unui sistem na
ţional de educaţie este un lucru cu mult mai 
„complex declt idealul curent german ori fran-

pg. 292; Memorandum and Tables for the Conference of 
Local Education Authorities on Education («rants. Dec. 
1908. L. C. O. şi Iteports from those Universities and 
University colleges in Great Britain which participated in 
the parliamentary grant for university colleges in the 
year 1906—7. Board of Education). Toate aceste sume se 
cheltuesc numai pentru şcoli publice. Şcoală publică în 
Anglia se numeşte orice şcoală, care nu e condusă pen
tru un folos privat: astfel orice şcoală cu avere proprie» 
şcoală publică. Şcoală privată e aceia care aparţine cuiva 
si e condusă pentru a realiza venituri acelei persoane. 
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j>cez. El nu ţinteşte la uniformitate pe baza unei 
«mijlocii intelectuale ridicate, ci la o sinteză de 
^tipuri deosebite de şcoli, ajungînd, prin liberta
t e a de desvoltare. Ia idealurile lor caracteristice 
»de perfecţionare. Şi nu poţi avea şcoli bune, 
»iără libertate pentru şcoli rele, de asemenea. In 
»scurt, noi trebue să plătim pentru libertate cu 
»preţul tolerării neajunsurilor" *). 

Această pasiune a cetăţeanului englez pentru 
"bertatea de conştiinţă a oprit impunerea vacci
nării obligatorii în Anglia. 

Nicăiri cetăţeanul englez nu cedează întâieta
tea lui faţă de stat,—cu ăttt mai mult în organi
zarea şcolilor. Şcoala în adevăr e o instituţie po
rnea : Biserica s'a servit de ea pentru cultiva-

r e a şi propagarea idealurilor ei ; Statul nu s'a 
uPtat în mod cu totul dezinteresat ca să se sub
due el în organizarea şcolilor. 
«Acum, spune marele pedagog Rein, educaţia 

^.Publică este chemată ca aliat al Statului şi al 
"Oisencii. Statul vrea să îndrumeze educaţia pub
lică ca aliat al său pe cîmpul de luptă împo-
"triva curentelor, care ameninţă să-i surpe pute-
«rea; Biserica încearcă să recucerească prin in
strucţia religioasă ceiace a pierdut în popor", 

ată încă un argument, pentruce şcoala în 
nS'ia trebue să fie a cetăţenilor şi nu a sta

lului. 

' R - P- Scott : What is secondary Education ? pg. 28. 
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Orice intervenţie a statului în Anglia este pri
mită de cetăţeni cu multă precauţie. 

Cit de respectată e libertatea personală a cetă
ţeanului, în această ţară, se poate simţi şi din micele 
detalii ale vieţii zilnice—şi aceste sînt caracteris
tice. Mă aflam şi eu la picioarele columnei lui 
Nelson, intre cei 150.000 de oameni din Trafal
gar Square, veniţi să protesteze împotriva exe
cutării lui Ferrer (tn Anglia sint permise întru
nirile sub cerul liber). Unul dintre oratori, acu-
zînd pe regele Edward că n'a intervenit pentru 
graţiarea unui martir al cugetării, spune că pen
tru această jignire a mhidriei britanice regele ar 
merita soarta lui Ferrer. O protestare se ridică ;. 
gardiştii intervin... pentru a garanta libertatea cu-
vîntului —acelui care cerea împuşcarea regelui. 
Oratorul era cetăţean şi avea dreptul să-şi spue 
părerea.—„Mai bine dezastru naţional decit măr
ginirea libertăţii de conştiinţă !..." 

Idealul cetăţeanului englez e întărirea caracte
rului şi desvoltarea integrală a individualităţii 
lui. Acest ideal a fost păstrat in societatea şi 
şcoala engleză, atunci cînd pe Continent instruc
ţia înlocuise educaţia ; el e urmărit cu persistenţă 
şi acum, cînd pe Continent specializarea timpu
rie ştirbeşte desvoltarea omului şi formarea ca
racterului. 

Respectarea desvoltării integrităţii personale 
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este caracteristica sistemului de educaţie englez ; 
Ştirbirea acestei integrităţi este defectul recunos
cut al sistemului de educaţie german. 

Poate nu e nepotrivit să reproduc aici o frază 
a unui profesor universitar japonez, care în anul 
acesta a condus o misiune didactică, trimisă de 
guvernul japonez, pentru a studia organizarea şco-
''lor din Londra : „Noi, cînd voim să facem din 
«copiii noştri savanţi, specialişti, îi trimitem în 
«Germania, cînd însă votm să-i facem oameni 
»»' trimetem în Anglia". 

Las cuvintul unui renumit scriitor englez să 
tacă paralela între aceste două mari popoare. I-
r°nia fină şi mîndria superbă a scriitorului nu 
îa]Şifică caracterizarea justă a celor două naţiuni: 

•.Germanul este din fire student : el ciupeşte 
«Ştiinţa cum puii de găină ciupesc grăunţele. Pu
nerea lui de înghiţire e enormă, şi cea de asimi
lare de asemenea mare. El umblă după ştiinţă 
«cum umblă cînii prin gunoae după cioalane. Ni-
» m i c nu scapă fălcilor lui încăpătoare. De fapt 
«lumea nu există decît pentru a procura hrană 
«acestui vorace animal. El e mînat să caute hra-
»nă intelectuală în toate ungherele universului, şi 
»se întoarce cu tot felul de bucăţele neobicinu-
»Ue şi îărimiţe curioase in gura lui. 

•Poporul englez n'a fost şi probabil nu va fi 
«niciodată un popor de cugetători. Ii place ştiin-
»va, este adevărat, dar mai mult ca amator de 
* c î t c a profesionist. Sfera lui este lumea acţiunii 
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„şi puterea Iui puterea voinţii, a caracterului. I-
„dealul lui e exploratorul, războinicul ori omul 
„de stat—nu filozoful ori literatorul. Şi cu toate 
„acestea, acest popor de acţiune, —care ca naţi-
„une pune caracterul înnaintea intelectului,—a 
„dat lumii filozofi şi scritori care n'au egali. Nu 
„e straniu că Shakespeare, darul suprem al An-
„gliei la moştenirea intelectuală a Universului, 
„deşi foarte sărac în învăţătură,—este deliciul a-
„cestui popor intelectual german ?*)...Noi trebue, 
„socot, să ne mulţumim a merge îndărăptul Te
utonului în ce priveşte capacitatea intelectuală, şi 
„să avem încredere în însuşirile noastre speci-
„ale, care niciodată nu ne-au dat de sminteală 
„în luptă" ! **). 

Aceste însuşiri speciale ale poporului englez, 
însuşiri pe care s'a clădit imperiul britanic şi pe 
care se înnalţă aspiraţiile naţionale ale rasei 
anglo-saxone de pretutindeni, izvorăsc din pro
funda seriozitate a vieţii de familie şi a tăriei ca
racterului personal al cetăţeanului englez. Mo
rala politică engleză cere aceiaşi rigurozitate vi
eţii publice pe care o cere şi vieţii private ; mai 

*) Shakespeare e foarte cunoscut în Germania, unde a 
ajuns, se poate spune, îrapămîntenit. Un călător englez 
povesteşto că aflfndu-se în Germani;!, într'o conversaţie 
cu o doamnă, îi spune că el a vizitat locul de naştere al 
lui Shakespeare în Anglia. Doama rîdicîndu-şi mînole ex
clamă cu surprindere: „Ach, haben sie Shakespeare auch 
in England!". 

**) R. E. Hugues : The Making of Citizens, pg. 329 
şi 830. 
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mult, nici nu poate admite o viaţă publică înnaltă 
fără o viaţă privată virtuoasă : 

„Baza prosperităţii unei ţări, spune un istoric 
«englez, stă în viaţa domestică curată, în integ
r i t a t e a comercială, în o măsură înnaltă a valorii 
«morale, in moravuri simple, în curaj, simţ de 
«dreptate, în oarecare sănătate şi moderaţiune în 
«judecată, care izvorăşte tot atît de mult din ca
r a c t e r cit şi din intelect. Dacă voeşti să-ţi faci 
«o înţeleaptă judecată despre viitorul unui po-
«por, observă bine dacă aceste însuşiri sint în 
« creştere ori în descreştere". 

„Observă în special ce însuşiri se preţuesc mai 
«ales în viaţa publică. Se dă caracterului o im-
«portanţă mai mică ori mai mare? Sînt acei care 
«ocupă situaţiile innalte oameni, despre a căror 
«viaţă privată, un judecător competent ar putea 
«vorbi cu respect adînc ? Sînt ei oameni de 
.convingere sinceră, viaţă con-ecventă, integri
t a t e indiscutabilă?... Numai observînd acest cu-
«rent moral, vei putea intrevedea viitorul unui 
«popor" *). 

Iată idealurile naţionale ale acestui popor. Vom 
vedea cum el a ştiut să-şi organizeze sistemul 
ue educaţie publică, pentru a sădi aceste idealuri 
în inimile tinerelor generaţii. 

Innainte însă de a intra in descrierea organiză-

*) Lecky: The Political Value ol History. 
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rii sistemului şcolar englez, vom întlrzia încă pu
ţin asupra a două caracteristice foarte distinctive 
ale societăţii şi şcolii engleze : 

1) Sporturile cu jocurile şi 2) religia. 
.Sporturile şi religia ocupă atît de mult loc în 

viaţa societăţii engleze, in cît ar fi fost nenatu
ral ca ele să nu aibă un loc de onoare şi în 
şcoală, de orice grad ar fi ea. 

Nimic nu-1 poate împiedeca pe englez dela par
tida lui de criket, de foot-ball ori de golf. Actu
alul prim ministru al Angliei, Asquith, în tim
pul uneia din cele mai acute crize politice pe 
care a avut-o această ţară, nu-şi părăsea partida 
de golf-ziarele o anunţau regulat. Toate ziarele 
engleze au zilnic consacrate pagini întregi pen
tru partidele de cricket, foot-ball, hockey, golf.. 

Nimic mai curios şi mai neînţeles pentru un 
continental decît această importanţă exagerată ce 
se dă sporturilor în Anglia. Ai crede că Engle
zul are prea mult timp de pierdut şi de aceia 
şi-1 petrece în distracţii. Concepţia însă despre 
valoarea şi importanţa sportului în viaţă, în An
glia, se deosebeşte fundamentul de concepţia 
noastră, şi de aceia în nici o ţară din lume 
sportul nu are o aşa de înnaltă importanţă : 

„Vigoarea caracterului englez vine în parte din 
„ereditatea rasei, în parte din practica muncii 
„încordate, şi în cea mai mare parte din fap
t u l că clmpurile de joc sint atît de răspîndite, 
„şi sint locurile celor mai aprige lupte pentru 



_ _ EDUCAŢ1UNEA ŞI VIAŢA PUBLICĂ 2 ? 

«supremaţie, îndemânare şi putere ce se pot ve-
»dea j n v r e . 0 p a r t e a lumii" *). 

Un alt scriitor : „E tot atita educaţie în a 
»]uca o partidă de ioot-ball cit în a traduce o 
«carte din Virgil. Cine va spune câ exercitarea 
„în mişcări ritmice şi graţioase nu merită să 
«stea alături de sintaxă?". 

Altul : „Germanii au filozofia jocului, Englejii 
«au o iubire intuitivă a lui; şi iubirea e o forţă 
«mai mare decit filozofia. Tinerii Engleji nicio-
«dată nu joacă ca să-şi lărgească plămînii, să-şi 
«activeze circulaţia sîngelui, să-şi desvolte muş-
«chii, să-şi înfrumuseţeze expresia, să capete gra-
»t>a corpului, să-şi sporească şi să-şi rafineze pu-
«terile intelectuale ori să devie bărbaţi curagioşi 
«Sl cavaleri. Ei joacă cu entuziasm, din iubire 
«Pentru joc, şi toate aceste foloase şi încă şi al
bele rezultă din joc". 

Iată ce spune programul analitic oficial al şco
lilor elementare engleze în privinţa exerciţiilor 
fizice : 

«Exerciţiile fizice trebue să aibă un îndoit efect : 
«Pe deoparte un efect fizic, iar pe de alta un efect 
»*nental şi moral. Exerciţiile fizice, dacă sînt bine 
«conduse, au de efect de a desvolta în copii o dis-
«Posiţie veselă, agerime, hotărîre, concentrare şi 
«un perfect control al minţii asupra corpului... 
«Exerciţiile fizice vor pregăti pe elev ori pe e-

) J« L. Hugues : Dickens as an Educator pg. 82. 
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„levă să-şi îndeplinească datoriile vieţii cu vi-
ogoare şi succes... Exerciţiile fizice sînt nece
s a r e nu numai pentru desvoltarea corpului, dar 
de asemenea şi pentru desvoltarea minţii şi ca
racterului" *). 

Această înnaltă valoare educativă, pe care En-
glejii o dau sporturilor şi jocurilor, explică ma
rea importanţă ce li se dă în şcoală şi societate. 
Mulţumită cultului jocului, în şcolile din Anglia 
n'a dominat niciodată acea atmosferă de mînăs-
tire, care atîta timp a înăbuşit şcolile din Franţa, 
şi nu s'a putut produce deprimarea sufletească 
a surmenajului intelectual 

Un călător oriental, spune Sir John Lubbock, 
azistînd la o partidă de cricket, iu mirat cind i 
se spuse că jucătorii sint tineri bogaţi. „Pentruce 
ei nu plătesc pe alţii nevoiaşi să facă o muncă 
atît de grea", întrebă el. 

In adevăr, vigoarea extraordinară pe care o des-
voltă Englezul, şi în jocuri, impresionează adînc, 
mai cu seamă pe un oriental. Taine, în „Notes 
sur l'Angleterre", adeseori îşi arată admiraţia şi 
uimirea pentru acest „animal robust şi viguros". 
Şi doctoriile, exclamă Taine, trebue să i se dea 
în doze care se dau cailor pe Continent. 

* 
Religia ocupă un loc încă mai însemnat în 

*) The Syllabus of Physical Exercises for PuMic Ele
mentary Schools, 1909. Board of Education. 
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viaţa societăţii engleze ; dar şi în credinţă En
glezul are caracteristicele lui distinctive. In ni
mic nu-i acest popor mai intransigent decît in 
materie de libertate a conştiinţii:—„Mai bine de
zastru naţional decît mărginirea libertăţii de con
ştiinţă |« 

Englezul e religios, dar pune libertatea mai 
Presus de religie. 

Franţa în 1886 a alungat religia din şcoală pe 
motivul că „Statul nu are nimic a face cu lumea 
viitoare". Argument caracteristic pentru o ţară în 
c a re şcolile, principial, sînt ale statului nu ale 
cetăţenilor. 

m Anglia, în 1870, dată epocală în istoria în-
vaţămintului englez, aproape deodată se crează 
V r e o 5000 de şcoli elementare. Ce religie să se 
Predea în aceste şcoli ? Poate statul să impue o 
°rmă de credinţă, intru cît nu-i o religie creş

tină universală ? Are statul dreptul să introducă 
r e ligia oficială a Bisericii Angliei? Răspunsul a 

o s t că statul a recomandat Biblia—fără comen-
r de oarece nu-i nici o formă de religie creş

tină universală. Argumentul e cu totul caracte-
n s t i c şi fundamental deosebit de cel din Franţa: 
s t a tul respectă libertatea de conştiinţă a cetăţe-

1 or. Miilor de şcoli vechi (non-provided scho-
SJ, care deja existau şi care fuseseră întemeiate 

societăţi religioase, li se respectă libertatea 
gioasă, chiar după ce statul intervine cu sub

i ţ i i (grants) anuale pentru susţinerea lor. Şi 
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dacă azi este un curent să se introducă şi aici Bib
lia fără comenlar, — acesta e tocmai în numele 
libertăţii conştiinţii. 

Ceiace captivează pe Englez în religie nu e 
dogmatismul şi sectarismul, ci acel sentiment 
profund omenesc al nimicniciei şi atîrnării noastre. 

Prin acest sentiment omul poate eşi din cer
cul aspru al luptei vieţii şi să-şi înduioşeze su
fletul în faţa eternităţii : poate deveni mai bun, 
mai blind, mai înţelegător şi mai ertător. 

Biblia pentru Englez nu-i decît mijlocul prin 
care omul se poate înnălţa la această stare su
fletească, de aceia în şcolile engleze ea e intro
dusă fără comentar. 

Impresia copleşitoare ce ţi-o lasă predicile ma
rilor oratori ai anvonului din St. Paul's Church 
şi Westminster Abbey, te face să înţelegi reli
giozitatea englezească, aşa de curioasă pen
tru noi. 

Pentru fiecare Duminecă, bisericile îşi anunţă 
de mai înnainte, prin ziare, numele predicatori
lor şi subiectele predicicilor ce se vor ţinea di
mineaţa, amiaza şi seara. Intre aceste subiecte 
poţi găsi şi titluri ca : teoria evoluţiei, a eredi
tăţii, libertatea voinţii... Sint predicatori celebri, 
pe care anume vin să-i asculte oameni din co
lonii îndepărtate de pe alte continente. 

Noi înţelegem cu totul altăceva prin religie, 
de aceia nu pricepem religiozitatea engleză şi nu 
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Putem pătrunde marea putere educativă a spiri
tului religiei. 

Nu dogma e esenţa religiei creştine pentru 
t-nglez, ci sufletul omenesc însuşi. Doctrina poate 
s ă fie contestată, discutată: fiecare are dreptul 
s « o înţeleagă cum vrea, să o critice cum vrea, 
să se grupeze deosebit în Biserică aparte. 

In zilele de sărbătoare, în fiecare colţ de stradă, 
întâlneşti grupuri de credincioşi cu un predica
tor şi o mică orgă în mijlocul lor: e o nouă Bi
serică independentă sub cerul liber. 

Religia creştină nu constă în dogmele şi doc
trinele din cărţile sfinte, ci într'un sentiment e-
tern omenesc, veşnic acelaş. 

tată ce spune unul din marii reprezentanţi ai 
Şcolii engleze : 

»In sistemele noastre de educaţie nu trebue să 
«nesocotim că iubirea şi sinceritatea, temperanţa, 
» ucuria şi întristarea, iubirea de Dumnezeu, 
» darea î n durere, sînt lucruri care se învaţă ; 
» c ă prin perfecţionarea intelectului nostru nu tre-
» u e să lăsăm caracterul nostru naţional să su
f e r e " . 

Un altul : 

„ţieligia nu se poate preda ca o lecţie de is-
» rie o r i gramatică. Repetiţia catehismului ori 
«cetirea evangheliei nu este religie. Religia este 
«ceva mai subtil, mai intim, mai pătrunzător. Ea 
«vorbeşte şi minţii şi sufletului. Ea se găseşte 
» l n Permanenţă în şcoală. Ea se reflectează din 
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„paginile cărţii de cetire. Ea se hrăneşte prin 
„rugăciunile zilnice, cu care munca zilei începe 
„şi se sfîrşeşte". 

In Anglia lumea se duce la biserică pentru re
culegere şi înnălţare sufletească, nu pentru dogma 
creştină. 

Şcolile au capele: la Oxford şi Cambridge 
fiecare colegiu are biserica lui proprie ; multe 
din ele sînt adevărate catedrale, cu renume în 
istoria arhitecturii universale. 

Iată un fragment din o predică ascultată la 
Harrow : 

„Răsplata de a servi omenirea este totdeauna 
„Crucea. Lumea sfarmă inima celor mai mari 
„binefăcători ai ei, şi apoi, după o zi, le ridică 
„monumente pe morminte. Dacă voiţi să înnăl-
„ţaţi epoca în care trăiţi, trebue să trăiţi dea
supra ei, şi a trăi deasupra ei înseamnă a nu 
„fi înţeles, şi poate persecutat. Dar vă spun că 
„singurul mijloc de îndreptare, fie într'un stat ca 
„Anglia noastră ori într'o şcoală, stă în devo
rarea acelora, fie ei numai doi ori trei indivizi, 
„care îndrăznesc a încerca să îndrepte viaţa to
varăşilor lor, şi mai mult încă a lor proprie 
„prin căutarea luminii legii eterne a lui Dumne-
„zeu". 

Ce lecţie de morală poate contribui mai mult 
la formarea sentimentelor sociale şi întărirea ca
racterului 1 
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Mai presus de toate, sistemul de educaţie en
glez ţinteşte să întărească caracterul şi să dez
volte complect individualitatea Sistemul englez 
menţine echilibrul între fizic şi intelect ; el ţine 
seamă că omul e ireductibil şi că educaţia fizică 
Şi intelectuală se complectează reciproc : sînt nu
mai două capitole din educaţia omului. Pană şi 
In bibliotecile publice, în Anglia, găseşti ală
turi : sala de lectură, , sala de gimnastică şi 
scrimă şi basenul de innotat; iar cîmpurile de joc 
nu lipsesc nici dela universităţi. 

întronarea educaţiei în locul instrucţiei, în şco
lile de pe Continent, s'a îăcut prin influenţa sis
temului englez de educaţie: „Instrucţia trebue 
să înceteze în şcoli ca să înceapă educaţia", a 
exclamat cam drastic un mare proiesor englez ; 
'ar definiţia dată de Emerson e încă şi mai ca
racteristică pentru sistemul de educaţie englez: 
„Educaţia este ceiace rămine, cînd tot ce-a fost 
«Învăţat la şcoală se uită. (Education is what re-
Kmains when all that was learned at school is 
«forgotten)". 

Principiul educaţiei engleze e activitatea prin 
sine (self-activity): numai activitatea proprie lasă 
urme. Sistemul seminarial al universităţilor ger
mane, bazat pe acest principiu, e de origină en
gleză : mult mai de mult îl au Cambridge şi 
Oxford Din acest punct de vedere, un profesor 

8 



Si DIN CIVILIZAŢIA. ENCLEZA 

suedez, care a vizitat şcolile din Germania şi 
Anglia, a caracterizat astfel şcolile din aceste 
două ţări : „In Germania se lucrează foarte mult 
pentru elevi, în Anglia foarte mult lucrează e-
levii". 

In Germania, în adevăr, profesorul a ajuns la 
pasiunea şi adoraţia metodului : aplicarea meto
dului a devenit primul scop, iar sala de clasă 
un laborator de experienţă metodologică. 

E adevărat că nici o ţară din lume n'a reuşit 
să perfecţioneze atît de jnult tecnica metodolo
gică în şcoală, şi să aibă profesori atit de bine 
pregătiţi pentru mînuirea tecnicei ca Germania ; 
dar e tot atît de adevărat că, personalitatea di
dactică a profesorului german e mult mai puţin 
reliefată decît a colegului său din Anglia, şi 
chiar mai puţin decît a colegului său din Franţa, 
deprins şi el să se mişte numai după circulările 
ministeriale, — în adevăr, cele mai clare din 
lume, —observă ironic un scriitor englez. 

Fără îndoială că tecnica pedagogică în şcoală 
e un lucru de căpetenie în organizarea unui sis
tem de educaţie publică, dar cine poate con
testa că personalitatea profesorului e de o im
portanţă fundamentală ? 

In Anglia şcoala nu-i decît locul unde începe 
educaţia omului, care trebue să se continue în 
societate prin self-education : şcoala nu e deta
şată de societate ca pe Continent. 

Este un lucru cunoscut că nici un popor pe 
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lume nu are această putere de self-education ca 
poporul englez. 

Gentleman-ul englez (well educated man) se 
găseşte în toate clasele sociale... nu lipseşte nici 
în clasa muncitorilor. 

Este această însuşire izvorîtă din individualis
mul rasei ori formată de primul impuls al şco
lii? Edmond D<5molins se miră că în Anglia o-
mul ridicat de jos, prin el însuşi, ajunge să nu 
se deosebească de clasa aristocratică prin no
bleţă manierelor, pecînd îmbogăţitul francez tot
deauna păstrează vulgaritatea parvenitului. 

Şcoala în Anglia nu ţinteşte să dea oameni 
complect formaţi, ci oameni care să fie în stare 
să se formeze singuri. Şcoala prepară pentru vi
aţă nu numai pentru o parte a vieţii; ea nu 
caută să îngrămădească o mare cantitate de în
văţătură ci să desvolte o mare putere de a în
văţa ; nu să dea oameni săturaţi de ştiinţă ci oa
meni însetaţi de ea şi entuziaşti pentru lupta vi
eţii. 

In fiecare şcoală din Franţa stă cu mîndrie la lo
cul de onoare un exemplar din Drepturile omu
lui. 

In şcolile din Germania adeseori ceteşti pe 
tabele de marmură numele foştilor elevi, care au 
picat cu glorie pe cimpul de luptă în războiul 
cu Franţa. 

In şcolile din Anglia, pe placarde lipite pe 
perete, ceteşti inscripţia : „Idealul nostru e carac-
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terul" („Our idea! is character-), cu lămuririle 
numerotate : 1. un innalt simţ al datoriei, 2. o 
simpatie largă, 3. o judecată sănătoasă, 4. iubire 
de muncă, 5. originalitate cît mai mare, 6. cre
dinţă în continua lege a progresului, 7. stăpînire 
de sine *), 8. hotărîre în urmărirea scopului, 9. 
credinţă in bunătatea altora, 10. un caracter 
tare. 

Fiecare memento din aceste trei evoacă no
bile şi caracteristice suggestii ; cel englez însă 
e mai precis, mai individualist şi mai... pozitiv. 

Fiecare sistem de educaţie publică din aceste 
trei ţări caută să pregătească tinerele generaţii 
pentru viaţă, în conformitate cu tradiţiile, aspi
raţiile şi însuşirile popoarelor respective; faţă 
insă de drepturile individualităţii, fiecare din a-
ceste sisteme ocupă locuri deosebite: 

Sistemul francez nu reuşeşte să formeze echi
librul sufletesc al tinărului. Şcolile de toate gra
dele in Franţa, spune Max Leclerc, în loc să 
producă cetăţeni pregătiţi pentru viaţa liberă, 
oameni în stare să se conducă singuri, carac-

*) Foarte mare importanţă se dă acestei însuşiri (self-
control) în societatea engleză. Ea formează criteriul de 
stabilire a valorii personale. Dupăcum stăpînirea de că-
tră om a forţelor oarbe ale naturii dă măsura civilizaţiei 
omenirii în o epocă dată, tot astfel puterea de stăpînire 
a omului asupra impulsiilor lui proprii dă măsura civili
zaţiei personale în cazurile individuale. 
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tere hotărîte şi tari, produc revoltaţi şi fiinţi fără 
voinţă. Sistemul şcolar francez, deşi condamnat 
de experienţă şi atacat de autorităţi ca Laprade 
Sacy, Montdgut, Taine, Maneuvrier, Leclerc, La-
visse a păstrat pană azi caracterul anacronic 
faţă de celelalte instituţii naţionale. Şi azi se 
poate spune despre şcolile franceze ceiace spu
nea Maneuvrier în 1888, că Franţa îşi prepară 
pe viitorii ei cetăţeni în închisori, şi că este o 
contrazicere absolută între sistemul politic şi cel 
pedagogic în ţara Drepturilor omului. 

„Educaţia pentru libertate încă n'am înce
put-o", spune Lavisse, vorbind de sistemul de 
educaţie francez. Tînărul care părăseşte liceul 
francez, spune Maneuvrier, sufere de infirmităţi 
morale eşite din aceiaşi boală... atrofia voinţii 
o dorinţă bolnăvicioasă de viaţă de plăceri, ca 
a unui scăpat din închisoare ; descurajare şi re 
voltă împotriva autorităţii constituite; şi nepu 
tinţă de a trăi fără sprijinul acestei autorităţi 
Toţi sînt azi de acord că şcoala franceză nu produ 
ce sănătatea morală eşită din echilibrul sufletesc 

Sistemul german de educaţie ia mai mult în 
seamă interesele Statului decît drepturile perso
nalităţii. Edmond Demolins e însă nedrept cînd se 
sprijină pe celebrul discurs al împăratului Wilbelm 
din 1890, pentru a critica sistemul de educaţie ger
man, deşi protestările împotriva spiritului sistemu
lui de educaţie german, ridicate de autorităţi de pri
ma mînă, sînt foarte legitime. Sistemul german cir-
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cumscrie prea mult orizontul vieţii individuale, 
pană aproape de sfera unei profesii; prea puţin 
ţine seamă de individualitate pentru a realiza ni
velarea de trupă. Prea multă atmosferă de regi
ment şi de castă domină în şcoala germană. Noi 
admirăm foarte mult ordinea şi disciplina din 
şcolile germane ; sacrificiile individualităţii însă, 
făcute pentru a obţinea această uniformizare, 
provoacă multe şi întemeiate protestări în Ger
mania. 

Sistemul de educaţie englez e mult mai greu 
de a fi caracterizat decît cel francez şi german ; 
el nu e produsul intervenţiei de stat, izvorît sis
tematic din o concepţie centrală. In el se oglin
deşte individualismul anglo-saxon ca în toate 
instituţiile engleze. „El nu ţinteşte la uniformitate 
„pe baza unii mijlocii intelectuale ridicate, ci la 
,o sinteză de tipuri de şcoli deosebite, ajungînd, 
„prin libertatea de dezvoltare, la idealurile lor ca
racteristice de perfecţionare". In Anglia şcoala e 
pentru elev ; pe Continent pare că elevul e pen
tru şcoală. In Franţa şi Germania, „fabricarea 
cetăţenilor" e o industrie-monopol de stat; în 
Anglia şcoala e de fapt a cetăţenilor nu a statului. 

Sistemele de educaţie francez şi german pro
duc membri clasificaţi ai statului ; cel englez 
produce cetăţeni independenţi ai lumii. 

Tinărul german duce cu el din şcoală respec
tul pentru autoritatea constituită şi simţul dato
riei faţă de locul pe care îl ocupă în organi-
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zarea complexă a statului : el trăeşte ca un cla' 
sificat conştiincios. 

Tinărul francez duce cu el amintirea regimu
r i de închisoare, cu toate că In şcoală i s'a in
durat „Drepturile omului", de care apoi se răz
bună prin lipsa de respect cătră autoritatea cons
truită şi prin spiritul de revoltă. 

Tînărul englez părăseşte şcoala cu mai puţine 
cunoştinţi decît cel francez şi mai puţin disci
plinat decit cel german, dar în schimb are o ne
măsurată energie fizică, o mult mai mare elasti
citate intelectuală, *) o putere de a urmări cu te
nacitate studii grele, şi un interes şi-o sete pentru 
a mvăţa şi a se perfecţiona, care surprind pe ob
servator. 

Tocirea personalităţii e defectul comun al sis-
emelor de educaţie francez şi german; dezvol-
area personalităţii e caracteristica de căpetenie a 

sistemului englez. 
lînărul englez intră în viaţă ca om complect, 

c a cetăţean neatîrnat cu îndrăzneala, entuziasmul 
Şi vigoarea de a duce lupta pe seama lui pro-
Pne, oriunde şi în orice împrejurări. El intră în 
V l a ţ ă mai puţin specializat decît tînărul german, 

ar cu o mult mai mare elasticitate de adaptare 
l a împrejurările găsite. 

E un lucru cunoscut că Francezul şi Germa-

) Vezi Prefaţa de Emile Boutmy dela volumul l'Edu-
^d«on en Angleterre de Max Leclerc. 
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nul devin rataţi cînd sint siliţi de împrejurări 
să-şi părăsească cariera pentru care au fost pre
gătiţi ; pecînd în Anglia nu arareori se întimplă 
ca unul şi acelaşi om să ilustreze chiar mai multe 
cariere în viaţa lui. Fără îndoială că şi sistemul 
de educaţie contribue la formarea acestei carac
teristice naţionale a poporului englez. 



II 

Intervenţia Statului şi iniţiativa privată în 
organizarea educaţiunii publice 

Una din cele mai de căpetenie caracteristice 
ale veacului trecut e desigur importanţa ce au 
căpătat pretuindeni problemele de educaţie. In 
toate ţările din Occident, strădănuinţi mari s'au 
Pus pentru organizarea educaţiunii publice, şi 
azi, budgetul instrucţiei în diferitele state a ajuns 
sâ nu fie întrecut declt de cel al armatei. 

Vota. Noţiunea educaţie are un înţeles mai cuprinzător 
în Anglia decît pe Continent. Pe Continent şcoala, pană nu 
de mult, şi-a mărginit domeniul exclusiv la instrucţia pro
priu zisă—predarea cunoştinţilor: de aici numele de Mi
nister de Instrucţie dat autorităţii şcolare centrale. In 
•Anglia şcoala a dat întotdeauna precădere educaţiei pro
priu zise— formării caracterului—subordonînd şi conto
pind instrucţia în sfera educaţiei: de aici numele de 
Board of Education dat autorităţii şcolare superioare. 
Astfel pecînd, de obiceiu, pe Continent instrucţia şi edu
caţia sînt noţiuni clar deosebite, în Anglia, în general, a-
ceste două noţiuni se contopesc în noţiunea education, 
care nu priveşte numai desvoltarea exclusivă a unei părţi 
"in om, ci formarea cnmplectă a omului—the making of 
nan. ' ' 
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A te cultiva se consideră acum nu numai o 
datorie cătră tine însuţi, ci o datorie publică : 
statul impune, sub constrîngerea amenzii, .învă-
ţămîntul elementar fiecărui cetăţean. La rîndul 
său, statul se consideră dator, faţă de cetăţeni, 
de a procura acest învăţămînt gratuit pentru toţi 
copiii în vrîstă de şcoală. 

Intervenţia statului în organizarea şcolilor are 
e vechime mai mare în Germania, unde regele 
Friederick Wilhelm, în urma dezastrului dela 
Jena, proclamă necesitatea răspîndirii culturii In 
masele populare : 

.Germania trebue să cîştige prin puterea inte
lectuală ceiace a pierdut în puterea materială. 
„Pentru acest scop, dorinţa mea este ca tot ce-i po-
„sibil să se facă, pentru a răspîndi şi perfec
ţiona educaţia poporului". 

lată o înfrîngere militară fericită ! 
Franţa recunoaşte mai tirziu necesitatea intro

ducerii învăţămîntului obligator ; iar în Anglia» 
până la 1870, nu i s'a recunoscut statului drep
tul de a interveni în organizarea educaţiunii 
publice. 

Fiecare din aceste trei ţări avea însă, înnainte 
de intervenţia statului in organizarea invăţămîn-
tului, vechi tradiţii de cultură. In lipsa unei au
torităţi centrale, iniţiativa particulară, diferitele 
societăţi şi corporaţii, şi mai cu seamă Biserica 
au fost factorii care au căutat, din timpuri vechi,, 
să lupte împotriva întunericului. 
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Cele dintăi şcoli au răsărit pe lingă mănăstiri. 
Unii dintre suverani şi marii bogătaşi au întemeiat 
şcoli şi au lăsat deosebite legate pentru întreţinerea 
lor. Reforma şi Renaşterea au fost pentru şcoli 
epoci de înflorire. Universităţile,—cele mai vechi 
de prin veacul al XII-a, —exercită de asemenea o 
mare influenţă culturală în Apus. 

In lipsa aceasta de orientare a iniţiativelor rez-
leţite, nu se pot închega sisteme de educaţie 
bine definite şi în măsură de a satisface nevoile 
culturale ale deosebitelor popoare. Biserica cato
lică ajunge, încetul cu încetul, să monopolizeze 
organizarea şcolilor, şi, din cauza caracterului ei 
internaţional, să împiedece dezvoltarea caracteris-
ticelor naţionale ale educaţiunii publice in dife
ritele ţări. 

Pentru Biserică, şcoala ajunge cel mai puter
nic instrument de stăptnire a conştiinţilor, de do
minare politică şi de propagare a idealurilor 
ei ; dar, în curînd, interesele şi idealurile Bise
ricii nu mai corespund cu interesele şi idealu
rile de emancipare ale societăţii laice. Biserica 
nu se îngrijeşte de cultura maselor: ele trebuiau 
să creadă, nu să se lumineze. Şcoala nu tre
buia să pregătească pentru viaţa actuală, să in
sufle interes pentru nevoile societăţii din jurul 
ei : de aceia clasele bogate găseau în şcolile Bi
sericii o atmosferă monastică, un program şi un 
regim şcolar, care strămutau interesele tinerilor 
cu 2000 de ani în urmă, şi li deslipeau de in-
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teresul vieţii societăţii în sînul căreia trăiau. Din 
această cauză Biserica menţine cultura din şco
lile ei la un clasicism exclusiv şi îndepărtează 
din interiorul ei orice preocupare de educaţie fi
zică:—„tot ce pierde corpul cîştigă sufletul''. 

Cînd în faţa puterii Bisericii se ridică puterea 
Statului laic, lupta pentru stăpînirea Şcolii nu se 
dă în mod dezinteresat, nici de o parte nici de 
alta : Statul voeşte să smulgă din mina Bisericii 
un instrument de dominare politică, un mijloc pentru 
propagarea idealurilor lui, a cărui valoare Bise
rica o cunoştea din o lungă experienţă istorică 
şi pe care ea, din instinct de conservare, nu vo
eşte să-1 cedeze. 

Procesul acesta intre Biserică şi Stat încă nu 
e terminat. In Germania, Statul împarte cu Bi
serica controlul în şcoală; în Franţa, Statul a a-
lungat Biserica din şcoală, dar Biserica nu 
pare resignată; în Anglia unde Biserica n'a e-
xercitat niciodată o dominare politică şi unde cre
dinţa în libertatea individuală a fost întotdeauna 
mai . puternică decît credinţa în Biserică, şcolile 
Bisericii şi cele laice (nonprovided şi provided 
schools) stau încă faţă în faţă: un compromis le 
asigură colaborarea paşnică la răspîndirea cul
turii în popor. 

E interesant de observat atitudinea statului în 
intervenţia lui pentru organizarea educaţiei pu-
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blice în deosebitele ţări pe Continent şi în Anglia. 
Statul, prin rolul său politic şi social, e un in

strument de dominare politică a unei clase asu
pra celorlalte, şi în acelaş timp, şi un regulator 
al intereselor tuturor claselor sociale. El funcţio
nează mai energic într'o direcţie sau alta, după. 
gradul de atîmare sau de independenţă a clase
lor de jos faţă de clasele stăpinitoare şi după. 
Puterea ce el o are, ca instituţie centrală admi
nistrativă, pană la un punct, de sine stătătoare. 

In felul cum intervine statul în organizarea e-
ducaţiunii publice în diferitele ţări, se oglindesc, 
în mod firesc, interesele claselor sociale, după 
raporturile lor de putere şi după relaţiunile de a-
tirnare a cetăţenilor faţă de puterea administra
tivă superioară. 

Nu toate statele intervin cu aceiaşi generozi
tate pentru răspîndirea culturii în diferitele pă
turi sociale : statul democrat al Americii de Nord 
oferă invăţămînt de toate gradele gratuit şi egal 
tuturor copiilor, din toate păturile sociale, pecînd 
statul conservator şi absolutist al Germaniei a 
organizat învăţămîntul privilegiat de clasă, de 
castă chiar. 

Fără îndoială, Şcoala de stat pe Continent e o 
instituţie politică: — „o fabrică de cetăţeni ai sta-
tului". 

Insă interesele actuale ale Statului ca şi inte
resele Bisericii nu corespund întotdeauna cu in-
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teresele permanente ale poporului; de multe ori 
aceste interese sînt chiar antagonice: 

„Acum, după cum am văzut că zice Rein, e-
„ducaţia este chemată ca aliat al Statului şi al 
„Bisericii—înţelegem educaţia din şcolile publice. 
„Statul voeşte să indrumeze educaţia şcolară ca 
„aliat al său pe cimpul de luptă împotriva cu
rentelor distrugătoare, care ameninţă să-i surpe 
„puterea ; Biserica încearcă să recucerească prin-
„mijlocul instrucţiei religioase ceiace a pierdut 
„în popor". 

Instituţiile de stat nu apără întotdeauna deo
potrivă interesele tuturor cetăţenilor: de aceia la 
Romani s'a înfiinţat tribunatul, la Greci adună
rile şi tribunalele poporului, la Engleji parlamen
tul şi juriul —toate instituţii care-şi trag autori
tatea direct din masa poporului, nu dela autori
tatea centrală a statului. 

Natural că răspindirea invăţămîntului elemen
tar în toate straturile sociale corespunde unui in
teres general. Sporirea mijlocie a cunoştinţilor 
omeneşti e o cauză directă de creştere a bogă
ţiei naţionale, în orice ţară. Capitalul naţional al 
unei ţări nu stă în ceiace de obiceiu se nu
mesc bogăţii naturale, ci în capacitatea produc
tivă a cetăţenilor ei. E evident însă că această 
capacitate productivă, in ultimul detaliu, e o ches
tie de lărgire a cercului conştiinţii. Din depozi
tul imens de cunoştinţi moştenite al omenirii, 
fiecare e silit de lupta vieţii să-şi însuşească mă-
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care o parte—să-şi întindă astfel cîmpul conştiin-
yii- Progresul istoric al omenirii nu e de fapt 
decit acelaşi lucru : prin orice descoperire ştiin
ţifică omul, pe deoparte cucereşte un colţ din 
domeniul lumii externe,—îi micşorează teritoriul 
necunoscut,—iar pe de alta îşi lărgeşte domeniul 
lumii interne —al conştiinţii. 

Cine poate fi împotriva sporirii bogăţiei naţi
onale ! Părerile se pot împărţi numai asupra în
trebării cui se cuvin aceste bogăţii. Sporirea ca
pacităţii productive a indivizilor dintr'o ţară nu 
contrazice interesele nimănui, ci tocmai dimpo
trivă : de aceia impunerea unui anumit grad de 
cultură tuturora e o datorie naţională. Dar cind 
lărgirea prea mare a orizontului poate să tre
zească mintea celor mulţi, atunci apar drepturile 
superioare ale statului, principiile immutabile ale 
moralei, tradiţiile istorice... drepturile sfinte ale 
trecutului. Atunci statele dau alarma primejdiei 
proletariatului intelectual, a „proletariatului ba
calaureaţilor", cum numea Bismarck cu dispreţ, 
această clasă de fermenţi ai nemulţumirilor so
ciale, pioneri ai lumii de mine. 

Pe Continent, intervenţia statului în organiza
rea învâţămînlului secundar şi superior a fost 
Provocată in primul rind de nevoile de organi
zare ale statelor moderne. Această organizare 
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în Franţa şi Germania s'a dezvoltat necon
tenit în direcţiunea unei numeroase biurocraţii ci
vile şi militare. Toată această biurocraţie statul 
o formează în şcolile lui, şi o formează după 
concepţiile izvorite din interesele lui de domi
nare. Şcoala ajunge un loc de pregătire pentru 
o carieră biurocratică : ea nu-şi propune să fa
brice cetăţeni care „să fie cineva în corpul ce
lor care guvernează", ci „indivizii care trebue 
să ocupe un loc în maşina statului". Atît de fă
ţiş se exprimă acest scop încît, în unele catego
rii de şcoli, tînărul trebue să se angajeze ca func
ţionar al statului înnainte de a fi primit în şcoală. 

Regimul din astfel de instituţii de cultură nu 
tinde a dezvolta însuşirile de independenţă a in
dividului faţă de stat, ci pe acele de supunere şi 
ascultare, însuşiri care recomandă frumos pe bu
nul funcţionar—civil ori militar. Şcoala nu tre
bue să se ocupe cu formarea şi întărirea carac
terului tînărului, de oarece viitorul cetăţean îşi 
va procura existenţa, fără luptă, lipit la vreuna 
din încheeturile vastului aparat al statului. 

Întărirea fizică a viitorului funcţionar nici ea 
nu-i necesară : un biurocrat n'are nevoe de o 
constituţie atletică. 

Iată de ce, pană nu de mult, scopul acestor 
şcoli se mărginea exclusiv la instrucţie—preda
rea de cunoştinţi. Şi numai din acest punct de 
vedere ele sînt superioare şcolilor din timpul a-
totputerniciei Bisericii. In ele tînărul se pregă-
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leştc în vederea serviciului statului, dupăcum în 
Şcolile Bisericii se pregătea pentru a fi servito
rul lui Dumnezeu. 

Tipul unor astfel de şcoli este liceul—Marele 
Internat—din Franţa, creat de Napoleon. In astfel 
de şcoli, în care singura preocupare e de a în
grămădi cît mai multe şi variate cunoştinţi în 
capetele elevilor, multe generaţii şi-au ofilit şi 
istovit tinereţa. Din cauza lor s'a zis că Franţa 
JŞ> pregăteşte viitorii cetăţeni în închisori; in ele 
s a dezvoltat aşa numitul regim de chauffage, 
„care consistă în a da, în cel mai scurt timp 
Posibil, o cunoştinţă superficială, dar deocamdată 
suficientă, a materiilor pentru examen". Nici hi
giena, nici educaţie, ci numai instrucţie în ve
derea... unei cariere biurocratice. 

Acest regim şcolar a produs surmenajul inte
lectual şi oameni istoviţi fără vreme, sleiţi de 
Putere fizică şi intelectuală, fără voinţă, fără vi
goare morală şi fără încredere în ei, —declasaţi 
Primejdioşi şi pentru dînşii şi pentru societate. 

împotriva acestui regim nedispărut încă în 
franţa, s'au ridicat protestări unanime; despre 
el, Edmond Demolins spune : 

„Regimul nostru şcolar actual formează în spe
cia l funcţionari; e puţin susceptibil de a da un 
»alt product. E mai cu seamă rău întocmit pen
t r u a forma omul." 

Cu drept cuvînt se spune că în Franţa este o 
contrazicere între regimul ei politic şi cel pe
dagogic. 
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Principiul „mens sana in corpore sano" este 
demult cunoscut pedagogilor, dar nici o des
coperire nu revoluţionează lumea pană nu e im
pusă de un interes. 

Nevoia statului In Germpnia şi Franţa de a 
avea tot mai mulţi soldaţi, a atras atenţia tuturor 
asupra faptului că şcoala secundară istoveşte 
bărbăţia, că numai instrucţia nu poate face buni 
soldaţi, ba dimpotrivă chiar, că şcoala secundară, 
organizată pe baza instrucţiei exclusive, slăbeşte 
rezistenţa militară a unui stat. Împăratul Wilhelm, 
în importantul şi curiosul său discurs din 1890, 
o spune clar: 

„Am nevoe de soldaţi; am nevoe de o gene
r a ţ i e puternică şi în stare să apere ţara... Ar 
„trebui să aplicăm şcolilor superioare organiza
ţ i a caselor noastre de educaţie militară, a sco
liilor noastre de cădeţi... S'a constatat că miopii 
„au sporit... In gimnazium din Frankfurt sint 
„4°/o miopi în clasa începătoare şi 64°/o în Pri-
„ma... Din 1,600 tineri înrolaţi în armată la 
„Miinich numai 2°/o din cei care au absolvit şco-
„lile elementare (VolksscJiulen) sînt miopi, pe-
„cind graduaţii din Realscluden dau 58°/o, iar cei 
„din Gytnnasien 65°/o." 

„In şcolile secundare din Dusseldorf }£ din 
„numărul elevilor e sub mijlocia normală, ca 
„dezvoltare fizică ; până la 69°/o din ei sufăr de 
„nervozitate, şi 20°/o sînt victime ale insomniei"*). 

*) Reports ol The Commissioner of Education, 1899—1900 
pag. 838. 
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Organizarea şcolii secundare se denunţă dar 
în mod oficial ca nesatisfăcătoare faţă de trebu-
inţile statului. Pedagogii condamnaseră demult 
acest regim de instrucţie exclusivă şi de negli
jare complectă a educaţiei fizice, ca necompati
bil cu dezvoltarea normală a omului, dar statul 
nu intervine pana ce nu se convinge de necesi
tatea intervenţiei din punctul lui de vedere. „ Vi
ctorul va aparţinea unui popor de animale sănă
t o a s e , nu de cugetători istoviţi.'jJTrebuesc soldaţi, 
nu filologi „care dela 1870 s'au aşezat in şcoală 
ca beati possidenies". 

Dar dacă statul intervine pentru a împiedeca 
ruina vigoarei fizice a tinerilor în şcoala secun
dară, spre a-i putea scoate animale sănătoase 
pentru armata statului, deocamdată nu are nici 
un interes să asculte glasul pedagogilor, care 
cer şcolii şi formarea şi întărirea caracterului,— 
a spiritului de libertate, neatîrnare şi încredere 
în sine. însuşirile morale cerute unui bun soldat 
nu se deosebesc de ale unui bun funcţionar ci
vil, i se cere numai mai multă rezistenţă fizică... 
supunere şi ascultare oarbă. 

Marele Virchow, în Conîerenţa dela Berlin, se 
Plînge de lipsa de adevărată educaţie morală în 
Şcolile secundare din Germania : 

„Regret că nu pot aduce mărturia mea că am 
^progresat în formarea caracterului în şcolile 
^noastre... Nu pot spune că am impresia că am 
^făcut mari progrese în deprinderea oamenilor 
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s cu întărirea caracterului. Dimpotrivă, mă tem 
„că sîntem pe povirniş. Numărul caracterelor de
v i n e tot mai mic." 

In Franţa aceleaşi protestări justificate de ne
mulţumire se ridică împotriva şcolilor secundare 
şi superioare ; şi aici se constată neputinţa aces
tor şcoli de a întări caracterul, de a dezvolta 
personalitatea tinerilor : de a pregăti pentru o vi
aţă independentă. 

Cit timp statul pregătea în şcolile secundare 
şi superioare viitori biurocraţi ai lui, —a căror în
trebuinţare în maşina statului oprea formarea 
proletariatului intelectual,— problema întăririi ca
racterului şi a formării personalităţii pentru o 
viaţă neatirnată nu interesa statul, şi şcoala n'o 
urmărea, cu toate că era pusă in discuţie de 
educatori. A ajuns însă un timp cînd şcolile în
cep să producă mai mulţi pregătiţi decît trebuesc 
pentru serviciile statului. Această mulţime ne
contenit în creştere, neformată pentru a duce o 
viaţă independentă, lipsită de sprijinul statului, 
formează aşa numitul proletariat intelectual care 
„surpă puterea statului". E o stare de răsvrătire 
a copiilor împotriva părintelui lor 1 Cel dintăiu 
gest al statului a fost să restrîngă invăţămîntul 
secundar, să ingreue programele, să transforme 
fiecare ramură de învăţămint într'un fel de cui-
de-sac, din care elevul să nu poată eşi ca să 
treacă mai departe în învăţămînt ; să ceară tit
luri superioare pentru funcţiile publice... in sfirşit 
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•să descurajeze pe cei care aspiră la o carieră 
biurocratică. 

Interesul actual al statului poate să dicteze 
stăvilirea învăţămintului secundar şi superior ; 
dar se poate închipui că sporirea culturii cetă
ţenilor dintr'o ţară e un rău in sine pentru po
por ? Dacă întărirea statului cere acest sacrificiu, 
e o dovadă că starea nu-i normală şi că nu poate 
fi decit trecătoare. 

Cit de caracteristice sint cuvintele împăratului 
Wilhelm în faimosul său discurs: 

„Cea mai mare parte dintre candidaţii la foa-
»me (titraţii învăţămîntului superior), rnai cu 
„seamă d-nii ziarişti, sînt liceani rataţi ; iată o 
„primejdie pentru noi. Acest exces, care acum 
i,e deja prea mare, face patria noastră să se a-
„semene cu un cimp săturat de apă, care nu mai 
•apoate suferi să fie udat. Iată pentruce nu voiu 
-„autoriza deschiderea de noi licee (Gymnasien)... 
•»a căror necesitate nu mi se va dovedi cu temei-
„nicie. Avem deja destule... Dacă şcoala ar ti 
„făcut ceiace sintem în drept să aşteptăm dela 
„ea, ar fi trebuit înnainte de toate să angajeze 
•„duelul cu Democraţia" *). 

*) Şcolilor de băoţi, Kaiserul le cere soldaşi ; şcolilor do 
fete, le recomandă idealul celor patru k : Kinder, Klei-
der, Kirche, Kiiche (copii, haine, biserică, bucătărie); iar 
a rtiştilor în discursul său din 1901, cu prilejul inaugu
rării Aleei Victoriei, le spune: „Ara voit să arăt lumii că 
cel mai bun mijloc de a rezolvi o problemă artistică nu 
*ta în apelarea la comisiuni, nici în oferirea a tot felul 
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E desigur nedreaptă atitudinea statului faţă de 
proletariatul intelectual ; e chiar o nerecunoaştere 
puţin cavalerească a paternităţii. Nu numai că 
aceşti desmoşteniţi sînt produse ale statului, dar 
sînt produse în perspectiva unor speranţe şi al 
unui tarii de valori sociale creat de stat. 

îndrumarea educaţiei din şcolile secundare şi 
superioare izvorăşte din concepţia teoriei intere
selor superioare de stat, nu din principiile simple 
dar sănătoase ale educaţiei tradiţionale, Innainte 
de a se ivi nevoile de organizare ale sUtelor 
moderne şi de crearea biurocraţiei, profesiunile 
productive independente nu erau clasificate jos 
în scara valorilor sociale ; ele nu descalificau pe 
cei care le îmbrăţişau. In curînd însă statul im
pune societăţii un alt mod de a vedea, un alt 
mod de a aprecia valorile sociale : biurocratis-
mul parazitar al statului e privit ca un fel de 
nobleţă de robă, mai sus clasificat decît profesi
unile productive independente. Rangul şi epole-
tul încep să fie căutate, iar industria, comerţul, 
agricultura părăsite. Rangul şi epolelul sînt mai 
căutate pcntrucâ sînt mai considerate in socie
tate, pentrucă atrag şi dota matrimonială,—pentru 
cpolel e chiar reglementată: 80.000 de mărci 
pentru un locotenent german. 

„Din pricina unei proaste prejudecăţi, aceste 

do prer.iii şi publicări do concursuri, ci în vechiul sistem 
al epocii clasice şi al veacului do mijloc: contactul 
direct al artistului cu persoana caro dă porunca." 
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„ocupaţiuni (comerţul şi industria) se consideră 
„în Franţa, de toţi acei care se pretind că a-
*parţin clasei superioare, ca o derogare. Cei care 
»se dedau la ele, nu văd decît un mijloc 
.,de a face iute avere, de a se retrage cit mai 
»iute posibil, şi de a face pe copiii lor să îm-
»brăţişeze carierele care sînt azi mai cu seamă 
„rivnite de clasele superioare, adică carierele ad
ministrative. A face parte din administraţia ci-
»vilă ori militară este visul tuturor Francejilor, 
«aproape fără excepţie. Acesta e mijlocul de a 
»fi bine privit, de a iace o căsătorie bogată şi 
«de a străbate în lumea aleasă" *). 

In Germania e acelaşi lucru: slujba ia stat 
înobilează ; în special militarul se bucură de cea 
mai înnaltă consideraţie în societate. Dacă un tî-
n ă r nu poate ajunge ofiţer, idealul lui e sâ-şi 
Poată scrie măcar pe carta de vizită „ofiţer în 
rezervă". Atît de mult impune uniforma militară, 
încît funcţionarii dela căile ferate au cerut voe-
împăratului să poarte coif şi sabie pentru a im
pune mai mult publicului. 

Iată dar cum statul modern în Franţa şi Ger
mania nu numai că a creat proletari intelectuali, 
oameni nepregătiţi pentru a duce lupta vieţii pe 
S e a m a lor proprie, dar a influenţat şi modul de 
judecată a societăţii asupra valorii sociale a ce
tăţenilor. 

*) Edmond Demolins: A quoi tient la supyriorite des 
Anglo-Saxon", pg. 145. 
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înmulţirea proletariatului intelectual, pe de o 
parte, iar pe de alta nevoia dezvoltării profesi
unilor independente, şi mai cu seamă neizblnda 
în colonii, faţă de Engleji, a Franţei şi Germa
niei, impun tot mai mult o schimbare în siste
mul de educaţie publică în aceste două ţări. A-
ceastă schimbare trebue să se îndrumeze în di
recţia formării de oameni complecţi, caractere 
tari, indivizi cu iniţiativă, tenacitate, înciedere 
în sine,—oameni pregătiţi de a se sprijini în 
viaţă numai pe puterile lor proprii, nu pe inter
venţia statului. Tăria caracterului individual pare 
a fi secretul succesului Angliei în colonii. 

Cu toate aceste, nici organizaţia educaţiei pu
blice din Franţa, nici cea din Germania n'a ce
dat îndeajuns în această direcţie. Şcolile din 
Franţa continuă să producă revoltaţi, sleiţi de 
putere, lipsiţi de voinţă, aspiranţi la funcţiile 
statului *) ; iar cele din Germnnia sufăr încă 

"prea mult de spiritul disciplinei militare. Succe
sul pe care Germania 1-a avut în cucerirea unor 
pieţe comerciale nu se datoreşte, cît s'ar crede, 
sistemului ei de educaţie : 

*) Franţa a ajuns, după cuvintele unui scriitor francez, 
o mare agentură de amploiaţi. A căpăia o funcţie pentru 
fiul său,—unic în cele mai multe cazuri,—este ambiţia ori 
cărui părinte, în Franţa. Ivindu-se patru locuri vacante 
la prefectura departamentului Seinei, locurile au fost ce
rute de 4,398 suplicanţi; pentru un post do intendent s'au 
prezentat 1,338 postulanţi; pentru 40 locuri de funcţio
nari inferiori la Prefectura de l'oliţie s'au înscris 2,300 
aspiranţi. 
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„Creşterea comerţului german nu e cu totul 
„urmarea eficacităţii superioare a şcolii. După 
„cum Ikeal a arătat, ea se datoreşte mai presus 
„de toate nevoii de a găsi scurgeri nouă pentru 
„o piaţă supra-încărcată. Familiile numeroase au 
„trimes pe German în lume ca emigrant, şi el 
„duce cu sine legăturile care îl ţin lipit de pa
t r i a sa" *). 

Educaţia publică încă nu s'a schimbat destul 
in aceste ţări. Glasurile autorizate ale scriitorilor 
nu au renunţat de a cere statului schimbarea 
sistemului de educaţie actual; de a învinovăţi 
sistemul de educaţie publică de neajunsurile în
tâmpinate în lupta vieţii ; de a cere chiar mame
lor să-şi educe altfel copiii. 

Idealul educaţiei preconizat de aceşti scriitori 
este educaţia din Anglia. Caracteristica sistemu
lui englez de educaţie e tocmai formarea omului 
cu iniţiativă, cu tenacitate, curaj şi încredere în 
sine, cu ambiţia de a trăi liber şi neatîrnat faţă 
de stat, —cu toate însuşirile bărbăteşti şi superbe 
ale fiinţii omeneşti. 

Scriitori entuziaşti, de valoarea lui Taine, Mon-
tegut, Boutmy, Leclerc, Demolins... au vizitat 
Anglia, au scris volume asupra civilizaţiei en
gleze şi s'au făcut campionii ideei introducerii 
sistemului de educaţie englez în ţara lor. Azi 
şcolile engleze dau educaţie la mii de elevi şi 

*) A. Fouillee: Les Etudes classiqnos, pg. i'u. 
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studenţi străini, printre care Francejii sînt în nu
măr impunător. La renumita şcoală din Harrow 
am înlîlnit mulţi elevi franceji din clasa bogată. 

Germania, cu toată mîndria ei pedagogică, are 
mult de învăţat dela Engleji în privinţa artei de 
a forma oameni. 

Multe din statele, care se interesează de per
fecţionarea educaţiei publice, trimet misiuni spe
ciale pentru- a studia organizarea instituţiilor de 
cultură din Anglia. Acum un an am întîlnit un 
grup de profesori germani şi austriaci, veniţi a-
nume pentru o anchetă pedagogică în Londra;— 
erau destul de numeroşi pentru a putea lua sin
guri pe seama lor un vapor pană la Windsor. 
Anul acesta, pentru acelaşi scop, Londra a fost vizi
tată de o misiune oficială de cincizeci profesori ruşi 
şi de o misiune japoneză condusă de un profesor 
universitar. Guvernul francez şi Şcoala Ştiinţilor 
Politice din Paris au trimes, de mai multe ori 
în Anglia, pe seama lor, însărcinaţi speciali pen
tru a face anchete asupra vieţii şi instituţiilor de 
educaţie din Anglia. 

Germanii apreciază atît de mult influenţa edu-
caţiunii engleze, încît un tînăr îşi consideră edu
caţia neterminată, dacă nu poate sta in Anglia 
măcar un ân pentru complectarea cunoşlinţilor 
lui ; chiar absolvenţii vestitei politecnice din 
Charlottenburg sînt sfătuiţi de înşişi profesorii 
lor să-şi complecteze educaţia în Anglia. 



INTERVENŢIA STATULUI ŞI INIŢIATIVA PRIVATĂ 5 9 

In Anglia statul intervine mult mai tîrziu decît 
•n Franţa şi Germania în organizarea educaţiei 
publice, şi intervenţia lui e cu totul de altă na
tură decit pe Continent. El nu intervine din ini
ţiativa lui, ci din datoria de a răspunde la ape
lul cetăţenilor. 

El nu are decît un rol secundar,—ajută iniţia
tiva cetăţenilor şi a autorităţilor locale, în marea o-
Peră de reorganizare a educaţiei publice. Şcolile 
nu sînt ale statului, iar intervenţia lui e consi
derată ca o stare de provizorat. In Anglia, nici
odată intervenţia statului nu poate trece peste 
voinţa cetăţenilor, cu atît mai mult în materie de 
educaţie, o chestie care priveşte libertatea de 
conştiinţă... „pentru marea masă a poporului en-
&lez mai bine dezastru naţional decît mărginirea 
libertăţii de conştiinţă". 

Max Leclerc, care se afla în Anglia tocmai 
l fi epoca cea mai energică a intervenţionismului 
de stat în reorganizarea învăţămîntului, fiind trimes 
anume de Şcoala Ştiinţilor Politice din Paris, 
Pentru a studia educaţia engleză, se miră de tac
tica şi procedarea statului în intervenţia lui : 

„Statul aşteaptă mai întăiu ca particularii, soci
etatea să agite o idee, să ceară realizarea ei, 
»să-l constrîngă chiar pe el însuşi să intervie ; 
„atunci el se mărgineşte a spune autorităţilor lo
cale, nu că ele sînt obligate, ci că sînt libere 
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„să lucreze în direcţia nouă; el se va mărgini 
„în-a inspecta şi a sfătui, în a ajuta şi a încu-
„raja, dacă e nevoe. Şi totuşi aceiaşi societate 
„va stimula autorităţile locale, le va forţa chiar 
„mina şi va obţine astfel ca reforma să nu ră-
„mîe literă moartă." 

Şi cu toată această blajină intervenţie, nicăiri 
în lume nu s'a făcut un aşa de mare progres 
numai în două decenii. 

Iată ce spune Isaac Sharpless, rector al uni
versităţii din Haverîord, Pensilvania, care vine 
în Anglia pentru a studia educaţia engleză, două
zeci de ani după 1870, memorabila dată a legii 
lui Gladstone şi Forster, prin care se inaugu
rează în învăţămînt epoca intervenţiei de stat : 

„Marele compromis din 1870 revizuit în 1876, 
„1880, 1891, nu este sfirşitul întregei chestii; alte 
„schimbări, care probabil vor tinde spre simpli
citate şi secularizare vor veni; dar el este inte
resant că arată o curioasă adaptare la deprin
derile vieţii şi gîndirii naţionale şi la institu-
.ţiile deja existente, a unui nou sistem Introdus 
„înviata politică a ţării. Aceasta este o problemă 
„pe care oamenii de stat engleji trebue să o rezolve 
„mult mai des decît cei din alte ţări. In cazul 
„de faţă problema a fost cu succes rezolvită de 
„Gladstone şi Forster, lucru dovedit prin faptul 
„că, sub noul regim Anglia a fost în stare să 
„cîştige aproape complect terenul pe care-1 per-
„duse, în comparaţie cu alte ţări, şi să facă un 
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„progres pe care niciun popor vreodată nu l-a 
„putut întrece în douăzeci de ani".*) 

Ceiace observă scriitorul american, în privinţa 
modului cum oamenii de stat engleji procedează 
la introducerea unei reforme în mijlocul institu
ţiilor şi obiceiurilor tradiţionale, e una din ca-
racteristicele psicologiei poporului englez. Inte
ligenţa Englezului e practică : el îşi orientează 
viaţa nu după teorii ci după experienţa dovedită 
a faptelor. O reformă nu se impune deodată prin 
logica ei, ci prin rezultatul experimentării ei prac
tice în viaţă. O stare legală veche nu e înlocu
ia brusc prin introducerea unei noi stări legale. 
Pănăce noua ordine de lucruri se impune, am-
°ele curente stau faţă în faţă, convieţuind sub 
toleranţa reciprocă a unui compromis, silindu-se 
"ecare a-şi dovedi superioritatea în viaţa prac
tică. Statul nu poate impune deodată instituţii 
noi ori desrădăcina instituţii vechi din sinul so
r t a ţ i i ; el nu poate interveni ca judecător şi ca 
e*ecutor în chestiunile pe care numai viaţa con
cretă a societăţii le poate rezolvi. Suveranitatea 
n u e a lui, ci a cetăţenilor. 

O stare veche de lucruri dispare, una nouă se 
"ripune numai în cursul timpului, printr'un pro-
C e s de moarte şi de creştere naturală. De aici 
aParenţa pe cît de conservatoare pe atît de înna-
mtată pe calea ideilor nouă a Angliei. Cu drept cu-

Isaac Sharpies; English Education, pg. 14. 
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vint se spune despre Anglia că e o ţară conserva
toare, dupăcum cu drept se afirmă că principiile 
socialiste străbat în Anglia şi prin mijlocul gu
vernelor conservatoare. 

Multe din caracteristicele vieţii publice a po
porului englez izvorăsc din natura deosebită a 
raporturilor dintre stat şi cetăţean. Acest raport, 
după cum am văzut, e de subordonare a statului 
faţă pe cetăţean, adică tocmai dimpotrivă de cum 
este în general pe Continent. Nu numai in Ger
mania, unde întreaga viaţă publică a cetăţeanului 
e orientală de autoritatea statului prin acele ma
gice şi inevitabile comande de verbolen şi ges-
pert, dar chiar şi în ţara Marii Revoluţii, cetă
ţeanul trăeşte sub tutela statului. 

Iată o paralelă, făcută din acest punct de ve
dere, între Franţa şi Anglia, de un membru al 
Institutului Franţei şi Director al Şcoalei Ştiin-
ţilor Politice din Paris,—un om căruia desigur 
nu-i lipseşte nici seriozitatea nici mîndria naţi
onală : 

„In Franţa, libertatea e născută de eri; ea e o 
„doctrină ; nu-i deloc mai mult decit o doctrină. 
„Ea are toată strălucirea noutăţii şi, pe deasupra, 
„acea sonoritate vibrantă, acea putere de expan
siune, care e proprie formulelor abstracte. Dar 
„ea n'a avut timpul necesar de a cîştiga şi de 
„a-şi asocia forţele ascunse şi secrete ale naturii 
„noastre. Francejii sînt deprinşi de veacuri a se 
„refugia dela un despotism prea apropiat, prea 
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«aspru şi prea arbitrar cătră un despotism mai 
„îndepărtat, mai uşor de suferit, mai reglementat. 
„Ei n'au scăpat de suveranul feodal decît pentru 
„a cădea sub jugul regalităţii. In fond despotis
m u l a rămas ; nu s'a schimbat decît forma, 
„gradul şi aparenţele". 

„In acest progres dela rău la mai puţin rău, 
„sentimentul libertăţii nu s'a putut alipi de în
s u ş i principiul libertăţii ; de asemenea instinc
tele noastre nu sînt înarmate împotriva arbitra
jului . Numai raţiunea şi pasiunile, pe care ar
bitrarul le provoacă, se revoltă zgomotos împo
triva servitutii, şi această revoltă nu datează 
„decît din veacul al XVIII-lea. Fondul omului, 
^spontaneitatea lui, ceiace s'ar putea numi su
fletul său inconştient şi involuntar, e mai curînd 
„înclinat a dori, a chema tutela statului". 

„In Anglia, statul are innaintea lui indivizi, care 
».din timpuri imemoriale, din tată în fiu, au fost 
«deprinşi să cugete, să repete că persoana lor, 
«Punga lor şi casa lor sînt inviolabile, că co
tropirea statului e primejdia cea mare; pe el 
«trebue ei să-1 supravegheze de aproape, împo
triva lui trebuesc ei să se înarmeze. Persoana, 
„punga, casa sînt pentru fiecare cetăţean englez, 
«cele trei fortăreţe. El nu permite să te apropii 
*de ele fără autorizarea lui proprie şaua conce
tăţenilor lui. Astfel s'a brăzdat în caracterul en-
»glez o trăsătură, care s'a adincit tot mai mult 
„din generaţie în generaţie". 
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„Rezistenţa instinctivă pe care Englezul o o-
.pune apăsării din afară nu cunoaşte inegalită
ţile, intermitenţele, împotrivirile reflectate şi de
liberate. Oroarea de servitute e înrădăcinată în 
„temperamentul englez. Setea de independenţă a 
„Englezului zbucneşte la cea dintăiu ocazie, ca 
«descărcarea unei pasiuni înăscute. Toate forţele 
„eredităţii luptă în el împotriva despotismului 
„statului" *). 

Progresul imens al educaţiei publice în An
glia, numai după douăzeci de ani dela începu
tul regimului intervenţionismului de stal, care 
a provocat admiraţia lui Isaac Sharpless, se dato-
reşte faptului că iniţiativa particulară a cetăţeni
lor nu se dezinteresase de educaţia publică pană 
atunci. Anglia are o veche tradiţie culturală. Cea 
dintăiu şcoală e fondată la 680. de arhiepiscopul 
de Canterbury ; în curînd, pe lîngă fiecare mă
năstire şi catedrală răsare cîte-o şcoală. Carol 
cel Mare, în Anglia caută profesori pentru Aca
demia Palatină. Universităţile dela Oxford şi 
Cambridge datează de prin veacul al Xll-lea. 
Vestitele Public Schools : Winchester, Eton, Har
row, Rugby, Westminster, Shrewsbury, Charter-

. house... s'au înfiinţat între veacul al XIV-lea şi 

*) Emile ÎJoutmy; Essai d'uno Psychologie Politique du 
Pcuple Anglais au XlX-e siccle, pg. 295—297. 
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al XV-lea. Ele corespund în grad cu liceul fran
cez şi cu gimnaziul german ; dar din punct de 
vedere al educaţiei propriu zise, al formării şi 
întăririi caracterului, le sînt cu mult superioare. 

Aşa numitele Grammar Schools,—în care se 
predă un învăţâmint superior invăţâmintului ele
mentar, de tip foarte variat (unele nu se deose
besc Intru nimic de Public Schools),—au o ve
chime foarte mare. Raportul comisiunii de an
chetă a lordului Taunton din 1865, raport publi
cat în 21 de volume, găseşte 3.000*) de aceste 
Şcoli cu averi proprii. Cele mai multe din ele 
datează de innainte de 1800. Foarte multe au fost 
făcute pe timpul Reformei ; numai pe timpul E-
lizabetei s'au făcut 138. Reforma şi Renaşterea 
au fost timpuri de înflorire a şcolilor in Anglia. 
Avlntul de cultură pornea dela Curte, unde au
torii greci se ceteau în original de damele de 
onoare ale reginei; regina Elizabeta de două ori 
a vizitat universitatea dela Oxford şi a exami-
n a t pe studenţi la greceşte. 

Şcolile se înfiinţau de entuziaşti ai culturii şi 
de suflete generoase, şi li se lăsau înzestrări (en
dowments, trusts...) pentru a le asigura existenţa. 
Cele mai multe înzestrări constau în pămînturi, 
c are azi şi-au ridicat foarte mult valoarea. Un 

*) Toate aceste şcoli sînt publice, adică şcoli cu averi 
proprii. Şcoli private sînt, după cura am văzut, acele care 
*Parţin cuiva şi sînt conduse pentru cîştig personal: ast-
iel de şcoli sînt celebrele academii pentru fiii de gentle-
m eni, de care îşi bate joc Dickens. 

5 
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exemplu : o şcoală (grammar school) înfiinţată de 
regele Edward VI, în 1552, în Birmingham, avea 
dela pămlntul ei un venit anual de 525 Iei; azi 
aceiaşi bucată de pămînt produce venitul anual 
de 1,250,000 lei. 

Cînd statul intervine în organizarea şcolilor Ia 
1870, găseşte 14,000 şcoli elementare, întreţinute 
de diferite societăţi religioase prin subscripţii 
voluntare (voluntary schools). Cele mai mari 
din aceste societăţi religioase culturale erau': „T/ie 
National Society" şi „The British and Foreign 
Schools Society". Ajutorul bănesc dat acestor 
societăţi de cătră Ministerul de Finanţe începe 
dela 1832; şi de atunci continuă să l i se dea re
gulat cîte 500,000 lei anual. 

In 1839 această sumă e ridicată la 750.000 lei, 
şi tot din acelaşi an se detaşează clin serviciul Mi
nisterului un biurou (The Education Department) 
pentru supravegherea cheltuirii acestei sumi. 

Acest Education Department creşte mereu, pa
nă cînd în 1899 ajunge independent sub numele 
de The Board of Education (Minister de Instrucţie). 
Subvenţia dată de stat a crescut necontenit, dela 
suma de 500.000 lei anual, în 1832, pană la su
ma de 400.000.000 lei astăzi, adăugindu-se la ea 
încă pe atîta dela autorităţile locale, din impozitele 
speciale plătite de cetăţeni (rates). 

* 
Cînd statul intervine, găseşte deci un sistem 

l e educaţie întemeiat; el nu avea datoria decît 
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s ă umple lacunele, să ajute, să îndrepte, să în-
mulţească cît mai mult şcolile, şi pe cele găsite 
s a le înbunătăţească (to make them efficient). 
hiatul nu introduce principiile unui sistem nou 
de educaţie; toate sforţările lui se fac în direc
ţia principiilor educaţiei tradiţionale : educaţia 
izvorîtă din nevoile, experienţa şi colaborarea 

JC-miliei, şcolii şi societăţii,—fără intervenţia 
statului. Educaţia din şcoală în Anglia nu se 
contrazice cu educaţia din familie şi societate : 
Şcoala e un loc de continuare a educaţiei din fă
c l i e si mijlocitoare a educaţiei din societate. 
i a tă de ce în Anglia şcoala nu e izolată de socie-
t a te ca pe Continent; de ce cetăţenii o sprijină şi fa
milia o ajută. Un punct caraceristic al organizării 
Şcolare în Anglia e şi strînsa legătură ce există în-
t r e universităţi şi şcolile elementare şi secun-
d a r e : universităţile intervin prin reprezentanţii 

0 r ca să sfătuiască, să ajute şi să încurajeze ac
uitatea acestor şcoli. Solidaritate între şcoală, 
arnilie şi societate ; solidaritate între universi-
ăî* Şi şcoli de grad inferior.' Aceiaşi atmosferă 

e libertate pretutindeni, şi colaborarea tuturor în 
Urmărirea aceluiaşi comun ideal: întărirea ca-
1ucterului şi viaţa neatîmaiă. 

Pe Continent, am văzut cum intervenţia statului 
a "itrodus noi principii de educaţie ; cum demnita-

e a biurocratică a cucerit locul întăiu in societate; şi 
cum statul, din interesul lui şi de data aceasta, caută 

cum să schimbe direcţia imprimată de el educa-



6 8 DIN CIVILIZAŢIA ENGLEZA 

ţiei publice şi să stabilească vechiul tarif al va
lorilor sociale, răsturnat tot prin intervenţia lui. 

In Anglia, unde biurocratismul statului nu s'a 
putut dezvolta, starea e alta. Vechea tradiţie a e-
ducaţiei individualiste s'a continuat îără Întreru
pere ; funcţionarul n'a luat locul de cinste in so
cietate : profesiunile productive înobilează pe om, 
nu uniforma statului. Educaţia pentru o viaţă li
beră, sprijinită pe tăria caracterului personal, a 
dezvoltat în Englez o niîndrie personală, un dispreţ 
pentru slujbele statului şi pentru zestrea soţiei, 
ce uimesc pe un continental. 

Boutmy spune că in Anglia nu e obiceiul să-
se dea fetelor zestre ; bărbatul dispreţueşte zes
trea din mîndrie personală : „Englezul e o rasă 
virilă pană la brutalitate"-

„Dela 20 de ani tînărul englez nu mai cere 
„nici un sprijin familiei lui, ia soţie fără zestre r 

,dispreţueşte slujbele administrative pentru pro
cesiuni independente, care cer mai multă iniţia
t i v ă privată de cit protecţiunea statului*). 

„Fiii unui lord englez, care nu-şi creiază urc 
„domeniu rural in largul lumii, se aşează în An
g l i a ca industriali ori comercianţi. Ei nu cred, 
„şi în jurul lor nu se crede, că ei se scoboară. 
„Prodigioasa dezvoltare a industriei şi comerţu
l u i în Anglia nu are altă cauză. In Anglia nu
f ă r u l funcţionarilor e redus la minimum" **). 

*) Edmond Densolins : op. citat, pg. 370. 
**) Edmond Demolins : op. citat, pg. 147. 
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„Tinărul ia în căsătorie o îată îără zestre; la 
^începutul vieţii, el nu stă la îndoială de a-şi în-
»doi şi întrei sarcina. Industrialul Introduce un 
«procedeu nou cu o îndrăzneală care ne înspăi-
„mîntă. Emigrantul se îmbarcă cu un mic capi-
•»ta], pe care munca lui stăruitoare îl va face să 
«producă o sută la unu ".*) 

întărirea individualităţii omeneşti, pentru a pu
tea duce singură şi cu biruinţă lupta vieţii în ori 
c e împrejurări: iată puterea poporului englez, 
anglia a învins în colonii nu cu armate, ci prin 
caracterul independent şi bărbătesc al cetăţenilor 
e '- Prin tăria caracterului individual, Englezul re
uşeşte să învingă şi să desnaţionalizeze orice po-
P°r : se ştie că nici o naţionalitate nu rezistă faţă 
d e Engleji în colonii. In Statele-Unite, Germanii 
s înt în număr de 15,000,000 şi cu toate aceste 
s î n t ameninţaţi sâ-şi piardă naţionalitatea. 

Individualitatea aceasta de oţel e produsul u-
n e i colaborări, de veacuri, a familiei, şcolii şi so
cietăţii. Poporul englez întotdeauna a pus carac
terul personal mai presus de inteligenţă şi in
d u c ţ i e . Ceiace afirmă pe om e voinţa lui; mai 
Cu- seamă această parte a sufletului omenesc tre-
b u e dezvoltată şi întărită clin frageda copilărie. 
Iată de ce Regulamentul oficial al şcolilor pub-
"*ce elementare spune : 

«Scopul şcolii publice elementare este de a for-
«ma şi în(ări caracterul şi de a dezvolta inte-

"') Emile Boutmj' op. citat. pg. 172 
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„ligenţa copiilor încredinţaţi ei, ajutinci atit pe 
„băeţi cit şi pe fete să se formeze prin ei înşişi 
„pentru munca vieţii'" *). 

întrebarea în ce constă superioritatea poporu
lui englez, şi-a pus-o mai întăiu popoarele care au 
venit în atingere cu el. 

Şcoala Ştiinţilor Politice din Paris a trimes pe 
Max Leclerc să studieze organizarea şcolilor din 
Anglia în care „se nutresc şi se formează cla-
„sele superioare şi mijlocii, unde politica îşi re
crutează parlamentarii şi diplomaţii, administra
ţ i a funcţionarii, armata şi marina ofiţerii, indus
t r i a directorii tecnici, comerţul agenţii, filozofia 
„cugetătorii profunzi, literatura, istoria, ştiinţa a-
„titea talente originale. Ce mijloace de pregătire 
„au fost puse la indămînă acestei elite, care se 
^întîlneşte pe toate punctele globului, întotdeauna 
„în număr îndestulător, adaptată la toate împre
jurări le, muncind fără preget la gloria naţională". 

Am văzut că formarea caracterului englez nu se 
datoreşle numai şcolii: şcoala singură fără colabora
rea familiei şi a societăţii nu ar reuşi să-şi îndepli
nească scopul. Un profesor dela Oxford, cunos
cut pentru humorul lui, a spus odată că de a-
ceia Englejii sînt oameni superiori pentrucă au 
mame engleze. 

Profesorul spunea un mare adevăr. 
lată cum descrie Max Leclerc educaţia copii" 

*) Board oî Education : Code of Regulations for Public 
Elementary Schools in England. 
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lor in familia franceza şi în cea engleză : „Co-
„piii sînt sufletul familiei franceze, noi trăim cu 
„ei, pentru ei, în ei. Totul e subordonat copilu
l u i : liniştea părinţilor, ordinea casei, munca ta-
»tâlui, chiar şi cochetăria mamei. El este punc
t u l spre care convergează toate ideile, toate gri-
»jile, toate speranţele. El trăeşte cu părinţii săi, 
„şi e admis la masă îndată ce poate să se ţie 
>iPe scaun ; graţiile, capriciile şi surîsurile lui 
»sînt impuse, cu bucurie, invitaţilor, dacă nu sînt 
„cu desăvîrşire străini. Ei face bucuria tatălui, 
„care se joacă cu dînsul cînd se întoarce acasă, 
»şi gloria mamei, care îl găteşte, îl frizează şi 
„îl împopoţonează. Astfel copilul îşi giceşte 
„de timpuriu atotputernicia lui şi abuzează de 
»ea. El e totodată jucăria părinţilor. Părinţii 
„veghează ca nimic să nu fie lăsat la in-
„bmplare, pe seama naturii şi, cînd copilul a-
sjunge la vrîsta în stare de a deosebi binele de 
«rău, e supraveghiat pentru a se preveni cele 
jjmai mici greşeli ale lui. după cum s'au preve-
»nît cei dintăi paşi rău făcuţi, cînd el învăţa să 
«umble. In asemenea împrejurări e de mirat dacă 
„copilul, astfel pregătit pentru viaţă, nu ajunge 
„cu totul egoist, neresponsabil şi mişel". 

«Copiii, de obiceiu numeroşi în familiile en-
„gleze, vin unul după altul şi formează un mic 
„batalion, care se impune să fie disciplinat de 
„timpuriu. Copilul îşi petrece cei dintăi ar.i in 
y'Wrsery (odae anume pentru copii); acesta e 
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„domeniul lui ; el nu domneşte aici ca stăpîn ab-
„solut, dar trăeşte ca cetăţean liber, sub ochiul 
„veghetor al mamei ori al guvernantei (nurse). 
„In nursery, cele trei elemente importante sînt 
„mama, nurse şi aerul. Cu cit mobilele vor fi 
„mai simple, chiar grosolane, cu atît mai bine ; 
„nicăiri dantele şi cordeluţe ; paturi vîrtoase, hra-
„nă simplă, parchet şi păreţi cit se poate de cu
r a ţ i " . Un nursery, de obiceiu în etajul întăiu al 
„casei, constă din o cameră mare, bine luminată 
„şi aerată, foarte curat întreţinută, unde copiii 
„dorm, mînîncă şi se joacă, fără grijă de a sfăr
âma obiecte preţioase, de a turbura ocupaţia lui 
„papa ori de a enerva pe maman suferindă. Toa-
„leta copilului se face înnaintea căzii cu apă, unde 
„fiecare copil îşi ia zilnic baia de apă rece, care 
„întăreşte corpul şi oţeleşte muşchii. Hainele sînt 
„largi, moi, s imple; ele nu sînt făcute pentru 
„paradă, ci pentru a apăra de frig, de vînt şi de 
„ploae, lăsînd în acelaşi timp mişcările corpului 
„libere. Copilul poate să se joace fără frică de 
„a boţi o frumoasă cordeluţă ori de a sfişia o 
„dantelă scumpă. Ei stau la masă împreună, sin-
„guri, fără părinţi ; oarele mesei sînt fixe şi re-
„gimul frugal. In toate zilele, pe orice vreme, co-
„piii sînt scoşi pentru mai multe ore în aer li-
„ber, în marile parcuri, care nu lipsesc nici din-
„tr'un oraş în Anglia, sau chiar afară din oraş, 
„în cîmp liber, şi sînt lăsaţi in libertate corn-
„plectâ. Ei învaţă cu acest prilej, de timpuriu, 
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»pe seama lor, ce înseamnă a fi stîngaci ori ne
prevăzători" *). 

„In nursery, caşi în lume, spune Herbert Spen-
»cer, singura disciplină sănătoasă e experienţa 
«urmărilor bune ori rele, plăcute ori dureroase, 
«care decurg în mod natural din actele noastre". 

Iată dupăce principii mamele engleze îşi e-
ducă copiii. Cu asemenea sistem ei nu-şi ofilesc 
copilăria prin acea maturitate timpurie, care pune 
speranţe, înşelate apoi, în sufletul părinţilor fran-
ceji, ci sînt pregătiţi cu pătrundere pentru a a-
junge mai tîrziu oameni. Ei sînt trataţi ca copii, 
dar sînt trataţi în mod serios. Seriozitatea vieţii 
""•cepe să fie înţeleasă de copil din nursery. De 
mic se întăreşte şi corpul şi caracterul copilului. 
El trebue să se deprindă cu activitatea proprie, 
aJutor prui sine, Încrederea în sine, stăpînirea de 
s ine (self-activity, self-help, self reliance, self-
control), cele patru puncte cardinale ale educa
ţiei individualiste engleze. 

Oin sînul familiei, copilul trece în şcoala ele
mentară, unde fntîlneşte o societate mai nume-
r °asă de copii străini, şi unde educaţia lui se 
continuă după aceleaşi principii. Şcoala engleză, 
^e toate gradele, nu-i un atelier de muncă inte
lectuală, ci are mai curînd aspectul unei comu-

*)• Max J,eclerc : L'Education en Anglottere, pg. 29—31. 
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nităţi, in care toate părţile sufletului se pun in 
mişcare şi în care pătrund aspiraţiile şi idealu
rile vieţii din societate. 

Sistemul de educaţie din şcolile engleze s'a 
format încetul cu încetul în aşa numitele Public 
Schools. Aceste şcoli au dat direcţia educaţiei 
publice în Anglia ; atmosfera lor a pătruns înă
untrul şcolilor de toate gradele. 

Ele sînt internate (boarding schools) de un tip 
cu totul original. Organizarea lor e pe baza aşa 
numitului house-syslem ori sistem tutorial, cum 
îl numesc Francejii. 

Elevii,—în ce priveşte viaţa în afară de clas, 
— sînt repartizaţi în grupe de cite 30—40 şi daţi 
sub conducerea şi îngrijirea unui profesor (house
master). El locueşte cu elevii împreună, ca un 
tată de familie, în o casă mare (house), cu tot 
confortul necesar unei familii numeroase. Casele 
sînt aşezate la oarecare distanţă unele de altele^ 
despărţite între ele prin grădini, parcuri şi cim-
puri pentru joc. Eton, de exemplu, are 1.000 de 
elevi şi pentru fiecare grupă de 40 de elevi are 
cite o casă deosebită. Tot aşa Harrow, Rugby... 
Clădirea cu sălile de clas şi laboratoare e co
mună pentru toţi elevii. Programul şi activitatea 
de clas nu se deosebesc de acele obişnuite în-
tr'un liceu francez ori german. Sînt secţii cla
sice, moderne şi reale. In ce priveşte însă edu-
caţiunea propriu zisă, deosebirile sînt mari. In 
acest tip de internat mic, Englejii au isbutit să. 
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introducă o adevărată atmosferă de familie. Di
rectorul de internat e considerat ca şeful fami
l iei—m loco parentis. Copiii iau masa împreună 
cu directorul şi cu toată familia sa ; în toate se
rile petrec la un loc cu el şi cu familia lui în 
salon (drawing-room) : fac muzică, dizertaţii... 
petrec în familie. Dimineţile şi de patru ori după 
prînz pe s&ptămlnă, elevii sînt ocupaţi cu stu
diul, iar de două ori după prînz au mari partide 
de jocuri (organized games) pe întinsele cîmpuri 
(playgrounds), unde joacă amestecaţi cu profe
sorii, întotdeauna /iouse-musier-u\ trebue să fie şi 
profesor. Principiul e că cel care dă instrucţie 
să dea şi educaţie. Aceste şcoli fiind în afară 
de oraş, toţi profesorii locuesc în şcoală şi sînt 
foarte bine plătiţi. Directorul şcolii (head-master) 
dela Eton, are 115.000 lei anual, cel dela Har
row 100.000 lei. El e suveran. Nici un inspec
tor al statului nu se poate amesteca in şcoala 
lui : de oarece aceste şcoli, neprimind subvenţii 
(grants) dela stat. directorul e ministrul de ins
trucţie al şcolii. Costul total pentru un elev e de 
5.000 lei pe an la Eton şi de 3.500 lei la Har
row. Viaţa e foarte sănătoasă şi foarte simplă. 
Educaţia din aceste şcoli are reputaţia de a apăra 
clasele bogate de viciul luxului *). 

*) Numărul total al internilor din cele 9 public schools 
se ridică la 6.000. Locurile sînt foarte căutate deşi cos
tul e scump, tlevul trebue înscris cu ani înoainte pentru 
a putea ii primit. Regulamentul şcolii din Winchester cere 
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Factorii direcţi de educaţie în ele sînt house-
masferu], jocurile şi religia. *) 

Fără îndoială că educaţia făcută direct prin 
influenţa continuă,—dela persoană la persoană,— 
a house-master-ului asupra copilului, sfatul lui, 
exemplul lui sînt mijloace puternice de formare 
a caracterului. 

Jocurile (organized-games), care înnainte se 
practicau pană la abuz in aceste şcoli, contribu-
esc atît de mult la întărirea şi înfrumuseţarea 
corpului şi mai cu seamă la sporirea vigoarei 
morale. încît pedagogii engleji socot că în mare 
parte tăria caracterului naţional, lor se datoreşte. 

cel puţin patru ani. De obicoiu nobilii şi bogătaşii îşi în
scriu băeţii în unul din aceste internate, (lela naştere. Se 
primesc şi bursieri. 

*) Aceste şcoli au încă un procedeu pentru întărirea 
caracterului: the fagr/ing-system. Procedeul constă în a-
ceia că între elevii din ultima clasă— Prefects—şi cei din 
clasele inferioare se stabilesc, cu intenţie, raporturi dela 
stăpîn la servitor, fn trecut s'au comis multe abuzuri— 
se întîmplau brutalităţi. Sistemul se transforma\x\,'(logging-
system (bătaie cu biciul a color mici de eătra Prefects). 
Principiul acestui sistem e lărgirea simpatiei viitorilor 
stăpîni pentru cei mici şi umili: do aceia olovii, pană în 
ultima clasă, sînt puşi în situaţia de a experimenta, prin 
ei înşişi, psicologia color care trebue să asculte şi să se 
supue. 

Bătaia e permisă în şcolile engleze; în şcolile germane 
o permisă şi reglementată: legea instrucţiei din Hessen 
enumera toate părţile corpului copilului care nu pot fi lo
vite, lăsînd o singură parte descoperită. In practică, bă
taia nu e întrebuinţată decît foarte rar în şcolile engleze. 
Max Leclerc spune că „foarte rar e vorba de pedepse în 
şcoala engleză. Se face apel în copil, nu la frica de pe
deapsă, ci la simţul de responsabilitate şi la sentimentul 
de onoare". 
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Prin jocuri şi sporturi, ce sînt alît de răspîn-
dite în societatea engleză, Englejii au reuşit să 
determine oarecare schimbări în tipul lor fizic, 
să creeze o rasă omeneasră după cum au creat 
rase de cai de cursă. Exerciţiile fizice, spune 
Leclerc, au distrus la Engleji înclinarea spre 
mîncare multă şi băutură. Azi Englezul e numai 
muşchi ; tipul suprahrănit, burtos şi buged, pe 
care-1 găseşti atit de des în universităţile ger
mane, a dispărut cu totul din universităţile en
gleze. Obiceiul de a mînca şi bea mult e mai 
in iloare decit oricînd in universităţile germane, 
de aceia tlnărul de 25 ani e deja burtos, pecind 
Englezul are oroare de obesitate, ca de o umi
lire personală, şi o previne ca pe o catastrofă : 
moda atletismului a ajuns generală. 

Influenţa educativă a jocului a pus-o în evi
denţă şcoala engleză; ea e recunoscută acum 
pretutindeni pe Continent. Germanii au introdus 
jocul în şcolile lor, dar numai Englejii au „iu
birea intuitivă" a lui; şi de aceia în şcoala en
gleză, jocul reuşeşte să servească ca mijloc de 
educaţie morală, de întărire a caracterului, nu 
numai ca mijloc de educaţie fizică, pentru a pre
găti buni soldaţi. 

Un alt mijloc de educaţie morală in aceste 
şcoli e religia, consistind din slujba religioasă 
din capela şcolii, din rugăciuni şi mai cu seamă 
din predici. Poate acest mijloc e cel mai greu de în
ţeles pentru noi. E greu de închipuit pentru noi ce in-
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fluenţă innalţătoare are religia în şcoala şi socie
tatea engleză. Am dezvoltat acest punct in alt 
capitol, in care am citat ca exemplu un fragment 
dintr'o predică ascultată la Harrow. 

In şcoala franceză s'a eliminat cu desăvirşire 
religia *), şi deci şi putinţa influenţii ei educa
tive. Se predă în loc o morală dogmatică **). 

„Defectul general al educaţiei franceze, spune 
„Fouillee, este predominarea concepţiei intelec-
„tualiste şi raţionaliste, moştenite dela veacul al 
,XVIII-Iea, care atribue cuneştinţii, şi in special 
,cunoştinţii ştiinţifice, o importanţă exagerată în 
„ce priveşte conduita morală". 

*) Innaiute cartea de cetire pentru şcolile elementale din 
Paris începea cu lecţia Dumnezeu. Acum cele patru pa
gini asupra lui D-zeu au fost înlocuite cu cîtcva pagini 
asupra evoluţiei. 

In ultima ediţie populară a cărţi; de cetire : „Le Tour 
de la France par deux Enfants", în care doi copii vizi
tează aşezămintele vrednice de văzut din oraşele mari aJe 
Franţei, s'a suprimat vizitarea catedralelor. 

**) In toate timpurile,—mai ales în timpurile de mare 
corupţie a moravurilor,-morala teoretică a propagat ide
aluri de viaţă, a luptat să îndrepte lumea cu principiile 
ei sănătoase, dar niciodată n'a izbutit: altfel n'ar fi fost 
firesc. Morala teoretică poate convinge pe om, dar nn-
mai prin voinţa lui această convingoro poate ajunge normă 
de conduită. Dar viciul,—slăbirea vigoarei morale,—constă, 
în întâiul loc, tocmai în lipsa de voinţă: de prises dar 
orice argumentare moralizatoare, îăcută cu scopul de a 
îndrepta prin sine însuşi pe col atins de o boală raora'a. 
.Morala teoretică poate avea, cel mult, un efect preventiv, 
niciodată unul curativ. 

MuU mai mare putere educativă au disciplinele, care 
contribuesc la întărirea caracterului personal,—la întări
rea voinţii, a stăpînirii de sine,—decît principiile unei mo
rale dogmatice. 
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Critica făcută de Fouillee sistemului francez a-
probă indirect principiul influenţării educaţiei prin 
religie în şcoala engleză*). 

Pe lîngă aceste vechi public schools, destinate 
claselor bogate, mai sînt aşa numitele modern 
public schools, în majoritate externate (day-scho
ols), de origină mai nouă, şi mai puţin costisitoare ; 
aPoi multe grammar schools şi public secondary-
schools, toate externate. 

In toate aceste tipuri de şcoli secundare prin
cipiile sistemului de educaţie sînt aceleaşi caşi 
în vechile public, schools. Cele două din urmă 
categorii de şcoli secundare primesc subvenţii 
(grants) dela stat, şi de aceia sînt sub controlul 
autorităţii centrale. Statul le impune un procent 
fie 2 5 % bursieri pentru a le da subvenţii, însă 
'e îngădue cea mai mare libertate de mişcare, 
Pentru a putea funcţiona cît mai bine în vede
t a interesului unei bune educaţii a elevilor. 

Iată ce spune regulamentul şcolilor secundare : 
«Anumiţi elevi, ori anumite clase pot, cu apro-

»barea autorităţii centrale să urmeze un program 
rdeosebit de programul aprobat pentru restul şco-
»'>>• Astfel se lasă libertate autorităţilor şcolare 

_) Franţa tnsă a fost silită, din motive superioare va
lorii principiilor de educaţie, de a alunga cu desăvîrşire 
influenţa nefastă a clericalismului reacţionar şi nopatriotic. 
biserica în Anglia este unul din factorii culturali cei mai 
puternici ai progresului ţârii, pecînd în Franţa, Biserica 
? e xercitat întotdeauna o influenţă reacţionară şi păgubi-
r°:ire pentru ţară. 
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„să facă programe, care să varieze larg in scop 
„şi conţinut şi să adapteze educaţia dată in 
„şcoli la împrejurările şi necesităţile locale, după 
„fiecare caz în parte. Administraţia centrală nu 
„numai permite, dar chiar încurajează o astfel de 
„diîerenţiare a tipului de şcoală, în raport cu ne
v o i l e locale, întrucît corespunde cu o largă şi 
„solidă educaţie generală" *). 

Continuitatea educaţiei individualiste nu se o-
preşte la pragul universităţii. La Oxford şi Cam
bridge este de fapt acelaşi sistem tutorial caşi 
in vechile public schools: aşa numitul college-
system. Sporturile şi jocurile sint tot atit de mult 
cultivate de studenţii universitari caşi de elevii 
şcolilor secundare, unele chiar mai mult : vîs-
litul (boating) de pildă. Toate Universităţile po
sedă întinse cimpuri de joc pentru studenţi şi 
studente. 

Un principiu care se pune intens în aplicare, 
in educaţia universitară, e principiul activităţii 
prin sine (self-activity), —nu numai în domeniul 
intelectualităţii, dar cu deosebire în practica fap
telor caritabile şi umanitare. Principiul extensi-
unei universitare e un principiu umanitar, apli
cat pentru intăia dată de Universitatea de la Ox
ford în 1850. Scopul extensiunii universitare e 
să împrăştie cultura în masele poporului, care nu 
pot să se cultive prin ele. Cartierele sărace din 

*) Board of Education: Code of Regulations for Se
condary Schools. 
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J"-ast-End al Londrei sînt necontenit cutreerate 
Qe studenţi, care împart ajutoare materiale, ţin 
conEerinţi, fac anchete şi atrag atenţia publicu-
1111 asupra nevoilor populaţiei. Mult au contribuit 
e i la îndreptarea relelor şi la alinarea suferinţilor. 

Max Leclerc a fost viu impresionat de aceşti 
ţineri apostoli ai iubirii de oameni pe care i-a 
mtilnit în diferite oraşe din Anglia : 

>,Nu se intllneşte nicăiri ,în acelaşi grad şi în 
«aiară de orice mobil religios, acea sete nepoto
l i t a de a se devota pentru binele public: fete 
»nnere din burghezie se înrolează ca surori de 
'Cantate în spitale, în număr atît de mare, încît 
»nu mai e nevoe de personal plătit ; apostolilaici 
»ai universităţilor, conferenţiari ambulanţi,duc po-
"Poruluidin oraş în oraşplnea ştiinţii ; tineri titraţi 
»aiuniversităţilor din Oxford si Cambridge uită 
»r e cariera lor personală, pentru a cheltui mai mulţi 
» a ni din viaţa lor în serviciul desmoşteniţilor".*) 

Odată şcoala terminată, tînărul englez păşeşte 
c u încredere într'insul în lupta vieţii ; el pără-

Şte familia cum părăseşte puiul cuibul cînd 
a u crescut aripele. Nu cere învoirea părinţi-

0r> nici pentru întreprinderile lui, nici pentru 
sătoria lui : de obiceiu se căsătoreşte de tînăr 

91 nu i a zestre. Toată încrederea în viaţă, o 
P U n e în puterea lui de muncă. Trebuinţa de 

) Max Leclerc: Les Professions et la Societc en An-
bieterre, pg. 271, 272. 
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a lucra e trebuinţa morală pe care Engle
zul o simte mai mult decit orice. Munca e 
rugăciune (work is worship), spune Carlyle*). 
Tatăl nu este obligat de lege să lese averea sa 
copiilor; el e liber s'o lese unui străin ori unei 
instituţii: „Dreptul de primogenitură are avanta
jul de a face numai un prost într'o familie." 

Astfel tinărul n'are de aşteptat nici zestrea so
ţiei, nici testamentul tatălui, nici slujba statului. 
El are de timpuriu răspunderea unui şef de fa
milie şi mindria de a susţinea singur această 
răspundere. 

In Franţa, adolescentul, spune Boulmy, r e deja 
„pe jumătate stăpîn, gata să calculeze şi să scon
teze, ca un tovarăş ori un interesat legal, moş
tenirea care nu i se poate sustrage decît în parte". 

*) Iu Anglia nu sînt cafenele în înţelesul continental 
al cuvîntului: cu jocuri de hazard şi cu învoirea de a 
sta deschise toată noaptea. Dela oara unu de noapte nici 
un local public nu mai e deschis în Londra. Odată lumea 
întoarsă dela teatru şi music-fiall-xni, viaţa de noapte în 
stradă şi localuri publice încetează complect, şi străzile 
Londrei aproape sîut inundate de apa din conducte pen
tru a apărea curate dimineaţa. 

Astfel trivialitatea orgiilor de noapte, caro rod atit de 
adine sănătatea fizică şi morală a tinerimii în Paris i\ 
Berlin, nu există în Londra. Urmările numai a acestui 
fapt sînt incalculabile pentru vigoarea fizică şi morală » 
unui popor. In &ar-urilo (cabaret) din Londra, nu slut 
scaune pentru s ta t ; în berării şi tea-room-uri nu poţi st» 
decît pentru a consuma şi a asculta orchestra,—nu sînt 
permise nici un fel de jocuri. .Astfel omul nu se poate 
trîndăvi ziua, nici destrăbăla noaptea. Ihc man in the 
street (bărbatul în stradă după afaceri, nu în cafenele) '• 
iată o formulă caracteristică vieţii publice in Anglia. 
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Un alt scriitor francez, vorbind de „fiul unic" 
a l familiei franceze, spune despre el că „oricitde 
^binear î i educat, totuşi e convis că scopul vie-
-nţii e plăcerea, şi că datoria lui e de a cheltui in 
»orgii averea pe care părinţii lui proşti au ago-
•i>nisit-o pentru dînsul". 

In soţie tînărul englez găseşte un tovarăş al 
vieţii devotat pană la resignare. 

»Pentru femeia engleză datoriile de soţie sînt 
TîUiai presus de cele de mamă ; pentru franceză 
»iubirea copiilor trece înnainte de toate. Engleza 
»e mai mult soţie decît m a m ă ; Franceza e mai 
»rnult mamă decît soţie. Engleza, în general cu
rajoasă, răbdătoare, fără grijă de ziua de mine 
TiŞi fără frică de necunoscutul viitorului ori al 
«ţărilor îndepărtate, este o soţie resignată. Ea ur
m e a z ă pe soţul ei oriunde ; are şi ea aceiaşi e-
»nergie fizică şi tărie morală. In Franţa, femeia, 
»soţie ori mamă, preocupată mai cu seamă de 
«buna stare materială, de lux bătător la ochi şi 
«viaţă comodă, ambiţioasă de a străluci şi la
c o m ă de siguranţa vieţii, nu mai cere bărbaţi-
«lor lucruri mari, întreprinderi îndrăzneţe, fapte 
»eroice. Engleza e o femee iubitoare dar stăpi-
T>nită. Ea îşi îndeplineşte datoria în conştiinţă. 
«In toate clasele sociale, afară de aristocraţie, ea 
«mai întotdeauna îşi alăptează copiii. Ea îi su-
«praveghează şi îi conduce" *). 

'•'•) -Max Leclerc: L'Education en Angleterre, \ig. 26, 27. 
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Noţiunea de familie e mai individualistă la E-
gleji decît la Franceji. Familia eng'eză se redu
ce numai la părinţi şi copii ; tot ce-i unchiu, mă
tuşă şi alte rubedenii nu întră în familia simbo
lizată prin home. 

ffome-u] e aproape un altar casnic pentru En
glez. „Dacă grijile vieţii exterioare străbat înă-
„untru, dacă unul din soţi permite lumii necu
noscute ori neprietene, neserioase ori neiubi-
„toare de a trece pragul, atunci nu mai e home ; 
„nu mai e decît o parte din lumea externă aco
perită pe dinafară şi luminată înăuntru. Dacăr 

„dimpotrivă, altarul este un loc sfint, un templu 
„păzit de zeii domestici, unde nimeni nu e ad-
„mis, dacă nu e primit cu iubire, atunci în ade-
„văr e home'1 *). 

Individualismul şi sentimentul de izolare al en
glezului nu-1 fac indiferent faţă de suferinţile al
tora şi nu sînt o cauză de slăbire a legăturilor 
sociale. Nicăiri, după cum vom arăta în alt ca
pitol, caritatea publică nu se practică pe o scară 
aşa de întinsă ca în Anglia. Numai în Londra 
spitalele şi instituţiile de binefacere primesc peste 

•) „Englejii, spune un scriitor american, te impresio
nează mai înnainte de tonte prin sinceritatea acţiunilor şi 
vorbei lor. Dacă un Englez te invită la dînsul, te simţi 
ca la tine acasă. Dacă îţi întinde două degete, asta în; 
seamnă că-ţi dă numai două degete; dacă mîna lui îţ* 
prinde în plin mîna ta, ai în adevăr mîna Iui întreagă, 5} 
o ai cu toată căldura la despărţire. Vorba lui este caşi 
fapta lui, cuvîntul lui e angajament pentru e l ; poţi să i 
te încrezi pentru tot ce-ţi promite şi pentru mai mult încă1--



, IN'TEnVEXŢIA STATULUI £1 INIŢIATIVA PRIVATA 8 5 

U n sfert de miliard de lei pe an din caritatea a-
Tîonimă a publicului *). 

^Adevărata prosperitate a unui popor se mă-
^soară după umanitatea, nu după bogăţia sa : 
«numai acela progresează în viaţă în care sufle-
* t u l ajunge mai blînd, sîngele mai cald, creerul 
T,mai viu, iar spiritul lui întră într'o pace plină 
•»»« viaţă", spune un scriitor englez. 

»Personalitatea omenească în Anglia, spune 
.jDOutmy, este în deosebi deplină, viguroasă, în
drăzneaţă. Englezul are o sentimentalitate care 
" S e exaltă faţă de o chestiune generală, şi, aju
nat prin pasiunea de a lucra, el ajunge în stare 
»de a face mari acte fdantropice, ca desfiinţarea 
^comerţului cu Negrii şi părăsirea sclavajului, pe 
T.care în zadar s?au silit unii să le explice ca 
»acte utilitare" **). 

* 

Aceste sint ideile, sentimentele, credinţile şi de
prinderile poporului, care pune caracterul mai 
Pfesus de inteligenţa, care crede că judecata să
nătoasă iesă tot atît din caracter cit şi din inte

gri , . ' a staţiile din Londra vezi cîte o cutie lipită de 
Uur*fU i u s c r i l H i a . „Cruţaţi un penny pentru spitale". Tre-
minr t - e e - la inervai de o minută unul de altul. Nu ţin 
Ies S ă m i s e fi întîmplat să observ ca nimeni să nu-şi 

e gologanul în cutie, în această minută de aşteptare. 
v,„n ,1°55 se face o subscripţie publică în Anglia şi în 

de l u i S t a pentru îamiliile soldaţilor căzuţi pe cîmpul 
-S îorinA11 ^'iroeea. Suma strînsă în Anglia ajunge 

•.;JUIJ,000 lei; cea din Franţa nu trece de 1,000,000. 
I Loutmy: op citat pg. 158. 
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lect. In atmosfera acestei societăţi, noul venit se 
formează din frageda copilărie pană ce ajunge în 
stare să aducă şi el contribuţia lui prin înteme-
iarea unui nou home. In interiorul home-ului 
el învaţă lealitatea vieţii private, care este garan
ţia temeiniciei vieţii publice. Astfel acest popor 
a ajuns „să fie stăpîn pe civilizaţie fără să fie 
dăunat de ea", şi a păstrat încă „acel element 
barbar care este principiul lucrurilor mari". 

Cu credinţa în atotputernicia caracterului, po
porul englez a ajuns azi să impue limba lui la 
o optime din întreaga omenire, şi, plecînd dela 
o mică insulă, brăzdind oceanele, sfredelind mun
ţii, civilizînd întinsurile locuite dt sălbatici, a iz
butit să intemeeze cel mai mare imperiu pe care 
un popor 1-a realizat vreodată. 

El a dat cele dintăi lecţii de civism Europei; 
a dus cuvîntul Mîntuilorului la peste 400 de po
poare sălbatice ; a "introdus Parlamentul în Aus
tralia şi Africa, şi a dăruit binefacerile libertăţii 
Negrilor, care gemeau sub biciul nemilos al Al
bilor. 

lată dovada făcută a valorii principiilor după 
care acest popor îşi formează cetăţenii, şi titlu
rile lui de glorie în istoria universală. 



III 

Ramurile de învăţămînt 

*''zionomia regimului şcolar in dcosebiiele ţări 
rebue să aibă pe lingă trăsăturile generale, co

mune tuturor sistemelor de învăţămînt, şi părţi 
a racterislice fiecărui popor. 

l n toate statele, ajunse la un anumit grad de 
1 V l ' izaţie, există un sistem şcolar elementar, se-
u ndar şi universitar sau superior, precum şi un 

vdţămînt tecnic profesional şi artistic, elemen-
| r Şi superior ; insă independenţa ori solidarita-

'erarhicâ a deosebitelor ramuri de învâţămînt, 
Ş1 Upul concret de şcoală, care reprezintă a-

S [ e ramuri, variază dela popor la popor, dela 
la ţară, după însuşirile de rasă ale popoa-

0r> după nevoile locale ale ţărilor, după idea-
, n l e epocii istorice impuse de vreme şi de ce-

r i n t ' le civilizaţiei. 

. C °mparind diferitele sisteme de învăţămînt, nu 
•e'egem să punem faţă în faţă şcolile din anu-

e ţări, pentru a decreta care din ele sînt mai 
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bune. Comparaţia nu e un mijloc de dovadăfără 
replică ; dar totuşi ea nu poate îi alungată din 
rîndul metodelor de cercetare, deoarece compa
raţia e însăşi baza cunoştinţii. 

Ne vom servi de comparaţie numai pentru a 
lămuri cît mai mult organizarea caracteristică a 
regimului şcolar englez, nu pentru a desfăşura o 
cursă de întrecere pedagogică între cele trei mari 
state înnaintate din Europa şi de a le decerna pre
mii. 

Un regim şcolar îşi dovedeşte superioritatea, 
nu prin comparaţia faţă de alte sisteme, ci prin 
elasticitatea lui de adaptare la nevoile ţării în 
care funcţionează, şi prin puterea ce o are de a 
atinge înnălţimea idealurilor civilizaţiei omenirii. 

De asemenea nu vom urmări prea de aproape 
amănunţimile de organizare ale diferitelor tipuri 
reprezentative de şcoală, pentru a nu întuneca 
conturul general ; nici nu vom căuta să privim 
această organizare din zborul paserilor, dela care 
înnălţime toate trăsăturile specifice dispar şi pei-
zajul se uniformizează. 

Nu vom trage concluzii hotăritoare nici din da
tele statistice, căci statistica nu poate arăta declt 
direcţia, niciodată distanţa exactă. 

Avem numai intenţia să schiţăm, în linii man 
şi cu detalii caracteristice, organizarea regimu
lui şcolar din Anglia, cu atmosfera lui specială 
şi cu principiile lui de viaţă, care-1 încheagă şi-' 
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dau vitalitate, precum şi de a deschide perspec
tiva suggestiilor, ce se pot naşte din această 
«chitare. 

Regimul şcolar francez şi german e clădit pe 
kaza unui sistem logic, ca întregul regim politic 
Ş1 social din aceste două ţări: de aici acea uni
formitate, simetrie şi consecvenţă, —caracteristice 
comune ale regimului şcolar din Franţa şi Ger
mania,—precum şi acea prea puţină mlădiere, în 
Procesul de adaptare la nevoile şi aspiraţiile vieţii 
Moderne, a organismului şcolar din cele două 
tari. 

l n Franţa se menţine încă contrazicerea între 
re§imul ei politic şi pedagogic, cu toate pro-
estările celor competenţi; iar în Germania, şcoala 

roade prea mult reliefurile caracterului individual, 
tit de mult respectat de şcoala engleză. 

Regimul şcolar englez s'a născut cu încetul, 
U D puterea de constrîngere a nevoilor vieţii lo-
a i e Şi a aspiraţiilor individualiste ale poporului, 

nu s'a închegat deodată prin aplicarea unui 
•stem logic de organizare de cătră o autoritate 

Centrală unică. Iată de ce, spre deosebire de siste
mele şcolare continentale, sistemul şcolar englez e 

Psit de acea consecvenţă logică şi structură sime-
'că, atit de specifice sistemului şcolar francez 

? l german. Regimul şcolar englez e caşi Cons-
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(ituţia engleză, —un conglomerat nesimetric ; şi, 
caşi ea, garantează mai bine decit oricare alt 
regim drepturile de neatirnare ale individuali
tăţii. 

Logica şi simetria au prin firea lor însăşi ceva 
artificial. Viaţa nu curge nici logic, nici sime
tric, şi niciodată nu se poate drena in prea mici 
canalicule,—fie ele cît de simetrice şi de logic 
calculate,—cînd seva ei izvorăşte cu abondenţă. 

Viaţa impetuoasă a robustului şi vigurosului po
por anglo-saxon, In cursul său istoric, a înlă
turat întotdeauna din calea ei naturală zăgazurile 
impuse simetric şi artificial. 

In locul spiritului de ordine şi de simetrie al 
artistului popor francez, şi în locul înclinării din 
temperament spre supunere şi disciplină a as
cultătorului popor german, la Engleji s'a dezvol
tat, pană la forţa elementară a instinctului, iubi
rea de libertate şi de independenţă individuală. 

Organizarea şcolii în Anglia, caşi regimul ei 
constituţional, poartă înregistrate ecourile lupte
lor şi concesiilor trecutului: acele urme de com
promis între o lume veche şi una nouă, cu ră
dăcini adinei în viaţa trecută a poporului şi cu 
ramificaţii încîlcite, dar pline de viaţă proaspătă, 
pentru satisfacerea nevoilor prezente. 

In general, compromisul e forma sub care 
trăesc instituţiile engleze, după cum simetria cris
talizată a sistemului e forma de viaţă a institu
ţiilor continentale. 
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In şcoala engleză domină o atmosferă de re
publică egalitară : dreptul fiecăruia la dezvoltarea 
complectă a individualităţii lui este criteriul de 
promovare şi selectare. Aptitudinele individu
ale nu pot fi oprite ori întîrziate prin organi
zarea intransigentă a şcolii : şcoala e pentru 
elev, nu elevul pentru şcoală. Vom vedea cum 
organizarea şcolară în Anglia permite promovări 
individuale la epoci deosebite şi organizări de 
cursuri ad-hoc pentru anumite cazuri speciale. 

Atmosfera şcolii germane reflectă în ea deo
sebirea castelor sociale şi disciplina de regiment 
a unui stat militarist; iar internatul secundar 
francez e înăbuşit încă de o atmosferă de închi
soare, care aminteşte influenţa nefastă a milita
rismului napoleonian şi a clericalismului. 

E destul să ceteşti o pagină dintr'un regula
ment ori lege şcolară engleză, ca să te pătrunzi 
imediat de acel spirit de elasticitate al organi
zării regimului şcolar, care îl face în stare să 
se adapteze la toate nevoile locale şi indivi
duale. 

Instituţiile engleze în general îşi păstrează in-
cheeturile neosificate; ele se pot oricînd adapta 
la nevoile nouă şi astfel nu e nevoe de creaţii 
0l*i de înlocuiri complecte. 

Dacă un continental ar judeca starea de civi-
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lizaţie a Angliei numai după arhaismul medieval 
al instituţiilor ei, s'ar înşela asupra stării reale 
a civilizaţiei poporului ; dup?<cum, aplicînd ace
laşi metod la altă ţară, s'ar putea înşela tocmai 
în sens contrar. E un lucru cunoscut că Anglia 
se poate servi de instituţii vechi pentru nevoi 
nouă. Supravieţuirea instituţiilor vechi e una din 
caracteristicele unice ale civilizaţiei engleze, şi a-
ceastă longevitate a instituţiilor în Anglia dove
deşte, fără îndoială, puterea lor de viaţă. 

Păstrarea instituţiilor vechi n'a împiedecat pro
păşirea democratismului englez. Ţara lorzilor 
este azi, dintr'un punct de vedere, poate ţara cea 
mai democrată dintre ţările raari din Europa. 

Şcoala, mai mult decît altă instituţie, reflec
tează caracterul politic şi structura societăţii în 
sînul căreia s'a organizat. Bogata varietate de 
tip a şcolii germane, cu clientela ei şcolară re
crutată după clasele sociale, cu îngrădiri şi greu
tăţi de trecere dintr'un tip de şcoală în altul, e 
caracteristică pentru un stat absolutist şi o so
cietate nedemocratică, cu diferenţieri de castă, 
cum e societatea germană ; pe cînd tipul şcolii 
din Statele-Unite cu clientela ei şcolară ames
tecată, cu oferirea unui învăţămînt de toate gra
dele, gratuit tuturora, e caracteristic pentru un 
stat egalitar şi democrat ca cel al Americei de 
Nord. 

Anglia şi Franţa sînt ţări democratice, fiecare 
însă are caracteristicele ei speciale : de aici şi 
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deosebirile în organizarea regimului şcolar în a-
ceste două ţări. 

Innainte de a întră în schiţarea comparativă a 
regimului şcolar din Anglia, se impune deci să. 
•nsistăm asupra cîiorva deosebiri între aceste 
două democrafii. 

Prin democraţie nu se înţelege numai un anu-
m ' t sistem de organizare politică, ci şi o anumită 
mentalitate a cetăţeanului, în privinţa drepturilor 
C e le are şi a respectului ce crede că-1 datoreşte 
drepturilor concetăţenilor lui ; în general, o anu
mită stare sufletească a societăţii întregi. Evident 
c * în statele militariste şi biurocratice, - chiar şi 
l n tara Drepturilor omului,—sentimentul demo
cratic al societăţii trebue să fie influenţat de acest 
n P de organizare a statului. Starea actuală a 
franţei, cu înverşunarea de spirit, aproape a 
unui războiu religios, cu încordarea politică, 
Pană la ură şi violente, poate oare contribui la 
întărirea adevăratelor sentimente democratice ale 
societăţii franceze ? 

In Anglia, ţară de self-government fără biuro-
Cratism civil şi militar, statul funcţionează mai 
mult ca regulator al diferitelor interese sociale, 
decît ca instrument politic de dominare al cla
sei conducătoare : de aceia în Anglia nu există 

C el grad de antagonism politic violent şi amar 
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între clasele muncitoare şi clasa deţinătoare a 
puterii statului, cum e în Germania şi Franţa. 
De asemenea, toleranţa largă religioasă şi renun
ţarea demult a clerului englez la puterea poli
tică înseninează, oarecum, orizontul democratis
mului societăţii engleze. 

Puterea brutală a averii şi inerţia aurită a bla
zonului au fost întotdeauna piedici în calea înna-
intării spiritului democratic, în orice ţară. Pe 
lîngă aceste cauze vechi şi permanente de stratifi
care socială, forma de organizare a statelor mo
derne a adăugat încă : rangul biurocratului, epo-
letul militarului, aristocratismul îngimfat al titra
tului... Şi, de cite ori ecoul barbariei trecutului 
nu-şi amestecă răsunetul, prea tare şi prea crud 
în învălmăşala luptelor pentru marile revendicări 
sociale. 

De cîte ori forme sălbatice de naţionalism, şo
vinism, antisemitism... nu tulbură, ca umbre din 
imperiul morţilor, orizontul senin al democraţiei. 

Unele apucături atavice, ca şi acele duhuri 
rele din credinţele populare, părăsesc cîteodată o-
dihna veşnică a mormîntului, pentru a rătăci prin 
lume, a întuneca minţile, a inegri sufletele şi a 
spori suferinţile. 

Cu toată tendinţa unor factori ai organizaţiei sta
telor moderne de a împiedeca progresul spiri
tului democratic, şi cu toată supravieţuirea in
stinctelor trecutului în sufletul omenesc, sînt a-
tîtea instituţii, atîtea puteri oarbe ale societăţii, 
care limpezesc atmosfera în calea democraţiei, 
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Şi-i asigură triumful definitiv pentru viitor în 
toate părţile. 

Din acest punct de vedere insă nu toate ţările 
sîrit deopotrivă de înnaintate. Nu se poate tăgă
dui că progresul democraţiei se face mai greu 
î n ţările centralizate, cu autoritarismul militar şi 
biurocratic al statului, decît în ţările de self-
government, cu proclamarea suveranităţii cetăţea
nului. 

Dacă am clasifica statele mari civilizate după 
distanţa la care se află acum de idealurile de
mocraţiei, am găsi că Germania, ţara tipică a 
castelor şi prejudecăţilor sociale, ocupă locul cel 
^ a i depărtat; iar Franţa, care e mult mai apro
piată de aceste idealuri de cît Germania e to-
^uşi întrecută de Anglia, care n'a suferit şi nu 
sufere de neajunsurile biurocratismului şi milita
rismului. 

Apoi, adîncul şi smeritul sentiment religios al 
Englezului, unit cu extraordinara tărie a carac
terului, cu puterea lui de a-şi stăpîni (self-con-
tr°l) impulsiile şi de a-şi impune norme de con
duită, ajunge, în adevăr, un mijloc puternic de cul
tură sufletească, de îmblinzire a egoismului ome-
n e s c ; şi, desigur, îmblînzirea sufletului omenesc e 
U n factor psicologic important în procesul de de
mocratizare al unei ţări. Acest lucru îl urmăreşte, 
( 'upăcum am văzut, şi aşa numitul the fagging sys-
te»i, în şcolile pentru educaţia copiilor nobililor,— 
° n procedeu de lărgire a simpatiei omeneşti,faţă de 
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cei slabi şi umili, foarte curios pentru continen
tali. Cordialitatea simplă şi stăpînită a Englezu
lui conţine mai multă căldură sufletească şi al
truism decît sociabilitatea zgomotoasă şi ma
nierată, dar indiferentă, a Francezului, ori, decît 
gravitatea solemnă a Germanului. 

O caracteristică importantă a democraţiei en
gleze e valoarea personală ridicată a individului 
din clasele mijlocii şi muncitoare. 

In Franţa, muncitorul, micul burghez, fermie
rul.., fiecare strlnge banul agonisit, face econo
mii, trăeşte meschin şi îşi neglijează cultivarea 
şi sporirea personalităţii lui: astfel el ajunge bo
gat, dar rămine obtuz şi grosolan. 

In Anglia, omul din aceleaşi categorii sociale 
îşi asigură viaţa la o Societate, iar restul veni
tului îl cheltueşte întreg pentru confortul vieţii, 
pentru cultura şi subţierea personalităţii lui şi, 
prin această creştere a valorii personale, el speră 
să-şi mărească venitul pentru a-şi putea încă mai 
mult îmbunătăţi viaţa. 

Idealul Englezului e să devie un gentleman, a-
dicâ un om bine educat (well educated man), 
cu mîndrie şi demnitate personală, respectat de 
lume şi In stare să se facă respectat într'o so
cietate distinsă. Aceasta e nobleţă modernă in 
Anglia, recrutată din rîndurile burgheziei şi clase-
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"tt muncitoare, după meritele şi sforţările perso-
n a te ; pecînd în ţările militariste de pe Continent s'a 
"ezvoltat nobleţă biurocratică civilă şi militară, re
crutată din rîndul funcţionarului statului. 

m Londra mi s'a intîmplat să vorbesc cu un 
croitor despre „Ana Karenina" şi „Războiu şi 

ace", şi să cunosc un „reparator de ghete" care 
c'tea pe La Fontaine „ca să nu uite limba", 
^iarn gîndit că poate am avut noroc să cunosc 
U n croitor excepţional şi-am regretat că în cer
erile culte din capitalele celor două ţări surori 
CarPatine nu sînt întotdeauna aşa de norocos. 

*ată citeva aspecte ale democraţiei politice şi 
s°ciale în A.nglia şi Franţa, care vor putea lă
muri unele trăsături ale organizării regimului 
?colar din aceste două ţări. 

Organizarea învăţămîntului în ramuri de grade 
e°sebite e cerută de aceleaşi motive pedagogice 

°rice ţară din lume ; procentul însă, ce fiecare 
l asâ socială îl dă deosebitelor ramuri de învâ-

Wrnînt, variază dela ţară la ţară, în proporţii ca-
j^cteristice pentru stadiul de democratizare al di
a t e l o r ţări. 
. ^oate statele, cu un regim şcolar organizat, 
niPun invăţămîntul primar tuturor claselor so

fale deopotrivă; însă pentru învăţămîntul secundar 
Profesional inferior, selecţia ce se face prin orga-
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nizarea de stat a învăţămlntului, în special In ţă
rile biurocratice centralizate, nu e lipsită de păr
tinire socială, şi reflectează întotdeauna raportu
rile de putere între clasele sociale şi irica sta
tului de înmulţire a proletariatului intelectual. 

In democraticul stat al Americei de Nord, or
ganizarea regimului şcolar ingădue ca trecerea 
continuă dela şcoala primară .la cea secundară 
şi superioară să fie deopotrivă de uşoară pentru 
toţi, şi din punct de vedere al legăturii Intre a-
ceste trei ramuri de învăţămînt, şi în privinţa 
costului invăţămîntului. 

„Un om capabil de progres are dreptul să 
„fie educat, şi statul ori familia, care lipseşte pe 
„un băiat ori o fată de acest drept inalienabil, 
„de a-şi dezvolta pană la cel mai înnalt grad na
t u r a sa morală şi intelectuală, face o crudă ne
dreptate copilului şi comite o trădare împotriva 
„ţării în care el trăeşte", spune un scriitor ame
r ican" *). 

In ţările cu înclinări individualiste ca An
glia şi Statele-Unite, intervenţia statului în pro
cesul de selectare al clientelei şcolare, pentru 
toate ramurile de învăţămînt, se face după un 
criteriu individualist,—fără preferinţi de clasă şi 
îără frică de proletariat intelectual. 

„In ce priveşte creşterea şi dezvoltarea corpu
l u i şi minţii, fiecare trebue tratat caşi cum af 

*\ Reports of the Commissioner of Education, 1898-
1899, pg. 565. 

I 
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3fi singura fiinţă pe lume. Trebue să ne îngrijim 
»̂Qe individ, nu de grupă" *). 

Idealul democraţiei în educaţia publică,—aşa 
n umita scară educativă (educational ladder), care 
C e r e înlesniri egale (equality of oportunily) pen-
t r u toţi copiii ţării de a parcurge întreaga scară 
a invăţămîntului, —e complect realizat numai în 
Statele-Unite şi Wales (Ţara Galilor) din Marea 
B ritanie. 

In şcolile secundare din Statele-Unite sînt azi 
"00.000 elevi: toţi au trecut prin acelaşi tip de 
Şcoala primară şi au aceiaşi perspectivă pentru 

n v aţămîntul secundar şi superior,—nici un privi-
e§iu de clasă în organizarea regimului şcolar, 

^ ° singură şcoală pentru toţi copiii (One school 
' 0 r all), 
__ Contrastul şcolii democratice şi egalitare din 

tatele-Unite îl găsim în organizarea regimului 
?colar din Germania. Şcoala primară, — Volks-
Schule,—cu durata dela vrista de 6 — 14 ani, e 
*CfJala clasei muncitoare. Cine urmează această 
Şcoală complectă nu mai poate trece în învăţă-
^'ntul secundar. Clientela şcolilor secundare e 
Pregătită în aşa numitele Vorschule, şi se poate 
r e c r uta şidintre elevii, nu Insă mai mari în vristă de 

a n i , din Volksschule. Apoi învăţămîntul secundar 
e rePrezentat prin 6 tipuri deosebite de şcoli: Keal-

c'iiilen, Oberreulschulen, Realprogymnasien, Re-s 

J- W. Harper: Education and Social Life. 
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algymnasien, Progymnasien, Gymnasieii. Toate 
aceste tipuri de şcoală secundară implică nu nu
mai programe deosebite, dar şi clase sociale de
osebite, şi privilegii deosebite pentru absolvenţii 
lor. Această diferenţiare nu e impusă de cerinţi 
pedagogice, ci de spiritul de castă, pentru a men
ţinea şi în şcoală acea diferenţiare socială care 
există în societatea germană ; ea nu indică simple 
secţii de specializare educativă, ci bariere de 
caste sociale. Mulţi din fruntaşii pedagogiei ger
mane nu sînt mulţumiţi cu actuala organizare, şi 
cer introducerea unei singure şcoli pentru toţi: 
Einheitsschule—one school for all. 

Organizarea regimului şcolar din Germania a 
inspirat următoarele juste şi caracteristice obser
vaţii unui scriitor american: „In Germania pă
rinţii sînt constrinşi să hotărască de cu vreme, 
„dacă fiii lor trebue să urmeze studii superioare 
„sau dacă trebue să-şi mărginească educaţia lor 
„la ramuri elementare, de oarece şcoala secun
d a r ă are propriul ei furnisor, şi rar îşi recru
tează elevii din şcoala elementară (Volksschule). 
„Mai mult, părinţii trebue să hotărască, înna-
„inte ca fiii lor să atingă vrîsta de 11 ani, dacă 
„ei trebue să urmeze un curs care îi va de
barca la pragul universităţii, sau la uşa vreu-
„nei politecnice ori altă şcoală profesională. 0-
„dată copilul plecat în drumul carierii lui, o în
toarcere nu mai e posibilă pentru el, fără sa
crificiul cîtorva ani, pe care trebue să-i peardă 
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«pentru «a se adapta» împrejurărilor deosebite. 
«Această inflexibilitate este cauza pentru care în 
«Germania aşa de mulţi îşi greşesc chemarea. 
«Starea aceasta este urmarea diferenţierii soci
etăţii. O aristocraţie de naştere, de educaţie, de 
„avere pare o necesitate cit timp există o formă 
»de guvernămînt monarhic. Un monarh trebue 
»să aibă un piedestal, pe care îl găseşte în su
işul treptelor societăţii. De aceia în Europa nu 
»se găseşte un exponent al civilizaţiei moderne 
»aŞa cum e şcoala comună americană, care e 
»cel mai puternic nivelator al neegalităţilor so
ciale imaginat pană azi. In timp ce el ridică 
«straturile de jos ale societăţii, în acelaşi timp 
«atrage în jos pe cele care stau pe o ridicătură, 
»fie acea rîdicătură un sac cu bani, un piedestal 
ude cultură, ori un arbore genealogic". 

Jn America de Nord, fiecare cetăţean este e-
^ucat de fapt în una şi aceiaşi şcoală—the cont' 
mon school. 

In Franţa, pană la un punct caşi în Germa
na, nu există o adevărată continuitate socială 
"Hre şcoala primară a statului şi Liceu. Din în-

e a ga populaţie şcolară elementară numai trei 
Pătrimi, adică copiii din clasele de jos, urmează 

a Şcoala primară a statului; restul de o pătrime, 
a(lică contribuţia claselor superioare, din care se 
Scrutează mai cu seamă clientela secundară, ur
mează cursul primar în clase primare alipite pe 

n&a licee ori In şcoli elementare private. Din 
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acest punct de vedere, în Franţa, nu există un 
ideal democratic. 

In Anglia, ţara clasică a compromisului, în 
care reformele cele mai înnaintate se încrucişează 
cu supravieţuirile cele mai arhaice, întîlnim com
plect realizat şi idealul democratic din Statele-
Unite, şi rămăşiţi din învăţămîntul de castă aL 
Germaniei. 

Organizarea învăţămîntului a început la epoci 
deosebite în diferitele părţi ale Regatului Brita
nic, de aceia e şi în faze deosebite. In Wales 
(Ţara Galilor), idealul educativ democratic al 
Statelor-Unite, — one school for all,—e deja atins ;. 
în Scoţia încă nu ; în Anglia propriu zisă, orga
nizarea şcolară reflectează umbrele diferenţierilor 
sociale. In această parte a regatului, şcoala pri
mară (the public elementary school) susţinută de 
stat, aproape nu recrutează deloc clientela secun
dară, pentru aşa numitele public schools,—şcoli' 
secundare vechi ale aristocraţiei engleze, ce nu 
primesc subvenţii dela stat. Clientela acestor 
şcoli e pregătită, caşi în Franţa şi Germania, 
în anumite şcoli primare (preparatory schools), 
In unele cazuri alipite de şcoala secundară. 

Marea majoritate însă a şcolilor secundare, Ii» 
schimbul subvenţiei ce le dă statul, sînt obligate 
să primească, fără nici o taxă şcolară, un pro-
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cent de cel puţin 25 % dintre foştii elevi ai şco
lilor publice elementare. 

In Anglia, care după cum am văzut e lipsită 
de biurocratism şi militarism şi nu şuiere de 
sPaima proletariatului intelectual, statul intervine 
Pentru răspîndirea cît mai mare a învăţămîntului 
secundar şi superior, în direcţia idealului demo
cratic din America de Nord, nu spre îngrădirea 
de castă ca în Germania. 

Iniţiativa privată încearcă acelaşi lucru în şco-
We vechi ale aristocraţiei engleze : pe lîngă bur
sele statului, legate particulare de zeci de mili-
0 a n e asigură intrarea copiilor săraci în şcolile 
vechi cu prejudecăţi de castă. La Eton sînt 70 
^e bursieri ; la Oxford, numai fondul lui Cecil 
Rhodes (the Rhodes Trust), lăsat de donator în 
' 9 °2 , procură aproape 200 de burse] de cîte 7.500 

anual ; pentru universităţile din Scoţia, Andrew 
Carnegie a donat în 1901 suma de 50.000.000 *) 
de lei. Cu prilejul introducerii unor reforme în 
0 rganizarea universităţii din Londra, această 
î n a l t ă instituţie şcolară a primit dela diferiţi do^ 
n a tor i peste 13.000.000 lei... 

Idealul organizării învăţămîntului nu poate fi 
căutat decît în direcţia evoluţiei societăţii" ome-
n e Ş t i : în forma tot mai largă şi mai liberă a co-
°Peraţiei sociale şi a emancipării individului în 
sinul unei societăţi democratice. 

•R,-) . G r a h am Balfour: The Educational Systems of Great 
c«tam and Ireland, pg. 238 şi 284. 
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Pană la atingerea idealului, aproape in toate 
ţările, în măsură deosebită, se poate observa că: 
, 0 mare parte a poporului, în starea actuală a 
„societăţii, luptă în concurenţa vieţii numai în 
„condiţii, care o împiedică în mod absolut, oricare 
„ar fi meritul şi capacitatea personală, dela vreo 
„posibilitate reală de izbîndă. Cei din popor, cînd 
„vin în lume, găsesc cele mai bune locuri nu 
„numai ocupate, dar de îapt ocupate pentru tot
deauna ; căci sub imperiul marelui cod de drep
turi, pe care averea 1-a moştenit dela îeodalism, 
„noi îngăduim claselor, bogate, in toate împreju
rările, să deţie stăpînirea acestor locuri, din ge-
„neraţie în generaţie, cu excluderea permanentă 
„a restului poporului. Chiar şi din acele nume
roase locuri, pentru care o pregătire înnaltă ori 
„o educaţie superioară este singura calificare, şi 
„despre care noi vorbim (cu o curioasă neexac-
„titate) caşi-cum ar fi deschise tuturora, se poate 
„vedea, că cea mai mare parte a poporului este 
„îndepărtată,—aproape tot aşa de riguros şi de 
„absolut caşi In starea trecută a societăţii,— 
„prin simplul îapt că putinţa de a dobîndi o ast-
„îel de educaţie sau calificare este acum privi
legiul exclusiv al averii".*) 

* 

Nu vom schiţa în acest articol declt ramurile 
invăţămîntului academic, lăsînd cu totul la o parte 

*) Kîdd: Social Evolution, pg. 284. 
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ramurile învăţămîntului tecnic, profesional şi ar
tistic, precum şi învăţămîntul infirmilor şi viţio-
Şilor; de asemenea nu vom insista asupra învă
ţămîntului seral de continuitate de toate gradele, 
reprezentat numai în Londra prin aproape 350 
Şcoli şi 175.000 elevi şi studenţi. 

învăţămîntul primar elementar. Acest invă-
ţămînt e desigur cel mai însemnat pentru orice 
ţară, căci el formează temelia culturii naţionale 
a întregului popor: de aceia deosebitele state 
'-au impus, în mod obligator şi gratuit, tuturor 
cetăţenilor. 

Franţa are un învăţămînt primar obligator, gra
tuit şi laic. Din punct de vedere al credinţii, 
Germania admite complecta libertate a instruc
ţiei religioase ; Anglia, ţara compromisului, are 
Şcoli cu instrucţie religioasă confesională (vechile 
Şcoli găsite înfiinţa Innainte de 1870,—aşa numi
tele voluntary schools ori nonprovided schools), 
Ş1 Şcoli în care e permisă numai Biblia, fără co-
^entar (şcoli înfiinţate prin intervenţia statului 
d u pă 1870,—aşa numitele provided schools)*). 

O caracteristică unică a şcolii primare ele
mentare engleze e că este unită cu Kindergarten 
(infant school), şi pană la un punct implică prin-

*) Poate că nu e nepotrivit să amintim aici că şi noi 
a v e m un învăţămînt primar obligator şi gratuit, fără însă 
* a statul să-şi facă datoria de a procura şcoli şi învăţă-

•L in(teajuns pentru cei 800.000 copii în vrîstă de şcoală, 
?' fără să procure copiilor materialul didactic în mod 
£r«tuit,—aşa cum e în ţările cu învăţămînt gratuit. 
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cipiul coeducaţiei celor două sexe : o şcoală pri
mară elementară (provided school) adună sub 
acelaşi acoperemînt, în secţii deosebite, pană la 
1.200 —1.400 copii între 3—14 ani, de ambele sexe. 

Viaţa industrială a Angliei luînd pe părinţi de 
acasă, statul a trebuit să se îngrijească de edu
caţia copiilor dela vrîsta cea mai fragedă ; de a-
ceia de şcoala primară elementară publică s'a alipit 
ŞMin Kindergarten public. Dela vrîsta de 3—5 ani 
darea la şcoală a copilului e facultativă; obliga
tivitatea e impusă dela 5 —14 ani. 

Anglia are azi aproape 33.000 şcoli primare 
elementare publice, din care aproape 8.000 sînt 
şcoli nouă, clădite după un plan unic, în urma 
datei memorabile, 1870, a intervenţiei statului 
în organizarea învăţămîntului public. Şcolile pri
mare, care au fost înfiinţate înnainte de 1870, şi 
care trăiau din subscripţii voluntare, au fost res
pectate şi mai tirziu subvenţionate de stat (vo
luntary ori nonprovided schools). Ele au loca
luri vechi şi de tipuri deosebite. Şcolile nouă 
(provided schools), înfiinţate prin intervenţia sta
tului după 1870, au clădiri ridicate după un a-
numit plan: cu locuri pentru 1.200—1.400 copii, 
distribuiţi în trei secţii,—copii, băeţi, fete (infants, 
boys, girls),—cu ogrăzi pentru recreaţii, cîmp pen
tru jocuri, basen de înnotat, bibliotecă, bancă... 
Costul unei clădiri variază între 250- 500 lei de 
fiecare loc de elev; numărul lor sporeşte necontenit: 
suma cheltuită pentru clădiri şcolare in anul 1886 
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s ' a ridicat la 50.000.000 lei, iar în 1896 această 
sumă a ajuns la 101.000.000 lei. 

O treime din numărul întreg al populaţiei şco
lare primare învaţă azi în provided schools. 

Anglia posedă în şcolile ei primare 8.860.391 
locuri; are o populaţie şcolară primară de 7.517.799 
copii şi o frecventare de 6.498.930. 

Procentul de frecventare e de 90"/o în Germa
nia, de 87.7°/o in Anglia şi de 85°/o în Franţa. 
Germania are cel mai rîdicat procent de frecven
tare, pentrucă are cea mai mare vechime în in
troducerea obligativităţii învăţămîntului elementar. 

In Anglia, în 1843, erau 32 .7% bărbaţi şi 
49°f'o femei, care nu puteau iscăli în registrul de 
căsătorie; în 1908, aceste cifre se reduc la 1.3°/o 
bărbaţi şi i . 5 % . 

In Franţa, în 1905, erau 2.9°/o bărbaţi şi 4.4o/a 

ternei, care nu puteau iscăli în registrul de că
sătorie *). 

Administraţia şcolilor primare, caşi întreaga 
administraţie şcolară, are cu totul alt caracter în 
Anglia decît în Franţa şi Germania. Deosebirea 
r e zultă din însuşi modul de organizare politică a 
acestor ţăr i : Franţa şi Germania sînt state cen
tralizate pe cînd Anglia e o ţară cu suve
ranitatea autonomiei locale. în Franţa şi Ger
mania, şcoala e privită ca o instituţie a statului: 
autoritatea locală, ca atare, şi cetăţenii n'au nici 

*) Ihe Statesman's Year-Book, 1910. 
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o putere de control asupra ei ; ea e administrată 
şi controlată direct de autoritatea centrală a sta
tului, prin aparatul lui biurocratic. 

In Anglia, şcoala nu e a statului, ci a cetăţeni
lor ; ea nu e instituţie de stat, ci instituţie lo
cală. Dreptul, ce-1 are statul de a se amesteca 
în organizarea şcolară, derivă numai din subven
ţia pe care el o dă şcolii. Acest drept este un 
drept acordat, nu un drept impus. Şcolile, care 
nu primesc subvenţii dela stat, nu primesc nici 
amestecul reprezentanţilor statului ; iar şcolile, 
care primesc subvenţii şi deci şi controlul sta
tului, au o foarte mare libertate în ce priveşte 
economia internă a şcolii: orar, program...Statul 
intervine ca să ajute cu bani, cu cunoştinţi tec-
nice şi cu controlul său, dacă şcolile sînt bine 
organizate (to be efficient); el nu poate decit să 
refuze subvenţia unei şcoli, dacă regulamentele 
şi dispoziţiile lui sînt cu intenţie nerespectate; să 
închidă şcoala nu poate. 

De fapt administraţia şcolii primare în Anglia 
se face de autoritatea locală, prin mijlocirea rep
rezentanţilor aleşi (governing bodies of mana
gers) de cetăţenii (votează bărbaţi şi femei) cir
cumscripţiei respective, care plătesc darea pen
tru şcoală (the ratepayers). 

Sînt vve-o 328 autorităţi locale (county councils, 
borough councils...) cu atribuţii şcolare. Fiecare au
toritate locală are un comitet educativ.în care pot în
tră şi femei (educational committee), însărcinat în 
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m od special cu chestiile de educaţie. Acest comitet 
sta în contact permanent cu managers ai şcoli-
l o r Şi cu autoritatea centrală (Board of Educati-
0n)> şi-şi exercită rolul de control şi puterea de 
a(lministraţie prin specialiştii ce-i are în servi
l u l lui. 

Acest sistem e şi el un compromis între sis
temul de self-government şi sistemul biurocratis-
^ului de stat: pe deoparte cetăţenii aleg pe 
Managers, iar pe de alta şcoala e controlată 
de inspectori, funcţionari ai statului. 

Conlucrarea acestor două sisteme administra
r e face să se corecteze neajunsurile inerente 
"ecărui sistem în parte. 

Prin sistemul biurocratic exclusiv,—aşa cum 
e "m Franţa şi Germania, —şcoala e privită nu-
m a i din punct de vedere strict profesional; prin 
Slstemul mixt (cu managers aleşi dintre cetă-
>en>)> şcoala e privită şi din punct de vedere al 
V l eţii publice. Astfel şcoala se foloseşte de cu-
n°Ştinţile profesionistului şi înlătură exclusivis-
m u l şi miopia cunoscută a specialistului, atît de 
dăunătoare şi vieţii. şcolare. 

De aici urmează şi un alt folos pentru şcoala 
e n§leză : prin managers societatea oarecum stra
i e în şcoală, se simte că şcoala e a cetăţeni-

0r> nu a statului ; iar profesorii nu formează un 
C O r P închis, desprins de restul societăţii. 

*n Franţa şi Germania, şcoala e despărţită oa-? 
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recum de societate, şi corpul profesoral formează 
un corp închis şi exclusivist. 

Cetăţenii în Anglia arată un interes pentru 
şcoală, care nu se poate observa în Franţa şi 
Germania. 

Cine va asista la solemnitatea împărţirii pre
miilor, la vre-o şcoală engleză, va rămînea plă
cut impresionat de numărul cel mare de premii, 
oferit de cetăţeni, pentru cei care s'au distins la 
anumite obiecte. Am rămas surprins de un pre
miu oferit la o şcoală de fete pentru babyology 
(îngrijirea copiilor mici din Kindergarten). 

Obiectele de studiu în şcolile primare elemen
tare nu sînt exact aceleaşi in toate şcolile, deşi 
anumite obiecte se găsesc în orice şcoală. Aşa 
zişii cei trei R (heading, Writing şi Arithmetic, 
adică cetirea, scrierea şi socoteala), Limba ma
ternă, Istoria, Şliinţile elementare, Studiul natu
rii, Geografia, Exerciţile fizice, Jocurile (organi
zed games), Innotatul, Lucrul manual, Muzica, De-
semnul se găsesc aproape în fiecare şcoală, cu 
dezvoltări deosebite, după împrejurările locale. 
In unele cazuri se introduc şi limbile moderne 
ori Exerciţiul militar, Grădinăritul, Lăptăria, Bu
cătăria, Spălătoria, Gospodăria... Programele se 
fac de autorităţile locale in Anglia, de autoritatea 
centrală în Franţa şi Germania ; în întâia dintre 
cele trei ţări autoritatea locală impune statului, 
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] n cele două clin urmă statul impune autorităţii 
locale. 

Dexterităţile practice (handicraft and manual 
training) ca : lemnăria, îerăria... pentru băeţi, şi 
°ucătăria, spălătoria, gospodăria, lucrul cu acul... 
Pentru fete, se predau în aşa numitele manual 
Quires, care au clădiri speciale în curtea şco-
J i I elementare. Alegerea elevilor şi elevelor din 
Şcoala primară pentru manual centres se face 
l a vrîsta de 12 ani. Tot la această vrîstă se face 
Şi alegerea pentru şcoala primară superioară, şi 
e*aminarea pentru trecerea în şcoala secundară. 
^ l c i e încheetura învăţămîntului primar elcmen-
l a r cu cel tecnic şi secundar. 

Preocupările practice din şcolile elementare nu 
urmăresc specializarea de meseriaş, nici nu ca-
u*ă să mecanizeze forma muncii copilului. Am 
râmas surprins de modul cum îşi înţelegea ro-
ul un maistru de teslărie, in unul din aceste 

Manual centres. El îmi spuse că prin teslărie ur
măreşte dezvoltarea inteligenţii copiilor şi că ob
ţine rezultate minunate. Sint elevi la care sfera 
ensaţiilor e prea obtuză, şi numai prin educa-

»'a simţurilor se poate obţinea o mai uşoară for
j a r e şi circulaţie a noţiunilor. Elevul care lucrea-

a 3n lemn un obiect trebue să-i conceapă planul, 
ba-l desemneze, să-1 imiteze, să-i calculeze di-
tensiunile, şi proporţiile, să-1 execute în lemn : 
strei puterea de observaţie se precizează, văzul 

Ş l Pipăitul se ascut, imaginaţia creativă lucrează.,. 
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într'un cuvînt teslăria ajunge, în acest chip, un 
obiect cu adevărată valoare educativă. 

Bucătăria şi gospodăria se predau fetelor, nu 
cu scopul de a înlocui bucătăreasa şi servitoa
rea, ci ca mijloace educative pentru a forma sim
ţul estetic şi gustul,cate trebue să împodobească 
orice muncă omenească. 

Fetele învaţă cum să aranjeze cu gust şi con
fortabil un salon, un ietac, o cameră pentru bol
navi, un biurou, o sofragerie ; cum să aranjeze 
o masă sau cum să prezinte bucatele... In par
tea intelectuală, prinsă de orice muncă manuală, 
stă valoarea educativă a dexterităţilor practice 
din şcoala primară elementară engleză. Regula
mentul şcolilor primare elementare spune că : 

„Desemnul (cuprinzînd şi modelajul) trebue 
„predat astfel, ca în primul loc săjtindăla culti-
„varea facultăţilor individuale de observaţie şi de 
„expresie a şcolarului, şi să aibă în vedere nu 
„numai dexteritatea şi precizia manuală, dar de 
„asemenea şi dezvoltarea inteligenţii". De aseme
nea exerciţiile fizice şi jocurile sînt recomandate 
de programul oficial, nu numai ca mijloace de 
întărire a corpului şi sporire a sănătăţii, dar şi 
pentru a ascuţi inteligenţa şi a întări carac
terul. 

Am insistat asupra acestui punct în alt ca
pitol. 

Intr'o clasă de studiu (standard), In şcolile pri
mare, nu pot fi mai mult de 45 elevi ; fiecare 
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standard aje mai multe divizionare, în care ele-
v u sînt grupaţi după puterea şi capacitatea lor 
Personală. Puterea intelectuală a elevilor dintr'un 
stindard e criteriul după care programul se res
pinge ori se dezvoltă, se reduce ori se adaugă. 
U n standard normal durează un an ; elevii ex-
CeP{ionali însă pot îi promovaţi la mijlocul a-
nului. 

Metodul, —raportul între profesor şi elevi în pre-
carea cunoştinţilor, —se deosebeşte în mod ca-
' acteristic în şcoala engleză iată de şcoala ger
mană. In şcoala engleză „fiecare elev trebue tra-

a t caşi cum ar fi singura fiinţă pe lume" ; în 
vtoala germană, toţi elevii sînt contopiţi oarecum 

a U n loc într'un singur elev: clasa. Cu acest 
n °u elev lucrează profesorul, nu cu indivizii. 

*n şcoala engleză, disciplina clasei rezultă din 
a ctivitatea individuală încordată a fiecărui elev 
' n parte ; în şcoala germană disciplina clasei iz-
v '0 răşte din spiritul de ascultare şi supunere şi 

l n automatismul psicologic al copiilor. 
i n Şcoala engleză copilul munceşte singur (self-

'ctivity) să-şi adune cunoştinţile (to dig out know-
e c%e for himself), şi recurge la profesor numai 

Pentru a fi ajutat ori a i se controla rezultatul. Ast-
e l elevul nu se formează prin tutela intelectuală a 

Prf-*fesorului, după cum cetăţeanul englez nu tră
i t e prin tutela politică a statului. In şcoala 
germană elevul e privit ca o simplă parte a clasei, 

e singură numai lucrează ca unitate întreagă sub 
t e ' a profesorului, după cum cetăţeanul german 
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se consideră caoiracţ ie numai din fiinţa statului, 
şi trăeşte mulţumit îndeplinindu-şi conştiincios 
datoriile vieţii sub protecţia autorităţilor. 

In şcoala engleză e o atmosferă de libertate şi 
de independenţă caşi in societatea engleză ; in 
şcoala germană disciplina, supunerea şi unifor
mitatea provoacă admiraţia... şi făgăduesc, pen
tru mai tîrziu, însuşiri preţioase militarismului sta
tului. 

Institutorul englez are pregătirea necesară, dar 
nu o are nici aşa de îndelungată, nici aşa de în
cărcată ca a institutorului german. Institutorul ger
man, dacă se poate spune, e chiar prea bine pre
gătit : şease ani de muncă conştiincioasă în şcoala 
normală, pe lîngă anii anteriori de studiu, l-au 
transformat într'un adevărat metod în carne şi 
oase. El posedă adînc principiile pedagogiei her-
bartiane, în care crede ca într'o dogmă şi are 
cultul treptelor formale ; se expulzează de 
bună voe din viaţă şi se consacră cu totul in
tereselor şcolii : ajunge un apostol, un om al 
şcolii. Niciodată nu întră în clasă fără să nu-şi 
fi făcut planul dinnainte, şi e mai intransigent de-
decît un general pentru aplicarea complectă 
a acestui plan făcut acasă. Viaţa lui întreagă e 
mişcată de clopoţelul şcolii, mintea lui e disci
plinată de logica treptelor formale, şi conştiinţa 
lui adînc mulţumită că-şi îndeplineşte o innaltâ 
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datorie cătră patrie. Mai presus de orice, el e 
Profesor şi numai incidental e altceva. In clasă 
oficiază cu conştiinţa că vorbeşte subt inspira
ţia revelaţiunii... întrun cuvînt a ajuns un fel de 
ascet al pedagogiei. 

Formalismul acesta excluvist şi strimt al profe
sorului german adeseori usucă sufletul şi degene
rează în pedantism stereotip şi automat. Mecaniza-
r e a metodului în acest chip a aruncat pe nedrept 
"Nultă umbră asupra pedagogiei herbartiane, şi a 
•acut pe mulţi, in frunte cu Rein, să ceară re-
lr>tronarea drepturilor personalităţii, prea mult în
cătuşată de formalismul metodului pedant 

Produsul şcolii germane, format sub tutela pro
cesorului, îşi caută o altă tutelă cînd întră în so
r t a t e : deaceia el primeşte cu uşurinţă şi su
punere tutela statului. Fixîndu-şi un loc în orga
nismul statului, cetăţeanul german trăeşte pătruns 

e sentimentul datoriei cătră stat şi cătră viaţa 
U l Profesională. Orizontul vieţii lui de obiceiu are 

0 rază foarte scurtă. El se specializează, se 
Consacră, devine apostol al profesiei lui, şi se 

ezinteresează de viaţa publică, peimiţlnd astfel 
statului să se întărească şi să absoarbă din ce 

n °e mai mult forţele vii ale poporului. 
»Nirneni nu poate trăi mai mult timp în Ger

mania, fără să nu fie lovit de efectele ce le are 
»rutina patriarhală şi biurocratică asupra carac
terului naţional. Aceste efecte sînt multiple şi 
»S e pot observa cu orice prilej. După cum sis-
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„temui militar a produs un popor, în mod uimi-
„tor de supus la ordine şi disciplină, tot aşa sis
t e m u l biurocratic de guvernămînt a creat un 
„spirit de atîrnare în viaţa publică cu totul ne-
„bărbătesc... De aici vine lipsa acelei viguroase 
„vieţi publice, care de obiceiu există în ţările cu 
„instituţii libere, şi acea mare indiferenţă pentru 
„afacerile naţionale şi locale" *). 

In Anglia, lucrurile se petrec cu totul altfel : 
aici fiecare e „cineva din corpulcare guvernează", 
— un ruler. Fiecare trebue să se pronunţe prin vot 
asupra tuturor chestiilor de interes local şi naţi
onal : astfel cetăţeanul trebue să se intereseze 
de viaţa publică şi e pus în situaţia de a fi si
lit să-şi facă o educaţie politică, sâ-şi formeze 
convingerile care îl vor conduce în viaţa publică. 
Aceste convingeri îi vor lumina toate actele vie
ţii şi, prin sentimentul datoriei de a lua parte la 
viaţa publică, el nu-şi va ştirbi personalitatea, 

*) W. H. Dawson: German Life in Town and Country. 
Tot Dawsou comunică rezultatul anchetei făcute de un 

ofiţer asupra recruţilor germani. Ofiţerul a pus întrebarea: 
„Cine a fost Bismarck?" Din 50 recruţi. 30 n'au putut 
da niciun răspuns: 10 au răspuns nesigur,, că Bismark a 
fost un general ori un împărat, şi 10 au răspuns bine. IjJ 
alt regiment, din 87 soldaţi, 21 au răspuns că niciodată 
n'au auzit ceva despre Bismarck; '62 l-au făcut pe Bis
marck general; !) au auzit că a fost un războinic vestit; 
6 că a fost un Ministru de Războia; 5 l-au descris ca 1|C 

întăiul Cancelar al Imperiului; 9 HU spus că Bismarck ţ 
fost întemeetorul Imperiului German ; 1 1-a numit întâiul 
împărat german: altul 1-a făcut poet: un altul traducător 
al Bibliei, şi ultimul a spus că Bismarck a fost cel n» ' 
mare duşman al împăratului. 
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n ,ci nu-şi va usca sufletul prin exclusivismul a-
Poslolatului profesional, prin unilateralitatea con
sacrării absolute serviciului ce-1 îndeplineşte în 
stat. Această concepţie de biurocrat intelectual 
e caracteristică sistemului german de educaţie ; 
Pentru Englez, cea mai înnaltă datorie a unui 
Ce*âţean e participarea la viaţa publică. 

Prin această conştiinţă a datoriilor cetăţeneşti, 
S a Păstrat în Anglia suveranitatea individului 

a t a de puterea cotropitoare a Statului, 
"rofesorul englez nici nu e apostol, nici nu e 

l l emat să formeze apostoli...supuşi statului ; el 
u uită că e şi cetăţean şi e chemat să formeze 

Cetăţeni liberi şi dirji faţă de tendinţile cotropi-
0 a r e ale statului : de aici acea deosebire de at
mosferă în şcoala germană şi cea engleză, 

^u aceste concepţii despre valoarea proîesio-
a 'ă. Englejii au izbutit să aibă profesori, care 

Poseadă metodul tot aşa de bine caşi profe-
0 r " germani, şi să aibă o personalitate mult 

m a ' întreagă şi mai bărbătească de cit a apos-
tolului german. 

Nimic nu poate caracteriza mai bine idealurile 
eclucative urmărite în şcoala elementară engleză 

e c ' t următoarele rînduri: 
»Scopul şcolii publice elementare este de a 

» orma şi întări caracterul şi de a dezvolta irite-* 
» 'genţa copiilor încredinţaţi ei; şi de a face cea 
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„mai bună întrebuinţare din anii devotaţi şcoliir 

„ajutind attt pe fete cît şi pe băeţi să se formeze 
„prin sine înşişi, după nevoile lor diferite, atît 
„din punct de vedere practic cît şi intelectual, 
„pentru munca vieţii". 

„Avînd acest scop în vedere, datoria şcolii este 
„de a deprinde pe copii, cu îngrijire, cu obser
vaţ ia şi judecata clară, astfel ca ei să poată că
p ă t a o cunoştinţă inteligentă despre unele fapte 
„şi legi ale naturii ; de a deştepta în ei un inte
res viu pentru idealurile omenirii, şi de a-i face 
„familiari cu literatura şi istoria propriei lor ţări ; 
„de a le da oarecare stăpînire asupra limbii ca 
„instrument de cugetare şi expresie, şi, făcîndu-i 
„conştienţi asupra mărginirii cunoştinţilor lor, să 
„dezvolte în ei un aşa gust pentru cetire şi stu-
„diu încît să-i facă în stare să-şi sporească cu-
„noştinţile, după ce vor părăsi şcoala, prin pro
priile lor puteri"... 

„Un scop important, deşi secundar al şcolii e-
„lementare, este de a descoperi pe copiii, care 
„arată o capacitate deosebită, şi de a dezvolta 
„aplicaţiile lor speciale (întrucit aceasta e posi-
„bil, fără a sacrifica interesele majorităţii copi
ilor), astfel ca ei să poată fi în stare a trece la 
„vrîsta potrivită in şcolile secundare, şi să fie W 
„stare să tragă maximum de folos din educaţia 
„oferită lor acolo... Şcoala elementară trebue si 
„sădească în copii deprinderea muncii, contro-
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j,lul de sine şi persistenţa curagioasă în faţa gre
utăţ i lor" *). 

Invăţămîntul primar superior (higher ele
mentary Schools). Şcolile de acest grad cores
pund cu aşa numitele Mittelschulen din Germa
n a şi cu VEcole Primaire Superieure din Franţa. 
Slnt întrebuinţate mai cu seamă de clasa co
mercială mijlocie şi au de scop să complecteze 
invăţămîntul elementar, îără să pregătească pen
tru învăţămîntul superior. Cursul e de 3—4 ani, 
cu program variat, mai dezvoltat decît în şco-
hle primare elementare. Se predau şi limbile mo
derne. Invăţămîntul unora are o bază mai mult 
comercială, al altora mai mult industrială. Nu
f ă r u l elevilor din cei dintâi doi ani e mărginit 
' a maximum 40 elevi de clasă ; pentru ultimele 
c lase la maximum 30 de elevi. 

O şcoală de obiceiu are între 350—400 elevi 
°ri eleve. O varietate de şcoală asămănătoare e 
a ?a numita School of Science, căreia, predomi
narea muncii de laborator îi dă un caracter şti
inţific mai practic. Clasele de laborator nu 
Pot avea decît maximum 20 elevi. In 1900 erau 
î n Anglia 183 de aceste şcoli cu 24.639 elevi. 

I-ondra are 52 şcoli primare superioare, cu o 

*) Board of Education : Code of Regulations for Pu-
6 " c Elementary Schools in England. 
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populaţie şcolară de 28.000 elevi. Toate sint ex
ternate (day-schools). Elevii acestor şcoli se re
crutează din şcolile primare elementare, cam la 
vrista de 12 ani, după recomandarea inspectori
lor în înţelegere cu directorii şi directoarele şco
lilor primare elementare. 

Principiile de educaţie generală aplicate in a-
ceste şcoli sint aceleaşi ca în toate şcolile elemen
tare şi secundare din Anglia. 

Caracterul lor cam exclusiv de şcoli întrebu
inţate mai mult de o clasă socială, nu le asi
gură simpatia cetăţenilor : ele sînt considerate ca 
o şcoală hibridă între şcoala primară elementară 
şi cea secundară. Se pare că nu au viitor. 

Invăţămîntul secundar. Caracteristica organi
zării acestui învăţămînt în Anglia e varietatea şi 
lipsa de simetrie, dupăcum consecvenţa logică e 
caracteristica organizării lui în Franţa şi Ger
mania. Intervenţia statului în organizarea învă-
ţămintului secundar în Anglia e cu totul recentă ; 
întâia preocupare a statului, după 1870, a fost 
organizarea învăţămîntului elementar : de aici a-
parenţa aproape de haos, pentru un continental, 
a organizării învăţămîntului secundar din An
glia. 

Dar dacă statul n'a Introdus un sistem uniform 
de învăţămînt secundar,—şi nici nu urmăreşte a-



RAMURILE DE I.VVÂŢAMl.vr 1 2 1 

eest lucru,—rezultatele obţinute în direcţia îmbu
nătăţirii lui, numai în ciţiva ani, nicăiri n'au îost 
întrecute. 

" Până în 1896, din numărul total al elevilor 
secundari, abia 40.000, se poate spune, că învă
ţau în. şcoli într'adevăr bine organizate, unde li 
S e putea da un învăţămînt secundar de calitate 
superioară; şi aceste şcoli nu erau nici înfiinţate, 
n , c i ajutate de stat, nici întreprinderi particulare, 
C l vechi şcoli fondate şi dăruite cu înzestrări (en
dowments) de donatorii generoşi ai timpurilor 
trecute. 

Prin sistemul subvenţiilor (grants), statul a iz-
"Utit să reorganizeze (to make them efficient) 
^ulte din vechile şcoli, care, neavînd venituri 
"Neajuns, nu puteau să se reorganizeze şi să 
Procure un învăţămînt la înnălţimea timpului şi a 
nevoilor de acum. Azi în aceste şcoli sînt i58.502 
e,evi şi 133,042 eleve. 

E caracteristic că necesitatea răspîndirii cît mai 
n i a r e a învăţămîntului secundar e susţinută in 
"^"glia, cu energie, din punct de vedere al interese-
i o r vieţii publice. 

«Mare este primejdia acelui stat, în care nu-
»mai o elită puţin numeroasă este bine educată 
»Sl instruită. In vremuri de nelinişte, această e-
»*»e nu va putea exercita controlul, pe care e 
»uatoare să-1 exercite, pentrucă ca va vorbi o 
»bmbâ a cărei argumente şi importanţă mulţimea, 
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„în ignoranţa ei, va trebui în mod necesar să 
„n'o 'poată înţelege" *). 

Şcolile secundare în Franţa şi Germania au a-
ceiaşi administraţie biurocratică caşi şcolile pri
mare ; ele sînt de iapt instituţii de stat, şi nu re
cunosc autorităţilor locale şi cetăţenilor dreptul 
de a interveni în administraţia şi organizarea 
lor. 

Apoi, prin faptul că în Franţa şi Germania nu 
există o legătură directă între şcolile primare popu
lare ale statului cu aristocraticele Lyce'es şi Gym-
nasien,—cele două tipuri caracteristice ale şcolii 
publice secundare în aceste două ţări, —statul, cu 
tot corectivul burselor, nu pune aici pecetea demo
cratică (educa-tion ladder) pe învăţămîntul secun
dar, ca in Statele-Unite şi în Anglia. 

Administraţia şcolilor secundare în Anglia, 
deşi conţine şi ea principiul mixt al administra
ţiei şcolilor primare, şi independenţa relativă faţă 
de autoritatea centrală, totuşi prezintă trei tipuri 
deosebite, după tipul şcolilor înseşi: 

1) Şcolile care nu primesc subvenţii nici dela 
stat, nici dela comună,--cum sînt celebrele pu
blic scools şi modern public schools, despre care 
am vorbit în alt capitol, precum şi unele din 
Grammar schools. Aceste şcoli se administrează 
de anume comitete (trustees), alese conform cu 

*) Cloudesley Brereton : What is Secondary Education ? 
pg. 103. 
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dispoziţiile legatarilor şi cu drepturile lor recu
noscute. Nici statul, nici comuna nu se poate a-
mesteca în organizarea lor. 

2) Acele din Grammar schools care au înzes
trări, dar primesc şi subvenţii dela stat şi dela 
comună. Ele se administrează aproape întocmai 
după sistemul mixt aplicat şcolilor primare sub
venţionate de stat. Deosebirea constă în faptul că 
Şi administratorii înzestrării întră între mana
gers. Aceste şcoli sînt datoare să aibă un pro
cent de elevi de 25 o/9 veniţi din şcolile primare 
elementare publice. 

3) Şcolile secundare municipale înfiinţate de 
oraşe, în anii din urmă, pentru a satisface ne
voile locale.*) Aceste se administrează întocmai 
ca şcolile primare elementare publice. 

Tendinţa democratică a statului, în râspîndirea 
frivăţămîntului secundar în Anglia, reiesă din 
iaptul că, între şcoala primară elementară pu
blică şi şcoala secundară, s'a stabilit o legă
tură normală de continuitate. La 12 ani, elevul 
din şcoala primară publică trece un examen pen
tru a dovedi că merită să urmeze cursul secun
dar ; dacă trece examenul cu succes, el e decla
rat bursier al statului pană la vrîsta de 19 ani, 
cînd termină şcoala secundară ; 25 °/o din elevii 

*) In Londra între 190-4—1908 s'au înfiinţat 17 şcoli de 
aceste pentru 4000 elevi; pană la 1904, în acest oraş, erau 
«0.000 de locuri pentru elevi şi eleve în astfel de şcoli. 
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şcolilor secundare subvenţionate de stat se re
crutează dintre aceşti elevi. 

Pentru cei care nu slnt bursieri, costul de elev, 
în învăţămîntul secundar variază de la 5.000 lei 
anual —la Eton—pană la redusa taxă şcolară de 
50 lei, împărţită trimestrial, pe un an, în şcolile se
cundare municipale. 

Pentru Franţa, tipul şcolii secundare e mai fl
ies internatul; pentru Germania, externatul ; pentru 
Anglia, procentul internilor (boarders) e de 35.7o/u 
în şcolile secundare de băeţi, şi de 18 oy0 în cele 
de iete. 

In privinţa programelor de studiu nu există 
mari deosebiri caracteristice între Anglia, Franţa 
şi Germania. 

Asupra sistemului de educaţie, din şcolile se
cundare din Anglia faţă de sistemul de educaţie 
din Franţa şi Germania, am insistat pe larg în 
alte capitole ; nu ne rămîne acum decît să amin
tim şi să adăugăm cîteva caracterizări generale. 

Din punct de vedere al instrucţiei propriu zise 
şcoala secundară engleză, in general, procură 
mai puţine cunoştinţi elevilor decît şcoala fran
ceză şi germană. Dar dacă absolventul de liceu 
din Anglia ştie mai puţin decît absolventul ger
man ori francez, în schimb, el e în stare să înveţe 
mai mult după ce părăseşte şcoala, decît colegul 
lui din Franţa şi Germania ; şi, desigur că a-
devărata valoare a şcolii se măsoară nu după cit 
dă, ci după puterea ce lasă, elevilor. 

Precăderea ce se dă educaţiunii propriu zise, 
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în şcoala engleză face ca absolventul liceului 
să părăsească şcoala cu o rezervă de ener
gie -fizică şi intelectuală şi cu un dor de a 
a învăţa şi entuziasm de muncă, care întrec cu 
mult produsele şcolilor secundare din Franţa şi 
Germania. 

Poate nu există nicăiri un tip de şcoală atît 
„de criticat ca liceul francez. „Este uimitor cum 
„această mare naţiune, poate din punct de vedere 
„intelectual întăia în Europa, tolerează o astfel de 
„maşină de a ucide omul," exclamă un scriitor 
englez. 

Din punct de vedere al formării personalităţii, 
a m văzut că nici şcoala secundară germană nu 
e prea departe de liceul francez, cu tot aparatul 
ei pedagogic perfecţionat. 

Invăţămîntul universitar. Anglia are in total 
optsprezece universităţi, din care opt sînt înfiin
ţate în veacul nostru : niciuna din aceste nu are 
! rică zece ani de existenţă. 

Opt universităţi create în mai puţin de zece a n i ! 
E destul acest fapt ca să se vadă entuziasmul 

acestui popor cu apucături conservatoare, în a-
Piicarea ideilor nouă. 

Niciuna din universităţile Angliei nu e înfiin
ţată de stat : toate s'au născut din iniţiativa par
ticulară, şi trăesc din veniturile înzestrărilor ofe
rite de donatori şi din taxele studenţilor. Pentru 
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ioate statul împarte o subvenţie anuală ce abia 
ajunge la suma de 2,500.000 lei, adică cu mult 
mai mică decît venitul anual de 15,000,000 lei, 

al celor două universităţi din Oxford şi Cam
bridge, şi abia cit venitul fondului de 50,000,000 
lei dăruit de Carnegie în 1901 universităţilor din 
Scoţia. 

Toate au o administraţie autonomă. Chestiile 
privitoare la economia strict academică a uni
versităţilor se rezolvesc de senaturile universi
tare respective, compuse din profesori; chestiu
nile de o importanţa mai largă se rezolvesc de 
aşa numitele, Convocations — adunările titraţilor a-
•cestor universităţi, înscrişi în registre speciale. 
De obiceiu aceste Convocations se întrunesc de 
2 — 3 ori pe an ; universitatea din Londra, de 
pildă, are 3 adunări ordinare de aceste in fie
care an : la cea din Iulie 1909, au luat parte 
5,584 bărbaţi şi 1,048 femei. Prin această Con
vocation, universitatea engleză păstrează o legă
tură mai intimă cu viaţa publică decit universi
tatea continentală. 

In privinţa cursurilor, împărţirii în facultăţi, 
conferirii titlurilor, lucrărilor de laborator şi se-
minarii, cele mai multe din universităţile en
gleze au o organizare nu prea mult deosebită 
de organizarea tipică a universităţii continentale. 

Cu privire la organizarea muncii studenţilor, 
universitatea engleză accentuiază şi ea nota in
dividualistă a întregului invăţămint: de aici acea 
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activitate proprie (self-activity, to dig out know
ledge for himself) a studenţilor, desfăşurată sin
guratec, în săli izolate, cu biblioteci pe specia
lităţi şi ajutor profesoral la îndămtnă. Cursurile 
sub formă de conferinţi expozitive nu lipsesc, 
dar ele nu dau decît strălucirea culturii univer
sitare, fondul ei real îl dă munca proprie indi
viduală. 

O caracteristică comună tuturor universităţilor 
engleze faţă de cele continentale e dezvoltarea 
v*eţii de societate (social life) a studenţilor. Unî-
versitatea engleză nu este numai o şcoală, su
perioară, ci este o comunitate cu viaţa ei pro-
Prie, cu preocupările, aspiraţiile şi atmosfera ei 
sPecială. Aici tînărul îşi petrece viaţa nu numai 
ea student ci şi ca cetăţean al acestei comuni
ş t i '• este „membru al universităţii", cit timp e 
student, şi dupăce părăseşte universitatea devi-
n e Unul din convocation. Nenumăratele societăţi şi 
euiburi literare, ştiinţifice, politice, sociale, spor-
*' ve, şi acele caracteristice debating-societies (so
cietăţi de întrecere —în orice specialitate), orga
nizate în sînul universităţii, grupează pe studenţi, 
l e agă prieteniile, ajută formarea profesională şi 
Pregătesc pentru viaţă. 

Numărul studenţilor matriculafi in cele opt
sprezece universităţi engleze nu trece de 40,000, 
'ar corpul profesoral întreg (professors, lecturers, 
readers) nu ajunge la 3.500. 

E de observat că pe lingă studenţii matriculafi, 
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care au trecut examenul de înscriere şi trec exa
mene ca „internul students", pentru a obţine di
plome universitare, universităţile engleze sînt 
frecventate de un număr mult mai mare de stu
denţi nematriculaţi, înscrişi ca „external students". 

La unele cursuri ale universităţii din Londra, 
numărul acestor studenţi ajunge la o proporţie 
de 7 —8 ori mai mare decît numărul studenţilor 
matriculaţi. 

Aceşti studenţi externi recrutează clasa „oameni
lor formaţi prin sine" (self made men), din care 
unii au ajuns să ilustreze istoria contemporană 
a Angliei; ei nu urmăresc diplome universitare,— 
deşi le pot obţinea trecînd examenele cerute, —ci 
cultură superioară. 

In Anglia, studentul matriculat e ocupat a-
proape ziua întreagă în universitate, ca student 
ori ca membru al vreunei societăţi universitare. 
Cei care au intrat deja în lupta vieţii, unde li se 
impune proverbul time is money, şi simt încă 
îndemnul de a se perfecţiona in direcţiunea pro
fesiunii lor, sau de a şi spori cultura generală, 
nu au posibilitatea să urmeze la universitate 
decît ca „external students." 

Cu toate caracteristicele lor generale, univer
sităţile engleze prezintă trei tipuri foarte bine 
deosebite. Cele mai multe sînt organizate, mai 
mult sau mai puţin, după tipul universităţii con
tinentale, apoi e tipul special al universităţii din 
Londra, şi în sfirşit tipul cel mai caracteristic ii 
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prezintă cele două universităţi vechi din Oxford 
Şi Cambridge. 

Nu avem nevoe să insistăm asupra universi
tăţilor de tip continental ; e interesant însă mo
dul de organizare al universităţii din Londra. 

Universitatea din Londra, cu biurourile cen
trale în monumentalul palat Imperial Institute, 
cuprinde două părţi : internal part şi externai 
Part. Dacă considerăm şi departamentul extensi
unii universitare, atunci avem trei părţi. Pană la 
1900 această universitate nu avea decît exter
nai part, adică instituţia întreagă se mărginea 
numai la organizarea unui corp profesoral, care 
examina şi conferea diplome universitare studen
telor cu studii făcute oriunde, de oarece cursuri 
°u se făceau în această universitate. In 1900 se 
înfiinţează şi internal part, adică organizarea stu
diilor universitare regulate în sinul universităţii 
din Londra, caşi pe Continent. Insă cu toate că 
î n principiu această internal part corespunde cu 
0 universitate continentală complectă, organiza
t a studiilor universitare e cu totul altfel înche
gată. 

Facultăţile nu sînt concentrate la un loc şi 
cursurile nu se fac în sălile aceleiaşi clădiri. U-
niversitatea cu facultăţile ei, e împrăştiată oare-
C u m în toată Londra, şi cursurile se fac în 28 

*de institute şi colegii, unele cu palate şi insta-
J aţ'i monumentale: cum e de pildă University 
College. Unele din colegii au numai o facultate, 
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altele au două sau trei, University College le are 
pe toate. Ele se numesc schools of the Univer
sity ; materiile se predau toate de profesori ai 
universităţii din Londra, şi examenele anuale 
de asemene se trec în aceste şcoli. 

Afară de aceste 28 şcoli ale universităţii mai 
sînt încă 31 de alte colegii, în care numai unele 
cursuri se predau de profesori recunoscuţi ca 
profesori ai universităţii din Londra. 

Studenţii, care urmează cursurile şcolilor uni
versităţii sau ale profesorilor recunoscuţi de uni
versitate, sînt matriculaţi în registrele universi
tăţii din Londra ; şi, după trei ani de studiu, sînt 
primiţi să treacă examenul pentru diploma de în
tâiul grad (echivalentă cu licenţa), înnaintea unei 
comisiuni compusă din profesori dela diferite şcoli 
ale universităţii. Examenul pentru diploma co
respunzătoare doctoratului se trece după alţi doi 
ani de studiu. Ambele aceste examene se ţin în 
Imperial Institute. 

Numărul profesorilor universităţii din Londra şi 
al celor recunoscuţi ca atare era de 845 in 1909. 

Corpul examinatorilor pentru external part se 
ridica la 218, în 1908. In acest an s'au prezen
tat la examene, ca external students, 11.836 can
didaţi, din care au reuşit 5.631. Examenul e foarte 
serios, şi... după cum constată Max Leclerc, o 
diplomă engleză exprimă întotdeauna ceiace tre-
bue să conţie. 
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Sistemul de organizare din internal pari al u-
universităţii din Londra 11 găsim mai bine con
t r a t în aşa numitul college-system al universi
tăţilor din Oxford şi Cambridge. 

Fiecare din aceste două universităţi constă 
dintr'un număr de colegii, —Oxford are 22 iar 
Cambridge 20, —şi cîteva mari biblioteci, labora-

0 rii, hall-ur'i comune. Cursurile se ţin în diferi-
e l e colegii, iar unele în laboratoriile comune ; 

examenele anuale au loc tot în colegii cu profe-
0 n i respectivi, iar pentru titlurile universitare se 

r e c examene generale înnaintea unor comisiuni 
sPeciale, în ftor//-urile comune. 

"iaţa de colegiu din aceste două universităţi 
^amănă cu viaţa din vestitele public-schools; ca-
*\ elevii din aceste şcoli secundare, studenţii din 

xîord şi Cambridge sînt interni (boarders). De-
er jirea de vrîstă însă impune aici oarecare mo
lari, în aplicarea practică a sistemului şi în 

ar>jarea confortului vieţii fiecărui student în 
Parte. 

v1 aici, caşi în public schools, fiecare student 
e un tutor, —in loco parentis,—un titrat al uni-
rsităţii, care, de fapt, e un camarad foarte pre-

0 s pentru studenţi. Prin experienţa lor mai bo-
* ă Şi prin cultura lor mai întinsă, tutor-ii for-

e a ză în acelaşi timp un adevărat corp de pro-
s°ri asistenţi, totdeauna la indămîna studenţilor. 
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Costul total al traiului şi învătămîntului de 
student, in aceste colegii, variază între 3.500 
—7.000 lei pe.an. Deşi au mulţi bursieri, ele sînt 
totuşi caşi public-schools, în special, şcolile aris
tocraţiei engleze. 

Azi aceste două universităţi au la un loc 42 
colegii, cu aproape 7.000 studenţi şi vre-o 600 stu
dente, care poartă numele de oaspeţi bine venit1 

(welcome guests),—în amintirea dreptului, nu de 
mult recunoscut femeelor, de a urma cursurile 
universitare şi la aceste vechi instituţii, îngră
dite de cele mai îndătnice prejudecăţi ale trecu
tului. 

Vechea tradiţie universitară a Angliei e repre
zentată prin aceste două universităţi cu celebri
tate mondială de veacuri. De numele lor sin' 
prinse cele mai glorioase pagini ale istoriei An
gliei, şi aspiraţiile lor au fost privite întotdeauna 
ca idealurile naţionale ale întregului popor angl°' 
saxon de pretutindeni. 

Oxford şi Cambridge! 
Iată două nume geografice care pentru oricine 

evoacă, mai presus de toate, fiinţa a două vecb' 
instituţii de cultură decit numele a două oraŞe 

engleze: au Oxford man ori a Cambridge M(tt\ 
nu înseamnă un locuitor din oraşul Oxford °r l 

Cambridge, ci un titrat al uneia din cele dou» 
vechi universităţi. 

începuturile lor datează de prin veacul al XII-' e a ' 
şi dezvoltarea lor a urmat încetul cu încetul, fâră 
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ntrerupere şi fără sistem, fiecare veac lăsindu-şi 
î n semnată pecetea lui istorică. 

Amindouă trăesc sub forma unor federaţii de ' 
0 1 e g i i ; fiecare colegiu are o istorie şi o viaţă 

Proprie. Vechimea zidurilor, arhitectura clădirilor, 
t l l u l catedralelor, parcurile imense şi grădinile 
uPerbe... toate aduc ecouri din veacuri deose-
ue. Fiecare palat, fiecare turn are parcă pre

o ţ i a să rămîie aşa cum a fost făcut de gene-
r°sul fondator, peste mormîntul căruia veacuri 

trecut unul după altul în infinitul veşniciei. 
l n h e zidurile aceste, înegrite de vremuri, cres-
t e parcă capricios în mijlocul parcurilor secu-

re> departe de zgomotul vlăguitor al oraşelor 
a r i . tînărul englez învaţă să iubească nobila 

adi{ie a trecutului,—pe care fiecare colonadă, fie-
r e portic i-o şopteşte,—şi să soarbă prin porii 

sănătatea şi vigoarea robustă a naturii. 
Aici ş i . a u petrecut anii adolescenţei aproape 
" oamenii iluştri ai Engliterii, şi chipurile lor 
mişcate de pe plnzele din hall-un îndeamnă 

*' 'a muncă stăruitoare generaţiile prezente. 
restigiul acestor universităţi s'a impus în în-
ga organizare a învăţămintului din Anglia; 

a ele a plecat iniţiativa extensiunii univer-
sitare. 

m această schiţare sumară se poate vedea, 
spiritul de libertate şi independenţă personală, 
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atlt de caracteristic rasei anglo-saxone, a stră
bătut şi în organizarea întregului învăţămînt pu
blic din Anglia, dupăcum a pătruns fiinţa orică
rei instituţii engleze. 

Călăuzit de acest instinct de rasă, poporul en
glez a eşit întotdeauna victorios din grelele crize 
lăuntrice ; şi, sub îndemnul lui tenace şi îndrăz
neţ, a întemeiat în afară cel mai întins şi mai li
ber imperiu, pe care istoria omenirii 1-a cunos
cut vreodată. 

Azi, clnd deosebitele state luptă pe întrecute 
pentru ridicarea culturală a popoarelor, poporul 
englez, cu aceiaşi încredere în individualismul 
lui istoric, a izbutit, pare, să organizeze cel ma' 
bun sistem pentru formarea omului. 



IV 

Religiositatea şi individualismul 

Religiositatea poporului englez,—una din tră
săturile cele mai izbitoare şi mai curioase pen
tru un continental,—o simţi de îndată ce calci 
Pe pămîntul britanic. Această însuşire naţională 
a poporului insular nu lipseşte din caracteristicele 
sufleteşti ale rasei anglo-saxone de pretutindeni, 
nici din întreaga viaţă istorică a poporului teu
tonic din Insulele Britanice. 

Fără pătrunderea acestei laturi a civilizaţiei 
engleze, nu se poate înţelege nici viaţa de acum, 
nici istoria din trecut, nici literatura din toate 
t'rnpurile a poporului englez ; iar fără cunoaşte
rea inclinărilor fireşti, de mult săpate în sufletul 
r asei anglo-saxone, nu poţi pricepe forma şi ca
uzele acestei religiosităţi unice. 

E greu de redat icoana religiosităţii poporului 
englez, prin evocarea vieţii religioase de pe Con
tinent : conţinutul noţiunilor prinse de aceleaşi 
cuvinte e cu totul schimbat. Raporturile însă ale 
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acestei vieţi cu deosebitele forme de funcţionare 
ale societăţii, cu organizarea instituţiilor publice, 
cu nevoile, aspiraţiile şi idealurile cetăţeanului 
englez lămuresc originalitatea şi spiritul acestei 
religiosităţi. 

Poate nici într'o ţară din lume, învăţătura lui 
Hristos n'a pătruns atlt de adine in sufletul o-
mului, şi n'a adus atît de mult bine omenirii ca 
în Anglia. Spiritul moralei creştine a străbătut 
toate manifestările de viaţă ale civilizaţiei en
gleze, oglindindu-se in istorie, în literatură, in 
sistemul de educaţie,.. în organizarea tuturor ins
tituţiilor publice. Acest spirit îl simţi plutind in 
viaţa de toate zilele a Englezului ; el încălzeşte 
şi dă avînt miilor de misionari, care, în numele 
Mîntuitorului, răspîndesc lumină şi duc alinarea 
suferinţilor în intunecimile Africei şi ale Oceaniei; 
el temperează cruzimile civilizaţiei moderne prin 
cel mai larg şi mai umanitar sistem de caritate 
publică :—nicăiri spiritul de caritate nu ajută atit 
de mult pe „aproapele" ca în această ţară. 

Pretutindeni clerul englez stă în fruntea miş
cărilor umanitare şi culturale *) şi dă exemplul 
sacrificiului de sine. 

Pentru Engleji, caşi pentru Anglo-Saxonii din 

*) „Viaţa Romînească",No. 11, 1910. 
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America, chestia religioasă nu e decit o formă 
a chestiei sociale. 

«Chestia religioasă poate fi descrisă ca o spi-
»r'tualizare a vieţii sociale, iar chestia socială ca 
»° socializare a vieţii religioase".*) 

Acelaşi punct de vedere ii afirmă un mare pre
dicator american : 

»Apostolii moderni, caşi cei doisprezece dela 
«început, sînt trimişi să predice, că „împărăţia 
«cerurilor este pe pămînt". Şi e clar pentru ori 
»cc om inteligent că, societatea ideală propusă 
»a,ci se poate realiza, fie măcar în mod po
tenţial ori în viitor, numai acolo unde îndrep
tarea relaţiunilor sociale, conform spiritului şi 
«metodului lui Hristos, e strict luată în seamă 
»ca un punct esenţial al operei de regenerare*.**) 

Activitatea practică a clerului englez confirmă 
aceste consideraţii teoretice. Mai cu seamă dela 
lnceputul veacului trecut, mişcarea filantropică, 
Sanitară şi culturală, —activitatea extrabiseri-
Cească, cum s'ar chema la noi, —a clerului en-
£'ez a crescut atît de mult, încît ea covîrşeşte 
C u mult activitatea lui strict canonică. ***) 

t, *) Francis Greenwood Peabody: The Approach to 
l "e Social Question, pg. 191. 
,, ) Charles Reynolds Brown : The Social Message of 

* * * ! o d e r n P u l P't> PS- &3-&*• 
r , **) Francis Ware Cornish: A History of the English 
'«urch in the Nineteenth Century, vol. I, Chap. I, II: şi 

V o 1- II, Chap. XIII. 
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Preotul englez nu e un contemplativ salariat 
al Bisericii, ci e un om de acţiune în serviciul 
societăţii:—e unul din principalii agenţi conşti
enţi ai progresului. 

Sînt fapte mici, ce de multe ori aruncă multă 
lumină. Iată unele : 

Nu cemult arhiepiscopul de Canterbury a 
prezidat o întrunire a sergenţilor de stradă din 
Londra, care cereau o zi de repaos pe săptămî-
nă. El a început seria discursurilor apărînd cu 
căldură cererea sergenţilor : cauza lor a fost 
ciştigată.—Bisericile parohiale sînt puse la dis
poziţia publicului ; pe uşile lor vezi scris: 
„Biserica e deschisă publicului toată ziua pentru 
rugăciune şi meditaţie.' Innâuntru găseşti biblio
tecă şi pupitru pentru cetit. Predicile clericilor, pe 
lingă chestii de morală creştină, tratează ches
tii ştiinţifice, higienice, sociale, uneori ating şi 
chestii de politică actuală. 

Preotul in Anglia nu e funcţionar al Statului,— 
care n'are nici Ministru nici buget al Cultelor,— 
ci e un servitor al publicului. Atîrnarea preoţi
lor, mai cu seamă a celor care aparţin Biserici
lor disidente, e de public, dela care curg ma
rile venituri ale Bisericii engleze. Ridicarea dar 
cit mai sus, a prestigiului clerului e o condiţie 
de existenţă a lui ; şi acest prestigiu nu se poate 
păstra prin indiferenţă faţă de interesele mari ale 
societăţii laice, ori prin scăderi personale ale re' 
prezentanţilor Bisericii. 
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lata dar una din cauzele care fac din preoţii 
engleji oameni într'adevăr vrednici de cea mai 
înnaltâ stimă. Virtutea se poate naşte şi din ipoc
rizie, cînd prelungirea „omagiului pe care viciul 
îl aduce virtuţii" ajunge deprindere. S'ar putea 
afirma chiar că ipocrizia e izvorul tuturor virtu
ţilor sociale. 

Instinctul viu de rasă al poporului englez, care 
subordonează instituţiile sociale voinţii şi suve
ranităţii corpului cetăţenesc, a făcut şi din cler 
o instituţie folositoare şi subordonată. Acelaşi in-
dividulism instinctiv al rasei anglo-saxone, care 
a veghiat in tot cursul istoriei Angliei, ca inde
pendenţa şi libertatea personală a individului să 
nu fie încălcate de autoritatea statului *), a oprit 
intemeerea tiraniei clericale, după cum a stăvi
lit absolutismul coroanei regale. 

Dacă spiritul de caritate, —una din trăsăturile 
fundamentale ale religiei creştine,—a prins rădă
cini atît de adinei în sufletul poporului englez,— 
mai adinei decît la orice alt popor din Europa,— 
aceasta nu se datoreşte atlt învăţăturii Mîntuito-
rului cit, mai cu seamă, unor anumite însuşiri et> 
nice vechi, în care morala creştină a găsit cel 
mai prielnic teren. 

îndelungatele suferinţi îndurate de Anglo-Sa-

*) „Viata Romînească", No. 9, 1910. 
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xoni, sub stăplnirea Danejilor şi Normanzilor, poate 
au contribiuit şi ele să inplinte in sufletul aces
tui popor acea simpatie deosebită şi caracteris
tică faţă de cei care sufăr*). Tradiţionalul sis
tem de educaţie al clasei aristocratice engleze,— 
aşa numitul „The fagging system',—**) urmă
reşte azi metodic lărgirea aceleiaşi simpatii (milă 
de cei umili şi săraci)***). 

Nici o ţară din lume nu se îngrijeşte de săra-
-cii săi atît de mult şi atlt de demult ca Anglia. 

Creştinismul, cu caracterul său internaţional şi 
cosmopolit, a înlocuit tirania politică a imperiu
lui roman prin tirania Bisericii asupra conştiin-
ţilor. Sceptrul aurit, simbolul absolutismului Îm
părătesc, a fost întunecat de sîinta cruce, sim
bolul voei Domnului şi al netoleranţii creştine. Dar 
după cum absolutismul împăraţilor romani n'a 
putut contopi toate popoarele stăpînite în unul 
singur, şi n'a izbutit să păstreze unitatea politică 
a statului, tot aşa sforţările Bisericii creştine de 
a face din popoare deosebite o singură turmă de 

*) The North American Review, pg. 249, Aug. 1911. 
(Henry W. Nevinson: „Under the Yoke".). 

**) „Viata Roraînească", No. 11, 1910. 
•*•**) Un fapt caracteristic : Marea grevă a căruţaşilor 

din Londra din acest an a lipsit Londra de ghiaţă toc
mai pe timpul celor mai mari călduri. Numai spitalele a-
veau ghiaţă, din cauză că comitetul grevist notarise dela 
început ca serviciul de transport la spitale să nu sufere 
nimic-
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credincioşi n'au reuşit. însuşirile naţionale ale 
popoarelor, împrejurările speciale istorice, dife
renţierile de clasă au colorat din ce în ce mai 
mult şi mai deosebit aspectul uniform al civiliza
ţiei creştine. Unitatea artificială a Bisericii, dela 
un timp, nu se mai poate menţinea : nenumărate 
schisme anunţă cele două mari scindări ale Bi
sericii creştine din veacul al XI-lea şi al XVI-lea... 
Apoi Bisericile independente se nasc cu sutele r 
Anglia singură are azi aproape patru sute de Bi
serici creştine independente. *) 

Cu cît individualitatea popoarelor se accentu
ează şi civilizaţia lor se complică, cu atît religi
ile devin din ce în ce mai pămînteşti şi oglin
desc, ca orice alte instituţii, tot mai mult carac-
teristicele naţionale şi gradul de civilizaţie al po
poarelor. Putem spune despre Biserica creştină 
că ea s'a scoborît demult din cer pe pămînt, şi 
că azi, în loc de a mai avea greaua misiune de 
a fi interpreta voinţii cereşti în schimbul benefi
ciilor pămînteşti, a început să se mulţumească 
cu menirea, mai puţin pretenţioasă dar mai u-
manitară şi mai folositoare, de a' alina suferin-
ţile din lumea aceasta în aşteptarea răsplăţii din 
lumea cealaltă. 

Deosebirile între diferitele Biserici creştine im
plică lucruri mai adinei decît nuanţe de credinţa 
Şi de doctrină. Desigur nu e o simplă întîmplare 

*) The Free Church Year Book, 1911. 
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că popoarele neoromanice sînt în marea lor ma
joritate catolice, că popoarele germanice sînt pro
testante, iar că cele slave au îmbrăţişat forma o-
rientală a religiei creştine. 

Nu e de asemenea o întimplare că naţionaliş
tii din Irlanda sînt catolici ; că în Marea Britanie 
conservatorii sînt anglicani, iar liberalii şi parti
dele democratice aparţin, in mare majoritate, Bi
sericilor disidente ; după cum nu fără cauze a-
dlnci istorice s'a dezvoltat clericalismul conser
vator din Franţa şi ultrareacţionarismul catolic 
din Spania. 

In însuşirile etnice, moştenite şi formate de 
împrejurări islorice speciale fiecărui popor, tre-
bue să căutăm toate aceste deosebiri în spiritul 
şi forma religiei lui Hristos, în care diferitele 
neamuri creştine îşi ridică rugile lor cătră ace
laşi Dumnezeu. 

Poporul englez e fără îndoială cel mai religios 
popor din Europa; religiositatea lui însă are un 
înţeles special, izvorit din temperamentul etnic 
deosebit al rasei anglo-saxone. 

S'ar putea spune că poporul englez e religios 
prin temperament, după cum se spune că popo
rul francez e artist prin temperament. Englezul e 
înclinat din fire să se concentreze mai mult în 
Jumea caotică a problemelor mistice şi religi-

. 
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oase *), pecînd Francezul e atras mai mult de si
metria şi armonia lumii exterioare. 

Vechea deosebire între temperamentul celtic 
Ş' teutonic caracterizează încă, pană la un punct, 
P e cele două popoare de pe ţărmurile opuse ale 
Canalului Mlnicii. 

Francezul moşteneşte sensibilitatea ascuţită, sim
ţul artistic şi veselia expansivă a Celtului,—dis-
C lplinate prin o îndelungată educaţie latină. Engle
zul e mai mult scoborîtorul Anglo-Saxonului cu 
sufletul tare şi posomorit, caşi cerul învăluit de 
n e g u r i al Angliei; cu simţirea adîncă, mistică şi 
neliniştită, caşi mînioasa Mare a Nordului cu ori
zontul ei încins de ceţile alburii ale depărtărilor. 

Francezul e atras mai mult de lumea din afară 
a impresiilor; Englezul simte mai intens nevoia 
e rnoţiunilor tari care răscolesc regiunile adinei şi 
turburi ale sufletului. 

Aceste deosebiri profunde de temperament con-
Wbuesc, fără îndoială, ca'cele două popoare să se o-
Sbndească attt de deosebit şi în spiritul credinţii lor. 

Francezul, caşi vechiul Celt, e din fire încli-
n a t spre ireligiositate : „Celtul n u i a în serios, ca 
"Teutonul, problema destinului. Un instinct ne
desluşi t de revoltă şi de nereligiositate mocneşte 
» î n el, şi niciodată contemplaţia liniştită a operei 
«divine nu-1 recheamă la credinţă"**). 

") H._ Taine: Histoire de la Litterature Anglaise (idee 
e P^ată în nenumărate rînduri în cele cinci volume). 

) Augustin Filon: Histoire de la Litterature Anjrlaise, Pg. 12. 
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Şi... temperamentele nestăpînite de sentimen
tul religios-metaîizic nu sînt ferite de Îngustimea 
fanatismului, nici de scepticismul necredinţii to
tale : bigotul şi ateul presupun aceiaşi structură 
sufletească, care le dă o egală siguranţă şi in
transigenţă faţă de Necunoscut. Ei sînt deopotrivă 
de liniştiţi, căci nu admit regiuni misterioase, 
nici nu se cutremură în faţa marelui semn de 
întrebare ce încheie viaţa noastră. Şi bigotul şi 
ateul crede că cunoaşte Necunoscutul : cel din-
tăiu prin puterea credinţii nestrămutate, cel din 
urmă prin dovada argumentelor evidente. Bigo
tismul şi ateismul sînt două manifestări extreme, 
ale aceluiaşi fond sufletesc, care nu se turbură 
de neliniştitoarea îndoială în faţa marilor şi e-
ternelor probleme. 

Englezul e religios, în afară de codul şi meta
fizica religiei creştine : e religios prin instinctul 
rasei, caşi vechiul Saxon. El are nevoia emo-
ţiunilor religioase, dupăcum Francezul o are pe 
a emoţiunilor estetice. Emoţiunea religioasă 
e pentru Englez o recreaţie şi o uşurare sufle
tească. II simţi acest lucru în bisericile anglicane, 
cînd glasurile scoborite ale credincioşilor, învă
luite de plînsul înăbuşit al orgii, trimet parcă ° 
simţire dureroasă ecolui bolţilor de piatră. O vez» 
aceasta în parcurile engleze, unde tineri şi ti" 
nere se adună la un loc să petreacă Duminicile» 
cîntînd împreună psalmi sub cerul liber. 

Englezul are şi caută să aibă emoţii religioase ; 
religia pentru el nu e o ipoteză metafizica ct e 
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0 stare emoţională necesară vieţii lui zilnice. El 
R u e nici fanatic, nici necredincios : nu e popor 
m a i tolerant în chestii religioase şi mai religios 
totdeodată decit poporul englez. 

Pentru Engleji, noţiunea de liber-cugetător nu 
exclude noţiunea de religios : libera cugetare nu 
P°ate încalcă domeniul sentimentului religios. 
Nu poate fi contradicţie între ştiinţă şi religie, ci 
tocmai dimpotrivă: cu cît sfera ştiinţii creşte cu 
&tît şi punctele de contact ale acestei sfere cu 
Necunoscutul se înmulţesc*). 

Englezul simte că nu poate nega existenţa Ma
relui Necunoscut, şi că nu poate pătrunde în mis
terele lui ; şi, simte, şi tragicul acestei situaţii. 
Sentimentul acesta complex şi nedesluşit, popo
rul englez îl moşteneşte cu puterea instinctului 
Primitiv al Anglo-Saxonului păgîn. 

tnnainte de introducerea creştinismului in An-
8 na, sufletul Anglo-Saxonului începuse să se 
turbure, fără speranţă în viaţa viitoare, faţă de ma-
r e a problemă a morţii. Vechea religie germană, 
C a re dăruia oşteanului viteaz o valkyrie veşnic 
Ur>ără şi-1 făcea părtaş la banchetul fără sfîrşit 
a l lui Odin, nu-1 mai liniştea. Anglo-Saxonul 

*) Comparaţia aceasta, i'oarte plastica, e a cunoscutului 
Wozof englez H. Spencer, in : „The First Principles", ca
pitolul „Incognoscibilul". 

10 
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pierduse credinţa în această religie, innainte de 
sîirşitul veacului al VI-lea. In locul speranţa 
naive a orgiei sensuale, în sufletul lui se sco-
borise îndoiala mistică: —el înfrunta moartea, 
ştiind că după ea nu începe o viaţă nouă feri
cită. 

„Singurul din toate popoarele vechi, Anglo-
„Saxonul a privit în faţă moartea hidoasă şi ne-
„miloasă, marele întunerec de dincolo, marea 
„groapă neagră deschisă, pe care nici o imagi-
„naţie omenească nu o poate umplea. Aici, poate 
„era secretul puterii lui" **). 

Cît de caracteristice, de adînci şi de frumoase 
sînt cuvintele titanului saxon păgîn din veacul 
al VI-lea ! 

In faţa sîîntului Augustin cu suita lui în veş
minte aurite, regele Northumbriei consultă sfatul 
ihanilor, dacă e de părere să îmbrăţişeze învă
ţătura Mîntuitorului. Unul din ei se ridică şi 
vorbeşte: „Iţi aminteşti poate, o rege, de un 
„lucru care se întîmplă uneori în zilele de iarnă, 
„cînd stai la ospăţ cu conţii şi cu thanii tăi ? 
„Focul arde şi sala e încălzită, iar în afară e 
„ploae, ninsoare şi furtună. Iată o păsărică că 
„trece ca o săgeată prin sală ; a intrat pe o uşă 
„şi a eşit pe alta; un scurt moment, cît a trecut, 
„i-a fost bine; ea n'a simţit nici ploaia, nici 
„vremea urită de iarnă; dar acest moment a 

**) A. Filon : Histoire de la Litterature Anglaise, pg. *&• 
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»fost scurt, păsărică a dispărut intr'o clipeală, şi 
»ain iarnă a trecut iar în iarnă. Aşa, mi se 
*Pare, e viaţa omului pe pămint, faţă de timpul 
«nesigur care se întinde dincolo. Aşadar, dacă 
»această nouă învăţătură ne poate spune ceva 
«mai sigur, merită s'o urmăm". 

Sentimentul zădărniciei vieţii, spiritul de ne
încredere, aproape sceptic, cu care e primită 
noua religie, nu sînt consideraţiuni teoretice ale 
U n ui filozof creştin, ci expresiunea simţirii unui 
barbar păgîn, a unui om de acţiune, sfetnic regal 
S a xon din veacul al VI-lea. 

Conştiinţa aceasta a nimicniciei existenţii noas-
t r e nu e o expresie personală excepţională. Ea 
s e găseşte în „Beowulf, cel mai jvechiu epos 
a * Anglo-Saxonilor, precum şi in celelalte frag
mente epice păstrate din literatura păgînă*) a 
A n glo-Saxonilor; şi nu lipseşte din operele a-
P r°ape a niciunuia din marii arhitecţi ai litera-

U rii engleze,—dela Caedmon la Browning. 
Nu poate fi vorba aici numai de o influenţă a 

C r eŞtinismului, ori de o şcoală literară, ci de în-
S u ?i caracterul naţional al poporului care poartă 
l n e l o adîncă melancolie, înnainte de a crede 
l n învăţăturile lui Hristos. 

Mersurile lui Sakespeare :— 

*> Henry Morley: English Writers, vol. I. p. 276—354. 
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„Sintem făcuţi din materia 
„Din care sînt făcute visurile, şi sărmana 

noastră viaţă 
„E împrejmuită de un somn veşnic" — *) 

in care criticii găsesc o profundă filozofie şi o 
innaltă expresie, nu sint nici mai adinei nici 
mai frumoase decît cuvintele titanului saxon din 
veacul al Vf-lea. 

In des citatele cuvinte, ale celui mai extraor
dinar şi mai bogat geniu **) din generaţia lui 
Shakespeare, răsună acelaşi timbru al sufletului 
poporului englez: 

„O elocventă, dreaptă şi atotputernică Moar-
„te ! Pe acei pe care nimeni nu-i poate sfătui, 
„tu ii convingi ; ceiace nimeni nu îndrăzneşte 
„să încerce, tu îndeplineşti ; şi pe acei pe care 

„toată lumea îi slăveşte, tu ii alungi din lume 

„şi-i dispreţueşti. Tu aduni la un loc toate mări
mile, toate vanităţile, toată cruzimea şi ambiţia 
„omului şi arunci peste ele aceste două scurte 
„cuvinte; Hic jucet." 

*) „We ave such stuff 
„As dreams are made on, aud our little life 
„Is rounded vith a sleep". 

Shakespeare: The Tempest, Act. IV. Se. I-
**) \V. Raleigh, a fost om de curte, soldat, marinari 

ora de stat, orator, explorator şi colonist, industriaş, p°?,_' 
prozator, filozof, fizician, istoric. Nemuritoarea lui „#!,'" 
tnry of the World'' a scris-o în închisoare, aşteptînd in_ 
fiecare zi, timp d« unsprezece ani, execuţia sentinţii de <lc 

capitare, care la urmă i-a curmat viaţa. 
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* 
Conştiinţa apăsătoare a zădărniciei vieţii poate 

duce logic Ia distrugerea energiei şi voinţii ori la 
descompunerea morală a unei vieţi de plăceri. 

Dar, pentrucă nu logica ci temperamentul e 
resortul vieţii, poporul englez nici nu şi-a para
d a t energia, nici n'a ajuns popor de viveur-i. 
temperamentul lui robust şi auster a zidit acel 
]ndividualism dîrz şi tenace, atît de caracteristic 
Poporului englez, şi a găsit eşire în acţiune. 

fa locul înclinării spre contemplaţie ori sensu-
a |ism, acelaşi temperament viguros a dezvoltat 
stăpinirea de sine (self-control), altruismul şi re
nunţarea personală pană la puritanism,—adevă
ratul stoicism englez, care nu cere vieţii ferici-

I r e , dar impune omului să trăiască cît mai demn. 
Această idee se află cuprinsă în versurile pu

ştanului Miltori, în acel sublim dialog dintre 
Adam şi îngerul Mihail, trimes de D-zeu ca să 

l u n ge pe părintele oamenilor din paradis: 

„Mihail răspunse : 
«Nici nu-ţi iubi viaţa, nici n'o urî; dar, cît trăeşti, 
»Trăeşte nobil ; oricît de mult, oricît de puţin 

îngădue Cerul : 
»Şi acum pregăteşte-te pentru o altă privelişte".* 

"' „Michael replied : 
«Nor love thy life, nor hate; but, what thou liv'st 
„Live well; how long or short permit to Heaven: 
«And now prepare thee for another sight." 

Milton : Paradise Lost, Book VI. line 552-555. 
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Aceiaşi concepţie, exprimată aproape prin a-
celeaşi cuvinte, se găseşte în „Beowulf" şi In 
„The Seafarer",*) poeme din vechea perioadă 
anglorsaxon8. Astfel marele poet englez din vea
cul al XVII-lea reprezintă spiritul puritanismului 
şi geniul naţional totdeodată.**) 

Din acest fond sufletesc, morala creştină şi-a 
tras puterea ei de viaţă şi a putut da roade attt 
de îmbelşugate în Anglia ; lui se datoreşte spi
ritul unic de caritate publică din această ţară.***) 
Tot acestui trainic substrat sufletesc, literatura 
engleză îşi datoreşte unele din caracteristicele ei 
esenţiale. 

*) Henry Morley: English Writers, vol. I. pg. 276—348; 
vol. II. pg. 20—26. 

**) Bernard Shaw, care sub satira şi humorul lui as
cunde uneori o adîncă filozofie a vieţii, pune în gura li
nei eroine fraza: „Socot că goana după fericire e cam 
vulgară". 

***) Caritatea publică în Anglia. Anglia e cea dintăin 
ţară din Europa care a dat o organizare sistematică ser
viciului carităţii publice. Sistemul ei a fost studiat amă
nunţit de ţările care şi-au organizat aceste servicii în a-
nii din urmă. 

Din taxa săracilor (poor rate) şi contribuţia consiliilor 
comitatelor (county councils şi borough councils, din An
glia propriu zisă numai) se string, în întreg Kegatul-Unit; 
aproape 550.000.000 lei pe an,—adică mai mult de 11 l0 1 

de fiecare locuitor. Taxa săracilor se impune şi se admi
nistrează local de biurouri speciale numite „boards of 
yuardians", în care întră membri aleşi de cetăţeni. Coţi' 
trolul suprem îl are un Consiliu General cu sediul î n 

Londra. Norma impunerii e de 6°/0 pe venitul dela pro" 
prietăţi. 

Parte din această sumă se cheltueşte cu administraţia 
şi întreţinerea aşa numitelor work-houses, instituţii de CŞ" 
ritate cu clădiri imense, în care găseşti secţii de industrie 
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P o a t e fi oare o înt împlare că p r e d o m i n a r e a 
s Pir i tului u m a n i t a r e u n a din t răsătur i le funda
m e n t a l e ' a l e l i teraturi i e n g l e z e ? 

E aceas tă însuş i re p r o d u s u l creşt inismului , al 
u n e i direcţii l i terare, ori e expres ia fondului su
fletesc însuş i al poporu lu i englez ? 

^anuală, spital, azil, orfelinat, biserică, grădină... toate în-
Y aceiaşi împrejmuire de zid, puţind să dea ospitalitate pană 

a -.000 de nevoiaşi şi suferinzi. Cele dintâi work-houses 
* a u deschis pe la începutul veacului al XVIII-lea; [cea 
uintaiu lege a săracilor (poor law) datează de pe timpul 
piŞabetei, din 1601. Numărul celor care primesc ajutorul 

egu săracilor,—parte în work-houses, iar parte acasă 
»°»t door relief),—se urcă la 1.000.000 pe an, adică a-
Pfoape 3»;0 din populaţia totală. 

Contribuţiile voluntare şi veniturile dela legate care, 
aupa media celor cinci ani din urmă, se urcă la 100.000.000 
. e i J>e an, produc aproape 500.000.000 lei anual, adică 
nea io iei j , e a n de fiecare locuitor. Aceste sume se 

j r i n g şi se administrează de sutele de societăţi de bine-
tr Cfre' (?' n c a r e c e ' e c c administrează legate sînt subt eon
ii,0- . biuroulni central din Londra, numit „ Charity Com-
j ,?s,5tpw". Din aceste sume se susţin mai cu seamă spita-

6 Şi tot felul de instituţii de binefacere, pe zidurile că-
„„ r a; v e z i scris cu litere mari: .supported by voluntary 
contribution". 
D , ferica Angliei şi Bisericile dizidente (n'am date asu-
p a. Bisericii catolice) cheltuesc numai pentru opere de 

ntate şi răspîndire a culturii, tot din contribuţia volun-
, * r a publică, 120.000000 lei pe an,—adică mai mult de 2 

B l Pe an de locuitor, 
^umai în Londra se adună pe an 300.000.000 Iei pen-

*« caritatea publică: 100.000.000 din taxe (pwr rates) 
..~W.000.000 din contribuţii voluntare. Astfel pe cînd 

100onr? O a r ^ of guardians" din Londra dispune de 
p ->W-000 lei pe au, „Ies Bureaux de Bienfaisanceu din 

d [ l s nu dispun decît de 3.500.000 lei pe an. 
ţ,Kt

n. *°tal, bugetul carităţii publice e mai mare decît o 
L 1 m e din bugetul statului, care a ajuns la 4000.000.000 
lei i " n U a L D m b u g e t>d statului însă se varsă cam 150.000.000 

P e an pentru pensiile lucrătorilor bătrîni, trecuţi de 

http://~W.000.000
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Ea nu lipseşte din literatura engleza pagină ; 
e exagerată In timpul puritanismului şi e slăbită 
numai în perioada lui Dryden şi Pope, cînd, sub 
influenţa literaturii franceze, scriitorii acestei e-
poci îşi sterilizau sufletul pentru a rafina expre
sia. Dar e caracteristic, că literatura îngrijită şi 
rece a acestei epoci, produsă de ucenicii lui Boi-
leau,—cu toată dexteritatea ei stilistică,—e pri
vită rău de criticii engieji, care chiar pe Dryden 
nu-1 consideră decît ca pe „cel mai mare om al 
unei epoci mici". *) 

E caracteristic de asemenea că şi cetitorii en
gieji din toate straturile sociale, preferă pe ne
cioplitul fecior de căldărar, care a scris fără să-şi 

70 do ani. Daca aceste pensii sînt un act de dreptate so
cială, ele sînt în acelaşi timp şi un act de caritate, de 
oarece statul n'a făcut reţineri asupra salariilor munci
torilor. 

Dar, în afară de bani, e contribuţia de muncă gratuită 
pentru scopuri caritabile, umanitaro şi culturale a nume
roşilor adepţi din societatea „Salvation Army" ; a color 
55.000 predicatori, partizani ai Bisericii dizidonte, care, 
fără nici o răsplată materială, cutrieră satele cu lămpi 
magico şi cinematografe, tinînd conferinti populare asn-
pra celor mai variate subiecte ştiinţifice, sociale şi tp0' 
rale. Apoi, zecile de mii de misionari, de conforenţiari ai 
extensiunilor universitare şi ai Şcolilor de Duminică (Sun
day Schools), în care peste 6.000.000 de auditori au putut 
asculta diferite cursuri în anul 1909. (Fry: Guide to Lon
don Charities. The Official Year Book of The Church of 
England. The Free Church Year Book. Mermeix : L'An-
gleterre pg, 24-9—302). 

*) Ruskin în „The Modern Painters- ajunge la conclu
zia că, marea artă e totdeauna expresia unui suflet înnalt» 
şi că frumosul în artă atîrnă de sinceritatea sufletului, <*' 
tît din punct de vedere al convingerii cît şi al intensita-
ţii simţirii. 
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îngrijească stilul, —clar cu profundă sinceritate de 
simţire,— în singurătatea apăsătoare a închisorii, 
cartea cea mai răspîndită poate din lume, după 
Biblie. *) 

De cîteori închisorile au dat omenirii mai multă 
lumină decît academiile ! 

Shakespeare, care pe lîngă geniu reprezintă şi 
c e ' mai tipic suflet al poporului englez, are multe 
scăderi artistice în formă, dar niciodată nu e ne-
s ,ncer în creaţie : simţirea lui trece direct în ex
presie. O atmosferă de simpatie largă şi de u-
manitate pluteşte pretutindeni în piesele lui ; ea 
S e întinde pană şi asupra crimelor celor mai în
grozitoare. Asasinarea Desdemonei ajunge cea 
^a i poetică scenă de iubire, şi sfâşietoarea com
pătimire ce se trezeşte în sufletul nostru pentru 
suîerinţile Maurului ne face să uităm victima 
geloziei lui. 

Ne e milă de Othelo, căci el sufere adevărat; 
n e e milă de Macbeth, cînd viziunea crimei lui 
îl chinue ; simţim milă şi pentru Shylock, cînd 
ÎS' povesteşte tinguitor suferinţile, dar ne revol
tam împotriva lui, cînd se transformă în fiară 
neîmblînzită şi vrea răsbunare,—adică suferinţa 
altuia, —în numele dreptăţii. 

Este în Shakespeare un principiu mai înnalt 
decît dreptatea : este mila. Shakespeare o pro
clamă direct prin glasul Porţiei : 

*) The Pilgrim 's Progress by Banyan. 
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„Nimeni dintre noi nu trebue să-şi caute mtn-
„tuirea în cursul justiţiei ; să ne rugăm pentru 
„milă, şi aceiaşi rugăciune să ne înveţe pe toţi 
să punem milă în faptele noastre".*) 

Shakespeare reprezintă spiritul Renaşterii a-
dică a perioadei celei mai puţin creştine din is
toria literaturii engleze, împotriva căreia s'a 
născut reacţiunea puritană ca o protestare. 

Nu e vorba dar aici de o predică de morală 
creştină, ci de. un sentiment profund care nu ră-
mine singuratec în literatura engleză. Desigur 
sînt mulţi cetitori romîni care au lăsat lacrimi 
pe paginile romanelor lui Dickens şi Thackeray.; 
dar poate în niciun scriitor nu se găsesc atît 
de concentrat exprimate sentimentul zădărniciei 
vieţii şi mila de soarta noastră nefericită, ca în 
ţăranul, fecior de zidar Carlyle : 

„Sărmane om rătăcitor! Nu eşti oare încercat 
„şi lovit de nefericiri, cum sînt şi eu ? Fie că 
„porţi mantia regală ori zdreanţă cerşetorului, nu 
„te simţi oare istovit şi peste măsură de împo-
„vorat ? Şi patul tău de hodină nu-i decît mor-
„mîntul. O frate, frate 1 Pentruce nu pot să te 
„ocrotesc la pieptul meu şi să-ţi usuc lacrimile 
„din ochi" I **) 

*) „That iu the course of justife none of us 
„Should see salvation; we do pray for mercy, 
„And that same prayer doth teach us all to render 
„The deeds of mercy". 

Shakespeare: The Merchant of Venice, Act. IV. Sc. 1. 
**) Carlyle: Sartor Resartus, Book II. Chap. IX. 



HELIGIOSITATKA ŞI INDIVIDUALISMUL 1 6 & 

Nu literatura engleză exprimă spiritul religiei 
creştine, ci spiritul religiei creştine din Anglia e 
expresia aceloraşi însuşiri ale poporului englez, 
care au găsit forma lor artistică în literatura na
ţională a ţării, încă înnainte de îmbrăţişarea creş
tinismului de Anglo-Saxonii păgîni. 

Individualismal englez în organizarea Bise
ricii. Instinctul de libertate şi independenţă per
sonală, atît de caracteristic rasei anglo-saxone, 
a străbătut şi în istoria Bisericii din Anglia, după-
c u m a pătruns în organizarea tuturor instituţiilor 
Publice ale poporului englez. 

In Anglia, raportul dintre Biserică şi credincios 
e acelaşi caşi dintre cetăţean şi Stat, adică de 
subordonare a Bisericii; şi aici fiind vorba de 
libertatea de conştiinţă, respectarea acestui raport 
e s t e indiscutabilă; 

„Nici o organizaţie ori autoritate nu poate să 
«înlocuiască dreptul comunicării nemijlocite a 
«sufletului credinciosului cu Dumnezeu".*) 

Cînd St. Augustin a propus regelui Northum-
D riei trecerea la creştinism, el nu a luat nici o 
hotărire pană ce n'a întrebat sfatul thanilor. 
Clovis a procedat mai simplu : s'a virit în apa 
sfintă şi a poruncit sfetnicilor lui să-1 urmeze. 

*) Francis Greenwood : The Approach of the Social 
westion, pg. 196. 
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Din acel moment Francii au devenit creştini. 
Procedarea nu e numai deosebită, dar e şi ca
racteristică pentru cele două popoare. Chiar dacă 
aceste povestiri sînt legende, lucrul nu se schimbă, 
căci legendele, în locul adevărului istoric, cu
prind direct caracteristica sufletească a poporului 
care le-a făurit. 

Biserica catolică din Anglia, prin situaţia ge
ografică a ţării, atîrna mai puţin de papă 
decît cea din Franţa ori Germania; şi cursul eve
nimentelor istoriei trecute dovedesc mai multă 
prudenţă a papilor faţă de Anglia. Cu toate a-
ceste, şefia spirituală a papei nu era bine privită de 
poporul englez : episcopul de Lincoln, Grosthead, 
atacă violent pe papă, pe la începutul veacului 
al XIII-lea, ca pe un prinţ străin căruia Anglia 
îi plăteşte tribut. El calculează că anatele din 
Anglia se ridică la o sumă mai mare decît veni
tul regelui, şi stîrneşte protestări publice împo
triva papei.*) Walter Map, cleric şi el, creiază pe 
la sîîrşitul veacului al XII-lea un gen literar, a-
nume pentru a satiriza trîndăvia călugărilor ca
tolici.**) Rasa călugărească şi spiritul de corp al 
Bisericii catolice nu distruseseră în aceşti îndepăr
taţi premergători ai Reformei spiritul lor naţio
nal. VVichf şi Lollarzii prevestesc nouri pe ori
zontul catolicismului papal din Anglia. Reforma 

*) Henry Morley: A First, Sketch of English Literature, 
pg. 59. 

**) Ibid. pg. 78. 
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jn Germania o face un călugăr, pe motive de 
ordin moral; în Anglia o face un rege, pentrucă 
Papa discută autoritatea regală: —e o reformă po
litică. Autoritatea papei e pierdută odată cu Re
forma, pentru totdeauna, în Anglia ; zvîrcolirile 
din timpul războaelor religioase accentuiază mai 
mult subordonarea Bisericii anglicane sub auto
ritatea laică. Şeful Bisericii anglicane e însuşi 
regele Angliei. Puritanismul ajunge să aibă pu
tere politică în stat, dar dupăce primejdia cato
licismului a trecut, absolutismul lui militar, atît 
de nepotrivit cu spiritul poporului, devine odios 
Şi-1 aruncă în discredit desăvîrşit. Nici o formă 
absolutistă trainică nu s'a putut întemeia în An
glia, fie ea acoperită de mantia regală ori de rasa 
Preoţească. 

Cu toată rcligiositatea lui adîncă, poporul en
glez nu şi-a sacrificat independenţa pe altarul 
credintii. 

Spiritul individualist englez şi-a lăsat pe
cetea lui caracteristică atît pe raporturile dintre 
Biserică, Stat şi Societatea laică, cit şi pe orga
nizarea însăşi a Bisericii. 

Lăsînd la o parte Biserica anglicană stabilită 
Şi Biserica catolică, spiritul de independenţă per
sonală şi libertate de conştiinţă a creat încă a-
proape patru sute de Biserici dizidente indepen-
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dente. Dar dreptul de a întemeia o Biserică îl are 
oricine în Anglia: succesul atlrnă însă de masa 
cetăţenilor, la care noul reformator se adresează. 
Aduce el o nouă interpretare luminoasă, pe care 
o poate susţinea victorios în îaţa auditorului? 
încălzeşte sinceritatea lui sufletul acelora i care îl 
ascultă şi care îi discută teoriile ? Chestia se 
hotărăşte prin plebiscit caşi legile guvernului : 
numărul aderenţilor e numărul celor care primesc 
Reforma. E un adevărat sistem al reprezentării 
minorităţilor în sinul Bisericii creştine. 

Anglia are o Biserică oficială,—Biserica An
glicană stabilită,—dar nu are, după cum am spus, 
nici Ministru, nici buget al Cultelor. Biserica e 
un fel de corporaţie căreia i s'a acordat acest 
privilegiu onorific ; în schimb, ea trebue să se 
supue legilor de organizare votate de „Camera 
Comunelor". 

îmbrăcămintea preoţilor, ritualul, leturghia, du
rata serviciului religios, cartea comună de ru
găciuni... toate sînt fixate de Parlament, prin 
lege. E liber însă preotul în interpretare, comen
tarii şi în predici; şi această libertate e aproape 
neîngrădită, căci e libertatea de conştiinţă. N i - . 
meni nu se poate amesteca în aceste chestii: 
inspectorii care reprezintă , pe episcopi, şefii dio-
ceselor respective, nu pot controla decît dacă le
gea s'a aplicat ori a fost călcată în privinţa cul
tului,—peste aceasta nu poate trece. De aici ur
mează lipsă de unitate spirituală chiar în sinul 
Bisericii oficiale. 
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Clerul superior al Bisericii oficiale se compune 
din doi arhiepiscopi şi treizeci şi cinci episcopi. 
Inferiori In erarhie, nu însă subordonaţi, sint ma-
1 1 1 preoţi ai catedralelor şi ai unelor biserici (Dean, 
canon); apoi sînt preoţii parohiali (vicar, rector, 
curate), care au şi ei o independenţă garantată 
de inamovibilitate, care nu poate fi stricată decit 
de tribunalele civile. 

Cum se aleg şi care e puterea episcopilor ? 
^ e fapt arhiepiscopii şi episcopii sînt numiţi di
rect de Primul Ministru, in numele regelui,—căci 
în Anglia toate se fac după formula aceasta, 
deşi „Regele Angliei şi Impătatul Indiilor" are 
m u l t mai puţină putere în stat decît un Preşe
dinte de republică. In formă, episcopii şi arhie
piscopii se aleg de adunarea marilor preoţi de 
catedrale (chapter of canons). Procedura : Pri-
^ u l Ministru trimite o adresă specială preşedin
telui adunării (Dean), prin care îl invită să con-
v °ace adunarea imediat, şi propune în acelaşi timp, 
l n mod oficial, şi numele celui care trebue 
s ^ fie ales. Adunarea înţelege totdeauna că 
v°inţa ei nu poate decît să coincidă cu voinţa 
guvernului, care e susţinut de „Camera Comune-
l o r " . Preoţii superiori (Deans) se numesc tot de 
Primul Ministru după următoarea procedură: A-
dunarea (chapter of canons) recomandă doi can
didaţi pentru locul vacant, iar Primul Ministru nu
meşte pe unul din ei. Intr'un cuvînt clerul supe
l o r e numit de autoritatea laică superioară. 
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Care e puterea episcopilor ? 
Ei slnt şefîii dioceselor, şi au sub controlul lor un 

corp de diaconi şi arhidiaconi, care inspectează bi
sericile parohiale, observă dacă legea se aplică, 
dacă raporturile sociale dintre preoţi şi cetăţenii 
din localitate sînt raporturi de încredere şi de 
stimă. Nimic mai mult. 

Care e sancţiunea in caz de inîracţie ? Ce pu
tere ave episcopul în această împrejurare ? 

Episcopul nu are altă putere decît să dea în 
judecată pe acuzat. De oarece însă legile călcate 
sînt legi votate de „Camera Comunelor", acuza
tul va fi judecat de tribunalele civile. Prima ins
tanţă e tribunalul diocesei, compus din Episcop, 
care susţine acuzarea, şi un magistrat superior 
laic. A doua instanţă, la care acuzatul are drept 
de apel, e aşa numita „The King's Bench'', o 
înnaltă curte de justiţie compusă excluziv din ju
decători laici. A treia instanţă e „Consiliul Ju
diciar' al aşa numitului „Privy Council", cea 
mai înnaltă instanţă după Consiliul Judiciar al 
Camerei Lorzilor. Din acest consiliu judiciar fac 
parte şi cei doi arhiepiscopi şi episcopul Lon
drei, dar numai cu rol pur consultativ. 

Care este raportul între episcopi şi preoţii superi
ori ai catedrelor şi marilor biserici (Dean, canon) ? 

Independenţă absolută. Aceşti preoţi sînt infe
riori în grad, dar formează un corp cu desăvâr
şire neatirnat faţă de episcopi. Dacă arhiepisco
pul din eparhie doreşte să oficieze intr'o cate-
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drală, el nu poate face aceasta fără consimţi-
mintul Decanului catedralei (Dean). In acest caz 
e l nu e decît oaspetele Dean-\x\\i\, nu stăpînul 
catedralei. 

Care e raportul de putere între episcopi şi 
Preoţii parohiilor ? Cine numeşte pe aceşti pre
oţi ? 

Pentru a se înţelege lucrurile mai clar e ne-
v°e de oarecare lămuriri asupra originii şi sumii 
veniturilor Bisericii anglicane. 

In Anglia sînt 20,000 parohii ale Bisericii an-
S'icane, din care numai 12,000 au înzestrări in
dividuale (endowments), învestite în proprietăţi. 
Aceste proprietăţi ale bisericilor nu sînt decît 
Vechile donaţii ale pioşilor întemeetori de bise
z i de altă dată. 

Pe lîngă renta proprietăţilor bisericeşti, multe 
d l n cele 12,000 parohii mai au un venit dela a-
n urnite proprietăţi particulare. Această servitute 
a unor proprietăţi particulare faţă de Biserică e 
rămăşiţa vechiului drept de dijmă, pe care unii 
Proprietari îl acordau de bună voe bisericilor de 
Pe proprietăţile lor. Cu trecerea veacurilor pro
prietatea şi-a schimbat stăpînul, obligaţia ei însă 
' aţa de Biserică s'a păstrat, şi darea în natură 
s a prefăcut în plata unei sume fixe de bani pe 
f l ecare an. 

11 
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Azi cele 12,000 parohii au un venit anual de: 
31,000,000 lei din rentă, 38,000,000 lei dela ve
chile dijme şi 10,000,000 din dobînzile capita
lurilor adunate din economii *). 

Pe lingă averea celor 12,000 parohii, Biserica 
anglicană are proprietăţile episcopiilor, catedra
lelor şi marilor biserici. Toate aceste proprietăţi 
care înnainte se administrau deosebit, au fost con
centrate in 1836 subt administraţia unei instituţii 
anume creată:—„The Ecclesiastical and Church 
Estates Commission",—un fel de Casă a Bise
ricilor. 

Venitul acestui capital al averii Bisericii an
glicane se urcă la 46,000,000 lei pe an, din care 
se plătesc salariile arhiepiscopilor, episcopilor, 
înnalţilor preoţi şi ale celor 8,000 parohi ai paro
hiilor neînzestrate (not endowed). 

Dacă la aceste venituri se adaugă onorariile 
pentru serviciile religioase private şi contribuţi
ile voluntare ale pioşilor Bisericii anglicane, in 
sumă aproximativ de 120,000,000 lei anual, ajun
gem la cifra de 245,000,000 lei pe an. 

Cam acesta este bugetul Bisericii anglicane 
pentru salariile preoţilor {living), întreţinerea bi-

*) Aceste venituri nu sînt concentrate subt o singură 
administraţie, ci fiecare parohie îşi administrează singură 
veniturile ei; de aici urmează o neegalitate de venituri 
între parohii. Pentru a preîntimpina, măcar în parte, acest 
neajuns, există venitul de aproape 1.000.000 lei pe an del» 
fondul inalienabil lăsat de regina Ana,—„Queen Anne's 
Bounty",—administrat de Stat. Acest venit se reparti
zează la parohiile cu venituri prea mici. 
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s e n c i l o r şi seminariilor, întreţinerea cimitirelor, 
m i s iuni religioase, opere de binefacere şi cultu-
r a l e . Din suma totală, operele de caritate şi de 
r aspîndire a culturii in masele populare absorb 
c a r n 100,000,000 lei pe an. 

cugetul Federaţiei Bisericilor dizidente nu se 
urcă decît la suma totală de 60,000,000 lei pe 
an> —aproape în întregime soldat de contribuţii vo-
l u ntare. Din această sumă cam 20,000,000 lei se 
cneltuesc anual cu opere umanitare şi culturale. 

I a t ă dar peste 300,000,000 lei care întră pe fie-
a r e an în mînile clerului anglican şi dizident, 

s*ind de-oparte bugetul Bisericii catolice. 
^ a acest ridicat venit al Bisericii, Statul nu 

c°ntribue cu o centimă. E liberă dar Biserica an-
S icană să plătească arhiepiscopului de Canter-

U ry un onorar de 375,000 lei anual, arhiepisco-
^ lui de York şi episcopului de Londra numai cite 

0,000 lei pe an, şi să nu lese in mizerie de-
P e nouă din cei treizeci şi cinci episcopi, că 

r a le mai lipsesc încă citeva mii de lei pen-
r u a Primi onorarul rotund de 100,000 lei pe an *). 

^u toate aceste salarii extraordinare, puterea 
e s t o r înnalţi demnitari ai Bisericii anglicane, în 
*>anizarea de stat a Angliei, e în raport invers 

sumele pe care le primesc. Am văzut la ce 

The p 1 > e 0 f f i c i a l Y e a r Book of the Church of England. 
26a an8,? Church Year Book. Mermeix: L'Angleterre, pg. 

oU2. 
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se^ reduce puterea lor iată de corpul biseri
cesc al catedralelor şi marilor biserici, şi în parte 
chiar şi faţă de preoţii parohiilor. Am văzut că 
In cazuri de iniracţii la legile ţării, hotărirea o 
dă instanţa laică ; că numirea însăşi a episcopi-
lor anglicani se face de fapt de Primul Ministru, 
care poate să fie de altă confesiune, cum, de e-
xemplu, e azi d. Asquith şi cum a fost Campbell 
Bannerman. 

Pot episcopii măcar numi pe preoţii din paro
hiile lor? Nu, in toate cazurile. In cele 12,000 
parohii cu înzestrări proprii, preotul, de fapt, e 
numit de proprietarul domeniului respectiv, tot 
aşa după cum episcopul e numit de Primul Mi
nistru. Dar dacă acel proprietar e dizident ori 
chiar evreu ? Aceasta nu schimbă nimic. Pro
prietarul domeniului care serveşte o rentă bise
ricii are dreptul să recomande la locul vacant, 
ca preot paroh, pe cine vrea el,—bine înţeles pe 
un eclesiastic. Poate episcopul refuza numirea î" 
De fapt nu. Dacă episcopul nu se uneşte în pă
reri cu patronul laic al preotului recomandat, tre-
bue să facă un raport motivat. Motivarea insă 
nu poate conţinea decît cinci motive valabile (cu 
privire la sănătate, moralitate, impietate, datorii 
băneşti, corupţia patronului prin bani), hotărite 
prin lege. Orice altă consideraţie personală a e* 
piscopului n'are valoare legală. Cine judecă a-
cest raport In caz cînd episcopul refuză numirea 
celui recomandat ? 
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m caz cirul episcopul, întemeiat pe raportul 
egal refuză numirea, iar patronul şi cel reco

mandat cred că raportul e nedrept, şi patronul şi 
C el recomandat ca preot la locul vacant au dreptul 
S a dea în judecată pe episcop pentru ofensă per
sonală: cel dintăiu îl chiamălabara Curţii .The 
JXî»g s Bench", cel de al doilea la tribunalul dioce-
Sei» in care întră episcopul şi'un magistrat laic su
perior. Ambii ofensaţi apoi au dreptul de apel 

a Consiliul Judiciar al Innaltului Consiliu „The 
r'vy Council", în care cei doi arhiepiscopi şi 

ePiscopul de Londra, singurii clerici din Consi-
l u n'au, după cum am văzut, decît rol consul

tativ. E clar dar cine numeşte preoţii din cele 
IşOOO de parohii cu înzestrări. Şi pentru reli-
Sioşii Engleji nu e lucru curios că, in unele ca-

Uri> un evreu numeşte preotul parohiei creştine. 
La rindul său, patronul nu poate proceda cu 

Şurinţâ, căci recomandarea se transformă în 
estie personală, in care onoarea şi prestigiul 

l u i sint în joc. 
episcopul însă poate numi direct pe preoţii din 
l e 8.000 de parohii fără înzestrări (perpetuai 

urates). Odată însă ce i-a numit, ei sînt inamo-
ibili: episcopul nici nu-i poate muta, nici des-

1 Ul- Autoritatea superioară bisericească contro
l a , nu conduce parohiile, după cum guvernul 

er>tral controlează autorităţile locale, care se con-
c singure. Puterea suverană şi în organizarea 
r ului e puterea laică a justiţiei şi... puterea 
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morală a opiniei publice, căci dacă clerul ar 
provoca scandaluri prin purtarea lui, şi şi-ar per-
de simpatia în masa cetăţenilor, o campanie de 
secularizare ar avea ecou in „Camera Comunelor". 

Dar au episcopii putere măcar în ordinea spi
rituală a organizării Bisericii anglicane ? 

In această privinţă puterea lor e absolut nulă, 
căcie la mijloc principiul suveran al libertăţii de con
ştiinţă. Episcopul diocesei poate convoca în adunări 
anuale (convocations) pe preoţii din eparhia lui, 
dar numai cu permisiunea specială a Primului 
Ministru ; şi, nu are dreptul să pue în discuţie 
decît chestii de ordin material, referitoare la ne
voile de corporaţie ale Bisericii. In aceste întru
niri se pot discuta numai chestii asupra cărora 
primul Ministru, —în numele regelui care e şeful 
Bisericii,—şi-a dat avizul de mai înnainte. Nici 
intr'un caz nu se pot discuta chestii de dogmă, 
de canoane, de ritual ori de disciplină ; toate a-
ceste sau ating libertatea de conştiinţă a cetăţe
nilor, sau calcă dreptul autorităţii laice a statu
lui. Primul Ministru poate invita adunarea să-şi 
dea părerea asupra unei anumite chestii, dacă 
vrea ; hotărîrea adunării însă nu e decit un sim
plu deziderat, pe care Primul Ministru poate să 
nu-1 ia in seamă. „Camera Comunelor" e sin-1 

gura autoritate care hotărăşte şi în privinţa cul
tului şi a disciplinii clerului, iar în „Camera Co
munelor" nu pot fi aleşi preoţi anglicani. 

Puterea Bisericii oficiale in această ţară reU* 
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gioasă fiind atît£de redusă faţă de puterea laică, 
clerul e silit să caute sprijin în opinia publică, a 
cărei simpatie*şi încredere n'o poate avea decît 
prin prestigiul'înnalt şi prin zelul ce-1 dezvoltă 
în. toate chestiile cu caracter social. Biserica an
glicană simte că numai legăturile strînse cu inte
resele societăţii îi poate dovedi nevoia de a exista. 

Bisericile dizidente, trăind aproape exclusiv din 
contribuţia voluntară, sînt încă în mai mare a-
tirnare de masa publicului. Cele mai numeroase 
din aceste Biserici au format în 1894 aşa nu-
m ' t a „Federaţie a Bisericilor libere", cu o organi-
2 aţie comună pentru a-şi apăra interesele şi a 
l upta împotriva Bisericii anglicane,—căci fede-
raţia e împotriva Bisericii de stat. Această fede-
r aţie, deşi ca asociaţie religioasă e în afară de 
Politică, reprezintă totuşi partidele democratice 
ate Angliei, după cum Biserica anglicană repre-
ZlI'tă partidul conservator. 

Ea a dus şi duce campania împotriva lorzilor 
Ş1 a asigurat reuşita guvernului liberal în cele 
Qouă alegeri generale din urmă. 

Iată cum voinţa tenace a masei cetăţeneşti, iz-
yorîtă din regiunile adinei ale instinctelor popo
rului, a ferit Anglia de relele clericalismului ca 
?J de neajunsurile centralizării Statului. Anglia, 
• a r a C e a mai religioasa din Europa, are clerul 

e l mai laicizat şi mai supus controlului direct 
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al cetăţenilor. Nu există aici autoritate mai su
perioară decît autoritatea de jos a masei cetă
ţeneşti. Oricît de complicate şi de poleite ar fi 
ramurile organizărilor laice şi clericale, toate au 
punctul de sprijin în voinţa ei. Ultimul cuvlnt e 
al ei, pentrucă nu vrea să-1 cedeze altora, fie ei 
lorzi ori arhiepiscopi. 



V 

Libertăţile cetăţeneşti şi Instituţiile publice 

Jstoria poporului englez prezintă unele con-
raste foarte izbitoare şi caracteristice faţă de is

toria celorlalte popoare,—atît faţă de istoria Ro
manilor cit şi de a popoarelor moderne ridicate 
P e minile vechiului imperiu. 

Poporul roman a întemeiat cel mai întins şi 
^ i stabil imperiu din antichitate, prin sistemul 

Uceririi militare şi al administraţiei de stat cen-
t ralizate pană la absolutism. 

Poporul englez a întemeiat cel mai întins im
periu *) din istoria tuturor timpurilor şi popoare-

r> printr'un sistem de colonizare care aminteşte 
Pe al vechilor Greci, şi printr'un sistem de ad-

Irustraţie bazat pe descentralizare, autonomie 
°cală şi suveranitate cetăţenească. 

Popoarele neoromanice, după ce au suferit in-
U enţa individualismului primitiv teutonic în e-
u l mediu, au mers iute spre formele politice 

ki)*2 I m P e r i u l Britanic are azi o suprafaţă de 30.000.000 
oilt e t n Pătraţi şi 430,000,000 supuşi iMermeix: L'An-
« J e terre, p g . 3). 
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centralizate: intăiu spre monarhiile absolute, al 
căror cel mai caracteristic tip în istoria moder
nă e Franţa lui Ludovic al XIV-lea; apoi spre 
formele biurocratice militariste, al căror cel din-
tăiu exemplu în istoria contemporană îl dă Franţa 
lui Napoleon cel Mare, iar cel mai desăvîrşit mo
del în Apusul Europei îl prezintă azi Germania 
lui Wilhelm II. 

Moştenirea Dreptului Roman, ca bază a Drep
tului modern, la popoarele neoromaniee învede
rează oarecare înclinări fireşti ale descendenţilor 
vechei Rome. 

Marele imperiu roman s'a prăbuşit de mult, 
spiritul juridic insă, ce altădată închega orga
nizarea lui, a trecut peste veacuri în formele vi
eţii popoarelor care i-au luat moştenirea şi i-au 
urmat în istorie. 

Deosebitele state din Germania n'au dezvoltat 
forma individualismului primitiv teutonic în au
tonomie locală de self-government, ci au conti
nuat să reprezinte, pană tirziu în timpurile mo
derne, forma de individualism caracteristică feo-
dalităţii. Natura vechei Germanii era zgircitâ cu 
locuitorii ei ; pădurile de pe ţărmurile Elbei ş' 
ale Mării Nordului, în care Rousseau credea că 
„s'a născut frumosul regim parlamentar" erau lo
cul unde bandele teutonice se adunau să jure 
credinţă şefului, innainte de a pleca la pradă Şl 

la războiu. 
Banda era expresia socială a acestui indivi' 
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dualism primitiv, iar virtutea civică stătea în res
pectarea jurămîntului pe care războinicul îl fă
cea solemn înnaintea şefului. Din libera lui vo-
l r i!ă, în faţa zeilor, barbarul teuton se lega prin 
jurămint de şeful lui războinic. Istoria ulterioară 
a Germanilor, zbuciumată de războae dese şi în
delungate, a accentuat tot mai mult spiritul mili
tarist, pană cînd noul Imperiu german s'a pro
clamat într'un lagăr militar în mijlocul armatelor 
victorioase. 

Azi Germania e statul cel mai absolutist şi 
TOai militarist din Apusul Europei. 

Anglo-Saxonii, după aşezarea lor in Anglia, au 
î°st siliţi de siluaţia de izolare a Insulei să se 
"xeze de pămîntul pe care îl cucerise dela tri
burile celtice. Păminturile fertile îi îndeamnă la 
0 viaţă aşezată, şi'n locul bandelor mobile, ne
voia îi sileşte la închegarea asociaţiilor locale şi 
dabile. In loc de pradă de războiu, Anglo Sa
lonul vrea cărţi de libertate şi drepturi de au
tonomie faţă de autoritatea centrală. Vrea să ai-
"& siguranţa persoanei şi a pungii lui, —mai pre
sus de aceste nu există nimic, decit doar liber
tatea de conştiinţă, care cîntăreşte mai greu in 
cumpănă decît chiar dezastrul naţional. 

Astfel, instinctul primitiv de independenţă in
dividuală al Anglo-Saxonului n'a suferit o devi-
a r e in noua patrie de peste mare, ci s'a colorat 
n u mai de împrejurările locale care contribuesc 
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încă mai mult la întărirea lui în noua formă de 
viaţă aşezată. 

Acest instinct, această sete de libertate şi in
dependenţă personală primitivă se lămureşte, din 
întreg corpul Dreptului englez, ce e cu totul deo
sebit de vechiul drept roman, pe care popoarele con
tinentale l-au adoptat. 

Sistemul de expansiune al Angliei, regimul ei 
politic şi administrativ au creat Dreptul colonial, 
cu aceiaşi pecete de originalitate individualistă ca-
şi al Metropolei. 

Ce curios ne pare faptul că Anglia, după crln-
cenul războiu de cucerire al Aîricei de Sud, azi 
i-a acordat Home-Rule,—autonomie care nu vrea 
s'o acorde Irlandei. Mai curioase încă sună lau
dele şi mulţumirile, pe care anul trecut genera
lul Botha le-a adus Angliei, în conferenţa dela 
Londra a Primilor Miniştri ai Imperiului. La sfir-
şitul acestui războiu ni s'ar fi părut absurdă în
chipuirea măcar, că numai după atît de scurt timp, 
bravii apărători ai independenţii Africei de Sud 
au să devie cei mai buni prieteni ai Angliei, iar 
asupra amintirii pioase a fostului lor erou naţio
nal să cadă acuzarea de absolutism. 

Individualismul acesta primitiv al rasei anglo-
saxone e unul din factorii hotărltori, care au dat 
altă direcţie dezvoltării şi organizării instituţiilor 
publice engleze. El a făcut ca Anglia să nu a-
puce pe calea monarhiei absolute pentru a ajuuge 
la forma unui stat militarist şi biurocatic, —cum 
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au făcut cele mai multe din ţările continentale,— 
ci încetul cu încetul să-şi întărească tot mai 
mult forma guvernării democratice de self-govern
ment. Dacă unii suverani au încercat stabilirea 
unei monarhii absolute in Anglia, tocmai neiz-
butirea lor dovedeşte că aceasta era împotriva 
voinţii şi aspiraţiilor poporului. De altfel istoria 
•angliei, caşi istoria oricărui alt popor, nu e fă
cută de suverani ci de poporul însuşi. 

Acest individualism, atit de caracteristic şi a-
ut de transparent în toată istoria politică a An-
Şliei, îl găsim în toate ramurile organizate ale 
,nstituţiilor publice, precum şi în domeniul mo-
r a l al conştiinţii. 

Am arătat în alte capitole cum reorganizarea 
Slstemului de educaţie a întîrziat în Anglia, de 
°arece ea implica o chestie de libertate a conş-
l l nţii individuale,—respectarea căreia pentru En-

&lez e mai presus de orice. Am amintit, că pen-
t r u acelaşi motiv, în Anglia nu s'a putut intro
duce vaccinarea obligatorie. 

Ideia libertăţii personale însă nu duce la anar-
" le> căci îşi are corectivul ei în răspunderea per
sonală faţă de libertatea altuia : nu poţi face rău 
altora în numele libertăţii personale. Părintele, 
al cărui copil nevaccinat s'a îmbolnăvit de va-
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riolă, nu e numai un nefericit, dar este şi un a-
tentator la sănătatea publică, ca autor al intro
ducerii unui focar de contagiune :—este dat deci 
în judecată. Se înţelege că această perspectivă 
neplăcută pentru cetăţean duce la acelaşi rezul
tat practic caşj obligativitatea. Forma însă aici 
nu este o simplă ipocrizie,—e un principiu, care 
aplicat în alte împrejurări schimbă de fapt re
zultatul :—trebue deci respectat. Libertate perso
nală, fără respundere personală e un non sens : 
—e negarea însăşi a libertăţii. 

Autoritatea centrală nu impune voinţa ei, ci e-
xecută pe a cetăţenilor ; de aceia legile se exe
cută iute şi energic in Anglia, dar se fac foarte 
încet. Nu se votează o lege importantă în Parla
mentul englez, fără ca ea să fi fost înnainte des-
bălută în masele cetăţeneşti, şi fără ca cetăţenii să 
se fi pronunţat în alegeri generale, în mod special, 
asupra ei. Aşa s'a întîmplat nu demult cu legea 
bugetului şi cu mult zgomotoasa chestie a lorzilor. 

* 
Dobîndirea libertăţilor constituţionale engleze 

ilustrează, în istoria politică a popoarelor, ade
vărul biologic elementar că funcţiunea crează 
organul. Sînt exemple in scara zoologică în care 
se vede clar, că funcţiunea unui organ speciali
zat se exercita şi înnainte de existenţa lui, de 
cătră organismul întreg, neajuns încă în stadiul 
de a diferenţia din el un anumit aparat pentru 
această funcţiune. Este diferenţiarea şi speciali-
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Zarea un semn de progres al organismului so
cial ? Aceleaşi legi care stăpînesc dezvoltarea 
Vleţii individuale orientează şi organizarea cor
pului social ? Comparaţia poate fi foarte seducă-
°are pentru o concluzie afirmativă. Desfăşurarea 

oriei popoarelor însă se opune la generalizări 
definitive. 

Istoria constituţională a tuturor statelor din Eu-
r°Pa începe printr'o „Constituantă". Această a-

unare stă la intrarea în faza istorică contem
porană a tuturor popoarelor de pe Continent. 
Certificatul valabil de trecere e o „Constituţie" 
Sci"isă, dată în numele suveranităţii naţionale. Is-
oria fiecărei ţări a înregistrat cu litere deose-

b lte acest eveniment; el constitue un prag înnalt 
n viaţa unui popor, peste care treclnd, peisajul 

Instituţiilor naţionale apare deodată schimbat. 
•Nu numai anul, dar şi ziua acestui mare eve-

irnent constitue o epocă în istoria ţărilor de pe 
°ntinent ; dar Constituţia scrisă nu e numai o 
°vadă a suveranităţii cetăţeneşti,—e şi omîndrie 

naţională, mai cu seamă în ţările în care alte 
ernne de existenţă a ei sînt mai puţin evidente. 

Anglia n'are Constituţie, in înţelesul constitu
t o r continentale : ceiace a făcut pe un mare 

Cj"iitor francez să nege existenţa ei. Istoria An-
S"ei nu cunoaşte o „Constituantă" şi o Consti-

ut1e scrisă. In Anglia n'a fost niciodată convo-
ată o adunare pentru a hotărî suveranitatea na-

P°nală, drepturile omului, separaţia puterilor în 
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stat, şi a schimba deodată vechea organizare a 
instituţiilor ţării. 

Apoi, în unele ţări, vechile instituţii au căzut 
odată cu capul multora din cei care reprezentau 
vechiul regim : aşa că noul regim constituţional 
însamnă, la proclamarea lui, încă o dată isto
rică. 

Nimic din toate aceste în Anglia : nici Cons
tituantă, nici desfiinţarea prerogativelor regale şi 
proclamarea solemnă a suveranităţii naţionale, la 
o dată fixă,—nici un „pact fundamental" scris 
pentru a anunţa cetăţenilor o viaţă nouă. 

La ce se reduce dar Constituţia engleză ? La 
citeva cărţi de libertate date de regi, la obiceiuri 
nescrise, la precedente şi legi. Seria lor începe 
la 1215, adică cu aproape şase sute de ani înna-
inte de cea dintăiu Constituţie din Europa. 

Toate aceste părţi împrăştiate ale corpului de 
libertăţi constituţionale au fost deajuns, pentru ce
tăţeanul englez, de a-i garanta, de fapt, cea mar 
complectă suveranitate în stat. El n'a simţit ne
voia de a proclama printr'un act unic şi solemn 
această suveranitate, pe care o practică fără şo
văire ; nici n'a crezut că o primejdueşte, lăsînd 
neatinse mari prerogative regale. 

Nici intr'o ţară constituţională din lume regele 
nu are, în formă, prerogative atît de mari ca în 
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ngHa. Regele Angliei poate să nu convoace 
arlamentul, trei ani dearîndul; să concedieze 
nd v r e a guvernul şi armata ţării; să declare 

razboiu din propria lui hotărîre ; să înstrăineze 
Prin tratat o parte din Regat; să creeze clţi lorzi 

rea. Regele reprezintă in Anglia şi puterea exe
cutivă .şi puterea legislativă. El nu recunoaşte 
guvernul ţării: căci lucrează numai în Consiliul 
"l Privat (Privy Council). In Anglia nu sînt 
onsilii de Miniştri, sub preşidenţia Regelui, ci 

numai „Regele în Consiliul său Privat" ; Paria
t u l nu poate legifera în Anglia : numai „Re

sale j n parlament" poate face legi. Formula de 
Promulgare a legilor e „Regele vrea." 

' n Parlament, regele vorbeşte numai de „su-
Puşii Mei", de „armata Mea", de „bugetul Meu." 

arnera Comunelor „se roagă" ca regele să le 
Pornită respectarea libertăţilor. Serviciile publice 
n u sînt ale Statului, ci ale Majestăţii Sale: toate 

r esele oficiale poartă pană şi pe plic inscripţia 
" ° n His Majesty's Service." 

^ e îapt însă, toate aceste prerogative şi for-
ule regaliane se reduc, în practica constituţio

nală engleză, la o simplă etichetă de Curte. Pe 
onţinent a fost nevoe de desfiinţarea lor vio-

e n t a , pentrucă exprimau o stare de fapt; în An-
&ua insă aceste forme au fost păstrate nu numai 
Pentrucă, mai mult ori mai puţin, au fost intot-

e a u n a ţinute în domeniul etichetei, dar şi pen-
U c ă ele pot aduce uneori mari servicii libertă-

12 
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ţilor cetăţeneşti. Se ştie, de exemplu, că pentru 
a realiza noua reformă a Camerei Lorzilor, actu
alul guvern liberal avea şi soluţia de a face uz 
de prerogativa regală, creind atiţia lorzi noi citi 
vrea regele. 

Apoi, toate aceste prerogative şi formule dau 
regelui Angliei o aureolă şi o majestate, cu de
osebire impunătoare. Prestigiul Coroanei nu e 
însă o vanitate zadarnică la Engleji,—e un mij
loc de guvernămint. Anglia stăpineşte atîtea po
poare deosebite dincolo de hotarele ei, pentru 
care persoana regelui poate servi ca un simbol 
concret de unitate politică. E nevoe ca acest 
simbol să fie cît mai majestos, cit mai impună
tor : de aceia regele Angliei poartă şi coroana 
imperială a Indiilor. 

La splendoarea coroanei regale, care reprezintă 
continuitatea istorică şi tradiţia vechilor regi din 
trecut, s'a adaus coroana strălucitoare a împăra
ţilor mitici din îndepărtatul Orient. In ţara celor 
„O mie şi una de nopţi", puterea regelui An
gliei stăpîneşte imaginaţia popoarelor alături cu 
legendele lui Budha. 

Sînt acte de guvernămînt care au nevoe, pen
tru imaginaţia populară, de a fi îmbrăcate în 
haine solemne şi aşezate oarecum într'o aureolă 
poetică. întreaga viaţă politică a omenirii trâeşte 
în imaginaţia popoarelor subl forma poveştilor, 
în care voinţa împăraţilor face şi desface istoria 
popoarelor. E o caracteristică psicologică a lite-
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raturii folkloristice, acest simplism şi această po-
e z ' e în explicarea istoriei civilizaţiei omenirii. 

Un războiu declarat de un guvern e un act cu 
Prea mic ecou, pentru a răsuna în tot largul 
tarelui imperiu englez : de aceia războaele le 
Poate declara numai regele Angliei şi împăratul 
«fiilor. Războiul din Africa de Sud 1-a declarat 
r egina Victoria, împărăteasa Indiilor, nu Cabinetul 
er»glez ; 1-a declarat din voinţa ei, cu toate că a 
Prins cînd a trebuii să-şi exprime hotărît această 
voinţă nestrămutată a ei. 

Dar sînt unele prerogative regale şi instituţii 
a căror origină e explicabilă în trecut, dar a 
câror utilitate eventuală n'o poţi prevedea. Nu 

a c e nimic : ele reprezintă tradiţia, trecutul isto-
r i c al poporului,— dacă nu sînt utile, sînt inofen-
S l V e şi apoi... sînt frumoase. E caracteristic că 
a ceastă teorie estetică, formulată în fraza : ceia 
c e a fost folositor în trecut ajunge frumos In pre-
Z e n t , e contribuţia unui filozof englez, H. Spencer. 

Sînt însă unele instituţii, în care deşi mintea 
U nui continental nu găseşte decît un anacronism 
c°mic, e i e ţşi t r a g totuşi viaţa dintr'o necesitate 
Practică. Aşa de pildă e postul de căpitan de 
Jandarmi numit „Steward of Chiltern Hundred," 
d l n Poyningh. Odată drumurile prin aceste părţi 
«rau nesigure din cauza hoţilor, de aceia ele 
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erau străjuite de jandarmi. Demult însă şi jan
darmii şi hoţii de drumul mare au dispărut din' 
Anglia, iar prin aceste regiuni furnalele fabricilor 
arată schimbarea vremurilor. Cu toate aceste 
postul de căpitan de jandarmi din Poyningh n'a 
fost desfiinţat. Raţiunea ? 

Un membru din „Camera Comunelor" nu poate 
demisiona din această demnitate, pană acum o-
norifică,*) subt nici un cuvlnt. El e aici servitor 
al intereselor cetăţeneşti, şi numai cînd e numit 
într'un oficiu al statului, —adică se strămută în 
alt serviciu al interesului public,—atunci numai 
el poate fi scutit de prima sarcină, primindu-i-se 
demisia din Parlamentul ţării. Aşa dar deputatul 
englez, care va voi să se retragă din „Camera 
Comunelor," va trebui întăiu să obţie favoarea 
Ministrului de Finanţe (Chancellor of the Exce-
qner), ca să-1 numească în această slujbă, care 
totdeauna e vacantă, de oarece noul titular nu o 
ţine decit douăzeci şi patru de oare,—timpul 
necesar de a i se primi demisia din Parlament. 

Aceasta e singura sinecură pe care guvernul 
englez o ţine totdeauna la dispoziţia partizanilor 
politici. 

* 
Dar cum funcţionează în Anglia această ma

şină haotică de guvernămînt ? Cum se mişcă in-

*) Anul trecut s'a votat do „Camera Comunelor" un o-
norar de 10.000 lei anual pentru demnitatea de repre
zentant al poporului. 
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cheeturile ei vechi şi ruginite alături de resortu-
n le cele mai moderne ? Priveşti uneori cum fan
tomele trecutului recapătă viaţă şi luptă pentru 
îndeplinirea idealurilor viitorului; vezi un rege 
încunjurat de pompa şi prerogativele unui mo-
n a r h asiatic, cu puteri mai reduse decît ale unui 
Preşedinte de republică ; te orbeşte splendoarea 
aristocraţiei din Camera Lorzilor şi te uimeşte 
neputinţa ei îaţă de voinţa maselor cetăţeneşti. 

Care e puterea executivă în Anglia ? Regele 
î n Consiliul Privat. 

Care e puterea legislativă ? Regele în Parla
ment. 

Regele deci face totul, —dar în acelaşi timp nu 
Poate face nimic singur. In afară de Consiliu şi 
d e Parlament regele nu e factor activ de guver
nare. 

D ar funcţionarea acestor două hipostase regale 
lniPlică concurenţa istorică între ele : cu cit „Re-
§ e le in Parlament" a devenit mai puternic, cu 
a t î t «Regele în Consiliu" a ajuns mai slab. Ni-
^ i c de mirat: viaţa constituţională a Angliei nu 
* ' a dezvoltat cu plan, după schema silogistică a 
u°ui logician, ci s'a organizat încetul cu încetul 
^"Pâ nevoile reale ale vieţii poporului, —ea oglin-
d e?te raporturi de putere, nu potriviri simetrice. 

Cum lucrează regele, prin cine işi exercitează 
Puterile lui executive şi legislative ? 

p " n membrii din Consiliul lui Privat, căci Re
bele nu recunoaşte „Ministerul" ori „Cabinetul" ; 
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el nu recunoaşte decit Consiliul lui Privat (Pri
vy Council), şi numai cu acest Consiliu lucrea
ză şi hotărăşte afacerile publice ale statului. 

Sint în Anglia vre-o 280 membri ai Consiliu
lui Privat al regelui, care îşi însamnă cu mîn-
drie pe cărţile de vizită titlul lor prin P. C. 

Cine numeşte pe aceşti P. C. ? Niciodată re
gele de fapt. Numai cine a făcut parte cindva 
din cei 54 membri ai unui guvern englez este 
şi rămîne dela sine un P. C. pentru totdeauna. 
Această înnaltă demnitate însă, prin ea însăşi nu
mai, nu acordă nici un drept şi nici o putere. 

A fi Ministru în Anglia înseamnă a reprezenta, 
ca delegat, programul unni partid politic organi
zat, cu şef şi cu stat major. E adevărat că re
gele însărcinează pe Primul Ministru cu forma
rea întregului Minister, dar regele nu e liber de 
fapt in alegere. Regele nu poate da această în
sărcinare decit şefului unui partid de guvernă-
mlnt, — şi nu sînt In Anglia decît două partide de 
guvernămînt. Viitorul guvern formează întotdea
una opoziţia din Parlament. Toată lumea ştie cine 
are să formeze viitorul guvern. In Franţa, Pre
şedintele Republicei poate avea preferinţile sale 
pană la un punct, şi să surprindă opinia publică 
prin numirea Primului Ministru. Aceasta n'are 
putere s'o facă regele Angliei şi împăratul In." 
diilor. Guvernul în Anglia nu are, dupăcum vom 
vedea, puterea materială de a influenţa alege
rile, el nu poate, dupăcum se spune la noi cu 
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lnţeles, să facă alegerile. Puterea guvernului 
n alegeri atirnă numai de popularitatea pro

gramului lui politic, ca partid, şi de creditul 
Ce-! are partidul faţă de cetăţeni. Cetăţenii tre-

U e să se pronunţe numai decît, îndată după 
c°nstituirea noului guvern, căci guvernul nu 
Poate face nimic fără sprijinul adunării repre-
ZerUanţilor poporului din „Camera Comunelor". 
* I a i I mult încă, în lupta electorală, partidul 

eia putere, avînd mai multă răspundere, e ţi-
u t să fie mai moderat decît partidele din opo-
'jN. De unde vine dar puterea Primului Mi

nistru ? Desigur nu dela rege. Aşa dar nu re-
§ e ' e îşi numeşte pe membrii din Consiliul lui 
Pfivat. 

^e fapt Consiliul Privat activ se reduce la Pri-
m u l Ministru cu cîţiva Miniştri din Cabinet,— 
0 a rneni politici de mîna întăia ai partidului dela 
Suvern, cu care Primul Ministru socoate că e ne-
v ° e să se sfătuiască. 

Această întrunire, numai a citorva membri din 
arjinet, în prezenţa regelui, e prezidată de un 

^rnbru al Cabinetului. Ea se aseamănă în parte 
C u Consiliul de Miniştri dela noi. In Anglia însă, 
Clr>d un asemenea consiliu are loc, se spune că 
«Regele a ţinut un Consiliu Privat". Miniştrii care 
l a u- parte la acest Consiliu nu figurează ca mem-

n ai Cabinetului, ci ca membri ai Consiliului 
r'Vat al regelui, şi Preşedintele acestui „Con-
"'u Privat ţinut de rege", —totdeauna un mem-
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bru al Cabinetului,—are un salar special de 
50,000 lei pe an. 

La atita lucru se reduce puterea executivă a 
„Regelui în Consiliu'. 

Dar puterea lui legiuitoare ? Cine îl reprezintă 
pe rege în Parlament ? 

Sfetnicii din Consiliul lui Privat, numai aceia 
însă care slnt şi membri ai guvernului :—adică 
reprezentanţii în guvern ai partidului sprijinit de 
„Camera Comunelor". 

Proectele de legi, pe care Miniştrii le propun 
în Parlament în numele regelui, nu pot fi dar 
de loc influenţate de voinţa lui, —ele nu sînt de-
cît realizarea în proecte de legi a programului 
de guvernămînt, în baza căruia a fost aleasă „Ca
mera Comunelor". 

Iată dar cum funcţionează cele două mari pre
rogative regale, şi cum ele se evaporează în faţa 
exercitării de fapt a suveranităţii naţionale. 

Minister şi Cabinet nu sînt două expresii echi
valente în Anglia. Din Minister fac parte toţi 
membrii guvernului în număr de cincizeci Ş1 

patru, care fiind oameni politici vin şi cad de 
la putere odată cu partidul pe care-1 reprezintă-
Din Cabinet nu fac parte decît vre-o douăzeci 
membri ai guvernului. 

In Cabinet întră de drept titularii unor anu-
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roite departamente însemnate şi unii membri ai 
guvernului, aleşi de Primul Ministru după im
portanţa lor politică în partid : de aceia nu tot
deauna aceleaşi departamente sînt reprezentate 
î n Cabinet. 

Cei mai însemnaţi membri din Cabinet sînt 
Lordul Cancelar (Lord Chancellor), Primul Mi-
rostru (Prime Minister) şi Ministrul de Finanţe 
(Chancellor of the Exchequer). 

Lordul Cancelar primeşte un onorar de 250.000 
i e i pe an şi are atribuţii foarte deosebite, repre-
Z entind în acelaşi timp puterea executivă, legiui
toare şi judiciară. E, ca Ministru de Justiţie, *) 
roembru in Cabinet: el numeşte pe judecători ; 
e Preşedinte al Camerei Lorzilor, deci membru 
a* Parlamentului; şi e cel mai mare judecător 
din regat: el prezidează Innalta Curte de Justi-
î ' e a Camerei Lorzilor, Consiliul Judiciar al Con
siliului Privat, Suprema Curte de Justiţie şi In-
n a l ta Curte. 

ro acelaşi timp e un om politic care vine 
S1 cade dela putere odată cu partidul din care 
f a c e parte. 

Dar dacă Lordul Cancelar e cel mai mare 
eronitar laic în stat, Primul Ministru e cel mai 

lei» i n ' ^ n 8 ' ^ a n u există „Ministru de Justiţie", în înte
ţit l c°ntinental. Atribuţiile acestui demnitar sînt Impar
l s intre Lordul Cancelar, Secretarul de Stat dela Interne 
/ A ° m e Office), cei doi mari demnitari legişti ai Coroanei 
wtorney general şi Solicitor General), şi Directorul Ur
măririlor Publice (The Director of Public Prosecution). 
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însemnat membru al Cabinetului. Dacă primul 
ministru e un lord, atunci el ia totdeauna por
tofoliul Externelor; dacă e un membru al ,Ca
merei Comunelor", (commoner) atunci ocupa o-
ficiul de Prim Lord al Visteriei (First Lord of 
the Treasury). Acesta este departamentul Finan
ţelor, constituit sub forma unui consiliu de ad
ministraţie (board), compus din un preşedinte,— 
care e sau Primul Ministru sau un om politic 
de mîna Intăiu, —din Ministrul de Finanţe (Chan
cellor of the Exchequer), din patru lorzi juniori 
(junior lords), şi din aşa numitul Whip. 

In chestiuni privitoare la finanţe, singur Mi
nistrul de Finanţe ia hotărîri, fără să convoace 
pe ceilalţi membri ai consiliului : astfel el. fără 
să fie preşedinte, prezidează o adunare fictivă, — 
căci ceilalţi membri nu iau parte,—şi el singur 
hotăreşte în numele Consiliului. Toţi ceilalţi dem
nitari ai Visteriei.se ocupă exclusiv cu chestii 
politice : Preşedintele trebue să fie în permanenţă 
prezent în Camera Comunelor, la locul numit 
„The Treasury Bench,11 căci el e leaderul parti
dului dela putere ; iar lorzii juniori şi cu Whip-\& 
Sînt exclusiv agenţi politici de comunicaţie între 
membrii partidului şi Banca Ministerială. Minis
trul de Finanţe deşi numit Cancelar al Visteriei 
n'are nici o atribuţie de cancelar. 

Mai este un membru în Minister al cărui nume 
te poate induce în eroare asupra atribuţiilor lui, 
e: Plătitorul General (The Paymaster General)-

http://Visteriei.se
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Acesta nu numai că nu minueşte nici un ban, 
" a r e singurul membru din Minister care nu pri
ceşte nici un ban ca onorar: e demnitar o-
norific.*) 

Din cei cincizeci şi patru membri ai guver
nului, cinci sînt Miniştri Secretari de Stat (ti-
•ularii dela Interne, Externe, Războiu, Colonii, 

^n)> Şi sînt oarecum reprezentanţii aceluiaşi 
Secretariat indivizibil, căci fiecare poate ţinea 
J°cul altuia şi iscăli hîrtiile oficiale, îără îorme 
^e interimat ori autorizare specială. Toţi sînt de 
d r e p t membri ai Cabinetului. 

Alţi cinci sînt preşedinţi de consilii (presidents 
°f boards) administrative (titularii dela Comerţ. 
Afaceri locale, Agricultură, Educaţie Publică, Lu
crări Publice). Şi aceştia sînt de drept membri 
3 1 Cabinetului. Consiliile se constituesc oficial, 
Pr in acte speciale, din cei cinci Secretari de stat, 
P e care îi prezidează Preşedintele titular al de
votamentului respectiv, adică un demnitar mai 
P11^ în grad şi in leafă. Dar realitatea faptelor 

C e din aceste consilii nişte ficţiuni : ele nu se 
strunesc niciodată, şi de aceia preşedintele se 

Preîidează singur şi formează majoritatea nece-
a r S pentru a lua hotărîri. Rămîne însă o reali
ste, o deosebire de 75.000 lei în salariul anual: 

Secretarii de Stat primesc anual 125.000 lei, iar 
reŞedinţii de Consiliu numai cîte 50,000. Un 

*) Mermeix: L'Angleterre, pg. 26—48. 
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Preşedinte de Consiliu administrativ poate, dacă 
vrea, să însărcineze pe un secretar de stat să-i 
ţie locul, fără nici o formă legală. E curios însă 
că vicepreşedinţii acestor consilii administrative 
se numesc subsecretari de stat, nu vicepreşe
dinţi. 

Pe lingă cele cinci consilii administrative fic
tive, există şi un preşedinte fictiv în Consiliul A-
miralităţii. Acest consiliu, după cum îi spune ti
tulatura, e pentru „a aduce la îndeplinire înda
toririle înnaltului Lord Amiral al Regatului Unit" 
(Commission for executing the office of Lord 
High Admiral of Vie United Kingdom). Acest 
lord amiral însă nu mai există din 1708, iar pre
şedintele comisiunii,—totdeauna un membru al 
Cabinetului (Primul lord al Amiralităţii), —e de 
obiceiu un civil, căci trebue să fie membru al 
Parlamentului. Ar putea fi şi un militar, de oarece 
ofiţerii au dreptul de a fi aleşi membri ai „Ca
merei Comunelor", dar... de obiceiu e un civil*). 

*i De obiceiu şi ministrul de războiu e un civil. Fos
tul ministru de războiu, lordul Haldane, caro în cei şase 
ani. cît a condus acest departament, a dovedit o ca
pacitate de organizare ce ]-a pus printre marii miniştri 
de războiu, e unul dintre marii jurişti din Londra şi un 
distins scriitor, cu o vastă cultură filozofică. A tradus 
pe Schopenhauer şi a scris studii asupra lui Kant şi He
gel ; şi el crede, că culturii sale filozofice îşi datoreşte 
succesele sale ca Ministru de războiu. Lua parte activă la 
manevre, dar îmbrăcat civil şi în trăsură, căci nu ştie să 
călărească. Odată n'a putut primi invitaţia împăratului 
Wilhelm K de a călări împreună, din aceiaşi pricină. Ca 
complectare a personalităţii lui putem adăuga că : în tim
pul grevelor din anul trecut el a ţinut la universitatea din 
Oxford o conferinţă, tratînd despre deosebirea dintre cui-
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Alţi membri mai însemnaţi din Minister,—nu 
din Cabinet,—sînt cei trei Procurori şi trei Ad
vocaţi Generali (Attorney General, Solicitor Ge
neral) reprezentînd cele trei ţări ale Regatului 
Unit. Apoi Irlanda mai e reprezentata printr'un 
Lord Locotenent (Lord Lieutenant*) şi un Can
celar. 

Am văzut că în Anglia, guvernul nu poate fi 
mrrnat decît de cele două mari partide de gu-
vernămînt. Ambele partide îşi trag puterea nu-
'fiai din masele cetăţeneşti şi au organizaţii per
manente puternice, cu ramificaţii în toate oraşele 
S1 comunele rurale, pentru a întreţinea vie pro
paganda politică şi a păstra contactul neîntre-
r u Pt cu alegătorii. 

Politica dar nu e condusă de o oligarhie re
dusă, ei întreaga masă cetăţenească e interesată 

mod activ şi permanent în frămîntările ei. 
C e le aproape 8 000.000 de alegători îşi fac astfel 
educaţia politică şi sînt ferite de a cădea pradă 

ernogagiei într'o campanie electorală. „Federaţia 
National-Liberalatt şi „Uniunea Naţională Conser
vatoare1', apoi „Partidul Muncei", „Partidul So-
lahst"... toate se întrec în propaganda de pro-
el>tism pentru ideile şi programele lor. 

si/r ^ e r m a n a şi cea engleză, şi că în acea conferinţă a 
D»? i * c ^ c r e a r e a Germaniei moderne se datoreşte în 
«ui?1 - o c o a m e n i l o r de cultură :—fără puternica mişcare 
MolR-a'* £ e r m a n a n ' a r A f ° s t posibil u n Bismarck şi un 

s1 ke> a spus ministrul de războiu al Angliei. 
t a L bordul Locotenent al Irlandei, deşi nu are o impor-
art> P°™că deosebită, nici nu face parte din Cabinet, 

e u n onorar de 500,000 lei pe an. 
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Care sint mijloacele de propagandă şi de luptă 
ale partidelor politice ? 

Un partid politic în Anglia nu poate promite 
plasamente în bugetul statului, căci în toate ad
ministraţiile centrale, dependinţe de guvern, nu se 
ivesc decit vreo 300 locuri vacante pe an, pentru 
care se cer titluri şi concurs. Numărul locurilor nu 
poate fi sporit prin concediarea funcţionarilor, 
căci un funcţionar concediat fără motiv valabil, 
va da în judecată pe şeful de serviciu (nu pe 
ministru,*) şi va fi reintegrat prin justiţie.**) 

De asemenea un guvern nu poate influenţa 
pe funcţionari în perioada electorală, căci cea 
mai mare parte din ei aparţin autorităţilor locale, 
care sint absolut autonome, iar cei din autorită
ţile centrale au stabilitate şi norme tixe de în-
naintare. 

Rolul prefectului în alegeri nu se cunoaşte în 
Anglia, căci guvernul nu are un asemenea brav 
reprezentant în districte. 

*) In Anglia există răspunderea personală a funcţiona
rului faţă de cetăţean. Orice cetăţean dar, fie el particu
lar ori slujbaş subaltern, are dreptul (petition of right) 
să dea în judecată pe acel care i-a pricinuit un rău: răs
punderea e personală, nu a instituţiei,—Ministrul nu e an
gajat în proces. De altfel Miniştrii în Anglia guvernează 
şi controlează, nu administrează. In fiecare Minister este 
cite un secretar permanent, care nu se schimbă odaia cu 
guvernele: aceştia conduc de fapt administraţiile împre
ună cu directorii de serviciu. Salariile acestor secretari 
permanenţi variază între 38,500 şi 62,500 lei anual. 

**) Un caz caracteristic : un elev dintr'o şcoală de ni»j 
rină, eliminat sub o acuzare infamantă, a dat în judecat!1 

pe Directorul şcolii. Justiţia a găsit dreaptă plîngorea e-
levului şi i-a dat satisfacţie complectă. 
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Dar chiar dacă guvernul ar d i s p u n e de func
ţionarii tuturor administraţ i i lor, contigentul lor, 
fiind p r e a mic, n 'a r putea hotărî soarta alegeri-
l o r generale.*) 

) Anglia e tara clasică a descentralizării adminis
trative. Guvernul central nu administrează de fapt, ci su
praveghează, controlează, dă sfaturi şi indicaţii autorită
ţilor locale, earn se conduc singure prin consiliile alese 
Si funcţionarii locali. Controlorii statului nu pot măcar ve
rifica veniturile tuturor celor 25,000 de autorităţi locale, 
^are se urcă la trei miliarde cinci sute de milioane lei pe 
*n, căci din această sumă un miliard trei sute şaptezeci 
Ş1 cinci milioane sînt veniturile oraşelor cu chărţi de li-

e r tate. Comisiuni alese de cetăţeni fac acest serviciu de 
Control. Numai în Londra, diferitele consilii do întâia în-

cninătate alese de cetăţeni, pentru diferite adminis-
faţii locale, conţin vreo 3000 de membri. Caracteristica 
Uniinistraţiilor engleze e mulţimea consiliilor alese de 

* etaţani (boards, bodios of managers) şi, relativ, redusul 
"umăr de funcţionari numiţi. Descentralizarea adminfstra-
. v » lasă în puterea autorităţilor centrale numai numirea 
j a l o n ă r i l o r poştali şi fiscali, din toată ţara,—controlaţi 
vi f 1̂ a c eştia de verificatori locali. Guvernul varsă în 

isteriile autorităţilor locale sume pentru anumite plăţi de 
* rŞo>ial, fără să aibă dreptul să se amestece îu numirea 
' 'eiui personal : astfel guvernul varsă în casa diferitelor 
' jjminisţraţii locale aproape 300,000,000 lei pe fiecare an 
Un • î , l vătărnîntul primar, fără să aibă dreptul de a numi 
j ? i nSur învăţător.—Iată un exemplu care" poate arunca 
j m ' n ă asupra raportului de independenţă între autorităţile 
de • ş ' . S u v e n i : poliţia din toată Anglia e locală, afară 
( j . °ea din Londra (fără City), care e naţională,—ea atîrnă 
c

 e ^ ţ de Ministerul de Interne. Cu toate aceste dacă a-
'ista poliţie e trimeasă de Ministerul do Interne în afară 

bn ."dra, pentru a aduce serviciile ei, fiecare poliţist tre-
fel° • ^ e l ) u 0 j 'irămîntde supunere primarului local,—alt-
Ral °ri.ce a r e s t a r o ori alt act săvîrşit de un poliţist e de
liii ' t

? 1 P°l'tistul poate fi dat în judecată de cel atins în 

°ertatea lui individuală. 
Ottttă t o t a ' ' ProPorţ.ia funcţionarilor d ;n Anglia fată de 
Pron • i o c u i t o r i l o r e de unul la o sută şasezeci; această 

Porţie în Franţa, de pildă, e ridicată, de cei peste 
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Guvernul în Anglia nu dispune, In timpul 
campaniei electorale, de alte mijloace de luptă 
decit de acele pe care le are şi In opoziţie : bu
getul şi administraţiile statului nu-i pot veni in 
ajutor. 

Toate luptele politice se dau aici pe chestii de 
principii şi programe, care nu slnt anunţate ad-
hoc în ajunul alegerilor generale, ci sînt puse 
în discuţia opiniei publice prin ziare, broşuri, 
întruniri publice, cu ani de zile innainte. 

Programele partidelor revoluţionare sînt foarte 
îndrăzneţe, de oarece aceste partide nu au pers
pectiva viitoarei răspunderi de guvernămînt; — 
în ele se oglindesc interesele exclusive ale unei 
clase sociale. 

Programele celor două mari partide care pe 
rînd duc răspunderea viitorului Angliei, ca orice 
program de guvern, nu pot susţinea brutal nu
mai interesele unei clase şi a lovi în interesele 
altora. In Anglia toate clasele sociale sînt trezite 
politiceşte, şi prin stadiul de civilizaţie a ţării, şi 
prin educaţia politică a maselor, făcută de par
tide. In programele acestor partide trebue să se 
oglindească interesele tuturor claselor sociale 
după raporturile lor de putere. 

Desigur că, dacă în starea actuală ar veni un 

900,000 funcţionari publici, până la unul fată de treizec l 

şi opt. Numai a cincisprezecea parte din acei aproap0 

300.000 de funcţionari ai diferitelor administraţii publico 
din Anglia sînt numiţi de autorităţile centrale, ceilalţi sînt 
numiţi de administraţiile locale. 
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guvern socialist în Anglia, el va trebui să ţie 
s eamă de interesele lorzilor,—oricît de mult luptă 

n"ipotriva lor în opoziţie,—întrucît lorzii repre-
z i " t ă încă o clasă socială reală. 

Programele partidelor politice nu pot să oglin
dească numai nişte păreri personale ale unor 
°ameni politici, ci trebue să ţie seamă de inte-
reseie reale ale claselor sociale. 

De- sigur nu urmează de aici nelegitimitatea 
Osebirilor profunde între programele partidului 

c°nservator şi liberal clin Anglia. De cind e-
lstă omenirea, nemulţumirile şi nevoile prezen-

u ' u i au făcut pe unii să caute leacul în trecut, 
I a r Pe alţii să-şi îndrepte privirile spre viitor. 

udată alegerile generale terminate şi „Camera 
omunelor" constituită, nici guvernul nici de-

Putaţii, nu se găsesc în situaţia de a îndeplini 
° n calea îăgăduinţi şi angajamente personale, 
''bertatea guvernului faţă de deputaţi şi a aces

t a din urmă faţă de cetăţenie complectă, în a-
C eastă privinţă. Nu poate fi vorba decît de adu-
C e r e a la îndeplinire a reformelor din program-

P°j. organizarea de partid şi regulamentul pe 
C a r e Şi 1-a dat „Camera Comunelor" împiedică 
lzt>ucnirea ambiţiilor şi răzbunărilor personale, 
P r in atacuri şi interpelări neprevăzute din partea 
Partizanilor. Ca în orice luptă,—şi e luptă în „Ca

is 
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mera Comunelor",—armatele trebue să fie disci
plinate. 

Poporul acesta, la care independenţa şi liber
tatea personală au ajuns o pasiune naţională, are 
cel mai disciplinat parlament din lume. A ştiut 
să împace aceste două noţiuni, care pentru unele 
popoare par contrazicătoare. 

Un membru din partidul guvernului, indiferent 
de ce păreri personale are, trebue să voteze cu 
guvernul in chestii mari care privesc soarta gU' 
vernului şi a partidului. Nu-i impune nimeni cu 
forţa această disciplină, dar el trebue să înţe
leagă că trebue să şi-o impue singur. E liber să 
procedeze altfel, dar trebue să declare de mai 
înnainte, şi declaraţia corespunde cu demisia sa 
din partid. 

Discursurile, atît ale partizanilor guvernului cit 
şi ale opoziţiei, se hotărăsc în sinul organizaţie' 
de partid, şi whip-ul partidului din guvern, ofl 

cel care va fi whip în guvernul viitor, prezintă 
lista lor Preşedintelui Camerei (Speaker). 

Nu poate nimeni transforma lupta din Cameră 
în sport oratoric de satisfacţie personală, nici a 
ştirbi prestigiul guvernului prin aerele de inde
pendenţă debitate sonor şi suficient în incinta Ca
merei. Asemenea atitudini implică demisia d"1 

partid. 
Raporturile între^ guvern şi partidele de op0" 

ziţie, în Cameră, nu sint numai raporturi de lup'-a' 
ci şi de colaborare. Whip-\x\ guvernului stă ne-
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contenit în contact cu organizaţiile opoziţiei şi 
•cu. Banca Ministerială, pentru a fixa cit mai multe 
Puncte de înţelegere. 

Surprinderi nu pot veni guvernului, nici din 
Partea partizanilor, nici din partea adversarilor. 
Lovituri pe ascuns, curn se dau în Camera fran
ceză, nu se dau în Parlamentul englez. 

In Anglia, e imposibilă o cădere dela putere 
c a a lui Cl^menceau ori Briand. 

Independenţa pe care, în Franţa, o arată de
putaţii faţă de Guvern, şi Prefecţii Iată de Mi-
n iŞtri, g cu totul de altă natură decît independenţa 
cetăţenească din Anglia. 

In desfăşurarea istoriei şi organizaţiei institu
ţiilor lor, Francejii totdeauna au arătat înclinări 
tutelare. Spiritul de independenţă francez în
seamnă mai mult lipsa respectului de autoritate, 
francezului îi place să nu se supue, nu să fie 
^dependent ; el trăeşte sub autoritate, dar îşi 
°ate joc de ea. In alegeri cetăţeanul francez ride 
a e guvern, dar votează mai curind cu Prefectul. 

*Iermeix recunoaşte influenţa guvernului asu-
P ra alegătorului francez şi constată, că expresiu-
n e a cinică „a face alegeri" (faire Ies elections), 
a a >că a falsifica expresiunea voinţii cetăţenilor 
•Prin autoritatea administrativă, nu-şi are echiva
lentul în limba engleză. El, deşi e francez, nu 
n e a g ă că schimbările de guvern In Franţa sînt 
C e ' e mai de multe ori pricinuite de intrigi per-
°nale şi de atacuri perfide date pe ascuns. 



1 9 6 DIN CIVILIZAŢIA ENGLKzX 

Politica parlamentară engleză are o înnălţime 
neajunsă încă nici într'un alt parlament din lume. 
Miniştrii franceji trăesc cu îrica de a nu cădea 
într'o cursă pregătită în umbră, pecînd libertatea 
de care se bucură Miniştrii engleji le sporeşte 
încă mai muit autoritatea. 

In această atmosferă se desbat şi se fac legile 
In Parlamentul englez. 

O parte curioasă pentru un continental, în le
gislaţia engleză e faptul, că cele de mai multe 
ori legile au caracter local. Se votează anume o 
lege pentru Anglia şi Ţara Galilor, alta pentru 
Scoţia, alta pentru Irlanda,—cu privire la orga
nizarea aceleiaşi instituţii. Aşa s'a întîmplat, de 
exemplu, cu legea organizării învăţămîntului 
public. 

Odată legile promulgate, aplicarea lor cade în 
seama autorităţilor locale, iar controlul îl exer-
citează autoritatea centrală. 

Guvernul englez nu are reprezentanţi în ţară 
aşa cum sînt prefecţii în Franţa şi la noi, adică 
slujbaşi plătiţi de Ministerul de Interne, pe care 
îi poate schimba orieînd. 

In districtele engleze sînt doi reprezentanţi ai 
Majestăţii Sale, —după formula obişnuită. Unul c 
Lordul Locotenent (Lord Lieutenant), totdeauna 
făcinri parte din marea nobleţă. El este prezentat 
Regelui de Lordul Cancelar şi e numit pe viaţă-
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Dacă regele nu moare înnaintea lui, el nu e schim
bat de guvern. Cind un alt rege se urcă pe tron, 
noul rege trebue să-şi numească pe reprezen-
tanţij lui în districte. 

Această înnaltă demnitate nu numai că este 
°noriîică, dar reclamă mari cheltueli de protocol. 
••Nu este un oficiu, ci e o demnitate socială, care ob-
"gă foarte mult şi moraliceşte, şi băneşte, pe cel 
c are o primeşte. Popularitatea şi influenţa lui so-
C lală în district atîrnă de purtarea şi prestigiul 

Ul> nu de puterea pe care o deţine ca reprezen-
a n t al guvernului, de oarece nu are nici o pu-
e r e oficială,—nu e funcţionar public. 

Alt reprezentant social al guvernului e Sheriff -ui, 
totdeauna făcînd parte din burghezia cuprinsă. 
•Numirea lui se face în urma unei recomandări 
sPeciale a trei candidaţi. Regele alege unul,— 

upă formula ştiută.—Numirea lui în realitate o 
a c e Lordul Cancelar, —Ministrul Justiţiei. Rolul 
U l social de asemenea reclamă mari cheltueli. 

e considerat ca şeful judecătorilor din district, 
*' a r e faţă de ei obligaţia morală să-i invite u-

eori l a e j j s a j e înlesnească în casa lui priete-
l a Şi bunele raporturi. Are apoi şi alte obligaţii 
e execuţie în materie penală, care îi cer sacri-
C u de bani şi de timp. Le face toate însă pen. 
u că-i creşte respectabilitatea, atit de caracte-

l s u c ă burgheziei engleze. 
«lai e un demnitar onorific în district : acesta 
Judecătorul de pace. Judecătorul de pace din 

net nu este un profesionist, ci este un om 



de bine care primeşte ca în localitatea lui, în 
mod cu totul gratuit, să aplaneze conflictele ce 
se ivesc între concetăţenii săi. El e de obiceiu urt 
cetăţean cu m?re prestigiu în localitate ; puterea 
lui izvoreşte numai din încrederea pe care o in
suflă concetăţenilor. Judecătorul de pace e numit 
de Lordul Cancelar, ir. urma recomandării Lor
dului Locotenent. Orice guvern nou trebue să-
facă numiri nouă de judecători de pace ; totdea
una însă integritatea şi imparţialitatea politică a 
acestor judecători îi lasă la locul lor, căpătînd 
întărirea dela noul Lord Cancelar. 

Garanţia cea mai temeinică a respectării liber
tăţilor individuale au găsit-o Englejii totdea
una chiar in însuşirile caracterului lor. Pâ-
zirea acestor libertăţi In organizarea instituţiilor 
constituţionale o au insă, în ultima instanţă, ma
gistraţii superiori dela fnnaltele Curţi. Corpul înnal-
ţilor magistraţi e, de fapt, cea mai mare putere 
în statul englez *). Magistraţii superiori, care a-
ting onorarii anuale pană la 325,000 lei pe an, au 
o situaţie absolut independentă **). Puterea exe
cutivă nu le poate face nimic. 

*) In total sînt treizeci şi şase înnalţi magistraţi în cei^ 
şase „Curţi Centrale de Justiţie din Westminster". 

**) Acesta o onorarul pe care-1 primeşte „the Attorne). 
Generat", care nu e col mai înnalt îngrad deşi e cel W 
bine plătit. E Ministru, dar nu e în Cabinet. E totdeaun* 
un mare advocat şi om politic, dar nu e magistrat o 
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In caz de conflicte grave, numai Camera Co
munelor unită cu Camera Lorzilor poate cere re
celui, adică Guvernului, revocarea magistratului 
care ar fi provocat o atît de extraordinară nece
sitate de stat. 

De obiceiu însă aceşti oameni, recrutaţi din i-
ustraţiile Baroului, au un foarte înnalt prestigiu, 

l zvorit nu numai din grandoarea oficiului, dar şi 
**ln valoarea şi integritatea lor personală. 

Nimeni nu e cruţat de magistraţi, cînd e vorba 
fle a aduce lumină. Regele Eduard al VU-a, cînd 
e r a prinţ de Wales, a îost citat innaintea Curţii 
c l e Justiţie ca martur, şi a trebuit să se prezinte 
S l s ă se supue la toate întrebările puse de ad-
°Ca{i, într'o afacere pe care o cunoaştea. . 

De multe ori miniştrii au trebuit să apară ca 
O r t u r i în faţa tribunalului, —în Franţa, judecă-

0 r u l se transportă la domiciliul Ministrului, cînd 
anuria lui e necesară justiţiei. Orice reprezen-

a n t al puterii Statului, fie judecător, soldat, ori 
agent al forţii publice e tras la răspundere 

n I a ţ a Innaltei Curţi, cînd a săvîrşit un abuz de 
utere. Ordinul superiorului erarhic nu scuteşte 
e răspundere, în faţa magistratului, pe cel care 

comis un abuz, ci aduce la bara justiţiei încă 

?r°fesie, căci se schimbă odată cu guvernul. Salarul lui 
" x e de 175.000 lei pe an, şi pledează numai în proce
s e mari unde sînt angajate interesele statului: de aceia 
*r<? încă un onorar, ca advocat, de 150.000 lei pe an. In-

a i "te putea să aibă şi clientelă privată. 
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un acuzat. Dacă o autoritate judecătorească a În
călcat libertatea individuală a cuiva ordonînd o 
arestare, fără un început de dovadă materială a 
vinovăţiei celui bănuit, atît judecătorul care a dat 
mandatul de arestare, cît şi agentul care a făcut 
arestarea, precum şi temnicerul care a primit pe 
arestat In închisoare pot fi traşi la răspundere, 
ca delicvenţi comuni. în faţa magistraţilor dela 
Innalta Curte, şi condamnaţi. Despre vinovăţia 
celebrului asasin Dr. Crippen nu se îndoia ni
meni, cu toate acestea mult timp el s'a primblat 
liber pe străzile Londrei, spionat numai discret 
de poliţie. N'a putut fi arestat pană cînd n'a fost 
găsită un început de dovadă materială, în care 
timp vinovatul îşi pregătise fuga. Soldaţii care 
ar săvîrşi un abuz de putere, prin întrebuinţarea 
armelor,—fie din ordinul ofiţerilor lor,— pot fi 
traşi la răspundere înnaintea magistralilor şi con
damnaţi, împreună cu şefii lor erarhici. 

Nici rangul social, nici oficiul statului nu dă 
vre un privilegiu acuzatului în faţa justiţiei, cînd 
drepturile cetăţeneşti au fost încălcate *). 

*) Cînd un particular vrea să tragă la răspundere o 
autoritate publică are două căi : 1) sau se adresează {peti
tion of right) Ministerului de Interne (Home Office), pen
tru a referi cazul Directorului Urmăririi Publice (Director 
of Public Prosecution), care imediat convoacă un juriu 
pentru a hotărî dacă e prejudiciu şi de a fixa despăgU' 
birea; 2) sau se adresează direct unui magistrat dela 
Innalta-Curte. 

Ministerul de Interne ori Directorul Urmăririi Public8 

nu poate pune plîngerea la dosar, căci în acest caz, '" 
urma reclamării celui interesat, Innalta Curte chiamă 1° 
răspundere, ca acuzaţi, pe aceste autorităţi. 



LIBERTĂŢILE CETĂŢENEŞTI ŞI INSTITUŢIILE 2 0 1 

Astfel în această împletire încurcată şi com
plicată a supravieţuirilor celor mai arhaice, — în 
care instituţiile cind se ajută, cind îşi zădărni
cesc funcţionarea lor,—Justiţia engleză proclamă 
Principiul suprem al libertăţilor cetăţeneşti. 



VI 

Caracteristice naţionale din limbă şi 
literatură 

Imperiul Britanic are o suprafaţă de treizeci 
milioane kilometri pătraţi, pe care trăesc şi pro-
păşesc patru sute treizeci milioane de supuşi : e 
recordul în istoria universală a omenirii. 

Civilizaţia anglo-saxonă, -subt toate înfăţişările 
ei originale,—normele ei de viaţă, limba şi lite
ratura engleză s'au format încetul cu încetul, pe 
un teritoriu puţin mai întins decît suprafaţa ţării 
noastre, în cursul mai multor veacuri de lupte 
interne, de cuceriri şi influenţe streine, de ames
tecuri de rase, de umilinţi şi suferinţi sîngeroase. 

Romanii cuceresc Britania în veacul întăiu subt 
Imperiu, dar cele peste trei sute de ani de stă-
pînire romană n'au izbutit să desnaţionalizeze ve
chea populaţie celtică, nici să astîmpere avintul 
războinic şi instinctul de independenţă naţională 
al Cymrilor şi Gaelilor din Ţara Albionului. 

Violenţa crudă şi brutală a Teutonilor păgim 
a împins aceste populaţii celtice în părţile de 
apus şi de nord ale Insulii, unde, după cinspre-
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zece veacuri de luptă de exterminare războinică 
Şi de asimilare pacinică, ele nu şi-au părăsit încă 
CL1 totul nici limba, nici obiceiurile deosebite, 
nici aspiraţiile naţionale. 

Năvălitorii Daneji din veacul al nouălea sporesc 
dementul teutonic de pe Insulă, şi distrug înce
puturile culturii romano-creştine. Fiind de aceiaşi 
0rigină, vorbind aproape aceiaşi limbă, şi repre-
zentînd cam acelaşi grad de civilizaţie cu Anglo-
Saxonii, ei dispar încurînd în masa populaţiei 
teutonice, fără a aduce mari schimbări în carac
terul şi limba ei. 

Cuceritorii Normanzi întroduc prin sabie regi
mul medieval al îeodalităţii in veacul al Xl-lea, 
?i răpun deodată trufia anglo-saxonă, aruncînd 
P e îoştii stăpîni nemiloşi ai Celţilor în rîndul ro
i l o r pămîntului. 

învinşii Anglo-Saxoni au suferit veacuri apă
sarea şi umilinţa dar, în cele din urmă, prin 
^asa lor compactă, şi prin tenacitatea rasei, ei 
a u ieşit biruitori, formind poporul englez de azi. 
E greu de fixat o dată sîîrşitului acestui proces 
istoric : în orice caz însă, ea nu poate cădea In
cinte de veacul al XIV-lea. 

Acest popor ridicat din păturile adinei şi vechi, 
C£*re absoarbe, iute pătura stăpînilor Normanzi de
odată ce ea nu mai găseşte puterea de rezis-
tentă in legăturile politice cu Franţa, e un po-
P°r de ţărani :—Londra abia pe timpul lui Sha
kespeare ajunge la 150,000 locuitori, cind po-
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pulaţia Angliei întregi nu trecea de 6.000.000 
locuitori. 

Astfel, dela cucerirea romană pană în veacul 
al XIV-lea, Anglia apare ca un vast alambic, in 
care se frămîntă deosebite elemente etnice, pen
tru a ieşi din acest amestec un nou popor : po
porul englez modern. 

In această insulă, în timp de aproape cincizeci 
de generaţii, Celtul, Romanul, Danezul, Anglo-
Saxonul, Normandul s'a luptat, s'a asuprit, s'a 
răzbunat unul împotriva altuia ; au suferit şi s'au 
închinat toţi aceluiaşi Dumnezeu,—singurul fir de 
unire neîntrerupt din veacul al VI-lea pană azi. 

Roma a sămănat aici credinţa în Christos, şi 
nicăiri ea nu s'a prins mai adînc ; Franţa şi Italia, 
în epoci deosebite, au "introdus sub cerul plclos 
al acestei insule nordice cultura sudică, şi roa
dele ei n'au fost mai îmbelşugate subt cerul senin 
al Mediteranei; aici răsună întăiu cuvintele 
„drepturile omului", şi ecoul lor, repercutat tîrziu 
şi zgomotos de Revoluţia Franceză, schimbă 
viaţa politică a Europei. 

Din această insulă pleacă în veacul al XVI-lea 
Raleigh şi alţi colonizatori îndrăzneţi, şi azi în
treg globul pămîntesc e încins de coloniile lui 
John Bull. 

Din amestecul de rase. de însuşiri, de limbi 
deosebite a eşit un nou popor, cu o forţă de ex
pansiune necunoscută în istoria omenirii, cu o 
varietate de expresie în toate ramurile culturii 
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omeneşti neîntrecută, cu o literatură bogată, a-
dîncă, de unde Shakespeare priveşte peste tim-
Puri şi hotare. 

Aceste sînt unele din evenimentele mari ale 
vieţii istorice a vechiului şi noului popor englez. 
Lcoul lor sufletesc a rămas înregistrat în limba 
Şi literatura lui. 

Limba engleză, —ca oricare alta, —a crescut din 
V l a ţa sufletească însăşi a poporului care o vor
beşte de veacuri. Autorii ei sînt masele anonime 
ale naţiunii engleze, şi acei reprezentanţi autori-
Za{i,~ involuntari dar fireşti, ai geniului naţional,— 
care defilează în istoria literaturii engleze. 

Limba unui popor e poate cel mai direct ex
ponent al vieţii sale complexe; ea oglindeşte 
e x act mişcările sufletului şi împrejurările vieţii. 
l u i istorice. 

Limba nu e un product artificial, creat de şti
uta gramaticilor şi filologilor ori de pedantismul 
Şcolilor şi al academiilor ; ea nu recunoaşte alt 
17-v0r de inspiraţie decît sufletul poporului care-i 
d ă viaţă. De multe ori numai ea poate răspunde 
l a întrebările pe care istoria şi sociologia le pun 
a s u p r a organizărilor societăţilor din trecut.*) 

) Otto Jespersen : Progress in Language, Chap. I. 
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Limba engleză,—cu structura ei gramaticală 
teutonică, cu vocabularul ei latin mai cu seamă 
pentru sfera intelectuală, şi german cu deosebire 
pentru cea emoţională,— poartă în ea mărturia 
atitor veacuri de viaţă istorică a popoarelor care 
au trăit pe pămîntul Insulelor Britanice. 

Limba vorbită în Anglia e adusă de Anglo-
Saxonii păgîni de pe ţărmurile continentale ale 
Mării Nordului în veacul al V-lea. In această 
limbă ei cîntau vitejiile lui Beowulf, care le-a 
inspirat marele epos, ce în unele privinţi se poate 
compara cu poemele homerice ; *) şi, după cinci 
secole, proza anglo-saxonă ajunge să fie consac
rată într'o literatură bogată, nu lipsită de valoa
re artistică, pe timpul regelui Alfred. **). Dar în 
veacul al XI-lea Anglia încearcă o mare neno
rocire naţională : îşi pierde independenţa, subt cu
cerirea normandă. Întreaga populaţie găsită în In
sulă de cuceritori e despoiată în mod brutal de 
avutul ei ; vechea diferenţiare în clase sociale 
dispare, de oarece toţi învinşii sînt aruncaţi 1° 
starea robilor pămîntului ***). 

Noua societate constituită are clasele de sus 
streine de limbă şi de neam. 

Limba engleză urmează soarta celor care ° 

*) W. P. Ker: Epic and Komance, pg. 10 şi urm.; P#-
158 şi urm. 

**) Bernhard Ten Brink: History of English Litera
ture, vol. I. pg. 71 şi urm. 

***) Alfred 11. Welsh: Development of English Lit*-

rature and Language, Vol. I, pg. 64 şi urm.. 
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vorbeau : din limbă literară de Curte, vorbită de 
o clasă cultă, învăţată în şcoli şi mînăstiri, păs
trată într'o literatură scrisă, ea ajunge limba 
u nor ciobani care, in ignoranţa lor, nu aveau alte 
mijloace de păstrare de cît limba,, urechea şi 
memoria lor. 

Graiul nu-şi urmează evoluţia independent de 
soarta poporului care o vorbeşte, de aceia limba 
engleză a fost degradată oarecum din rangul ei, 
C;îşi poporul cucerit. Unitatea ei ajunge deodată 
frintă în nenumărate dialecte rustice, care se în-
t r ec unele pe altele în corupţia pronunţării cu-
vintelelor şi formelor gramaticale, desfiinţîiid în 
s curt timp bogatul sistem al inflexiilor, ajuns 
Prea complex şi greu pentru nişte crescători de 
vite. 

Această nouă limbă engleză nu apare în lite-
r a t u r a scrisă pană în veacul al XllI-lea, iar a-
t u n c i e de nerecunoscut. Deosebirea între ea şi 
limba regelui Alfred e mai mare decît între limba 
franceză şi cea latină. 

Limba veche engleză avea declinări şi conju-
Sâri numeroase, număr dual, unsprezece forme 
Pentru adjectiv, gen gramatical... Nimic din toate 
aceste în noua limbă : declinările desfiinţate ca 
s i conjugările, genul gramatical şi numărul dual 
S u primate iar bietul adjectiv rămas cu o singură 
formă din unsprezece *). 

*) T. R, Lounsbury: History of tho English Lan
guage, pg. 24Î—255. 



208 DIN CIVILIZAŢIA ENGLEZA 

Dupăcum I^nglezul de după Cucerire, gonit la 
turma de vite a stăpînului, îu silit să-şi schimbe 
şi să-şi simplifice modul de viaţă, tot aşa con-
strîns de mărginirea orizontului intelectual, el se 
văzu nevoit să părăsească şi să schimbe mult 
din aparatul greoiu şi încărcat al limbii lui de 
mai înnainte. 

Operaţia aceasta de simplificare a gramaticei 
limbii o face un popor de ţărani inculţi, dar plini 

-de energia şi vigoarea primitivă caracteristică ra
sei anglo-saxone şi vieţii aproape de natură a 
ţăranilor. 

Această tărie a caracterului poporului englez 
străbate in limba lui şi rămîne pană azi una din 
caracteristicele distinctive ale limbii engleze. După 
părerea competentă a lui Iocob Grimm : „Dintre 
„toate limbile moderne, niciuna n'a cîştigat atita 
„vigoare şi n'a ajuns aşa de robustă ca limba 
„engleză, prin nerespectarea şi călcarea vechilor 
„legi fonetice şi părăsirea aproape complectă a 
„inflexiunilor. Nu este nici o limbă vie care să 
„se poată compara cu bogăţia, vigoarea ei inte
lectuală şi concisiunea ei în expresie". 

Energia deosebită a limbii engleze se simte 
imediat în structura ei gramaticală, în predomi
narea caracterului monosilabic al lexicului, şi î n 

accentul concentrat pe tulpina cuvîntului de mai 
multe silabe. 
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Structura gramaticală a limbii engleze moderne 
e curat teutonică, —e opera exclusivă a poporu
lui cucerit de Normanzi : „Nici o picătură de sînge 
«străin n'a intrat în sistemul organic al limbii 
«engleze. Gramatica, sîngele şi sufletul limbii, e 
«tot aşa de pură şi neamestecată caşi atunci cind 
«limba era vorbiiă pe ţărmurile oceanului ger
m a n " , spune Max Muller. 

vocabularul limbii engleze însă suggerează 
uela început, contopirea a două limbi din două 
trunchiuri cu totul deosebite: german şi latin 
(traicez). Acest aspect împestriţat şi unic pune 
uela sine unele întrebări istorice. 

* 

Cînd şi din ce pricină s'a făcut acest amestec ? 
afluxul cuvintelor franceze, în limba engleză, 

aPare abia în a doua jumătate a veacului al XIII-lea, 
S l e accelerat in prima jumătate a veacului al 
• ÎV-lea, cind acest proces e oprit aproape deodată*). 

Timp de două veacuri după Cucerire, limba 
SuPuşilor Engleji nu absoarbe deloc cuvinte din 

l r nba stăpînilor Normanzi. începuturile literaturii 
en§leze din prima jumătate a veacului al XIIl-lea( 
scrise întro limbă cu caracter local, de nişte 
Preoţi de ţară, sînt aproape complect lipsite de 
Cuvinte de origină franceză. **) Limba engleză 

*) T. R. Lounsbury : The History of the English Lan-
*fe> PS"- HH. 

jj. J J.ayamon : ,.Brutu ; Orm sau Ormin : „Ormulum" ; 
Mchard Poor: „ Ancren Riwle"; Robert of Glouster : „Chro-

14 
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modernă, cu triumful ei asupra dialectelor locale, 
cu complectarea lexicului prin elemente franco-
normande, nu găseşte consacrarea literară pană 
la Chaucer. *) 

Se poate spune că în cele două veacuri de după 
Cucerire, singura literatură naţională a Angliei e 
cea franceză. Limba ce se vorbea la Curte şi în 
societatea cultă, ce se întrebuinţa în şcoli şi 
în instituţiile statului, era limba franceză. Limba 
engleză e dispreţuită, considerată aproape ca un 
stigmat social. 

Normanzii cuceritori, caşi vechii Romani, in
troduseră un sistem de administraţie şi creară o 
atmosferă specială pentru clesnaţionalizarea po
pulaţiei găsite. Ei aveau de partea lor puterea 
dominaţiunii politice şi superioritatea culturală, 
adică: cele mai puternice mijloace de a asimila 
•un popor cucerit. Stăpînirea lor a fost mai mult 
decît energică, a fost absolutistă şi impilătoare. 
Nu se poate spune că erau prea puţini, dimpo
trivă : proporţia lor era mult mai mare decît a 
vechilor colonişti din ţările cucerite de Romani, 
care intr'un timp mult mai scurt reuşeau să asi
mileze populaţiile cucerite şi să le impue limba 
lor. Elementul francez sporeşte apoi necontenit 
în Anglia, după Cucerire, pană în veacul a' 
XIII lea ; şi se poate spune că Franţa întreagă a-
pasa asupra Angliei, de oarece, aceste ţări nu 

iiielc of England" (scrisă în a doua jumătate a veacului 
al XIII-lea,—prezintă acelaşi purism lexic). 

*) A doua jumătate a veacului al XIV-Jea. 



LIMBA ŞI MTKIIATUHA • 2 1 1 

e r a a de fapt deosebite. Mulţi dintre marii seni-
0 r i feodali franceji aveau proprietăţi şi in An-
&na, iar regele Angliei ajunsese să stăpinească 
t r ei cincimi din teritorul Franţei. 

Cu toate aceste, puternica r.:-,să a ţăranilor en-
S!eji rămîne neatinsă în fiinţa ei etnică, şi timp 
d e două veacuri limba vorbită de ei nu admite 
n i c i cea mai mică invazie lexică străină. 

Cit timp legăturile feodale cu Franţa dădeau 
Putere dominaţiunii franceze în Anglia, populaţia 
e n gleză a trebuit să sufere viaţa umilită şi cu o-
r'zont mărginit de supuşi ai vechilor cuceritori 
•Normanzi. Pentru viaţa lor simplă, limba redusă 
C e o vorbeau nu avea nevoe de cuvinte nouă*). 

/ 1 ( J John Wallis în „Gramatica Linguae Anglicanae" 
Uoo3), citata de Jespersen. face cel dintăiu observaţia,— 

e atunci de multe ori repetată de alţii,—că în timp ce 
ivintele pentru animalele vii: vacă, bou, viţel, oae, porc, 
'streţ, cerb-, (cow, ox, calf, sheep, pig, swine, boar, deer) 

K't teutonice în limba engleză, aceste animale apar cu 
tjs?0 franceze cînd carnea lor e întrebuinţată pentru pre-
Murea bucatelor : beef, mutton, pork, bacon, brawn, ve-
tar°W ; ^ a l " s conchide de aici că stăpînii Normanzi lăsau 

rănilor Engleji grija de a creşte vitele, dar nu le lăsau 
' c . a r n ea lor, pe care preferau să o mînînce ei. Jespersen 

Pucă această dublarea cuvintelor,—la început identice,— 
g " ' suporiorit.itoa bucătăriei stăpînilor franceji, ceiace 
j r "oredoşte prin foarte multe alte cuvinte de origină 

anceză, pentru sosuri şi feluri de bucate. Do asemenea 
g ^ ţ y i breakfast, caro e masa simplă de dimineaţă a 

nglejilor, e de origină teutonică, în timp ce dinner, sup-
}\J ! ' feast,—mese bogate,—sînt do origină franceză. E 

îm-
arap:••--"•«>* vuntiuusu,— sun- u " > " ' s " " ' " • " " " " ceiace 

ata, desigur, că Normazii trăiau mai bine decît Englejii, 
1,1 t'mpnl Cuceririi. 



2 1 2 DIN CIVILIZAŢIA ENGLEZĂ 

Dar din veacul al XlII-lea puterea dominaţiunii fran
ceze în Anglia începe să scadă : din cauza perde-
rii provinciilor şi domeniilor pe care regele şi 
feodalii franceji din Anglia le aveau în Franţa. 
Pe de altă parte, odată cu scăderea apăsării de 
sus şi închegarea unei clase naţionale avute *)r 

începe o mişcare de emancipare a poporului de 
jos, urmată de o colaborare a claselor sociale 
pentru obţinerea libertăţilor publice, şi de o a-
propiere etnică între vechii cuceriţi şi cuceritori, 
pentru a rezista împotriva Franţei. Innainte de 
începerea războiului de o sută de ani, în Anglia 
se născuse şi sentimentul libertăţilor publice şi 
sentimentul naţional,—ca popor deosebit de cel 
francez. 

In această epocă turbure, cu perspective de 
schimbări adinei in istoria Angliei, soarta masei 
ţăranilor engleji **) se schimbă : emanciparea Şl 

lărgirea orizontului vieţii ei începe şi se desă-

*) Feodalul normand clin Anglia profera să-şi arendez9 

moşia, îinpărţind-o la mai mulţi fermieri, în loc să o o*' 
ploatcze singur. „Acest obieeiu al cuceritorilor do a-şi a' 
„ronda pămînturile, oferi prilej acelora dintre cuceriţi care 
„voiau să se îmbogăţească, să so ridice Ia o situaţieega'* 
„cu a stăpînilor lor do odinioară. întrebuinţarea tot maţ 
„des a cuvintelor „fermă" şi ..fermier", de prin veacul aj 
„XIMea, arată cei dintăi paşi ai revoluţiunii ţărăneşti 
(Alfred II. Welsh : Development of English Literature an'1 

Language, Vol. I, pg. CA). , ' 
**) „Oraşul englez era la început o porţiune din ţarinSi 

„unde lumea se întîmpla să se adune în număr mai mai. 
„decît în alte părţi, fio pentru schimburi de mărfuri o f l 

„pentru apărare" (Op. citat. Voi. I, pg. 65). 
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VÎI'Şeşte foarte iute. Limba engleză înregistrează 
această epocă istorică prin absorbirea în orga
s m u l ei a unui mare număr de cuvinte fran
c e , în secolul al XIIHea şi al XIV-lea*). 

Cu toată confuziunea raporturilor politice din-
r e Anglia şi Franţa în epoca medievală, —con
s u n e care ştergea hotarele naturale dintre a-

ceste două ţări,— caracterul ţăranului anglo-
a x ° n pătrundea din ce în ce mai mult şi dădea 
o t a specifică caracterului viitorului popor englez 

Modern. 
"Fie în parte din cauza situaţiei insulare a An-

"S'iei, fie şi cîin cauza vieţii politice intense care 
, c l l r i perioada cea mai veche a însufleţit pe lo
cuitorii ci, în această ţară s'a format de mult 
» n tip de caracter bizuit pe puterile proprii, 
* a r e din epoci îndepărtate e tn mod esenţial 

e°sebit de cel obişnuit pe Continent, —protiv-
c umilinţilor impuse de religie şi mai puţin 
Pus fricilor ei bolnăvicioase. Ca urmare, su-

"Perstiţjjjg întunecoase care au predominat pe 
*. °n tinent, şi care au influenţat atît de tragic 
" l t î l a 8inaţia secolului al XV-lea şi al XVf-lea, nu 
" a " încolţit în Anglia" **). 

L î t timp vechii Anglo-Saxoni au fost supuşi 
r e duşi ] a 0 v j a t ă s i m p i ă şi incultă, ei şi-au 

^ftinlT . i i T 
^ t m i i c a t gramatica şi au lepădat multe din cu-

*) T ~D " aSe, n i ' jr" Lounsbury : History of the English Langu-

V e t l f i r e d 1 L W e l s " : Development oî English Litera-
" n« Language, Vol. I, pg. 73. 
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vintele ce nu le erau trebuincioase, dar cit au 
păstrat din limba lor de înnainte de Cucerire, 
au păstrat curat şi cu îndărătnicie. Cînd au a ' 
juns din nou stăplni în ţara lor, pe care încep 
să o organizeze pentru o nouă viaţă, ei îşi com-
pleclează vocabularul limbii, treptat-treptat, c U 

cuvinte din limba foştilor lor stăpîni. 
Limba engleză a triumfat în Anglia, nu limba 

cuceritorilor, pentrucă poporul care a triumfat po
liticeşte a fost cel anglo-saxoii, nu cel franco-
normand*). 

Astfel poporul englez a putut rezista şi eşi ' 3 

urmă victorios, mulţumită însuşirilor lui etnice-

*) Introducerea lexicului franco-normand în limba c,\ 
gleză e o nouă dovadă a teoriei lui Windisli, care în W 
se poate rezuma : Un popor, caşi un individ, nu af e. 
tecă limba străină pe care o învaţă, cu cuvinte din l'nl" 
maternă dar îşi amestecă limba lui maternă cu ciiy"! r 

din limba străină, mai cu seamă cînd consideră acea H"1
 s'j 

ca superioară în cultură. In Anglia a triumfat poporul -
limba engleză: de aceia limba engleză s'a a m e s t e c a t 
cuvinte din limba franco-normal 
Francii şi Goţii au fost dosna 

landa. In Franţa şi S P 8 ? ^ 
atfonalizati. Ei au înV]jLj 

limba străină a triumfătorilor lîomani, şi au învăţat-o " ^ 
să o amestece cu limba lor naţională: de aici lipsii .̂  
vintelor france şi gotice în limba franceză şi spa"1 j , 
modernă. Pentru acelaşi motiv cuvintele galice n'au s j e 
bătut în limbile engleză, franceză şi spaniolă, şi c u V , ! L . v r 
daneze în limba franco-no'rmandă din Normandia, " I I! 'se 
că Normaudid a fost cucerită de Daneji. Tot u s " ° t r j . 
poate explica si lipsa cuvintelor dacice din limba n o a 8 . ^ 
Cunoscutul linguist Jespersen dă exemplu pe Frede» ^ 
cel Maro, care scria cea mai pură limbă franceză, '"',,(>. 
mesteca totdeauna limba lui maternă cu cuvinte fran flr 
Cam acelaşi lucru face orice Komîn care ştie frânt"2 * 
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Dominaţiunea politică *) şi superioritatea cul
turală sînt cei mai puternici agenţi pentru a asi
gura triumful unei limbi, dar numai atunci cînd 
v 'goarea poporului care aplică acesle mijloace 
ue desnaţionalizare a altuia, e mai mare. Pute-
r e a de asimilare a poporului roman e uimitoare 
P e timpul Republicei, dar ajunge mult mai scă
zută pe timpul Imperiului, deşi Imperiul roman 
a junsese la apogeul culturii şi dezvoltării siste
mului său de dominaţiune asupra popoarelor su-
Puse. 

Poporul englez cucerit de Normanzi nu era un 
Popor barbar : ci întemeiase cea dintăiu civili
zaţie printre popoarele creştine. Cele dintăi mo-
n u m e n t e literare apar în Anglia cu patru sute 

e ani innainte de „La Chanson de Roland". 
i e timpul lui Carol cel Mare şcoala din York 
a yea reputaţie neîntrecută pe Continent : ea îi 
nmite regelui franc pe marele învăţat Alcuin ; 

l a r Beda „cel mai învăţat om din lume", pe care 
Papa ]-a chemat să-1 consulte, era un călugăr 
e n£lez, intr'o umilă mănăstire din Anglia. 

• ) Taptul că de oliceiu dialectul vorbit hi capitală a-
de"?6 S^ s o i m P u e c a limbă literară a ţării întregi dove-
jj, ° acelaşi lucru. Acest fapt se poate observa şi la noi. 
zip1" U n l u c r u care se poate observa numai la noi e, să 
tiil Dn' c1Pitalizarea limbii scriitorilor moldoveni din edi-
j n t

e "oua, ale scriitorilor vechi. Acest fenomen e foarte 
, cresant şi caracteristic, mai eu seamă din punct de ve-

U e r e cultural. 
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Cucerirea normandă intervine ca un accident 
în dezvoltarea istorică a poporului englez, care, 
dacă îi opreşte avlntul timp de trei veacuri, în 
schimb îi întăreşte puterea de viaţă prin acea 
vigoare pe care omul o adună în organismul lui, 
cînd trăeşte în strîm-ă legătură cu natura. 

Iată de ce poporul englez poate să aibă, în
dată după emanciparea lui politică, pe Chaucer, 
şi după o sută cincizeci de ani să producă cea 
mai bogată şi mai strălucitoare înflorire literară 
pe care a avut-o vreodată un popor, şi care a 
lăsat omenirii pe Shakespeare. 

Ecoul Renaşterii italiene, şi schimbările pro
funde urmate în viaţa întregului Continent, după 
Revoluţia Franceză, au atins şi viaţa poporului 
englez. Limba engleză resimte aceste schimbări, 
prin nouă invazii de cuvinte streine de origină 
romanică în veacul al XVI-lea şi la sfirşitul vea
cului al XVIII-lea. *) 

Uşurinţa cu care Englezul împămînteneşte >n 

limba lui cuvintele străine aminteşte puterea car 

racterului lui de asimilare. De altfel, aceasta n u 

e singura suggestie de apropiere înire limba Ş1 

caracterul poporului englez. Otto Jespersen, pr°' 
fesor la Universitatea din Copenhaga, cunoscut 

*) T. R. Lounsbury: History of the English Language-
pg. 175-180. 
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ca unul din marii linguişti ai timpului, dove
deşte cu prudenţă ştiinţifică şi cu argumente 
scoase din o vastă erudiţie, legăturile fireşti ce 
«xistă între unele caracteristice ale limbii en
gleze şi anumite însuşiri sufleteşti ale poporului 
englez : 

«Fără îndoială, e imposibil să caracterizezi o 
«limbă printr'o formulă; limbile, caşi oamenii, 
«sînt prea complexe pentru a putea concentra 
«toată esenţa lor într'o expresie scurtă. Cu toate 
«aceste, este o expresie care îmi vine în minte 
«ori de cîteori mă gîndesc la limba engleză şi 
«° compar cu alte limbi : îmi pare în mod po-
«zitiv şi hotărît bărbătească; e o limbă a unui 
«bărbat în putere şi are foarte puţin copilăresc 
»°ri femeesc în ea. Foarte multe lucruri contri-
«buesc împreună să producă şi să confirme a-
«ceastă impresie: fenomene fonetice, gramaticale, 
»!exice, cuvinte şi construcţii care se găsesc şi 
»care nu se găsesc în limbă. Cel ce studiază 
«limba engleză adeseori îşi aminteşte de carac-
«teristica scrisului de mină la poporul englez: 
«dupăcum femeia engleză, aproape totdeauna, scrie 
» i r itr'un chip care în orice altă ţară nu poate fi 
»decît scrisul mînii unui bărbat, în acelaşi chip 
«limba engleză este mai bărbătească decît ori-
«Cfre altă limbă din cite cunosc*. 

«Din punct de vedere fonetic, limba engleză 
» se poate caracteriza ca avînd. energie bărbă
t e a s c ă , nu însă forţă brutală0... 
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„Limba engleză arc sobrietate în expresie... En
glezului nu-i place să se compromită arătîndu-se 
„prea entuziast ori prea descurajat, şi astfel limba 
„lui ajunge sobră, prea sobră poate, ba chiar 
„rigidă cînd scopul e de a exprima emoţii. E în 
„această trăsătură un amestec curios de ceva ce 
„e considerat ca vrednic de laudă pe deoparte,— 
„dorinţa de a fi strict exact fără a exagera ceva 
„ori a promite mai mult decît poţi ţinea, -iar pe 
,.de alta de ceva ce c privit că trebue să fie dez-
„aprobat,—ideia că e ceva efectat, copilăros şi 
„femeesc de aţ i da pe faţă sentimentele. Intră 
„aici şi frica de a apărea ridicul prin arătarea 
„emoţiilor puternice"... 

„E de observat faptul: cît de puţine diminu-
„tive are limba engleză şi cît de rar le între
buinţează". 

„Ordinea şi consecvenţa, caracterizează stadiul 
„modern al limbii engleze... Lăudînd consecvenţa 
„limbii engleze însă, nu trebue să pierdem din 
„vedere faptul că, în cele mai multe cazuri, în 
„care logica faptelor on a lumii exterioare este 
„în dezacord cu logica gramaticei, limba engleză 
„este liberă de pedantismul îngust la minte, care 
„în cele mai multe limbi, sacrifică pe cea din-
„tâiu pentru cea de a doua, ori face pe oameni 
„sfioşi de a vorbi sau scrie lucruri care nu sint 
„«strict gramaticale»". 

In privinţa jurămintelor, imprecaţiilor, excla
maţiilor injurioase şi injuriilor, acelaşi autor do-
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vedeşte că „Englejii injură mai puţin decit ce
lelalte popoare europene şi că expresiile între
buinţate în asemenea împrejurări sînt mai ino
cente în Anglia decît în oricare altă ţară... Nu 
«poate fi îndoială că limba Englezului din clasa 
«mijlocie e mai puţin pătată de indecenţe, de ori-
»ce fel, decît cea a Continentalului din aceiaşi 
«clasă "*). 

Astfel caracterul bărbătesc şi tenace, stăpîni-
rea de sine pană la înnăbuşirea emoţiilor,—izvo-
rîtă din acelaşi caracter tare al rasei,—lipsa tră
săturilor femenine, dar şi a brutalităţii crude ori 
indecente,—însuşiri atlt de cunoscute ale carac
terului englez,—Jespersen le găseşte reflectate în 
structura intimă a limbii engleze. 

* 

Mai departe, autorul arată, printr'un studiu foarte 
amănunţit al fenomenelor fonetice şi lexice, cum 
limba engleză oglindeşte anumite raporturi din so
cietatea engleză, stabilite prin spiritul democra
tic şi pasiunea libertăţii individuale, atît de ca
racteristice poporului englez: 

„Te.ndinţile aristocratice ori democratice ale 
„unui popor adeseori se arată în limba lui. De 
«multeori se spune, pe Continent cel puţin, că 
«tipica îngîmfare de sine a Englezului se arată 
»Prin faptul că limba lui e singura în care pro-

*) Otto Jespersen: Growth and Structure of the En
glish Language, pg. 2-16 ; pg. 242. 
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„numele personal de persoana întăiu se scrie cu 
„literă mare, în timp ce în alte limbi a doua 
„persoană e onorată de această distincţie. Weise 
„merge pană a spune că «Englezul, care, ca 
„stăpîn al mărilor, se uită cu dispreţ la restul 
„Europei, nu scrie nici un cuvînt cu literă mare 
„afară de scumpul Eu». Dar această afirmare 
„are ceva din calomnie. Dacă îngîmfarea de 
„sine ar fi fost cauza reală, pentruce acest pro
n u m e nu se scrie cu literă mare şi în alte ca-
„zuri decît nominativul? Cauza pentru care se 
„scrie / (Eu) este mult mai nevinovată, adică: 
„obiceiul ortografic din evul mediu de a intre-
„buinţa un j ori I, ori de cîteori acest sunet era 
„izolat sau termina un cuvînt. Aşa că, din a-
„ceastă particularitate, nu se poate trage nici o 
„concluzie sociologică". 

„Pe de altă parte, obiceiul de a se adresa u-
„nei singure persoane prin un pronume plural a 
„fost cu siguranţă la început semnul unei ten-
„dinţi spre deosebirea de clasă. Obiceiul a por-
„nit dela împăraţii romani, care obligau lumea 
„să li se adreseze ca la unele fiinţi de o valoare 
„mai mare decît un singur om ; şi curtenia fran-
„ceză a propagat acest obiceiu, în evul mediu, 
„în toată Europa. In Anglia, caşi în alte ţări, 
„acest pronume plural (you, ye, voi, dumne-
„voastră) mult timp a fost semnul unui respect 
„deosebit: se întrebuinţa faţă de persoane supe
rioare ori streine ; thou (tu) arăta sau inferiori-
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»tatea persoanei adresate, ori familiaritatea sau 
»chiar intimitatea şi afecţia între cei care vor
b e s c . Limba engleză e singura limbă care a 
»scăpat de această deosebire nefolositoare ; ea a 
»obţinut singurul chip de a se adresa cuiva în 
«mod demn de un popor care respectă dreptu
r i l e elementare ale fiecărui individ. Acei care 
«regretă că n'au un pronume pentru raporturile 
«intime şi afectoase şi care se glndesc cît de 
• drăguţ e in alte limbi, cînd, de exemplu, doi a-
»manţi trec dela vous la familiarul iu, să nu 
»uite că nici o limbă nu are un pronume ex-
«cluziv pentru relaţiunile intime. Acolo unde am
b e l e forme ale pronumelui trăesc, iu este foarte 
«adeseori, cele mai de multeori poate, întrebu
i n ţ a t fără iubire reală, mai mult chiar ca semn 
»de dispreţ şi de francă injurie. Pe lingă aceasta, 
»e de multeori greu de a alege intre amindouă 
»'Ormele : uneori cineva se poate simţi jignit de 
«tonul prea familiar, alteori de tonul prea dis
t a n ţ a t " . 

«Limba franceză e ca o grădină artificială, stil 
«Ludovic al XIV-lea, pecînd limba engleză e ca 
«Parcul englez, care se întinde fără a arăta un 
"Plan definit, şi în care ţi se permite s a t e prim-
" D u in toate părţile după propriul tău gust, fără 
»să-ţi fie f riCâ de severul guardian, că te va sili 
»s& respecţi regulamentele riguroase. Limba en-
»Sleză n'ar fi fost ceiace este dacă Englejii n'ar 
* deprinşi, de veacuri, cu respectul libertăţilor 
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„individuale şi dacă oricine n'arfi fost liber să-şi 
„deschidă căi nouă". 

„Aceasta se vede de asemenea şi în vocabu
l a r . Cu toate sforţările multor scriitori de în
r ă i t ă valoare literară, Englejii niciodată n'au 
„suferit să se institue la ei o Academie ca cea 
„franceză ori ca cele italiene, care aveau ca scop 
„principal regularea vocabularului, aşa că orice 
„cuvint ce nu se găsea in dicţionarele lor era 
„considerat ca nedemn de a fi întrebuinţat în li
t e r a t u r a . In Anglia fiecare scriitor este, şi tot
d e a u n a a fost, liber de a-şi lua cuvintele de 
„unde voeşte, fie din stocul obişnuit al cuvin
t e l o r întrebuinţate în viaţa de toate zilele, fie 
„din dialecte ori autori vechi, sau din alte 
„limbi, moarte ori vii. Urmarea este că dicţio
n a r e l e engleze cuprind un număr mai mare de 
„cuvinte decît ale oricărui alt popor şi că ele 
„prezintă un tablou variat de cuvinte, din cele 
„patru părţi ale globului pămîntesc".*) 

Creşterea lexicului englez nu este numai un 
semn de putere de viaţă a limbii engleze ÎD 
sine ;**) ea arată puterea de expansiune a popo-

*) Otto Jcspersen: Growth and Structure of the En
glish Language, pg. 235-246; pg. 15—16. 

**) Uşurinţa şi libertatea cu care limba engleză pr1' 
meştc cuvinte din alte limbi pentru a-şi îmbogăţi voca; 
bularul, aminteşte curajul rasei de a se avînta în regia0 1 

necunoscute, pentru a-şi îmbunătăţi viaţa şi a deschid0 

drumuri nouă expansiunii naţionale : iar puterea do ferti
lizare ce capătă cuvîntul străin întrodus, aminteşte pute-
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Tului englez însuşi. Următoarea tabelă compara-
" v â a răspîndjrii deosebitelor limbi moderne e 
lQarte suggestivă (Cifrele din coloana limbilor 
rePrezintă datele statistice în milioane) : 

_ ^ n u l L. engl. L. germ. L. rusă L. fr. L. span. L. Ital. 

1500 
1600 
1700 
1800 
1900 

Urmărind istoria dezvoltării limbilor, din punct 
c e vedere strict filologic, următoarea constatare 
aPare evidentă : „In general limbile evoluează dela 
"flexiunea polisintetică, prin aglutinare, la izola-
»rea fără flexiune". Autorul însuşi găsind această 
Pr°poziţie prea tecnică şi prea greoae adaugă : 
jjUar p o a i e e (je preferat a formula aceiaşi idee 

*a de propăşire a regiunilor colonizate de Engloji. Tn a-
var: cuvîntul inutin în limba franceză a dat două cu-

ri . f Pr ivate ; Introdus în limba engleză, a dat zece de-
î n v 8 ' *-'av*'n' ;u' clique în limba franceză a rămas sterp; 
vî n engleză a dat unsprezece alte cuvinte. .Din cu-
Zul '^Ua i ' r a n c e / ' u l n ' a derivat nici un cuvînt; Engle-
t . a . format opt cuvinte. Drydon, unul din marii scrii-
jj..1 Şi mai cu seamă unul din marii constructori ai lim-
jjj. C!>glozo moderne, exprimă foarte plastic capacitatea lim-
,,n ?ngleze de a înghiţi" cuvinte din alte limbi : „Eu ne-
lj c '?. z Şi cu cei vii şi cu cei morţi pentru îmbogăţirea 
en i „ n o : l s , ; r e materno". Unele cuvinte streine de limba 
for / * n 0 ^ n u s î n t ^ x ; l t 0 i u vorbire,—trăesc însă sub o 

m a hotărîtă numai în limba scrisă. Astfel Muray po-
e
 t eSte că Ia o întrunire de savanţi a auzit cuvîntul f/as-

piî? Pronunţat în şase chipuri. Cuvintele hegemony şi 
i S i s s e găsesc în dicţionare pronunţate în noiiă feluri. 



2 2 4 DIN CIVILIZAŢIA ENGLEZĂ 

„astfel: Evoluţia limbii arată o tendinţă pro-
„gresivă dela conglomeraţiile neregulate şi ne-
„ despărţibile spre elemente scurte ce se pot com-

vbina liber şi regulat." *) 
Legea cuprinsă în aceste două formule,—din 

care e greu de spus care e mai greoae, — pune 
implicit limba engleză în fruntea tuturor limbi
lor europene, din punct de vedere al structurii 
ei filologice : căci caracteristicele ei esenţiale şi 
distinctive sînt tocmai monosilabismul şi lipsa 
inflexiunilor. 

Privită ca document al psicologiei naţionale, 
limba unui popor e un index al vieţii lui, şi is
toria formării şi dezvoltării ei nu e decît un ca
pitol al istoriei. Formele cuvintelor, schimbările 
fonetice, construcţiile gramaticale nu sînt decît 
un limbaj special prin care poporul însuşi îş1 

povesteşte viaţa trăită. 
E drept însă că acest limbaj uneori e încur

cat ca un oracol şi dă loc la interpretări deose
bite, ba chiar contrarii. Vina Insă desigur nu e 
a poporului : el e singurul istoric care nu gre
şeşte cind îşi povesteşte istoria. 

Mai complexe încă şi mai cuprinzătoare sînt 
documentele sufleteşti cuprinse în literatura unei 

*) Otto Jespersen : Progress in Language, pg. 127. 
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ţări. Nimic mai personal decît opera unui scri-
l l°r : cu toate aceste, istoria literaturii unui popor 
n u e un studiu biografic ori bibliografic, ci e ln-
s ă 9 ' istoria caracterului lui naţional. Cu cît per-
s°nalitatea scriitorului e mai puternică, cu atît 

Pătrunde mai adine înţelesurile vieţii şi ajunge 
a^tfel mai trainic şi mai reprezentativ. 

Un geniu, fie ci cît de personal, spune Renan,. 
nl°tdeauna aparţine unei epoci şi unui popor, 

chiar atunci cînd reacţionează împotriva epocii 
n care trăeşte şi a poporului din care face parte. 
» lecare e cetăţeanul unei epoci tot aşa ca şi al 
«Unei ţări", e formula mai concisă a lui Goethe, 

Oricît de variate ar fi personalităţile scriitori-
. 0 r Şi oricît de deosebite sau de puternice ar fi 
'nţluenţile străine şi spiritul trecător al epocilor, 

laiia sufletească a poporului se continuă peste 
eacuri în tot ce merită numele de literatură,— 

'ace din toate aceste opere izolate, un singur 
cument omenesc : biografia sufletului naţional 
Poporului însuşi. 

ÎT u n scriitor de spirit, englez, a spus că in lite-
,< U u ră totul e adevărat afară de nume şi date, 
, r î ri istorie nimic nu e adevărat afai'ă de nume 

date. Sfidarea aceasta aruncată istoriei, cu 
sofismul ei (căci cuvîntul „adevărat' e între

b a t cu două înţelesuri deosebite), nu e numai 
^ Parodox, dar e şi o caracterizare. Istoria ur-
d r eŞte adevărul obiectiv, autenticitatea faptelor — 
'°Srafiarea lor, dacă cuvîntul se poate primi ; 

16-



2 2 6 DIN CIVILIZAŢIA ENGLEZĂ 

pecînd literatura artistică nu cere decît sinceri
tate în simţire şi putere de suggestie în expre
sie, din care se naşte misterioasa ei însuşire de 
evocare a vieţii. Istoricul povesteşte, literatul face 
o confesiune. Pe istoric îl controlăm cu izvoa
rele autentice, pe literat cu propria noastră sim
ţire. Dacă scrisul lui ne răscoleşte sufletul şi ne 
face să trăim cu toată personalitatea noastră, a-
tunci e scriitor adevărat; dacă nu reuşeşte să ne 
dea iluzia., unei vieţi reale, cu toată redarea e-
xactă a realităţii, el nu e decît un fotograf,-— 
oricît de frumos şi-ar încadra fotografiile. Lite
ratura adevărată e făcută din viată, şi chiar cind 
reprezintă „un colţ de natură", ea trebue să-1 
treacă „printr'un temperament",—nu printr'un a-
parat fotografic realist. Pe orice operă literară 
trebue să se poată pune ca etichetă cuvintele lui 
Musset : Cest moi qui ai vecu... 

Dar legături misterioase prind sufletul scriito
rului de sufletul poporului în a cărui limbă el îşi 
spune viata lui personală, şi legăturile sînt atit 
de organice, încît el ajunge reprezentantul firesc 
al acelor milioane de simţiri care vibrează în a-
celaşi tempo cu al lui. Astfel, opera unui scrii
tor se naşte din viaţa lui personală, dar nota ei 
fundamentală capătă amploare numai prin acele 
nenumărate armonice care îi măresc ecoul în în
căperile infinite ale timpului. 

Istoria şi ştiinţa ne dau comunicări de fapte 
şi explicaţii de raporturi, —adică cunoştinţi uni-
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laterale. Dincolo de domeniul lor se întinde do
meniul tainic al literaturii, unde ochiul nu vede 
decît iluzii, —dar iluzii curioase, care ne fac să 
simţim natura intimă a lucrurilor şi înţelesul re
al al vieţii mai mult decît toate povestirile isto
riei şi explicările ştiinţii. 

In adevăr: ce ne va face să simţim mai a-
dînc şi mai complex impresia unei zile frumoase 
de vară ? 

Datele termometrice şi barometrice ale unui 
observator meteorologic ori frumoasele versuri 
flin „Vara" iui Coşbuc ? 

Priveam fără de ţintă'n sus— 
Intr'o sălbatecă splendoare 
Vedeam Ceahlăul la Apus, 
Departe'n zări albastre dus. 

Şi ca o taină călătoare 
Un nor cu muntele vecin 
Plutea 'ntr'acest imens senin. 

:Şi n'avea aripi să mai sboare ! 
Şi tot văzduhul era plin 
De cîntece ciripitoare. 
Privirile de farmec bete 
"Mi le-am întors cătră pămint— 
-Iar spicele jucau în vînt. 
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In lan erau feciori şi fete, 
Şi ei cîntau o doină 'n cor. 
Juca viaţa'n ochii lor 
Şi vintul le juca prin plete. 
Miei albi fugeau cătră izvor 
Şi grauri suri sburau în cete. 

De unde cetitorul generaţiilor viitoare va în
ţelege mai bine şi mai în întregime viaţa socie
tăţii descrise de Caragiale ? Din paginile nume
roşilor noştri istorici ori din operele marelui nos
tru seriilor ? 

Şi oare descrierile stepelor ruseşti de Turghe-
niev ori de Gogol nu sint mai suggestive decit 
datele precise ale tuturor geografilor şi botanişti-
lor, care le-au studiat? 

Istoria şi ştiinţa se adresează la o facultate a 
noastră ; literatura adevărată pune în mişcare 
omul întreg, pentrucă în ea e închisă o viaţă 
trăită, cu puterea misterioasă de a vibra din nou 
ori de cîteori un suflet în stare să o înţeleagă 
se apropie de dînsa. 

Istoria relatează faptele unui popor; literatura,. 
—marea literatură,—te introduce în viaţa lui 
intimă. Aici simţi cu fiorul realităţii bucuriile 
şi durerile, aspiraţiile şi idealurile generaţiilor 
care au trăit odată. 

* 
Trecind oricit de nesi stern atic şi de grăbit prin li

teraturile popoarelor, impresii şi caracterizări de-
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osebite se lămuresc şi se clasifică (lela sine ca 
şi acele ce se capătă din călătorii prin ţări stră
ine. Deosebirile între popoare le poţi vedea tre-
cînd peste hotarele ţărilor, deosebirea intre e-
poci n'o poţi simţi decît păşind peste graniţile 
vremurilor. 

Pentru întâia călătorie ai nevoe de... multe, 
pentru a doua numai de un bun volum de lite
ratură. Dupăcum prin mijlocirea muncii citorva 
generaţii, călătoriile prin ţări străine se pot face 
azi uşor şi sistematic, tot aşa mulţumită hărni
ciei şi priceperii studioşilor, literaturile străine 
sint sistematizate şi selectate în colecţii reprezen
tative care-ţi arată direcţiile căilor *) pe care vrai 
să le străbaţi. 

Nu trebue să fii adine cunoscător al literatu
rii franceze şi e destul să fii familiarizat cu li
teratura engleză, ca să simţi deosebirea caracte
ristică ce există chiar şi în stilul celor două li
teraturi,—căci stilul se deosebeşte nu numai de
la om la om şi dela epocă la epocă, dar şi dela 
Popor la popor. 

Stilul nu e decît un aspect al fondului in li
teratură ; aderenţa între formă şi fond e atît de 

*) Pentru literatura engleză, între altele, sînt bunele co-
lecţîi ale prof. Henry Morley : Library of English L ite-
rature, 5 vol. in-folio. Multe lămuriri critice se pot că
păta din cele 11 voi. in-octavo alo aceluiaşi autor:— En
glish Writers. Pentru proza engleză, sînt foarte bune do 
asemenea colecţiile lui Henry Craik, cinci volume in-
Ijiarto, în care pot folosi mult.şiluminoasele „Introdtiec ri" 
a ' 0 marelui istoric literar G. Saintsbury. 
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organică încît orice încercare de separaţie ucide 
viaţa operei literare însăşi. Definiţia lui Buffon, 
dată stilului, va rămînea veşnic adevărată. Car-
lyle, într'o limbă mai vulgară dar mai plastică 
şi mai suggestivă, exprimă aceiaşi idee cînd spune 
că stilul nu e surtucul scriitorului ci pielea lui-

Există desigur o ştiinţă şi o tecnică a scrisu
lui, şi un studiu al acestei tecnici, cu care lite
ratura nu trebue însă să se confunde. Sînt cu
noscători abili şi savanţi ai acestei tecnici, care 
însă nu pot izbuti decît să contrafacă opere lite
rare ; iar pe de altă parte sînt literaţi adevăraţi 
care nu posedă această dexteritate: numele lui 
Balzac şi Tolstoi vin desigur pe buzele cetitori
lor. Lîngă ei s'ar putea pune chiar şi numele 
lui Shakespeare şi al lui Carlyle,—dacă luăm 
în seamă stilul „babilonic", din opera lui prin
cipală „Sartor Resartus", care totodată e şi una 
din cărţile mari ale literaturii universale. 

Fără îndoială că nici o literatură nu dovedeşte 
o atît de perfectă ştiinţă a scrisului ca literatura 
franceză : stilul, în acest înţeles, pare un dar na
tural al poporului francez. El nu numai că dă 
strălucire şi farmec deosebit operelor de adevă
rată valoare literară, dar reuşeşte să insufle o 
viaţă trecătoare şi scrierilor care n'au ce căuta 
în literatură,—şi care trec ca atare mai cu seama 
în ţările tinere... 

Tecnica a progresat în toate industriile ş i n 

toate artele, dar desigur tecnica în arta scrisu-
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lui n'a ajuns nicăiri la acel grad de perfecţie la 
care a ajuns în Franţa. Insă dupăcum perfecţio
narea tecnicii în industrie a contribuit nu numai 
la îmbunătăţirea ei, ci a dat şi posibilitatea fal
sificării şi imitaţiilor produselor naturale, tot aşa 
în'artă, perfecţionarea tecnicii poate îngădui şi 
celor nechemaţi... să pastişeze. Astfel s'a creat 
industria artelor. Ca să fii artist, trebue în pri
mul loc să ai talent,—să pui viaţă în opera ta ; 
ca să fii fabricant de artă trebue să cunoşti tec-
nica. Care elev din şcolile, de Arte-Frumoase de 
azi nu ştie mai multă tecnică a picturii decît 
maeştrii Renaşterii ? Şi, desigur, desemnează mai 
bine decît ei. 

Tecnica scrisului poate ajuta in a da o formă 
fondului, dar poate servi şi pentru a ascunde 
lipsa acestui fond.' Dela distanţă o statue bine 
poleită se poate confunda cu una turnată în aur 
masiv... şi cît de neegală e valoarea lor ! Tim
pul însă roade poleiala şi gipsul fără valoare 
iesă la suprafaţă. 

Stilul, In literatura franceză, excelează mai cu 
seamă prin însuşirile lui intelectuale şi estetice. 

Poţi lua la întimplare o carte franceză pentru 
a găsi în ea exemple de claritate şi preciziune, 
muzică în cuvinte, graţie, armonie şi fluenţă în 
fraze, farmec în spirit. De multe ori îţi atrage a-



-2S2 DIN CIVILIZAŢIA ENGLEZĂ 

tenţia şi puterea de suggestie, dar nu tot atit de 
adeseori te impresionează puterea, energia şi a-
•cea căldură care se ridică din credinţa adincăa 
sufletului şi dă tonalitatea emoţională stilului. 

In toate manifestările vieţii lui, poporul fran
cez se deosebeşte prin superioritatea gustului 
său estetic. Simţul proporţiei, al armoniei, al 
perspectivei, al combinării culorilor... apare încă 
mai evident la poporul francez cind îl compari 
•cu poporul englez. Cine a fost In Londra anul 
trecut, pe timpul serbărilor încoronării, a avut 
prilejul să observe multă lipsă de gust în arfa 
•decorativă şi în combinaţia culorilor. 

In „ Notes sur PAngleterre,* Taine vorbeşte de 
lipsa de estetică a statuelor din Londra, şi com
pară statuea lui Nelson din Trafalgare Sijuare 
cu un guzgan într'o prăjină. Dacă Taine ar pu
tea vedea piaţa numită George Square din 
•Glascow, desigur că s'ar declara îneîntat de sta
tuia lui Nelson din Londra. Pe o suprafaţă de 
ciţiva metri pătraţi, închisă priveliştii în trei părţi 
de zidurile clădirilor înnalte, sînt ridicate trei
sprezece statui. In mijlocul tuturor se ridică o 
înnaltă columnă dorică, care prin asămănarea ei 
cu un obişnuit furnal de fabrică pare a simboliza 
caracterul industrialului oraş al Angliei. Pe vîrful 
columnei, ce priveşte peste acoperişul caselor, 
e aşezată statuia lui Walter Scott. Numai cei din 
mansardele caselor vecine pot să-i vadă faţa. 
După atitudinea corpului pare că se uită mirat 
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in jos la regina Victoria, care călăreşte atit de 
dişgraţioş pe lingă piedestalul înnalt al marelui 
scriitor. Celelalte statui, prea îngrămădite, ies la 
marginea trotuarului ; şi, avJnd zidul caselor in 
faţă, regretă desigur că nimeni nu le poate ceti 
expresia figurii dela distanţa cerută de perspec
tiva artistică. Singur Robert Peel, stînd la des
chiderea unei străzi, poate fi înţeles din privire 
pentru ce ţine o mînă ridicată. 

Lipsa de gust a statuelor din Londra nu poate 
fi întrecută decit de acel cortej funerar în marmură 
albă, aşezat pe două rînduri atit de simetrice, 
pe Aleea Victoriei din Berlin. Şi, o culme îmi 
vine în minte : nu ştiu care împărat german, ne 
mai găsind nume de generali care să nu fi fost 
eternizate în bronz pe străzile şi pieţele Pots-
damului, a ridicat manechine îmbrăcate în uni
forme cu coifuri pe capete fără feţe. 

Anglia are stilişti, dar desigur nu in calităţile 
Pur estetice ale stilului trebuesc căutate însuşi
rile literaturii engleze. Lipsa acelui gust estetic, 
cel găsim la poporul francez, e un deficit naţi
onal şi caracteristic al poporului englez. Ceiace 
caracterizează stilul literaturii engleze e ceiace 
caracterizează întreaga viaţă a poporului englez: 
însuşirile morale, nu estetice. Energia, vigoarea, 
acel curaj de a spune lucrul direct şi simplu, 



2'M DIN CIVILIZAŢIA H.VOI.KZX 

seriozitate adincă pană in a alunga spiritul, simţ 
metafizic... tot ce caracterizează sfera unei lumi 
sufleteşti morale : aceste sînt compensaţiile, dacă 
nu chiar cauzele, lipsei de gust estetic în înţelesul 
precizat. 

Concepţia literară, pe care scriitorii engleji o 
ilustrează în mod firesc prin operele lor şi cri
ticii o formulează prin teoriile lor, e mai strînsă 
de fondul moral şi adine al vieţii declt de as
pectul ei estetic. 

Un adine cunoscător al literaturii engleze, stu
diind opera poetului Langland, face o digresie 
foarte luminoasă asupra caracteristicelor litera
turii poporului englez : 

„Pentru acei care cred că forma este singura 
„parte importantă a poeziei, Langland abia pare 
„să fi fost un poet ; dar în orice caz el a avut 
„în mare măsură acele calităţi care au contribuit 
„atît de mult să facă Anglia şi literatura ei mare. 
„Căci geniul naţional englez e mai mult religios 
„şi moral, decît artistic. El excelează nu pentrucă 
„are dispoziţie pentru fraze frumoase, ori pentru 
„artificiul stilului, ori o plăcere deosebită in că
utarea frumosului pentru frumos, ci pentrucă 
„priveşte viaţa cu curaj şi in mod serios, şi se sileş
t e in mod cinstit să afle ce este ea şi ce înseamnă. 
„Sint puţini flecari (triflers) printre scriitorii degeniu 
„ai Angliei;şi, de objceiu, cei mai mari —Spenser, 
„Milton, Bunyan, Wordsworth, Tennyson, Carlyle. 
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„Ruskin, Browning —sînt predicatori, oameni pro
fund serioşi, preocupaţi de propagarea unei în
văţături, însuşi Shakespeare, deşi învăţătura lui 
„pare să fie mai puţin clară, este, chiar în spi
ritul şi rîsul Iui, tragic de serios şi profund 
„moral. Oricare sînt lipsurile lui Langland ca 
„artist, oricît de aspru, nearmonic şi neegal e 
«versul lui, el trebue pus totuşi în acest grup 
vnemuritor, prin virtutea seriozităţii sale morale, 
„pasiunea sa pentru dreptate, tenacitatea sa in 
„urmărirea scopului." 

„Este o putere în el ; cu toată ncîngrijirea 
„versurilor lui, vigoarea caracterului lui ne stă-
„pîneşte ; avem în îaţă un om care gîndeşte şi 
„ne face să gindim, care simţeşte şi ne face să 
„simţim, care vede şi ne face să vedem.*) 

înţelesul adînc al vieţii e temelia literaturii 
engleze : nu urmează de aici însă că înfăţişarea 
artistică a literaturii n'are importanţă esenţială, 
dar puterea ei de viaţă şi de trăinicie izvorăşte 
din însăşi viaţa omului **). Tennyson, întrebat 

*) Henry S. Pancoast: An Introduction to English Li
terature, pg. 131-132. 

**) Browning e considerat ca unul din cei mai mari 
poeţi ai Angliei; cu toate aceste, în multe din poeziile lui, 
e atît de obscur că aproape nu poate fi înţeles. Un poem 
al lui, înnainte de a-1 publica, 1-a dat d-nei Carlyle să-1 
cetească. D-na Carlyle 1-a cetit într'o noapte şi a doua 
»i, înnapoindu-1 poetului, îi spuse că e admirabil din toate 
punctele de vedere, dar îl roagă să-i dea o lămurire: 
„Numele eroului e al unei cărţi, al unui oraş ori al unui 
cine" ? 

Obscuritatea cunoscută a poetului n'a descurajat pe Ea-
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.odată să-şi dea părerea asupra teoriei artă 
„pentru artă," a răspuns că nu cunoaşte altă 
artă decît arta pentru om. Carlyle nu admite 
nici poeziei libertatea de a se emancipa de le
găturile adinei cu viaţa, de aceia o defineşte 
„cugetare muzicală" ; iar marele critic Mathew 
Arnold,—Sainle-Beuvc al Angliei, — îi aplică şi 
el definiţia generală pe care a dat-o literaturii şi 
care azi e admisă de criticii mari de artă din 
Anglia: 

,Poezia esfe în fond o critică a vieţii ; mâ-
,rimea unui poet stă în aplicarea* puternică şi 
„frumoasă a ideilor la viaţă —la întrebarea : Cum 
„să trăim ? Adeseori morala e tratată Intr'un 
„chip îngust şi falş ; e legată cu sisteme de gin-
„dire şi credinţă care au trăit; e căzută In ral-
„nile pedanţilor şi traficanţilor de profesie ; ajunge 
„plicticoasă pentru unii clin noi. Uneori simţim 
„plăcere chiar în o poezie de revoltă împotriva 
„ei ; în o poezie care şi-ar putea lua ca motto : 
„«Mai să ne desdăunăm in circiumă de timpul 
„pe care l-am perdut în moschee.» Ori ne place 
„o poezie indiferentă faţă de morală ; ori o poezie 
„în care conţinutul poate să fie oricare,numai forma 

gleji, ci 1-a făcut să Întemeieze o societate literară,—incă. 
pccînd poetul trăia,—pentru explicarea poeziilor lui. Io-
tr'o zi un cetitor al poetujui adresîndu-i-se pentru a fi lă
murit asupra înţelesului unei poezii, Browning luă poo-
zia, o ceti şi apoi îi spuse: -Nu pricep, adresează-to 1» 
Societatea Browning"". 
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„să fie îngrijită şi elegantă. Ne înşelăm în fie
c a r e caz ; şi cel mai bun mijloc de prevenire 
„a greşelei noastre este să lăsăm mintea noastră 
„să cerceteze marele şi cuprinzătorul cuvlnt viată. 
„pană ce vom ajunge să pătrundem în înţelesul 
„lui. O poezie de revoltă împotriva ideilor morale 
„e o poezie pe revoltă împotriva vieţii; o poezie 
„de indiferenţă faţă de ideile morale este o po-
„czie de indiferentă faţă de viaţă.'" 

Concepţia, sau chiar instinctul, unei legături 
strinse dintre literatură şi viaţa naţională a ma
selor poporului a ferit pe scriitorii engleji sâ-şi 
îngusteze orizontul, sau să-şi piardă independenţa 
faţă de patronii încoronaţi. 

Semnul peceţii poleite al unei literaturi de 
Curte ori de clasă restrînsă rafinată, în general, 
lipseşte din literatura engleză. De obiceiu ea se 
adresează marelui public. Acest lucru a făcut 
pe un scriiitor german să spue că literatura en
gleză e cea mai naţională dintre toate literatu
rile dela naşterea lui Hristos pană azi. 

Acelaşi spirit al rasei arglo-saxone, care a 
născut libertăţile publice şi a rîdicat libertatea 
^e conştiinţă la dogmă de credinţă mai presus 
de existenţa statului, a pătruns şi în literatura 
engleză. 

Prestigiul literar nici al unui scriitor englez 
n u s'a putut transforma intr'o tiranie literară aşa 
cum s'a intimplat cu Boileau în Franţa, al că-
r ui spirit aproape două sute de ani a impus-
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sclavia pseudo-clasicismului scriitorilor franceji. 
încercarea lui Pope n'a izbutit şi autoritatea a-
cademiilor asupra formaţiunii limbii e un luciu 
necunoscut in Anglia. 

Apoi, servilismul de Curte, ca al strălucitoa
rei mişcări literare franceze de pe timpul Rege-
lui-Soare, n'a pătat niciodată o mişcare literară 
din Anglia. înflorirea literară franceză de pe 
timpul lui Ludovic al XIV-lea se sprijinea pe un 
cerc mult mai strimt decît mişcarea literară din 
Anglia, din timpul Elisabetei. E clar că publi
cul lui Corneille şi Racine nu putea să fie atît 
de numeros ca auditorul lui Shakespeare. Se 
poate spune, comparînd aceste două istorice miş
cări literare, că cea din Anglia a fost mai inde
pendentă şi mai democrată, cu rădăcini mai a-
dinci şi în sufletul omului şi în al poporului; 
pecînd cea din Franţa nu poate fi caracterizată 
prin aceste însuşiri, deşi a fost desigur mai ra
finată şi mai disciplinată de regulele clasicismu
lui lui Boileau. 

Libertatea de spirit a literaturii Renaşterii en
gleze faţă de Curte se vede şi din faptul că Sha
kespeare aduce pe scena teatrului pe regii din 
dinastia domnitoare,— pe însuşi tatăl reginei,— 
şi nu-i cruţă în faţa publicului. In Franţa, pană 
după Marea Revoluţie, nici un rege al Franţei 
n'a apărut pe scenă. 

Dar Shakespeare • nu este mai curajos decît 
înnaintaşii lui. Henry of Rracton, Justiţiar al An-
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gliei sub regele Henric IlI-lea,—in însemnata şi ca
racteristica sa opera scrisă pe la jumătatea vea
cului al XIIHea,—•*) defineşte astfel rolul regelui: 

,Regele nu trebue să se supue nimănui afară 
„de lui Dumnezeu şi Legii, căci legea îl face 
„rege. Prin urmare regele să dea legii ceiace 
„legea îi dă lui: stăpînire şi putere, căci nu e 
rrege acolo unde voinţa şi nu legea, conduce**). 

In veacul al XIV-lea, „poetul poporului" Wiliafn 
Langland, considerat ca unul din cei mai mari 
scriitori ai Angliei, nu cruţă în celebra lui sa
tiră alegorică („The Vision of Piers Plowman") 
autoritatea statului **•*). 

In acelaşi secol, „moralul Gower", cunoscu
tul poet contemporan şi prieten al lui Chaucer, 
în cel mai bun poem al lui („Vox Clamantis'), 
nu se sfieşte să adreseze regelui Richard al II-lea 
versurile : 

,Fii liber, o rege, de păcatul lăcomiei; alungă 
„inerţia şi împotriveşte-te ispitelor cărnii, şi cu 
„bărbăţie ţine-te pe drumul cel drept" ****). -

*) Cea dintăiu carte despre legile şi obiceiurile engleze 
e a. lui Ralph Glanville, Prim Justiţiar al Angliei sub re
gele Henric al II-lea. A fost scrisă în a doua jumătate a 
veacului al XII-lea, şi tratează despre procedură şi despre 
cîteva principii pe care se bazează legile. Apariţia litera
turii legiste de t£tît de demult e caracteristică pentru po
porul englez. 

**) Henrv Morley : A First Sketch of English Litera
ture, pg. 82. 

***) Ibid., pg. 132. 
•'***) Ibid., pg. 142. , 
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Faimoasa „Utopia", opera cu reputaţie univer
sală a lui Thomas Morug, scrisă pe la Începutul 
veacului al XVI-lea, nu-i decit un atac travestit 
al Cancelarului Angliei împotriva Regelui Hen-
ric al VIII-lea *). 

Brandes, vorbind de marii scriitori engleji din 
veacul trecut, arată că toţi, afară de Keats — 
care a murit însă la virsta de 25 de ani, —au 
fost nu numai luptători pentru idealuri sociale, 
dar chiar oameni de partid. Apoi el observă câ 
importanţa chestiilor pur literare (ca meritele res
pective ale Clasicismului şi Romantismului), des-
Jipite de înţelesul vieţii însăşi, n'a fost atit de 
mult exagerată în această epocă în Anglia, cum 
a fost în Germania, Danemarca şi Franţa. A-
ceste fapte Brandes le explică prin „practicita1 

tea naţională' a poporului englez. 
Desigur însă că această „practicitâte naţională" 

are un înţeles mai adine şi apare, după cum am 
văzut, sub diferite înfăţişări, în deosebitele forme 
de viaţă ale poporului englez. 

„De asemenea e multă fantezie in lucrurile 
„practice ale poeţilor engleji; dar desigur e mai 
„multă practicitate in morala lor şi în atiludi-
„nea lor faţă de viaţă decit la poeţii altor r»o-
„poare. E mai mult bun simţ în operele lor. 

*) Henry Morley : A First Sketch of English Litera
ture, pg. 2i!2. 
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„Toţi, fără excepţie, se deosebesc prin o puter
nică dorinţă de dreptate. Wordsworth o moş
teneşte dela Milton; Campbell, Byron şi Shelley 
»o simt intuitiv, şi sint gata prin puterea simţi
r i i lor să sfideze lumea. Acest sentiment nu 
„joacă nici un rol în viaţa marelui înnaintaş 
„german al Iui Byron,—Goethe, nici în a rnult 
„înzestratului său urmaş francez, — Musset. Nici 
„unul din aceşti doi n'a chemat vreodată mo-
„narhi ori guverne înnaintea tribunalului drep
tăţii" *). 

H. Morley, analizînd poemul lui Gower,— 
«Vox Clamantis",—spune că în el „auzim vocea 
„care se sileşte prin întreaga literatură a popo
rului englez, să sprijinească dreptatea şi să 
„lupte împotriva nedreptăţii'.**) 

Dar interesante şi desigur foarte caracteristice 
sînt rîndurile citate de Brandes din scrierea po
etului Shelley, „Speculations on Morals" : 

„Dacă un om stărueşte să întrebe pentruce 
„trebue să contribue la fericirea omenirii, el cere 
„un motiv matematic ori metafizic pentru o ac
ţiune morală. Absurditatea acestui scepticism 
„este mai puţin aparentă, dar nu mai puţin reală 
„decît cererea unui motiv moral pentru un fapt 
„matematic ori fizic." 

Aceste cuvinte ale etereului Shelley nu formu-

*) George Brandes: Naturalism in England, pg. 14. 
**) Henry Morley: A First Sketch oi English Litera

ture, pg. 142. 
ÎS 
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lează o doctrină morală, ci arată o stare sufle
tească, un mod de simţire al celui mai mare 
poet englez, poate nu numai din veacul al XlX-lca. 

Sentimentul libertăţii, atît de bârbăteşte şi de 
covirşitor întrupat In opera literară a lui Ryron, 
e caracteristic întregii literaturi engleze. Ne-am 
putea întreba : care dintre scriitorii mari ai An
gliei n'a ridicat imnuri libertăţii ? Cuvintele lui 
Wordsworth : „Trebue să fim liberi ori să mu
rim, noi care vorbim limba pe care o vorbea 
Shakespeare", răsună in toată literatura engleză, 
dela Chaucer pană azi. 

„Nici un popor nu e atît de pătruns de senti
mentul neatîrnării personale ca poporul englez. 
„Transmiterea acestei independenţi în literatura 
„engleză a făcut, în momente hotărîtoare, din arta 
„ei o artă de caracter («Charactcr-art») ; şi in 
„perioada de care ne ocupăm (secolul XIX-Iea), 
„această calitate particulară produce în realitate 
„noua mişcare în literatura Europei" *). 

Sentimentul naturii e de asemenea una din 
vechile caracteristice esenţiale şi evidente ale 
literaturii engleze. El se găseşte în mare mă
sură în literatura semipăgînă a Anglo-Saxonilor 
din veacul al VllI-lea, şi stăpîneşte atit de pu
ternic pe marele reprezentant al literaturii en
gleze din acel veac:—pe Cyneivulf**). „Poeţii 

*) George Brandes: Naturalism ia England, Chap- I'-
**) Stopferd A. Brooke : English Literature, from the 

beginning to the Norman Conquest, pg. 96 şi urm. 
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engleji, spune Brandes, toţi fără excepţie sînt 
observatori, iubitori, adoratori ai naturii".*) In ce 
literatură, natura a inspirat mai des muza poe
ţilor şi a scos accente mai puternice şi mai înnalte 
decît în versurile lui Burns şi ale lui Shelley ? 

Brandes observă că -sentimentul naturii trans
portat în domeniul social e revoluţionar : astfel 
s'a întîmplat cu Rousseau Această observaţie 
poate da multe suggestii asupra mişcărilor so
ciale şi literare din veacul al XVIII-lea şi al 
XlX-lea din Anglia şi de pe Continent. 

O caracteristică distinctivă a literaturii engleze, 
la care a contribuit fără îndoială şi pătrunderea 
moralei creştine în viaţa poporului, e desigur acel 
spirit de umanitate şi simpatia adincă pentru cei 
ce sufăr, de care am vorbit în alt capitol. 

Raporturile între morală şi estetică în litera
tură sînt foarte delicate ; ele nu pot fi cu totul 
despărţite nici prea mult apropiate, fără să nu 
dăuneze operei literare. In Anglia, morala exa
gerată a Puritanismului a stricat mult dezvoltării 
literaturii pe timpul Restauraţiei ; în Franţa alun
garea eticei din literatură a contribuit desigur la 
întronarea concepţiei „artă pentru artă," şi, poate, 

*) George Brandes: Naturalism in England, pg. 11. 
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şi la libertinajul unei anumile literaturi decadente. 
Addington Symonds, un critic cu autoritate, 

discutînd formula lui Matthew Arnold că „arta 
e critica vieţii," trage toate concluziile din ea, 
cu privire la raportul dintre morală şi este
tică în artă : 

„Dacă un lucru e dovedit cu siguranţă de în
treaga istorie a literaturii pană în timpurile noas
t r e , aceasta e că instinctul de conservare de sine 
„al omenirii respinge arta care nu contribue la 
„hrana ei intelectuală şi la susţinerea ei morală. 
„Omenirea nu poate sta mult timp în contact cu 
„idei care se îndreaptă împotriva principiilor pro-
„priului ei progres. Orice artă pentru a fi în a-
„devăr marc, trebue să fie morală—trebue să fie 
„în armonie cu acele principii de conduită, cu 
„acel ton de simţire, pe care instinctul de con
servare de sine al omenirii civilizate trebue să-1 
„întărească. Aceasta nu înseamnă că artistul tre-
„bue să fie în mod conştient didactic ori inopor
t u n etic. Scopul ef'cei nu se conîundă cu sco
c u l artei. Cea dintăiu analizează şi instrueşte ; 
„cea de a doua întrupează şi desîâtează. Dar pen-
„trucă toate artele dau formă ideilor şi sentimen
telor, urmează de aici că cea mai înnaltă artă 
„este aceia care cuprinde în sinteza ei cele mai 
„complexe idei şi sentimente. Cu cit un poet va 
„cuprinde mai complect natura omenească ca 
„tot, şi cu cîl prezentarea acestei vieţi în com
plexitatea ei organizată va fi făcută de dînsul 
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„mai complect, cu atlt el va fi mai mare. Ori, 
„toată lupta rasei omeneşti dela barbarie la ci
vilizaţie este o neîntreruptă sforţare de a dez-
„volta demnitatea ei morală. Numai prin păstra
r e a şi întreţinerea însuşirilor morale noi pro
gresăm. Organizarea tuturor facultăţilor noastre 
„într'un tot perfect e armonia morală. Deci ar
tişt i i care aspiră la mărire nu pot fi nici potriv-
„nici, nici indiferenţi faţă de morală." 

Literaturile deosebitelor popoare se influenţează 
între ele, fără ca prin aceasta saşi peardă ca
racterul lor original şi naţional. 

Literatura engleză a primit în dezvoltarea ei, 
In mare măsură, influenţa literaturilor clasice,*) 
a celei ebraice,**) reprezentate prin Biblie, şi a 
literaturii franceze şi italiene,***) de asemenea şi 
a literaturii spaniole,****) pentru o scurtă perioadă ; 
şi, mai tîrziu, în măsură mai mică, a celei 
.germane.*****) 

Influenţa literaturii engleze asupra literaturilor 
europene a fost la rîndul ei mare : cu scăderi şi 
apogeuri în diferite epoci, în veacul al XVIIMea 

*) T. G. Tucker: The Foreign Debt of English Litera
ture, pg. 5—116. 

**) Ibid. 253 şi urm. 
-***) Ibid. pg. 136—216. 

****) Ibid. pg. 217 şi urm. 
*****) Ibid. pg. 231 şi urm. 
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şi al XIX-lea au fost timpuri cînd, se poate spune, 
că ea stăplnea în Europa*). Cu dispariţia marilor 
scriitori ai epocii reginei Victoria, influenţa ei 
scade, cedlnd locul Franţei. 

Franţa şi-a stabilit reputaţia că are talentul de 
a propaga ideile, pecînd Anglia e... insulară. In 
adevăr, ideile Revoluţiei Franceze s'au răspîndit 
din Franţa, dar pentru Anglia ele erau lucruri 
de mult cunoscute. Mai mult : Voltairianismui 
n'ar ii existat, dacă Voltaire n'ar fi trăit trei ani 
în Anglia ; Rousseau şi Diderot datoresc foarte 
mult filozofiei lui Locke şi inspiraţiilor literare 
din Richardson ; iar „L'Esprit des Lois" al lui 
Montesquieu e tot atît de mult pătruns de spiri
tul libertăţilor engleze, caşi .întoarcerea la na
tură" a lui Rousseau de iubirea de natură a 
Englejilor. E greu de determinat care e partea 
originală a lui Rousseau, în marea mişcare de 
regenerare a Europei ce pleacă dela el. Veacul 
al XVIlI-lea pană la Revoluţie, e epoca anglo-
maniei în Franţa ; iar Rousseau datoreşte atît de 
mult influenţii engleze, şi are o psicologie atît de 
asemănătoare cu a scriitorilor engleji tipici, şi atît 
de deosebită de a poporului francez, incit, nu 
fără temeiu, unii istorici literari ii pun în rînduL 
scriitorilor nordici.**) 

Dacă Renaşterea clasicismului pleacă din Italia,. 

*) Vezi capitolul următor. 
**) L. P. Do Jullovillo: Histoire de la tongue et de la 

littcrature franţ;aise, voi. VI, pg. 750 şi urm. 
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renaşterea medievalismului romantic pleacă din 
Germania. E poate însă mai exact de dat Ger
maniei, în această mişcare, rolul pe care 1-a a-
vut Franţa în Revoluţia Franceză : de propaga
toare,—nu de iniţiatoare. Innainte de a se începe 
curentul romantismului german, Percy publică 
volumul „The Reliques oî Ancient English Po
etry", iar spiritul vechilor balade engleze şi sco
ţiene, şi geniul lui Shakespeare au scos Ger
mania de subt jugul sclaviei literaturii franceze. 
Din aceste izvoare s'au inspirat Goethe, Herder, 
Burger... Goethe şi Schiller recunoaşteau pe Sha
kespeare de model şi de maestru. Influenţa pe 
care Goldsmith a avut-o asupra sa, Goethe o 
mărturiseşte singur.*) Germania sufere şi ea de 
furor anglicanus, în a doua jumătate a veacului 
al XVIII-lea, cînd Richardson era considerat în 
Germania ca cel mai mare scriitor al omenirii: 
»mai nemuritor decît Homer."**) 

Astfel dacă ideile celor două mari mişcări de 
după Renaştere au fost propagate în Europa de 
franţa şi Germania, ele s'au născut pe pămîntul 
britanic. Amlndouă* au răsărit din două senti
mente puternice, care se găsesc dominante în viaţa 
Publică şi privată a poporului englez caşi în 
viaţa lui ideală cuprinsă în limbă şi literatură : 
lubirea de libertate şi de natură. Legătura între 

*) Henry Morley: English Writers, Vol. I, pg. 107—108. 
. *) Joseph Texte: Jean-Jacques Rousseau et les ori-

S'nes du cosmopolitisme litturaire, pg. 179 şi urm. 
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dînsele este atît de strînsă încît de multeori ele se 
identifică ori se simbolizează în versurile poe
ţilor. In unul din sonetele dedicate Libertăţii; 
Wordsworth face ca Marea şi Munţii să ridice 
imnuri Libertăţii: 
. „Două voci sînt; una e a Mării, 

„Alta a Munţilor; fiecare o voce puternică: 
„De amîndouă, din epocă în epocă, tu ai fost 

desfătată, 
„Ele au fost muzica ta aleasă, o Libertate!" *) 

*) Two Voices are there; one is of the Sea, 
One of the Mountains ; eacli a mighty voice : 
In both from ago to age thou didst rejoice, 
They were thy chosen music, Liberty! 

http://CIVtt.IZA.TlA


VII 

Relaţiuni între literatura engleză şi 
literaturile continentale 

Produsele minţii omeneşti ce formează litera
turile diferitelor popoare,— din ţări şi epoci deo
sebite,—nu sînt simple creaţii disparate, eşite 
accidental, numai din puterea spontană a gemu
lui creator. Teoria generaţiei spontanee n'a putut 
fi verificată în ştiinţă ; şi, religia creştină s'a ex
pus să scoboare pe Sîîntul Spirit din Cer ca să 
poată da un nimb divin Mintuitorului, şi-o origina
litate imaculată fecioarei născătoare. Nici capul 
îrămîntat al lui Jupiter n'a putut naşte pe stră
lucitoarea Minerva pană ce sîrguitorul Vulcan n'a 
izbit cu securea. 

Nimeni nu poate spune căror împrejurări se 
datoreşte capricioasa apariţie a geniilor : orbitele 
lor ştiinţa n'o poate calcula cu precizie, ca pe a 
meteorilor cereşti; şi, fără colaboraţia lor, o litera
tură nu poate străbate în Pantheonul marilor lite
raturi, prin acele opere la care culoarea naţională 
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şi a epocii nu sint decît încrustări pe nestră
mutatul fond etern al umanităţii. 

Dar geniu creator, in primul loc, înseamnă 
receptivitate şi capacitate mare de absorbire, nu 
o minune ex niliilo. Personalitate nu înseamnă 
decît o anumită putere de asimilare, de combi
nare şi transformare a energiilor infinite ce ra
diază din lumea şi viaţa actuală, şi stau închise 
în tezaurele de cultură ale trecutului sub sigilul 
marilor dispăruţi. 

Originalitate nu e o putere de creaţie inima-
nentă : o astfel de însuşire absolută nu există,— 
cînd ea e invocată atunci poartă alt nume. Cele 
mai mari genii ale omenirii sînt acele care au 
primit mai mult şi mai din adinei depărtări razele 
de lumină ; de aceia marii scriitori sînt şi mai 
cu înţeles reprezentativi şi mai trainici ; pe cînd 
scriitorii care n'au absorbit decît luciul suprafe
ţelor apropiate nu pot ajunge faruri de lumină, orice 
culoare originală ar adăuga personalitatea lor, ca 
o nouă existenţă în seria fenomenelor naturale. 

Ceiace cel mai mare scriitor aduce nou în o-
pera sa nu e decît numai o mică contribuţie faţă 
de ceiace el datoreşte. E drept că fără „seînteia 
divină" marile energii adunate zac inerte, dar 
totodată e adevărat că „seînteia divină" nu face 
decît să aprindă, — nu să hrănească, „lesfeux de 
nos foyers", cum spune Voltaire. 

Ceiace-i adevărat în psicologia personală a 
scriitorilor e adevărat şi'n dezvoltarea literaturi-
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lor tuturor popoarelor : „Presque tout est imi
tation", exclamă marele scriitor citat, dacă nu cu 
dreptate desăvirşită, fără îndoială cu mult înţeles. 

„Dacă Voltaire datoreşte mult Angliei, Dide
r o t îi datoreşte încă mai mult. Mai general : dez
vol tarea literaturii noastre în veacul al XVIII-
.,lea nu se poate explica în întregime decît dacă 
„o comparăm cu literatura engleză. In definitiv, 
»se pare, că literaturile epocii moderne, — ş i 
»poate ale oricărei epoci,—nu se dezvoltă şi nu 
„propăşesc fără împrumuturi şi imitaţii: imitaţie 
»a antichităţii, ca în Franţa in veacul al XVII-
»lea, — împrumuturi din literaturile vecine, ca în 
«Germania in secolul al XVIII-lea. Pentru a face 
»să se nască opere originale, e nevoe de un hu-
*nius compus din elemente de provenienţă deo
s e b i t ă " •). 

N'am enunţat o teorie, ci am expus constată
rile unui cunoscut cercetător specialist. Atît de 
strînsă apare legătura între epoci şi între ţări, în 
dezvoltarea literaturii fiecărei ţări în parte, încît 
Punctul de vedere strici naţional, în cercetări de 
istorie literară, nu corespunde totdeauna cu punctul 
de vedere exact ştiinţific. Studiul unei literaturi 
naţionale nu trebue privit decît ca un capitol al 
•fiarei literaturi universale. 

Operele literare, caşi ideile şi curentele lite-
r a r e , nu recunosc bariere politice şi naţionale 

Joseph Texte : Etude de literature europoenne, pg. 17. 
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decit cind sînt slabe şi superficiale. Născute Fatal 
din complexul vieţii naţionale ale unei ţări, ele, 
cu cît slnt mai viguroase, cu atlt ajung mai in
ternaţionale: au putere mai mare de circulaţie 
peste hotare caşi peste epoci; şi, astfel de inva
zii nicăiri nu au făcut rău, deşi tn unele locuri şi 
timpuri pot stîrni furtuni de protestare. 

Diferitele popoare se deosebesc prin caracte
ristice naţionale pe care literaturile lor le prind 
şi le fixează ; dar cu cît scriitorul pătrunde mai 
adînc în sufletul omului şi in înţelesul vieţii, cu 
atît aceste deosebiri rămîn estompate In umbre, 
de marea lumină care vine din regiunile ce sînt 
aproape aceleaşi pretutindeni şi totdeauna. Lite
ratura care izvorăşte din asemenea profunzimi e 
mai mult decît naţională: ea reprezintă sufletul ş' 
viaţa omenească din toate ţările, din toate epocile. 
Shakespeare e produs de Anglia, Sntr'o epocă 
anumită, dar aparţine tuturor ţărilor şi veacurilor 
de după el, pentrucă a pătruns, prin viaţa epo
cii lui, înţelesuri fără epoci şi fără hotare. 

Cind ridicări de nivel se produc in rîndul 1'* 
teraturilor deosebitelor popoare, prin însuşi acest 
fapt o tendinţă de absorbire, de influenţare ş1 

imitaţie se naşte în literaturile cu putere de viaţă, 
ce au rămas în urmă. Literaturile ce nu mani
festă această tendinţă nu dau dovadă de naţio-

nalism înţelept, ci de lipsă de acea vitalitate 
robustă care îndeamnă la absorbire cu încredere 
in puterea proprie de asimilare. 
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Marele Gaston Paris, vorbind de literatura 
franceză, formulează în cîteva cuvinte o adevă
rată teorie de politică literară, pentru orice ţară : 

„A cunoaşte şi a înţelege tot ce este mare, 
«frumos şi nou dincolo de hotare, a folosi, fără 
»a imita, a asimila, a transforma după firea ei 
«proprie, a-şi păstra personalitatea lărgind-o şi 
»a fi astfel totdeauna aceiaşi şi totdeauna in 
«schimbare, totdeauna naţională şi totdeauna eu
ropeană, e (pentru o literatură) a-şi dovedi ti-
«nereţa şi forţa vitală, a-şi asigura un viitor de 
„reînoire şi de influenţă in afară." 

Originalitatea unei literaturi nu exclude ideia 
împrumuturilor ei din altele. Nici o literatură 
mare modernă n'a ajuns la maturitate decît după 
nenumărate influenţi străine, —şi cu toate aceste 
fiecare îşi are originalitatea şi fizionomia ei bine 
definită. 

Uneori influenţile între literaturi sînt pricinuite 
de factori pur literari ; alteori sînt determinate 
Şi de cauze cu totul străine de literatură. O do
minare ori a cucerire politică totdeauna atrage 
c " sine o influenţă ori o tiranie literară. 

Vom urmări în linii mari unele din relaţiu-
nile literare dintre Anglia cu ţările continentale, 
iară a tăgădui originalitatea naţională a vreuneia 
din aceste literaturi. 
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Dela cucerirea normandă pană cătră sfirşitul 
veacului al XlV-lea, influenţa literaturii franceze e 
atît de covîrşitoare în Anglia, încît nici puternicul 
şi originalul geniu al lui Chaucer nu i se poate 
substrage. Primele opere ale celui dintăiu mare 
poet englez nu sînt decît mşte imitaţiuni ale tru
verilor franceji, iar titlul lui de glorie in faţa con
temporanilor era că a tradus faimosul „Roman 
de la Rose". 

Pentru această traducere, lipsită azi de orice 
valoare literară, el a fost cinstit de epoca lui 
cu celebritatea, fără răsunet azi, de a fi „marele 
traducător, nobilul Geoffrey Chaucer". Intr'un 
timp cînd Anglia nu scăpase încă de îndelun
gata şi profunda influenţă franceză, ce-şi avea 
origina într'o cucerire politică şi'n superioritatea 
culturală a Franţei ; într'o epocă cînd scriitorii 
doritori de nemurire nu credeau că şi-o asigură 
scriind în limba engleză; cînd însuşi „moralul 
Cower" prefera limba franceză şi latină celei na
ţionale,—nu-i de mirat că a traduce din limba 
stăpînilor era un lucru mare şi nobil. 

Posteritatea a ridicat pe Chaucer pană la înnăl-
ţimea lui Shakespeare, nu însă ca traducător al 
trubadurilor franceji, ci ca autor al capodoperei 
neperitoare „Canterbury Tales". 

Dar numele lui Chaucer are un înţeles atît 
de comprehensivi 

Reprezentant clasic al caracteristicelor geniu
lui naţional, el înseamnă totdeodată urmele a 
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două influenţi străine în istoria dezvoltării litera
turii engleze. Dacă întăia perioadă a activităţii 
lui literare ilustrează strălucit şi final continui
tatea influenţii franceze, scrierile sale de după 
călătoria în Italia, —inspirate atît de aproape şi 
de intens de trinitatea marilor premergători ai 
Renaşterii, —marchează adînc, in literatura en
gleză, data începutului influenţii lui Dante,Petrarca 
şi Boccaccio. Această Inrîurire,—care se prelun
geşte crescînd prin Renaştere,—a lăsat încă două 
nume mari în istoria literaturii engleze : Ariosto 
şi Tasso. 

Fană după jumătatea veacului al XVII-lea,— 
dela Chaucer la Milton,—toţi marii scriitori ai 
Angliei, cu toată originalitatea lor netăgăduită în 
isioria literaturilor comparate, datoresc mult în-
rîuririlor marilor maeştri ai Italiei. Imaginaţia a-
prinsă a sudului, şi tradiţia disciplinii literare a 
culturii latine din Italia sînt absorbite, în această 
epocă, de cea mai mare din literaturile nordice. 
Chaucer datoreşte mult, mai cu seamă lui Boc
caccio ; Wyatt şi Surrey,—creatorii sonetului en
glez,—atlt de rnult lui Petrarca. Şi, în rîndul 
acelor puţine mari capodopere ale literaturii uni
versale n'-ir putea sta astăzi „Faerie Queene" şi 
"Paraclise Lost" dacă Spenser n'ar fi fost aju
tat de Ariosto şi Tasso, iar Milton de Dante. în
suşi Shakespeare nu poate fi ingrat faţă de in-
fluenţa italiană. 

Chaucer stă ca un far, izolat şi mare, între 
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sfirşitul şi începutul a două epoci literare, des-
chizînd totodată, prin „Canterbury Tales", e-
poca modernă a literaturii engleze, ce nu-şi gă
seşte reprezentanţi de aceiaşi valoare declt peste 
o sută cincizeci de ani, în Spenser şi Shakes
peare. Lumina ce el o răspîndeşte în literatura 
engleză porneşte tot atît din crepusculul evului 
mediu cît şi din aurora timpurilor moderne. Chau
cer delimitează hotarul unde o epocă istorică de 
civilizaţie apune şi o alta nouă se arată. 

Tradiţia clasicismului antic totdeauna a găsit 
reprezentanţi in Anglia ; şi chiar în epoca ex
traordinarei expansiuni a dramei naţionale, tea
trul clasic îşi găseşte un reprezentant mare în 
Ben Jonson. 

Influenţa literaturii clasice greceşti datează în 
Anglia din epoca întemeerii minăstirilor,—din pe
rioada anglo-saxonă a istoriei literaturii engleze ;. 
şi, fie în mod direct ori indirect, ea n'a încetat 
pană azi să se exerciteze asupra literaturii en
gleze. Dintre literaturile moderne niciuna nu se 
resimte atît de mult de această influenţă ca lite
ratura engleză. Studiul literaturii greceşti aproape 
totdeauna a fost mai în floare în Anglia decît pe 
Continent: in veacul al XV-lea reputaţia Angliei 
în această privinţă îl face pe celebrul Erasmus 
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din Rotterdam să vie la Oxford, anume pentru 
a învăţa greceşte.*) 

Influenţa literaturii latine a străbătut atit de 
intim în însăşi substanţa literaturii engleze, încît 
de multe ori cu anevoe se poate specifica par
tea ei în operele marilor scriitori. Creştinismul 
a contribuit mult la susţinerea acestei influenţi; 
precâderea ce se dă şi astăzi clasicismului în 
învăţăm!ntul superior din Anglia ii asigură încă 
continuitatea. 

Dar mai veche şi mai adîncă decît orice altă 
înriurire asupra literaturii engleze e cea ebraică, 
desăvîrşită exclusiv printr'un singur factor,— prin 
creştinism. Toate literaturile creştine se resimt 
de ea, dar niciuna atit de profund ca cea en
gleză. 

„Literatura noastră engleză n'ar fi putut fi ceia-
»ce este, dacă substratul sufletesc şi atitudinea ei 
«morală ar fi altele decît ceiace sînt. Şi a-
„ceste au fost determinate în cea mai mare 
«parte de Vechiul Testament al Ebreilor". 

„Inchipuiţi-vă pentru un moment că Biblia n'ar 
wfi existat; că niciun Englez n'ar fi cetit vreo-
wdată un singur rînd dintr'însa ; că noţiunile reli
gioase pe care ea le cuprinde n'ar fi fost ex
primate aşa cum sînt. E evident că chipul 
«nostru de a privi viaţa şi lumea suprasensibilă, 
«maximele noastre de conduită, idealurile şi as-

*) J. Wells : Oxford and Oxford life, pg. 18. 
17 
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„piraţiile noastre ar fi cu mult deosebite de cele 
„ce le avem astăzi. Literatura unui popor 
„este expresia sufletului lui. Să ni se dea 
„un alt suflet, şi expresia lui va arăta aceas-
„tă schimbare. Nu putem despărţi literatura 
„de concepţiile morale şi de tonul moral, şi, 
„prin urmare, într'un înţeles, Ebreii au In-
„rîurit literatura noastră mai mult decît toate 
„celelalte influenţi combinate la un loc. Şi Intre 
„influenţa Bibliei şi a oricărei alte opere există 
„această evidentă şi foarte importantă deose-
„bire : ideile din Biblje au pătruns în cea mai 
„elementară, mai fragedă şi mai plastică parte a 
„sufletului nostru. Ne naştem în ele, creştem prin 
„ele, —ele fac parte din natură pentru noi. Sufle
t u l şi mintea Englezului sînt acum în parte 
„formate din ideile şi idealurile Ebreilor. Acest 
„fapt e atit de evident eă nu-i nevoe de a-1 ur-
„mări mai departe. In alte literaturi noi am cău
t a t modele de imitat şi idei de împrumutat ; 
„cu literatura biblică însă ne-am impregnat în
t r e a g a noastră cugetare. 

„Dar există şi un efect pur literar al Bibliei. 
„Cine poate măsura puterea imensă cu care ima
g i n i l e şi fraza biblică,—ceiace se numeşte stil 
„biblic ori ebraic,—au influenţat stilul scriitori
l o r engleji?... Intriadevăr, dacă am ceti pe scri
i tor i i noştri mai mari, eu creionul în mînă, şi 
„am însemna cuvintele, imaginile şi construc
ţ i i l e pe care le simţim că vin conştient ori 
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"inconştient din versiunea engleză a Bibliei ebra
i c e , am răminea uimiţi cît de mult din puterea 
»Şi dignitatea pur literară, o singură carte numai 
»a adaus limbii noastre... Trebue să recunoaştem 
»că atit în privinţa stilului cît şi a sentimentului 
imoral, influenţa unei singure cărţi ebraice e 
»'âră paralelă. In acelaşi timp scrierile în ver -
* s uri şi proză care şi-au găsit titlurile, subiec
tele, suggestiile ori inspiraţiile lor în Biblie 
»Wmează o listă ce nu se mai sîirşeşte".*) 

Pană la jumătatea veacului al XVII-Jea, cînd 
ijeste toată Europa începe să domnească suve
ranitatea literară a Franţei, literatura engleză şi-a 
as>rnilat şi alte elemente din literaturi cu mai 
latină strălucire, şi cu o expansiune de mai mică 
densi tate şi de mai scurtă durată decît a lite-

a turilor clasice, a celei franceze şi italiane ori a 
bibliei. 

•Am amintit de literatura truverilor şi a trubadu-
l l o r iranceji, care era încă în floare în Anglia 

P e timpul lui Chaucer,—cînd începe să se cunoască 
? 1 literatura italiană. 

Ciclul arthuric,—cu personagiul legendar al 
^gelui Arthur şi cu misterele cavalerilor „Mesei 

iotlinde\ — ara{& că, pe lîngă contribuţia etnică,— 

t „ J T - ( )- Tucker: The foreign debt of English Litera-
r e ' Pg- 253 şi urm. 
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pe care Celţii au dat-o în aşa de mare măsură, 
substratului amestecat al poporului englez, ii» 
perioada istorică de înnainte de cucerirea nor
mandă,—renaşterea literaturii bardice din {ara 
Galilor, în veacul a Xll-lea, a suggerat noi ins* 
piraţii literaturii engleze, — după cum a aprins 
imaginaţia celei franceze. 

De asemenea, numele lui Havelock şi al Ke' 
gelui Horn arată o influenţă ce vine din litera
turile scandinave ; dupăcum povestirile isprăvi
lor lui Alexandru cel Mare îşi trimet ecoul 1° 
literatura engleză medievală din îndepărtatul 
Orient. 

Nici literatura spaniolă nu şi-a trăit perioada 
ei de aur fără să influenţeze dezvoltarea literaturii 
engleze ; şi, nemuritorul Don Quixote, încetaţi" 
nit in toate literaturile, şi-a plîns nobilele lu l 

deziluzii şi'n literatura engleză. Vulgarul «"* 
dibras a căutat chiar să-1 imiteze. 

Singură literatura germană, care,—lucru într'a-
devăr surprinzător,—îşi atinge maturitatea literara 
atît de tîrziu, aproape n'a avut nici-o influent» 
asupra literaturii engleze, pană în pragul secolul111 

al XIX-lea. E, fără îndoială, uimitor că poporu* 
german, care dă dovezi de atita putere intelec
tuală, n'a produs nici o operă literară de v a ' 
loare europeană pană spre începutul veacului a 
XIX-lea. Pe cind Italia începe să prevestească 
atît de strălucit Renaşterea, de pe la începui 
veacului al XIV-lea ; cînd, în veacul al XVMe a ' 
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in mijlocul celei mai bogate eflorescenţi literare 
din Europa, Anglia culminează cu Spenser, 
Shakespeare şi Bacon, Germania,—care In alte 
domenii a putut produce mai tîrziu pe Beethoven 
Şi Kant,—aşteaptă pană spre începutul secolului 
al XlX-lea pe autorul lui Faust. 

înflorirea literaturii germane, în perioada ei 
europeană, se reduce numai la scurta epocă din
tre 1770—1820, cînd numele lui Lessing, Shiller 
Ş1 Goethe întră în toate literaturile. 

Apoi, pe cînd în cîmpul literaturii europene, în 
]urul lui Dante, Shakespeare, Milton, Goethe, 
Scriitori aproape de mărimea acestor luceferi, 
V l n în legiune din toate ţările mari, călcînd ho
tarele veacurilor, Goethe rămîne izolat între con
temporanii lui, neînţeleglnd de sigur pentruce 
Şoviniştii germani îi trimet pe Luther. Poate 
^ e ' n e ar fi mai bine ales, mai cu seamă că e 
ad>nis in literatura europeană,... unde ride atît 
^ luminos de obtuzităţile gravilor săi compa
trioţi, 

afluenţa Germaniei e mare acum în întreaga 
t U r opă, nu numai în Anglia, dar numai în do
meniul ideilor filozofice şi-al ştiinţilor. Contribuţia 
e i la literatura fără hotare a omenirii e nemă-
S u r at mai săracă decit a celorlalte ţări mari de pe 
Continent. 



2 6 2 DIN CIVILIZAŢIA ENGLEZX 

Relaţiunile literare dintre Anglia şi Franţa au 
un caracter aproape permanent, dela Cucerire 
pană azi. Situaţia geografică şi împrejurările is
torice au apropiat aceste ţări în chip firesc. I1* 
cursul atîtor veacuri de raporturi literare, între 
cele două ţări de pe ţărmurile opuse ale Canalu* 
lui Mlnicci, se pot distinge perioade bine definite 
prin caractere cu totul deosebite. 

Aslfel întâia perioadă a influenţii franceze W 
Anglia, ce începe odată cu cucerirea normandă 
şi ţine pană la Chaucer, nu se reduce numai la 
o simplă influenţă literară. Ea este mult m a l 

complexă şi mai adîncă. Drept vorbind litera
tura engleză, în înţelesul de literatură cultă, nic? 
nu există în acest timp. . 

Literatura anglo-saxonă apusese odată cu Ad' 
fric, spre sîirşitul veacului al X-lea, şi Angl'3-

nici nu are o limbă literară pană la Chaucef--
Această limbă literară, fără de care literatura en
gleză modernă cultă n'a putut să se nască, e fa' 
urită prin colaboraţia atît de intensă a limbii frai1' 
ceze, încît ea li procură aproape jumătate d"1 

lexic. Intăia perioadă de influenţă literară a Frai" 
ţei peste Canal nu-i, de îapt, o perioadă de influ' 
enţare a literaturii engleze prin cea franceză, ci*M 

o perioadă de expansiune, a literaturii franceZe 

in ţara Anglo-Saxonilor. Ea e urmarea fatala 
unei cuceriri militare violente şi a unei stăpîn!f 
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politice brutale. Attta dispreţ aveau cuceritorii 
Eranceji faţă de poporul cucerit din Anglia şi 
prin urmare şi de limba lui, încît chiar în actele 
guvernanţilor de pe la sîîrşitul veacului al XII-lea 
se găseşte imprecaţia : „Să ajung Englez de voiu 
face aceasta"*), ca o garanţie de a nu călca an
gajamentele luate solemn. 

Dela Chaucer pană pe la jumătatea veacului 
al XVlI-lea, literatura engleză se dezvoltă subt 
influenţa celei mai mari literaturi din Europa în 
acea epocă : literatura italiană. Influenţa aceasta 
este pur literară. E lipsită de sprijinul unei ti
ranii politice, şi-i impusă, pe de o parte, de pute
rea de expansiune a literaturii italiene, ce rezultă 
din superioritatea ei ; iar pe de alta, de puterea 
de absorbţie a tinerei şi viguroasei literaturi en
gleze moderne, care începe printr'un geniu atît 
de mare ca al lui Chaucer. 

Aceasta este cea mai puternică influenţă lite
rară, în înţelesul de literatură la literatură, pe 
care a suferit-o Anglia vreodată, şi-i şi cea mai 
fericită: din îmbinarea spiritului nordic cu cel 
sudic în Anglia, s'a născut epoca Elizabetei. A-
ceastă contopire fixează pentru totdeauna carac
terul literaturii engleze care, deşi e literatura u-
nui popor de origină teutonică, se deosebeşte atît 
de profund de literatura germană. 

*) T. R. Lounsbury: History of the English Language, 
Pg.54. 
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Raporturile politice duşmănoase dintre Anglia 
şi Franţa, in timpul războiului de-o sută de 
ani, apoi strălucirea Renaşterii italiene slăbiseră 
mult influenţa franceză în Anglia. îndată însă 
ce fluxul literaturii italiene, care inundase Întreaga 
Europă, se retrage, literatura franceză îi ia lo
cul. Franţa, dintre toate ţările de pe Continent, 
ştie să se folosească mai mult de moştenirea li
terară a Renaşterii italiene. 

Franţa, după întărirea monarhiei absolute po
litice între propriile ei hotare, reuşeşte să-şi in-
temeeze, în veacul al XVII-lea, o adevărată do-
minaţiune literară in toată Europa. Cea mai mare 
strălucire a clasicismului francez corespunde cu 
culmea absolutismului monarhic. După cum Lu
dovic al XlV-lea găseşte formula politică de gu
vernare în l'etat c'est moi, Boileau, se poate 
spune, impune literaturii europene formula (a 
litleraiure c'est vioi. 

Literatura întregului Continent trăeşte în atmos
fera clasicismului francez, pană aproape de pra
gul Revoluţiei Franceze. 

Influenţa literaturii clasice franceze asupra ce
lorlalte literaturi continentale e mult mai puter
nică decît a literaturii italiene. In Anglia însă 
clasicismul, sau mai bine zis pseudo-clasicismul 
francez, n'a avut decît o influenţa parţială şi su
perficială ; şi, nici nu se poate compara cu pro-
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îunda şi îndelungata influenţă a marilor scriitori 
italieni. 

Absolutismul Regelui-Soare a creat o literatură 
strălucitoare, care orbea prin eticheta ei literară, 
«aşi Curtea Regelui şi caşi Grădinile dela Ver
sailles, prin artificialitatea lor artistică. 

Cei care doreau să fie admişi în societatea 
«are dădea tonul in Franţa lui Ludovic al XlV-lea 
trebuiau să îmbrace haine brodate în fir şi ca
tifea, să poarte peruci pudrate, să-şi boiască hu
sele şi să-şi fardeze faţa; trebuiau să păşească 
într'un anumit chip pragul palatului şi să vor
bească după regule fixe. Pentru această socie
tate scriu marii scriitori clasici ai Franţei, şi 
Pentru a nu ofensa sensibilitatea ei literară, Boi-
leau le prescrise regule severe. Literatura trebue 
s a placă prin măsură, proporţie, muzică, nu să 
zgudue prin zbucniri de simţire sinceră. Per
sonajele create de scriitori trebue să (ie buni 
actori, nu oameni adevăraţi. Nici pe scenă nu-i 
Permis eroilor să se poarte după firea lor, trebue 
s â ştie şi ei că există un cod, şi numai acesta 
*1 interesează pe public. Risul, plinsul, gestul, 
a]ung potriviri, nu expresii. Se trăeşte frumos şi 
S e moare decent pe scenă ca la o adevărată pa
radă dată pentru oamenii bine crescuţi. Simţirea, 
Pasiunea, vijelia sufletească n'au ce căuta în artă, 
dacă nu încap în formule prestabilite şi nu ţin 
seamă de etichetă. Omul trebuia să se supue 
S l el la procesul ce făcuse caşi copacii pădurii 
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din Versailles să fie tunşi în forme de bizare pa
seri verzi, pentru a plăcea Curţii şi celor din 
jurul ei. 

Atotputernicia clasicismului francez are ca 
substrat politic şi social o apăsare monarhică, o 
oligarhie rafinată şi îmbătrînită, slugarnică şi pa
razitară, care-şi plasa copiii din leagăn în bugetul 
regelui, cu rangul şi salarul de ofiţeri superiori în 
armata Coroanei, trăind ea singură fără demnitate 
în serviciul palatului, sau ca „hobereaux" la ţară, 
jefuind clasa rurală. E un regim care începe 
să se prăbuşească chiar din timpul domniei Re-
gelui-Soare. In afară, clasicismul s'a sprijinit p e 

acelaşi absolutism monarhic, pe splendoarea ar
tificială a Curţilor şi formalismul solemn al oli
garhiilor. 

Rigurozitatea clasicismului francez, în mar6 

parte, arată mai curînd închistarea senilă decît dis
ciplina severă a maturităţii unei literaturi. 

Spiritul Renaşterii italiene n'a fost atlt de î°" 
cătuşat ca al clasicismului francez. Renaşterea 
pleacă dintr'o ţară unde viaţa, în general, e miş
cată puternic de temperament ; şi, epoca Renaş
terii corespunde cu aurora unei forme nouă ° e 

viaţă socială, pe cînd clasicismul cu sfirşitul uneia 
vechi, aproape în toată Europa apusană. Se sirnte 

tinereţă în Renaştere cu toată reînvierea clasi
cismului vechiu ; e un elan sufletesc şi un ro
mantism literar ca in toate epocile de tinereţă 
ale literaturilor; pecînd clasicismul francez e sa-
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vant de artistic, e rafinat, dar e lipsit de viaţa, 
de spontaneitatea tinereţii. Peruca, fardurile, co
chetăria portului, de pe timpul înfloririi lui, au eşit 
dintr'acelaşi suflet al epocii. 

Marii scriitori ai clasicismului francez erau 
pensionari ai casetei regale; marii scriitori at 
Renaşterii italiene au suferit de multe ori mi
zeria şi exilul. 

Atît însuşirile de rasă ale poporului, cît şi forma 
alcătuirii sociale, în Anglia, nu ofereau clasicis
mului francez un teren destul de larg şi de fa
vorabil. Influenţa lui nu străbate atît de adînc, 
nici nu se face pe o suprafaţă aşa de mare ca 
cea a literaturii italiene, de mai înnainte. Cu toate 
aceste clasicismul francez a făcut cuceriri, deşi 
pentru o perioadă relativ scurtă, şi în literatura en
gleză ; şi aceste cuceriri n'au fost totdeauna in dauna 
dezvoltării literaturii engleze. In ce priveşte stilul 
şi elasticitatea limbii, —adică tecnica artistică a 
literaturii,—această influenţă i-a folosit. 

Pe Continent influenţa clasicismului francez are 
un caracter mai absolut şi mai dăunător, şi du
rează dealungul secolului al XVII-lea şi întăia 
jumătate a secolului al XVUI-lea *), — pe unele 
ţări aproape 5năbuşindu-le. .Starea literaturii ger-

*) L. P. de Juleville : Histoire de la langue et de^alit-
toraturo franţaise, voi. Vf. pg. 739 şi urm. 
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mane, înnainte de renaşterea marilor ei romantici, 
poate arăta partea rea a influenţii clasicis
mului francez asupra unei literaturi străine. In 
special teatrul clasic francez cucereşte pretutin
deni scena pe Continent, iar Boileau ajunge su
veranul literaturii europene. 

Dryden şi Pope sînt reprezentanţii de întăia 
mărime ai acestei perioade de influenţă a clasi
cismului francez, în Anglia ; dar spre deosebire 
de alte ţări, Corneille şi Racine n'au fost nici
odată mult apreciaţi de publicul englez ; influ
enţa lui Boileau însă asupra stiliştilor a fost 
într'adevăr mare. Cultul excesiv al formei, de 
multeori a răcit inspiraţia artistică la scriitorii 
•engleji din această epocă, dlndu-i un caracter de 
artificialitate artistică, ce formează caracteristica 
•clasicismului francez, în special. 

Nici prin origină, nici prin însuşiri, curentul lite
rara! pseudo-clasicismuluinuse putea râspîndiprea 
mult în Anglia ; el reprezintă in special gustul 
literar al cercurilor superioare şi al Curţii, nu un 
curent literar naţional cu rădăcini adînci în su
fletul poporului ca romantismul, ce începea să 
crească la umbra lui în straturile sociale mijlocii 
ale burgheziei. 

.Anul 1660 e data Restauraţiei: a reîntoarce
rii la tronul Angliei a Stuarţilor. Acest an se ia 
de obiceiu ca dală şi a Introducerii în Anglia a 
clasicismului francez : Carol al II-lea aduce cu 
el, din Franţa, toate gusturile şi obiceiurile Curţii 
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franceze. Catolicismul Stuarţilor apoi apropie tot 
mai mult Curtea engleză de cultura franceză şl 
o îndepărtează necontenit de simpatia tării, pană ce 
la 1688, prin Marea Revoluţie engleză,—o revo
luţie fără vărsarea de sînge a Revoluţiei Franceze, 
dar aproape cu acelaşi adînc înţeles istoric,— 
Anglia păşeşte pragul Istoriei contemporane, cu 
o sută de ani înnainte de Franţa. Clasicismul con
tinuă însă pe timpul reginei Anna, care, ca o 
descendentă a Stuarţilor, cu gustul format prin-
tr'o educaţie franceză, i-a acordat înnaltul său 
patronaj : aşa numita „auguslan age* e inspi
rată de clasicism. 

Există totdeauna un substrat complex social 
la baza marilor curente literare : un popor, o-
clasă socială, o epocă istorică... vorbeşte prin ele. 
Răspîndirea clasicismului francez, aproape în 
toată Europa, nu se explică numai printr'o simplă, 
contagiune literară: aceiaşi clasă socială domi
nantă, care ajunsese la regimul absolutismului 
monarhic al Regelui-Soare, caracterizează pre
tutindeni faza evoluţiei istorice a Europei apu
sene, pană la Revoluţia Franceză. In Anglia, ţara 
care de veacuri e înnaintaşa tuturor ţărilor în 
drumul istoric al popoarelor, substratul social al 
clasicismului, care e acelaşi cu al monarhiei ab
solute, era mult mai slab decît în alte ţări : de 
aceia şi puterea, durata şi fizionomia curentu
lui clasic se deosebesc aici în mod caracteristic. 

In Anglia, eu o sută de ani înnaintea Franţei 
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începe să se formeze clasa societăţii care va da 
•o bază socială atit Romantismului literar cît şi 
libertăţilor constituţionale, în toată Europa. Cla
sicismul şi Romantismul sînt îapte europene, deşi 
nu sînt aceleaşi în toate ţările. Identitatea ar fi 
absurdă, căci ar cere exclusiv numai imitaţiunea 
literară ca obîrşie a unui curent literar. La baza 
Clasicismului însă, pretutindeni stă înţelesul isto
ric al formulei l'etat c'est moi, precum la temelia 
Romantismului din toată Europa se găsesc Drep
turile omului. Să nu uităm că un curent literar, 
o şcoală literară, caşi o operă literară, e o ex
presie sufleteasca, nu numai un procedeu de tec-
nică artistică. Acolo unde s'a născut un curent 
literar,—cum a fost clasicismul în Franţa şi Ro
mantismul în Anglia, —el a izvorît dintr'o anu

mită complexitate sufletească, căreia îi serveşte 
ca mijloc de expresie; acolo unde a emigrat, 
n'a fost prins numai prin imitaţie mecanică, ci 
s'a prins pentrucă a găsit un substrat istoric în
rudit cu cel din care s'a născut, şi căruia îi poate 
servi ca mijloc de expresie sufletească. 

Acest înţeles au marile influenţi literare între 
deosebitele ţări în diferite epoci: astfel se explică 
pentruce literatura franceză a exercitat o adevă
rată suveranitate în Europa, în veacul al XVII-lea 
şi în întâia jumătate a veacului al XVIII lea ; pen
truce aceiaşi suveranitate a exercitat-o Anglia 
într'al XVIlI-lea şi întăia jumătate a veacului 
trecut, —cînd i se alăturează şi Germania, pentru 
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un sfert de veac ; pentruce influenţa unui curent 
literar caşi a unui scriitor are perioade de creş
tere şi de descreştere, de încetare şi de renaş
tere. Soarta lui Shakespeare în Europa, cu nu
meroasele lui uitări şi reînvieri, poate fi un ex
emplu doveditor. 

împrejurările istorice din orice ţară pot produce 
*°t"maţiuni sufleteşti ce nu se găsesc exprimate 
îr> literatura naţională, dar se găsesc în alte lite
raturi străine. E evident că cercurile societăţii 
^u o asemenea psicologie vor ajunge în mod fî-
resc promotorii influenţilor străine. Folosul aces
tor influenţi, pentru dezvoltarea marii literaturi 
Naţionale a poporului, atirnă însă atlt de valoarea 
'ntrinsecă a literaturii importate, cît şi de pute-
rea /Je influenţare şi de absorbire a literaturii 
s'răine şi naţionale. 

Faza istorică, prin care trece acum literatura 
Poporului nostru, poate servi de exemplu pentru un 
a semenea caz, şi ridică o problemă asupra că-
r eia criticii şi istoricii noştri n'au căzut încă de 
a cord, cu toate că, sau pentrucă, discută atît de 
viu. 

Nici o formă de cultură ori literatură modernă 
n u s'a impus cu atîta putere şi atît de general 
l n Furopa, pană în veacul al XVHI-lea, ca acele 
•eare reprezintă spiritul Franţei moderne. Pen-
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tru celelalte continente, acolo unde civilizaţia a> 
încolţit, influenţa nici a unei ţări europene nu se 
poate acum compara cu influenţa cuvîrşitoare a 
Angliei. In Europa insă, pana în veacul al 
XVIII-lea, Anglia nu întră în concurenţă cu su
veranitatea culturală şi literară a Franţei, -nu
mai asupra literaturilor scandinavice avusese oare
care influenţă. Anglia trăia în „splendida ei 
izolare". 

Revocarea edictului de Nantes, în 1685, care 
are un înţeles mai mult politic cTecît religios, 
dovedeşte în veacul al XVIII-lea, că a însemnat 
o dată epocală şi în dezvoltarea literaturii fran
ceze. Marele act istoric al Regelui-Soare aruncă 
o punte de trecere permanentă peste Canal, între 
Franţa şi Anglia, şi conlribue, în mare mă
sură, la pregătirea Franţei pentru cea mai pu
ternică influenţă străină pe care Franţa şi în
treaga Europă apusană a primit-o vreodată de 
undeva, în timpurile moderne. Literatura, filo
zofia şi ştiinţa engleză pregătesc şi explică în 
Franţa triumful lui Rousseau şi suggerează ide
alurile Revoluţiei Franceze din veacul al XVIII-lea, 
Revocarea edictului de Nantes e inaugurarea a-
cestui epocal proces istoric. Emigranţii franceji 
formează o colonie de peste 80,000 de oameni 
în Londra, care deyin în curînd cei mai mari ad
miratori ai civilizaţiei engleze, şi cei maj prin
cipali agenţi de introducere a influenţii engleze 
peste 'Canal. 
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,Cînd Ludovic al XlV-lea moare în sfîrşit, po-
«porul francez a ajuns aproape nebun de bucu
r ie . . . Era în Franţa o generaţie, care îşi întoarce 
„în mod firesc privirile spre singura ţară unde 
«libertatea se practica. Hotărîrea ei de a o căuta 
„în singura ţară unde se putea găsi naşte acea 
„unire între intelectul francez şi englez care, 
„dacă luăm în seamă urmările ei imense, este 
«cel mai important fapt în istoria secolului al 
,,XVIIl-lea\*) 

iM-me de Stael vede aceiaşi însemnătate epo
cală în puternica influenţă engleză din Franţa, in 
veacul Revoluţiei Franceze. Ea o consideră ca în
tâia mare contopire a literaturii Sudului cu a 
Nordului, ori a spiritului popoarelor latine cu al 
popoarelor germane, într'o nouă literatură, într'un 
nou suflet. Cînd vorbeşte de influenţa lui Rousseau, 
n'o desparte de curentul englez : totdeauna spune 
„Rousseau şi scriitorii engleji". Pe Rousseau îl 
consideră ca fiind sufleteşte un „scriitor nordic', 
care a introdus o „sevă străină" în literatura 
franceză. „La Nouvelle Hdlo'ise", spune tot M-me 
de Stael, „caracterizează geniul unui om, nu 
moravurile unei naţiuni"; şi geniul lui Rousseau 
era in „fondul sufletului său", —un suflet ce nu 
era francez. 

Rousseau, care de o sută cincizeci de ani stă 

*) Buckle: Histoire de l;i civilisation en Angleterre, vol. 
IU, pg. 71 şi urm. 

18 



2 7 4 DIN CIVILIZAŢIA ENGLEZĂ _ _ 

in praful literaturii europene, şi care nu e nu
mai .„-părintele tuturor romanticilor", dar e şi 
.părintele spiritului întregei literaturi contempo
rane", nu era Francez,—nici prin naştere, nici prin 
temperament, nici prin educaţie, nici prin cre
dinţa religioasă: aproape prin toate se apropia 
•mai mult de Engleji. Se născuse, şi trăise peste 
douăzeci de ani in Geneva,—cel mai englez oraş 
de pe Continent. Geneva încă din veacul al 
XVI-lea se umpluse de exilaţii Măriei Tudor ; şi, 
în veacul lui Rousseau, relaţiunile dintre Londra 
şi Geneva erau mai strinse decit totdeauna. Nu
mai limba oficială era franceză, încolo atmosfera 
întreagă a vieţii era engleză.*) Cluburile, biblio
tecile engleze, limba engleză... pretutindeni şi 
azi îs ca in ţara lor de baştină in Geneva. Ma
nierele şi atmosfera culturală sînt şi acum en
gleze în acest oraş, care a dat pe Rousseau, pe 
M-me de Sta(?l, pe Amiel,—scriitori, sufleteşte, atît 
de engleji: prin credinţa, prin temperamentul lor 
stăpînit şi arzător, prin lirismul, melancolia... prin 
acea „tristesse enchanteresse", iubire de natură 
şi regret de trecut, preocupare morală, idealism 
umanitar... tot ce formează fondul sufletesc tipic 
al marilor scriitori engleji, nu numai din veacul 
al XVIlI-lea. Despre toţi aceşti geniali scriitori 
se poate spune ceiace M-me de Stael spunea des
pre ea însăşi : „Naitre Francaise avec un ca-

*) Sismondi: Considerations sur Geneve dans ses rap
ports avec l'An l̂eterre et Ies Etats protestants. 
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ractcre etranger... c'est un contraste qui abime 
la vie". 

Ceiace M-me de Stael afirma despre „La Nou-
velle Helo'ise", Joseph Texte admite pentru în
treaga operă literară a lui Rousseau : 

„S'ar putea spune acelaşi lucru despre toate 
.cărţile lu i : ele nu sînt in tradiţia franceză. O-
„pere ale unui străin, ele contrazic în chip stra-
„niu obiceiurile artei noastre clasice. Ele iau e-
«xact atitudinea opusă : sint negaţia însăşi a clasi
c i smului francez. Ce firesc ni-1 putem reprezenta 
«pe Rousseau în rindul scriitorilor engleji ! Cit 
»de drept e să figureze printre ei prin simţul adînc 
»a! «demnităţii interioare», prin gustul pentru de
t a l i u şi prin observaţia precisă a faptelor mici, 
«prin iubirea acelui home, pe care cu atita pa
s i u n e el 1-a lăudat, prin aspiraţiile sale spre 
«natură — pe care Thomson o descoperise cu 
»treizeci de ani înnaintea lui ! Prin dezvoltarea 
^bolnăvicioasă a eului, ce mult se aseamănă cu 
«Swift ! Ce mult aparţine lui .Milton ori Grav, 
«prin bogăţia poeziei interioare ! Şi prin înclina
r e a spre reveria melancolică, ce aproape e de 
«Shakespeare ! *] 

* 

Rousseau vine la Paris în 1744, iar „La Nou-
Telle Heloise" apare in 1761 : un an memorabil 

, ") Joseph Texte: Jean-Jacques Rousseau et Ies originea 
< l u Cosmopolitisme litteraire, pg. 111. 
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în istoria literaturii franceze, ce corespunde tot
odată cu apogeul anglomaniei în Franţa,—pu
ternica influenţă străină care durează neîntrerupt,, 
cu toată opoziţia lui Voltaire şi-a clasicilor, pănâ 
la Revoluţie.*) 

„Dacă un telescop ca al lui Herschell, spune 
„Garat, şi un cornet acustic de aceiaşi mărime 
„ar tî existat la această epocă, ele ar fi fost în
dreptate spre Anglia mai des încă decit spre 
„lună şi celelalte corpuri cereşti." **) 

„Influenţa engleză a pregătit drumurile pentru 
„revoluţia literară săvirşită de Rousseau."***; 

Generaţia exilaţilor edictului de Nantes fusese 
urmată, in opera ei de propagare a civilizaţiei 
engleze, de doi oameni de talent şi unul de 
geniu: Muralt, Provost şi Voltaire. Aceştia sint 
marii premergători ai lui Rousseau, şi ei au con
tribuit, mai mult decit oricare alţii înnainte de 
Rousseau, a "introduce in Franţa anglomania,— 
pe care Voltaire mai tirziu o combate atit de 
violent şi de exasperat, în numele naţionalis
mului şi al clasicismului. 

Cu'toate aceste anul 1726, cînd Voltaire a tre
cut Canalul, e privit ca o hegiră in istoria l ' ' e ' 
raturii franceze,****) şi : La mort de Cesar, Za'ire> 

*l B. Kalhery: Des relations sociales ct Ii)telleetuel*e 

entre la France "X l'Angleterre, pg. 103 şi urm. 
•*| Joseph Texte : Op citat, pg. 285. 

***) Ibid. pg. 811. 
***'*) B. Hathery: op citat, pg. 99 şi urm. 
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Mahomet, caşi alte lucrări ale lui Voltaire, se re
simt de influen{a „botentotului", ..saltimbancului", 
„canaliei engleze", —calificative ce înlocuesc nu
mele lui Shakespeare in gura lui Voltaire. Ul
timii ani ai vieţii lui Voltaire, înrăiţi de slăbi
ciunile bătrîneţii şi de nesatisfacerea ambiţiilor 
personale prinse în luptele literare, aruncă o 
umbră de micime asupra acestui mare om.*) Cu 
toate aceste : „Nu e nici o îndoială că Voltaire 
-„a contribuit, mai mult decit oricare alt scriitor, 
„din veacul al XVIII-lea, pentru a familiariza 
„Continentul cu Shakespeare".**) 

Rousseau a fost marele refo'rmator al ideilor 
Şi al artei Franţei veacului al XVIII-lea ; însă, 
îără propaganda pentru cultura engleză a emi
granţilor, şi fără vulgarizarea acestei culturi de 
înaintaşii săi, geniul lui Rousseau nu ar fi gă
sit Franţa pregătită pentru noua eră care începe 
«u el. 

Bacon, Locke, Newton, —care ajung cunoscuţi 
Europei întregi cu mult înnainte de Revoluţie,— 
duseseră traduşi şi introduşi în Franţa cu 
mare zgomot de emigranţi, înnainte de ve
nirea lui Rousseau la Paris. Ei detronează pe 

'*) In şedinţa dela 25 August 1776 a Academiei Fran
ceze, d'Alerabert, dupăee sfîrşi să cetească faimoasa scri
soare a lui Voltaire împotriva lui Shakespeare, se apro
pie de d-na Montague şi o întrebă ,,si elie etait fâciiee 
^e tout cela*.—„Du tout, monsieur, je ne suiş pas des a-
'"is de ÎI. de Voltaire", răspunse ea (Joseph Texte). 

**; The Cambridge History of English Literature, vol. 
%, .pg. 287. 
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Descartes şi conduc cugetarea Franţei, caşi a Euro
pei, în veacul al XVIII-lea. —întăiu în mod direct, 
apoi prin „enciclopedişti". Rousseau e elevul lor,— 
în special Lockc îi inspiră idealurile lui sociale. 

In ce priveşte mişcarea literară, clasicismul fran
cez are încă mare putere în Europa, în întăia ju
mătate a veacului al XVIII-lea ; in Franţa însă 
el începe să fie serios concurat de literatura en
gleză, — înnainte chiar de intrarea lui Rousseau în 
Paris. Hărnicia entuziastă a emigranţilor şi a ce
lor trei înnaintaşi mari ai lui Rousseau contribue 
mult la aceasta. 

Voltaire trecuse Canalul în 1726 ca să im-
poarte anglomania; şi, dela 1748 pană la Revo
luţie, curentul englez ajunge aşa de puternic în
cît acelaşi Voltaire vede o primejdie naţională 
în el. 

Cu mult înnainte de a apărea „La Nonvelle He-
loise", 9Anotimpurile* lui Thomson, rNop\ilea' 
lui Young, rElegia scrisă înlr'im cimitir ele 
(ară", — care, dupăcum spune Byron, a plăcut „in
stantly and eternally," —a lui Gray, stîrniserâ en
tuziasmul şi admiraţia pană la lacrimi în rindu-
rile cetitorilor franceji : un sentimentalism, ne
cunoscut literaturii îranceze, era acum sorbit cu 
delir din aceste poeme, care ajung să cucerească 
toată Europa. „Ossian", al lui Macpherson, în
cepe să apară in 1759, şi înnainte de 1763, cind 
publicarea e terminată, celebritatea poemelor a-



LITER.VTOBA ESGLEZi «I CEA CONTl.NKNTAIiX 2 7 9 ' 

tribuite acestui poet gaelic, legendar ori inven
tat, ajunsese mondială. 

Un nou gust literar se arată în veacul al 
XVIII-lea pe Continent, începînd cu Franţa.. In 
această ţară s'a închegat clasicismul, şi tot aici i 
se aduce lovitura de o literatură străină, pe care 
Anglia o produce pentru toată Europa din pra
gul Istoriei Contemporane. 

In toată Europa transformări mari sociale se 
petrec în veacul al XVIII-lea : Revoluţia Fran
ceză nu vine pe neaşteptate. O nouă clasă soci
ală,—care în Anglia căpătase precumpănire poli
tică, şi începuse să-şi exprime simţirile şi aspiraţiile 
într'o nouă literatură, cu un veac înnainte,—în
cepe să influenţeze atmosfera politică şi culturală 
a Continentului. Noul gust literar era simp
tomatic. Furor anglicanus şi anglomania nu e-
rau nişte afectări ori mode trecătoare: Europa 
tinără îşi găseşte în ele expresia propriului ei 
suflet. 

Dintre toate genurile literare, un anumit gen 
convine mai mult gustului public din această e-
Pocă,—romanul : de aceia puţini scriitori pe lu
me au avut o aşa de mare popularitate ca De 
Foe, Richardson, Fielding,—în special Richard
son sfidează orice comparaţie. In Germania, 
e pus alături de Homer. In Franţa, Diderot 
î' dă încă tovărăşia lui Moise, Euripide şi 
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Soîocle; în veacul trecut, Villemain îl declară 
cel mai aproape de Shakespeare ; în veacul nos
tru e recunoscut ca „fondatorul romanului mo
dern" *) şi, „dacă realismul înseamnă arta de a 
da impresia vieţii, Richardson e cel mai mare 
dintre realişti." **) 

Le Sage, Marivaux, Prevost sînt cu totul um
briţi de gloria lui Richardson, în Franţa. Rous
seau se inspiră atit de mult din „Clarissa Har-
lowe", în „La Nouvelle Helo'ise", încît paralelis
mul ce s'a făcut de critici, între aceste două ro
mane, stabileşte în multe părţi compilaţia. Se 
admite că Rousseau, trebue să-şi fi scris roma
nul său cu romanul lui Richardson pe masă. 
Fără îndoială că părinţii sufleteşti ai lui Rous
seau sînt Locke şi Richardson. Nenumărate imi
taţii, compilaţii şi plagiate din „Clarissa Horloive" 
şi „Pamela",—cele două romane celebre ale lui 
Richardson, —apar în Franţa înnainte de Revoluţie, 
dovedind astfel, şi ele, marea înrîurire ce a avut-o 
în Franţa numai unul dintre scriitorii engleji, care 
au exercitat o influenţă asupra literaturii franceze. 

„Richardson a trecut în foţi cetitorii lui Rous
s e a u . Trebue de observat că, timp de aproape 
„un secol, cea mai mare parte dintre discipolii 
„lui Jean-Jacques au fost de asemenea discipo
l i i lui. Toţi romanticii dinnainte sau de după Revo-

*) Ioseph Texte: op citat, pg. '206 
**) Ibid. pg. 210. 
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„luţie au asociat cu pietate numele lui cu al glo
riosului său imitator. 

«Bernardin de Saint-Pierre a învăţat dela el 
„să iubească şi să imiteze pe autorul Clarissei 
„ Andre Chenier îl laudă cu cuvinte pasionate 
»M-me de Stael mărturiseşte că răpirea Cla 
nrissei a fost marele eveniment al tinereţii sale" 
«Oameni de noroi, femei depravate, scria Bal 
„lanche, nu vă atingeţi de cărţile lui Richardson 
«...ele sînt sacre !" Chateaubriand se roagă fer 
„binte lui D-zeu ca gloria lui să renască. Char 
„Ies Nodier admiră caracterele lui „naive şi sub 
„lime". Sainte-Beuve, în primele lui versuri, re 
«cheamă cu emoţiune „Ies purs amours" ale 
^Clarissei şi Clementinei. Lamartine face din 
«Richardson autorul favorit al tinereţii sale. Ge-
«orge Sand se entuziasmează pentru acel pe care 
«Willemain îl numea „cel mai mare şi poate cel 
„mai involuntar imitator al lui Shakespeare", şi 
«despre care Alfred Musset spune că a compus 
«cel dintăiu roman din lume". *) 

Romanul englez, din veacul al XVIIMea, care 
dă un impuls atît de mare literaturii europene, 
e clasificat cu nume deosebite de critici. In ori
ce caz romanul social, realist, naturalist, modern, 

*) Joseph Texte: op citat, pg. S09. 
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al descripţiilor sociale, burghez... e un gen lite
rar nou născut în Anglia,—acolo unde substratul 
istoric pentru o asemenea literatură se închegase 
mai de mult decît pe Continent. Dezvoltarea i-
mensă a acestui gen literar aproape a înăbuşit azi 
dezvoltarea altor genuri, şi el continuă să fie 
cel mai potrivit mijloc de expresie al literaturii 
epocii noastre, pretutindeni in Europa. 

„Dintre toate creaţiile literaturii engleze din 
„veacul al XVIII-lea, cu siguranţă, cea mai ori
ginală e romanul de moravuri burgheze, sau, 
„cum îl numeşte Taine, romanul anliromanesc. 
„In istoria literaturii europene, puţine revoluţiuni 
„se pot compara cu aceia pe care o fac, în acel 
„timp, De Foe, Richardson, Fielding, spirite po
sitive şi observatori care, în locul aventurilor, 
„după moda spaniolă şi franceză, introduc cu 
„curaj studiul exact al societăţii contemporane. 
„Foarte puţine revoluţii, cu siguranţă, au avut 
„urmări atît de însemnate. Nu e o exageraţie a 
„spune despre această „severă cugetare bur
gheză" că, exprimindu-se, a făcut efectul „vocii 
„unui popor îngropat subt pămînt". In toate ţă 
„rile, această voce a fost auzită. In Germania 
„în Franţa, în ţările de Nord şi pană în Italia 
„romanul englez dădu impresia de un gen nou 
.neasemănător cu oricare altul, liber, în dezvol 
„tarea lui uimitoare, de orice model clasic, com 
„plect virgin de orice influenţă tradiţională. Se 
„părea că, în imaginaţia obosită a oamenilor, 
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„Harlowe-ii şi Jones-ii uzurpară locurile ocu-
„pate de veacuri de eroii greci şi latini, ori de 
„paladinii epici. Romanul, acest gen ignorat, sau 
„aproape ignorat de cei vechi, ajunge, cu En-
„glejii, epopeia lumii moderne". 

„Englejii sînt aceia, spune M-me de Stael, 
„care au îndrăznit să creadă cei dintăi că tabloul 
„afecţiunilor private era îndeajuns pentru a in
teresa spiritul şi sufletul omului; că nici cele
britatea personajelor, nici minunăţia întimplări-
„lor nu erau necesare pentru a captiva imagina
ţia, şi că, în puterea de a iubi, se găsea mate
r ia l îndeajuns pentru a reinoi necontenit tablou
ri le, fără a obosi vreodată curiozitatea. Englejii, 
„In sfîrşit, sînt aceia care au făcut din romane 
„opere de morală, unde virtuţile şi vieţile ob-
„scure îşi pot găsi motive de exaltare şi-şi pot 
„crea un gen de eroism." *) 

„Prin acest gen, spune Joseph Texte, Englejii 
„sînt maeştrii oricărui romancier care ţine astăzi 
„condeiul în mînă... Literatura burgheză, adică 
„aproape întreaga literatură a timpurilor mo-
„derne, îşi are rădăcina în romanul englez." **) 

A recunoaşte literaturii engleze o astfel de pa
ternitate e a o pune în fruntea marilor literaturi, 
cu toate că nu ea străluceşte mai orbitor in is
toria universală a literaturilor. 

*) Joseph Texte: op citat, pg. 171 şi urm. 
**) Joseph Texte : op citat, pg. 173. 
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După Revoluţie, influenţa engleză scade în 
Franţa pană după Imperiu. Ceiace nu izbutise 
să facă Voltaire o îac împrejurările politice : e 
o reîntoarcere Ia clasicism în Franţa, după „Di
rectorat", ca o protestare naţională împotriva An
gliei. Shakespeare e huiduit pe scenă,— şi era 
aşa de firesc ca Napoleon să -l urască *). 

Dar după 1827 Shakespeare, cu toate că gă
sise pe Schiller instalat pe scena franceză, cu
cereşte cu desăvirşire teatrul. Influenţa lui Sha
kespeare asupra romantismului francez se simte 
în critică, în imitaţiile nenumărate şi în orienta
rea generală a teatrului. Dumas exclamă: „Am 
^înţeles că, în teatru, totul pleacă dela Shakes-
7,peare, cum în lu:«.nea reală totul emană dela 
„soare". Hugo îl numeşte „l'homme ocean". Vig-
ny şi Musset se inspiră atît de aproape din el, încît 
Sainte-Beuve spune, despre cel din urmă, câ-1 
pastişează. Toţi romanticii franceji au cetit pe 
Shakespeare. 

Influenţa „lakiştilor" asupra romantismului fran
cez, în veacul trecut, e de asemenea din cele 
mai însemnate; puţine influenţi însă au fost atlt 
de puternice, nu numai în Franţa, ca a lui By
ron şi Scott. Musset, care „pastişa" pe Shakes-

*) L. P. de Julevillo : Histoire <le la langue et de Ui 
litterature franţaise, voi. VII, pg. 704 şi urm. 
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peare a fost acuzat că pe Byron îl „plagiază1". 
Vigny, Lamartine, Hugo sînt evident influenţaţi 
de Byron. 

Succesul lui Scott în Europa a fost prodigios.. 
Niciun scriitor în veacul trecut n'a fost atît de 
mult tradus, imitat, plagiat. Standhal a găsit nu
mai în Franţa peste două sute de discipoli direcţi 
ai lui Scott. In Paris, Heine găsea in Salonul din 
1831 peste treizeci tablouri inspirate de romanele 
lui Walter Scott, despre care George Sand spu
nea că „e poetul ţăranului, soldatului, proscri
sului, muncitorului." 

Toţi marii romantici ai Franţei şi ai Europei 
întregi, din secolul trecut, au fost influenţaţi de 
Walter Scott. 

Astfel cînd, după atîtea veacuri de influenţi 
străine, literatura engleză începe să se arate re
cunoscătoare cătră Continent, dărnicia ei nu o 
pune în umbră faţă de nici o literatură din lume-
Astăzi chiar, cînd nu ea ţine întâietatea pe Con
tinent, Shakespeare e cel mai răspindit scriitor 
dramatic în Germania, iar Shelley şi Keats* 
Dickens, Thackeray, George Eliot, Carlyle, Rus-
kin continuă să trăiască pretutindeni pe Con
tinent. 



VIII 

Bernard Shaw 
(„Man and Superman") 

Numele autorului e azi celebru pe Continent, 
şi aminteşte mult răsunetul faimei de altădată a 
scriitorilor, din alte domenii, acum uitaţi: Biich-
ner şi Nordau. E un scriitor la modă. 

Dacă şi Bernard Shaw va avea soarta acestor 
<loi, cine poate spune ? E mare risc să îaci pro
feţii în literatură, dar, de greşeşti, nu poţi face 
erori mai mari decit Voltaire, Goethe ori Matthew-
Arnold. Această tovărăşie măgulitoare a dat cu
raj criticilor,—şi sînt atiţia,—să prezică nemuri
rea ori uitarea apropiată a scriitorului englez. 

Bernard Shaw are farmecul captivant al spi
ritului viu, al parodoxei şi frazei epigramatice,— 
însuşiri ce, de obiceiu, dau mai curînd aripi scri
itorilor britanici să treacă Canalul. Spiritul de 
predicator, care nu lipseşte nici in unul din marii 
scriitori ai Engliterei, şi se găseşte atît de mult 
şi în Bernard Shaw, nu prea are putere de fas-
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cinare pentru popoarele neolatine ; şi, desigur, 
nu lui îşi datoreşte Bernard Shaw celebritatea 
continentală de acum ; deşi, poate, numai el îi 
va asigura intrarea in Pantheon. 

Bernard Shaw, a cărui minte complexă uneşte 
puterea creatoare şi agerimea criticei cu tempe
ramentul de luptător, îşi defineşte singur poziţi-
unea în mişcarea literară, ce nu e alta decit 
cea tradiţională a scriitorilor mari engleji : ste
gar al idealurilor omenirii, nu flaşnetar de car
navaluri şi mascarade literare. In prefaţa piesei 
»Man and Superman", care timp de jumătate 
de an a ţinut neîntrerupt afişul la teatrul intelec
tualilor din Londra,—teatrul Criterion, consacrat 
în timpul din urmă pieselor lui Shaw,—autorul 
spune că această piesă e „o comedie şi o filo
zofie", şi că a căutat înnadins să-i dea calităţi u-
Şoare pentru acei care nu cer nimic de la o 
piesă decit să-şi petreacă plăcut timpul, dar că 
scopul lui e să scrie (în special în Act. III.) o 
nouă carte a Genesei pentru biblia evoluţioniş-
tilor. 

Mărturisesc că piesa cetită cîştigă mult pe lin
gă piesa văzută, cu tot talentul rar al actorilor 
care o interpretau. Bernard Shaw n'are, drept vor
bind, talentul specral dramatic : acela de a pune 
v 'aţă în caractere şi acţiune, —însuşiri ajunse la 
Maximum în perioada elizabetană a dramei en
gleze. 

E slab şi în compoziţia dramatică şi în ştiinţa 
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scenică ; dar e neîntrecut în dialog, în spirit lu
minos şi suggestiv,— ce te captivează imediat 
şi te prinde fără să vrei, în discuţia problemelor 
celor mai serioase ale vieţii, ridicate deodată, 
prin surpridere parcă, fără nici o pretenţie de 
solemnitate. Prin natura problemelor puse amin
teşte pe Ibsen. 

Apoi ironia, sarcasmul şi ridiculizarea lui 
străbat adine în intimitatea sufletească, unde fie
care îşi dă seamă de neajunsurile personale, dar 
crede că le poate ţinea departe de ochiul scru
tătorului. 

Această desgolire a ipocriziei, ce în fiecare 
om se găseşte, Bernard Shaw o face necontenit, 
scurt şi usturător, şi mai totdeauna ii simţi parcă 
zîmbetul ironic în colţul gurii. Ajungi interesat 
personal în piesă, şi ai impresia că te lupţi să-i 
închizi sufletul, ca pătrunderea lui să nu te facă 
să roşeşti; dar indiscreţia lui Bernard Shaw ® 
fără milă şi nu respectă deloc vanitatea ome
nească. 

Fiecare om e expus săgeţilor lui Shaw, căci 
fiecare om are slăbiciuni ; publicul englez însă, 
fără îndoială, e cel mai expus : pentru el ironia 
lui Shaw ajunge, de multe ori, iritantă ; ea ni* 
cruţă deloc spiritul-de tradiţie al Englezului, îi* 
special al burgheziei engleze. Iritaţia publicului 
ajunge parcă satisfacţia autorului, —criteriul atin
gerii scopului lui. Reformatorul, spune Bernaru 
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Shaw, e un inconoclast. trebue să zmulgă cre
zuri şi să dărime idoli. Iată de ce Shaw are atit 
de mulţi şi de înverşunaţi adversari în An
glia. Englezului nu-i plac procedeele violente : 
Anglia, în tot cursul ei istoric, a evitat mai mult 
decit alte ţări revoluţiile, progresînd încet şi ne
întrerupt. In Anglia, este un respect al publicu
lui pentru tot ce-i trecut şi tradiţie ; şi dacă el 
nu se mai potriveşte cu timpurile nouă i se în-
gădue să moară de moarte firească. Englezul 
preferă ca instituţiile şi moravurile nouă să se 
impună prin vitalitatea lor naturală, nu prin vio
lentarea trecutului, —care va muri astfel prin ne
funcţionare, nu prin zugrumare. 

Critica nu-i de ajuns, spun adversarii lui Shaw : 
trebue să pui ceva în loc. Cind ai un abces, le 
răspunde Shavv, ceri doctorului să ţi-1 taie, nu-1 
înirtbi ce are bâ-ţi pună în loc. 

Bernard Shaw e atit de popular pe Continent! 
Dar cine vrea să-i pătrundă adine personalitatea, 
să nu uite un moment că e produs de Anglia, 
— această ţară unică, unde nobilul spirit al tra
diţiei se îmbină, atît de armonios, cu instinctul 
puternic de independenţă şi libertate personală, 
Şi cu aspiraţiile îndrăzneţe spre cele mai înnalte 
idealuri ale omenirii. 

Anglia e ţara în care opinia publică a înce-
19 
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put să funcţioneze cu o sută de ani înnainte 
de a se ivi in Franţa ; astăzi ea e,atit de pu
ternică încît face din Englitera singura ţară din 
Europa de adevărat self-government,—nu mărgi
nit numai la înţelesul politic. 

Alte ţări pot avea acum oameni mai însem
naţi în diferitele ramuri ale culturii omeneşti, dar 
nicăiri publicul nu participă în număr mai mare 
•la discuţia problemelor culturale, şi nicăiri inte
resul lui, în aceste discuţii, nu-i mai viu. Cu-
vîntul autorităţilor în cultură nu se impune o-
piniei publice fără controlul şi admiterea ei con
ştientă, caşi legile şi ordinele guvernului. 

Independenţa, prestigiul, autonomia instituţiilor, 
în Anglia, nu se pot transforma în tiranie : con
trolul public rămînc continuu şi suprem; şi pu
terea de viaţă a oricărei instituţii de cultură plea
că aici din contactul direct cu masa cetăţeneas
că, nu din puterea de impunere brutală a statu
lui sau a altei autorităţi. Cei care îşi simt inva
liditatea descoperită nu pot mistifica publicul, lu-
Ind arma Ia picior şi postîndu se ca sentinele ale 
.instituţiilor ce-i ocrotesc. 

Acest lucru îl simte oricine trăeşte în atmos
fera engleză, şi orice scriitor îşi dă seamă de el. 
Opinia publică e puterea supremă care domină 
toate manifestările de viaţă ale Angliei, şi nici 
mişcarea literară nu se poate ridica mai presus 
de ea. Chiar filozofia, care prin natura ei pare 
că se adresează numai la cei aleşi, în Anglia, a 
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fost silită să părăsească sferele ei inaccesibile şi 
să se scoboare cît mai mult în mulţime. E lucru 
ştiut că una din deosebirile cele mai izbitoare 
între filozofia engleză şi cea germană e forma 
populară a celei dintăiu faţă de tecnicalitatea 
specialistă a celei de a doua. Locke şi Hume 
•mărturisesc singuri că s'au silit şi au avut am
biţia să scrie pe înţelesul tuturor, lucru la care 
•nu s'a gîndit niciodată Kant. 

Scriitorul englez e îndemnat prin educaţia ce 
•şi-a făcut-o, fără să-şi dea seamă, să se adre
seze marelui public, nu cercurilor restrinse. A-
ceasta se simte în aer în Anglia : se poate spu
ne că publicul formează juriul suprem in toate 
chestiile ; el nu îngădue ca deosebitele delegaţii 
reprezentative să lucreze autoritar şi necontro
late în numele instituţiilor. Nu există instituţie 
>mai înnaltă în Anglia decit însuşi publicul, şi 
scriitorul englez preferă autoritatea lui în lo
cul încurajării şi patronării statului ori Acade
miilor *). 

Dacă s'a realizat undeva idealul lui Socrat de 
a scoborî filozofia din cer pe pămint, apoi, fără 
îndoială, că s'a realizat in această ţară, în cel 
mai larg înţeles. .Ştiinţa şi cultura sînt democra
tizate în Anglia,—nu râmîn închise în instituţii 
« p e d a l e şi Academii pentru a procura titluri şi 
venituri preoţilor lor, de multe ori eretici. 

:*,) „Viaţa Romînoaseă", Is'o. " şi 8, 1912. 
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E deajuns să te uiţi pe programa numeroase
lor cursuii de extensiune universitară, —cursuri 
populare,—ca să vezi că chestiile cele mai com
plicate şi mai grele de filozofie şi literatură com
parată nu sint socotite ca incompatibile cu inte
resul şi cultura claselor mijlocii şi muncitoare. 
Şi cine, —bărbaţi caşi femei, — nu ceteşte zilnic 
măcar un ziar, din care nu lipseşte „recenzia u-
nei cărţi pe zi", ori nu-i abonat la o bibliotecă cir
culară'? Dacă un scriitor nu străbate singur in 
mulţime, o societate literară îndată se înfiinţează 
ca să mijlocească contactul intre scriitor şi pu
blic : verdictul opiniei publice trebue dat. Astfel 
a fost cazul cu Browning. Poţi fi sigur că pană 
la miezul nopţii nu e minut din zi in care o dis
cuţie contradictorie publică, ori o conferinţă, să 
nu ţie adunate cîteva mii de ascultători în Lon
dra. Din cele mai obişnuite subiecte de confe-
rinţi, în cercurile culte, sint acum Bernard Shaw 
şi Bergson *), —mai cu seamă de cînd Balfour, 
fostul şef al partidului conservator, a ridicat li
nele obiecţii împotriva sistemului filozofic al ma
relui filozof francez, la care pană acum Bergson 
încă n'a răspuns. 

E caracteristică şi forma, să zic civică, a con-
ferinţilor engleze : sint urmate de discuţii con
tradictorii şi apoi concluziile se votează de-
auditor. 

*) „Viaţa Itoinîiicască-', Ko. 5 şi 6, 1912. 
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Am luat parte Ia două conferinţi despre Ber
nard Shaw, dar n'am găsit iui singur partizan al 
metodului lui ; şi auditorul nu se compunea din 
acel public distins, despre care Burns spunea 
că are meritul de a fi dezvoltat, pană la perfec
ţie, ipocrizia şi stupiditatea, şi de a confunda 
muzele cu rinocerii. In cea mai mare parte era 
public universitar. Pătura cultă engleză nu admite 
ofensa ca armă de luptă, şi cu atît mai mult 
nu-i găseşte locul in artă. N'o găseşte indispen
sabilă ; crede că progresul se poate face prin 
schimbare, respectînd credinţile şi convingerile 
fiecăruia, —nu prin dărâmare. Dreptul sfint al li
bertăţii individuale cere acest respect. 

Convingerea lui Shaw pare însă a fi alta. EI 
nu crede în eficacitatea vechiului sistem englez 
pentru schimbările necesare azi. Timpul impune 
grabă. Nu admite procedeul apostolului paşnic, 
ci pe acel al luptătorului revoluţionar şi al refor
matorului. Vrea să curăţe intăiu terenul de ru-
inile vechi, şi să clădească apoi pe teren cu
răţit. O rană învechită nu dă muguri noi pană 
nu-i cauterizată, şi cauterizarea nu se face cu 
apă de roză, nici fără uslurime. Bernard Shaw 
nu admite stovaina, căci ea mieşurează vitali
tatea. 

Situaţia personală a apostolului modern e foarte 
confortabilă ; şi cîrja lui de azi nu mai sprijină 
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corpul obosit al celui care propaga altădată cu-
vintul blîndeţii ; ci se acaţâ adeseori de treptele 
scării sociale, pentru a-1 ridica tot la mai Innaltă 
hodină pe perina lui moale, de unde să împartă 
zimbete graţioase la toată lumea,—avind mare 
oroare de a nemulţumi pe cineva, şi poate mai 
mult încă de a-şi provoca nemulţumiri lui însuşi. E 
lucru sigur, că apostolul modern, de ar fi fost con
temporanul lui Hristos, nu ar fi făcut parte din 
cei doisprezece; şi nu încape îndoială, că cei 
care au fost apostoli pe timpul lui Hristos azi ar 
fi revoluţionari şi reformatori. 

Bernard Shaw e luptător, uu apostol: dâ lovi
turi,—şi vrea să le dea cit de brutal,—şi nici nu-
se teme de lovituri. Mai mult : crede că numai 
cu lovituri se cuceresc cetăţile, nu cu bezele şi' 
curtoazii ori cu descintece şi rugăciuni; are un 
ideal mai Innalt decît respectul slăbiciunilor ome
neşti şi mulţumirile personale. 

In această privinţă, Bernard Shaw se aseamănă 
foarte mult cu un alt om mare al Angliei con
temporane, cu Lloyd George, actualul ministru 
de Finanţe, foarte cunoscut şi el pe Continent. 

Ambii sint de origină celtică. Ei abuzează atît 
de iritant de sarcasmul lor sîngeros faţă de self-
controhil tradiţional al Anglo-Saxonului, încît, 
fără îndoială, nu are nimeni adversari mai în
verşunaţi decit dinşii. Cine a întrerupt odată pe 
Lloyd George, la o întrunire, e sigurcă nu-l va 
mai întrerupe a doua oară, dar îi va păstra o ură. 
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dc moarte. Arc o putere neînchipuită de a-şi pune 
întrerupătorul intr'o situaţiune atît de ridicolă, în 
cîteva cuvinte numai, încît ajunge obiectul ila
rităţii sălii întregi. Cred că lorzii îl urăsc mai 
mult din cauza sarcasmelor lui decît din cauza 
budgetului. 

* 
Bernard Shaw, caşi Meredith şi Wells, repre

zintă criza sufletească prin care trece acum tî-
năra generaţie intelectuală din Anglia : conflictul 
dintre tradiţii şi ideile moderne.*) „Raţionalismul 
agresiv şi intrasigent" al lui Bernard Shaw,—cu 
logica lui nemiloasă, cu spiritul caustic, cu sa
tira batjocoritoare şi iritantă,—vrea să trezească 
conştiinţa publică, nu s'o ofenseze. Reformatorul 
inspiră pe Bernard Shaw artistul, ca pe toţi scri
itorii mari ai Angliei. 

Strălucirea e contribuţia celtică în compoziţia 
humorului englez, care e un fel de spirit mult 
mai complex, deşi mai puţin scăpărător şi ex
ploziv, decît spiritul francez. Are un înţeles mai 
adine, e mai dramatic şi nu-i lipsit de amără
ciune. Gîndiţi-vă la bitter şi la liqueur, —gustai 
de multeori lămureşte mai mult decît o definiţiune. 

Spiritul francez produce zîmbetul şi veselia... 
şi urmăreşte uneori indiscreţia ; humorul englez 
provoacă ilaritate, răneşte şi adeseori satirizează 
sîngeros şi insultă. Humorul lui Bernard Shaw 
e strălucitor caşi spiritul francez, dar e caustic 

Louis Cazamîau : L'Ang-leterre moderne, pg\ 293 şi urm. 
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şi usturător pentru Engleji, căci materialul lui e 
totdeauna luat din patrimoniul sfînt al instituţiilor 
engleze: iată de" ce Englejii sînt întărtaţi pană la 
exasperare de acest scriitor. Ceiace pentru noi 
e numai spirit şi ironie, pentru Englez e satiră 
brutală şi insultă. 

* 
Bernard Shaw nu e întâiul scriitor mare al 

Englejilor care i-a îăcut să-şi piardă clasicul lor 
sînge rece. Las la o parte pe Swift, cel mai 
mare geniu al satirii şi al insultei din toate tim
purile şi ţările,— căci el a sîngerat omenirea în
treagă... şi-a îăcut aceasta din impulsul celor mai 
înnalte aspiraţiuni. Byron, se poate spune că nu 
ironizează, ci insultă însăşi ţara în care s'a năs
cut şi limba în care a scris versuri neperitoare. 

Pentru Byron limba engleză nu-i vorbită, ci-i 
şuerată, scuipată şi grohăită ; şi pentru a o batjo
curi mai tare îi pune în faţă limba latină : r care 
se topeşte ca sărutările pe buzele iubitei, şi 
sună caşi cum ar fi scrisă pe satin, respirind 
din ea parfumul Sudului". E de mirat că Engle
jii nu l-au iertat nici după moarte, şi că nu l-au 
primit în Westminster Abbey ? Cu toate aceste, 
poate fi un suflet mai Innalt decît acel care se 
jertfeşte pentru libertatea unui popor ? In tot vea
cul al nouăsprezecelea nu este, după Napoleon, 
o figură mai superbă decît Byron. Şi dacă mai 
trăia, avea să poarte corona regală a Heladci peste 
cununa de lauri a Olimpului. Thackeray poate fi 
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pus In aceiaşi categorie a satiricilor brutali, dar 
satira lui e bine îndreptată împotriva snobilor. 

Această atitudine ofensivă, pană la brutalitate 
şi insultă, e complimentul necesar al celor ce 
au temperamente idealiste, sensibile şi comba
tive. Inferioritatea morală şi nedreptatea îi re
voltă şi le provoacă, nu numai dispreţul pasiv, 
ci desgustul adînc, ura chiar, şi impulsul de a 
ataca, a distruge obiectul ororii lor. Brutalitatea 
lor pleacă din ce are omul mai nobil în sufle
tul lui, nu din lipsa simpatiei omeneşti, ci dim
potrivă : tocmai din sensibilitatea prea delicată a 
acestei simpatii. 

E lucru ştiut că pe acei care au sufletul gro
sier şi nesimţitor nu-i supăra inferioritatea mo
rala a altora. Ei au acelaşi zirhbet şi aceiaşi îm
brăţişare cordială pentru omul ticălos caşi pen
tru omul detreabă,—sînt delicaţi, cum se spune. 
Ura însă poate, de multe ori, să fie mai nobilă 
decit iubirea ; aceste sentimente nu stau la cei 
doi poli, adeseori ura iesă din iubire caşi căl
dura din electricitate. Nobleţă sentimentelor nu 
stă în ele înseşi, ci în obiectul lor : ele sînt 
puteri elementare care pot servi cauzelor mari 
cît şi celor mici şi josnice. Religia creştină a 
pus în sînul lui Dumnezeu numai iubire şi'n spi
ritul lui Satan numai ură ; dar cine va spune 
că pedepsirea păcătoşilor în Infern nu-i un act 
mai mare de dreptate decît toleranţa lui Dumne
zeu faţă de nedreptăţile de pe pămînt ? Marele 
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Creator pare prea absorbit cu prezidarea Acade
miei din împărăţia Cerurilor, şi oamenii nu tre-
bue să aştepte numai dcla iubirea Îngerească în
dreptările relelor de care omenirea sufere. Ura e 
mai dumnezeiască decit iubirea, cînd ea pleacă 
din dorinţa de a spori fericirea celor ce pe ne
drept sufăr pe pămînt. Marii reformatori de după 
Hristos au urît puternic pe asupritori, penlrucâ 
au iubit mult pe cei asupriţi şi obijduiţi. 

* 
Sarcasmul şi brutalitatea lui Bernard Shaw nu 

sînt ale unui om rece şi egoist care-şi exerci-
tează un sport pe instituţiile sfinte ale unui po
por. S'ar putea umplea o coală întreagă cu fraze 
admirabile ca efect estetic, putere de convingere 
şi satiră sîngeroasă la adresa căsătoriei. Nimeni 
n'a biciuit căsătoria atit de usturător ca Bernard 
Shaw, în ţara clasică a homeAui. Cu toate aceste, 
nu căsătoria e batjocorită în piesa lui Shaw, ci 
căsătoria care nu-i la înnăltimea ideală ce o in-

i 

trevede autorul. 
Cei care caută numai „calităţi uşoare" în piesă 

pot să nu vadă idealurile lui Bernard Shaw, toc
mai din cauza luminii orbitoare a acestor „cali
tăţi uşoare" ; dar este o pagină de dialog în Act. 
I,—cea mai dramatică din piesă,—în care cei doi 
eroi, Tanner şi Ann, lasă să vadă atît de clar 
idealul înnalt ce autorul îl are despre căsătorie, 
al cărei fundamente „pasiunea morală", — singură 
în stare să învingă celelalte pasiuni. 



BERNARD SHAW 29tf 

Cel care scapă această pagină din vedere,— 
dacă e posibil,—să observe că eroii se căsăto
resc la sîîrşitul Act. IV, după ce s'au războit,— 
tocmai pentrucă se iubeau,—în trei acte, şi şi-au 
vînturat unul în faţa altuia toate ideile şi con
vingerile asupra vieţii, scoţind scîntei de dia-
mant din loviturile date căsătoriei. 

Şi cind au consimţit să se căsătorească, sim
ţim că ei vor întemeia cel mai pur şi mai ideal 
home din imperiul britanic. Cauterizarea sarcas
mului lui Bernard Shaw e cu attt mai ustură
toare cu cît uneori e deghizata în haina teorii
lor celor mai serioase. De nu bagi de seamă 
cazi victimă, şi iei teoriile in serios. Nu cunosc 
o pagină de biciuire mai crudă a acelor care, 
subt pretext că-s preoţi ai artelor, sînt nesimţi

tori şi-şi calcă datoriile elementare cătră cei din 
jurul lor. 

„Tanner : Adevăratul artist îşi va lăsa mai cu
prind soţia să moară de foame, copiii să umble 
„desculţi, iar pe mama lui să cadă de muncă, 
„la vrista de şaptezeci de ani, decît să lucreze 
„altceva in afară de arta sa... El stoarce laptele 
„mamei şi-1 preface în cerneală de tipar pentru-
„ca s a ş i bată joc de maternitate şi să glorifice 
„idealul femenin... Piară rasa omenească, ofileas-
„că-se o mie de femei, dacă sacrificiul lor e ne
c e s a r ca marele artist să joace pe Hamlet mai 
„bine, să picteze un tablou mai frumos, să scrie 
„o poemă mai adincă, o piesă mai mare, ori o 
„filozofie mai profundă!" 
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Rîndurile citate descopăr clar gîndul autorului; 
pagina întreagă însă cetită cu o anumită into
naţie, poate fi uşor luată drept o pledoarie pen
tru tema : piară lumea, arta 'înnainte de toate. 
Poate şi fmeţa humorului lui Bernard Shaw 
contribue la înverşunarea adversarilor săi, în 
mica burghezie. 

Dar Bernard Shaw e tip clasic de scriitor 
mare englez, de aceia învălmăşeala vieţii aceştia, 
care stîrneşte patimi şi face din luptă o datorie, 
nu-i opreşte privirea să străbată dincolo de tea
trul războiului, şi să înţeleagă cîl de tristă e viaţa 
tuturor. Comedia lui Bernard Shaw se termină 
cu aceste cuvinte rostite de MenJoza : „Sîntdouă 
tragedii în viaţă. Una cînd omul îşi ajunge idea
lurile, alta cînd nu şi le ajunge." Iată o come
die care te pregăteşte bine pentru o noapte de 
insomnie ! 

Viaţa retrasă a lui Bernard Shaw nu pare 
neînourată de melancolie. De obiceiu sufletele 
tari sint solitare şi melancolice. Dintre marii 
scriitori engleji, puţini cunosc care să nu fi sufe
rit acut de această tortură sufletească. Scott şi 
Byron aveau crize pană la desperare ; Cowper a 
scris cea mai veselă baladă din literatura engleză 
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(John Gilpin) intr'o noapte, cind criza melancoliei 
îl legăna intre spaima nebuniei şi tentaţia sinu
ciderii. Moliere era tăcut şi posomorit. 

D-na de Stael spune că melancolia e muza ge
niului, şi că cel ce nu şuiere de melancolie să 
nu aspire la celebritate ca scriitor... Intr'o zi un 
pacient se prezintă la un doctor celebru din Pa
ris, plingîndu-i-se de mare deprimare sufletească, 
fără să ştie de ce. „Trebue să beai vin bun", îi 
spuse doctorul. —„Am in pivniţa mea cele mai 
bune vinuri din lume", îi răspunse pacientul. 
— „Atunci trebue să călătoreşti." —„Amcutreerat 
toată Europa, şi tristeţa a călătorit cu mine." 
— „ O ! Cazul intr'adevăr e grav, dar totuşi esle un 
remediu : du te în fiecare seară la Comedia ita
liană ; ai să vezi acolo pe celebrul comic Bian-
colelli, veselia lui este irezistibilă, are să te cu
cerească."—„Vai, răspunse pacientul, văd că su
ferinţa mea e incurabilă : Eu sînt Biancolelli 1" 

Arta nu este numai un reflex al vieţii, dar şi 
un refugiu din realitatea ei. 



IX 

Observaţîuni asupra raporturilor dintre 
ştiinţă, artă şi cultură 

Netăgăduit că „faptele", nu frazele, formează 
materialul oricărei ramuri organizate de cunoş-
tinţi. Numai pe ele se clădesc construcţii ştiin
ţifice,—oricît de mărginit ori de larg am primi 
înţelesul acestui cuvlnt. Nu e vorba aici de „un 
loc comun", ci de o axiomă din regiunea acelor 
adevăruri fundamentale şi evidente, pe care min
tea omenească n'o mai controlează. 

Proclamarea acestui „adevăr", cu trei sute de 
ani înnainte, a făcut revoluţie; acum, putem 
spune că a ajuns un articol de credinţă in şti
inţă. Cu toate acestea, cite generaţii de cerce
tători ai naturii, înnainte de Bacon,—chiar dintre 
acei care îşi făceau perigrinaţiile în regiuni fan
tastice,—nu practicau acest principiu, fără să-1 
cunoască, după cum îl şi călcau, fără să ştie. 

Mintea omenească s'a tîrît pe pămînt şi s'a 
înnălţat în ceruri, în toate timpurile, găsind une-
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ori adevăruri, alteori culegînd iluzii, după curn 
nimerea ori greşea perspectiva trebuitoare,— căci 
se cere o perspectivă anumită : lucrurile mici se 
observă bine de aproape, formele mari, înţelesu
rile adinei, numai de departe. Cine vrea să stu
dieze erburile şi rocile pămîntului, din balon, nu 
greşeşte mai mult decît cel care încearcă să 
prindă increstările înnălţimilor munţilor, pe albas
trul cerului, ureînd şi măsurind suişurile lor cu 
lanţuri şi cu jaloane. Măsurările pot cifra rapor
turile zigzagurilor, dar impresia formei totale n'o 
putem avea decît din depărtarea dela care micile 
accidente de teren dispar. 

Îndrăzneţele sisteme filozofice ale antichităţii, 
clădite in regiuni aeriene, îşi validează azi, după 
două mii de ani, multe din viziunile lor... şi cite 
adevăruri mari, din patrimoniul ştiinţii, n'au fost 
prevăîute innainte ca confirmarea metodică a 
rfapteloru să le proclame „legi". Pe de altă 
parte, nu odată, adevăruri stabilite prin cerceta
rea metodică a „faptelor" au fost dărmate, şi pe 
<lărmăturile lor clădite alte adevăruri, tot atît de 
metodic. 

...Apoi de cite ori, triumful adevărului, in do
meniul strict ştiinţific, n'a cerut, mai presus de 
dovada ,faptelor", credinţa, curajul şi sacrificiu! 
omului. Templul ştiinţii e mai plin de ruine de-
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cit templul credinţii, şi nu e mai cruţat, nici as
tăzi, de distrugerile iconoclaştilor şi de sacrifi
ciile martirilor. Oriunde e putere de viaţă, dis
trugerea pare a fi impulsul creării, şi martirajul o 
formă a eroismului moral cerut, în toate epocile, 
de progresul omenirii. In timpurile moderne, nu 
mai puţin decît în cele vechi, speranţa în ferici
rea zilei de mine se hrăneşte din nemulţumirea 
şi suferinţa zilei de azi. 

Cu toată nestatornicia vremurilor insă, omul 
nu se poate întemeia decît pe „fapte", in lupta 
lui împotriva Necunoscutului. Prin mijlocirea 
lor, el a străbătut citeodată în misterele naturii 
şi în tainele conştiinfii; şi dacă, de multe ori, 
întăriturile ridicate se dărîmă, tot din acelaşi 
material sintem siliţi să clădim noile forturi. 

Utilitatea „faptelor" in ştiinţă e ca a sacilor cu 
balast în războiu : cu cit sînt mai mulţi cu atit 
parapetul ridicat de soldaţi e mai rezistent. Dar 
cel cace se ridică la înnălţimi,—şi acela nu e 
niciodată un simplu soldat, —pentru a-şi da seama 
de întreg cîmpul de războiu, ia în nacelă numai 
atita balast cît cere echilibrul aerian al urcării ; 
şi cu cît voeşte să se urce mai sus, cu atîta 
trebue să mai deşarte năsipul clin sacii luaţi. 
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Cu toată impoitanţa lor, „faptele" constituesc 
substanţa ştiinţii, poate tot atit de puţin, cit şi 
„forma" în care ele sînt expuse. Conştiinţiozita-
îea savantului poaie slei datele laboratoriilor şi 
statisticilor, peste spoliile predecesorilor să i ; iar 
tecnica magică a stilului poate reflecta asupra a-
cestor trofee, trudnic adunate, irizările culorilor 
meteorice, şi... şi totul să rămîe mimai material 
de construcţie. 

Chiar în cucerirea adevărurilor „de o zi", pe 
care ştiinţa le adună, le preface, le organizează 
necontenit, „îaptek" n'au prin sine valoare şti
inţifică. Esenţa şliinţii e ideală, — combinaţia min
tală. „Faptele" ajung material ştiinţific numai a-
tunci cînd mintea omenească a pus o întrebare. 
Cite fapte au aşteptat mii de ani pentruca prin 
funcţia lor de confirmare a unor concepţii despre 
lume, a unor norme de orientare în lumea fizică 
ori sufletească, să între în cadrul unei ştiinţi. 
Chiar dacă, în toate cazurile, numai „faptele" ar 
suggera concepţia ştiinţifică, ele, totuşi, nu ră-
mîn declt mijloace pentru a provoca, numai în 
anumite minţi, închegarea unei viziuni mintale, 
pe care sînt chemate apoi să o confirme. Spiri
tul creator nu pleacă dela multe fapte, concep
ţiile largi însă coordonează nenumărate dovezi 
concrete. Cîte milioane de oameni n'au observat 

20 
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zilnic căderea corpurilor, legea gravitaţiei însă 
n'a fulgerat dec.it în mintea lui Newton. 

In acest înţeles, spiritul (puterea de viziune 
mintală) constitue esenţa (stabilirea de raporturi) 
specială a ştiinţii. „Faptele" sînt utile, căci dela ele 
spiritul nostru îşi ia zborul, şi practica vieţii cere o 
corespondenţă continuă între minte şi ordinea fi
zică, dar importanţa lor ştiinţifică e secundară,— 
sint material pasiv, pe care mintea noastră se 
sprijină pentru controlul ideilor,—aflarea ,legi
lor"... Şi dacă ochiul, fermecat de cuceririle şti
inţii, nu se mai ridică astăzi în rugă spre cer, 
ci se ţintueşte în retorte şi creuzete, sulletul nos-
•tru rămîne chinuit de aceleaşi îndoeli, de ace
leaşi semne de întrebare veşnice. Am cucerit 
numai alit din misterele Necunoscutului, cit să 
putem alunga spectrele înşelătoare ce ne întune
cau privirea, şi să vedem limpede că regiunea 
infinită ce se întinde înnaintea noastră nu se 
poate cuceri invocînd puteri supranaturale... dar 
am căpătat şi convingerea că, cu tot sprijinul 
faptelor", puterile noastre sînt neîndestulătoare. 
Ştiinţa afirmă, şi ea, misterul existenţii, caşi re
ligia. Deosebirea e că religia populează imperiul 
Necunoscutului, în care ştiinţa nu vede decit 
pustiu fără înţeles. 

Cunoştinţa, cit de amănunţită, a lumii „fapte
lor" nu linişteşte sufletul. Omul totdeauna şi-a 
pus întrebări şi a găsit răspunsul cum a putut. 
Ştiinţa s'a născut din acest instinct al sufletului 

http://dec.it
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omenesc,—nu din găsirea „faptelor*, ci din că-
ntarea explicării lor. Tot ce îndeamnă şi con
duce viaţa noastră pleacă din sufletul nostru. 
Trăim numai prin el şi dincolo de hotarele lui 
«u putem concepe nimic. 

Ştiinţa începe a se organiza nu dela adunarea 
•faptelor, ci dela alegerea şi înlănţuirea lor. 
„F^aptele" nu pot sta in cadrul ştiinţii, decît în 
lumina ideilor care le orientează. Se poate spune 
că ele slnt, caşi cuvintele, simple simboluri,— 
n'au decît valoarea interpretativă a ideilor. 

Ştiinţa e cugetare, nu informaţie. 
Puţini clin sirguitorii adunâtori de „fapte", care 

mişună cu atîta zel prin laboratoare şi biblioteci, 
în numele ştiinţii, fac în adevăr ştiinţă. In marea 
lor majoritate sint numai cărăuşi de material 
pentru adevăraţii oameni de ştiinţă, — oameni de 
idei. Sute de mii de lucrători harnici au adunat 
materialul pentru a înfăptui în piatră viziunile ce
lor care au făcut planurile piramidelor Egiptu
lui. Veacuri multe au trecut peste ele, măcinînd 
<lin masivul granitului, spiritul arhitecţilor dispă
ruţi însă opreşte şi azi blocurile lor să se risi
pească, şi le ţine virîurile în înnălţime. Numai 
închegarea ideilor dă formă şi trăinicie construc
ţiilor ridicate din material inert. 

Adunarea faptelor, a cifrelor, cintăririle şi mă
surările, manipularea suflaiului şi microscopului 
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sînt, fără îndoială, lucruri folositoare ; şi cei care, 
în chip cinstit, se consacră lor, petrecindu-şi vi
aţa în mijlocul bibliotecilor prăfuite ori in atmos
fera jazurilor, e.-jite din retorte şi eprubete, au tot 
dreptul la recunoştinţa şi simpatia pe care o me
rită orice muncă modestă, cinstită şi folositoare. 
Ei sînt adunătorii de material pentru adevăraţii 
constructori,—oamenii de ştiinţă,—în locul cărora 
însă, simplii adunâtori de fapte, oricit de preţioşi 
şi oricit de mare zel ar avea, nu trebue să se 
substitue niciodată 

In ştiinţilc aplicate, substituirea e, de fapt. im
posibilă: sancţiunea e imediat vizibilă,—se nă
ruie edificiul. In ştiinţile teoretice substituirea e de 
fapt posibila: sancţiunea, deşi e mult mai gravă, 
— de oarece priveşte direct dezvoltarea facultă
ţilor sufleteşti, - n u se simte însă imediat. 

O carte,—in care materialul e îngrămădit fără 
p'an, iar ideile nu stâpinesc şi nu ordonează 
„faptele ; din care nu fulgeră o lumină, nu se 
dă o suggestie ; unde vezi, ca prin ceaţă, numai 
o movilă informă de cunoştinţi şi etichete ames
tecate,—nu se prăbuşeşte imediat ca o clădire, 
dacă cel mai mic calcul de echilibru i-ar fi fost 
greşit. Dimpotrivă : o asemenea carte poate fi, 
în unele cazuri, introdusă şi în şcoli, de autori
tăţile în drept, şi pusă astfel în calea dezvoltării 
intelectuale şi formării adevăratului spirit ştiin
ţific al unei generaţii întregi. 

In această privinţă, interesele culturale, din ca-
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uza caracterului lor abstract, sînt mult mai pri
mejduite decît interesele materiale, unde rezulta
tul se poate măsura imediat. 

In capul marilor întreprinderi economice şi 
instituţii financiare nu pot sta, de fapt, decît con
ducători de o distinsă putere intelectuală, de o 
competinţă reală. O substituire de valori e im
posibilă : sancţiunea imediată e crahul. 

Ceiace e imposibil însă în templul Viţelului de 
aur e, vai, de îapt posibil, In templele şi catedra
lele ştiinţii pure. Nu odală tiara pontificală a fost 
aşezată prezumpţios peste scufia modestă a lucră
torului de laborator, ori a adunătorului de „fapte" 
din biblioteci ; şi „palmele academiei" răsplătesc, 
de cîteori, numai devotamentul de a înghiţi colbul 
din hrisoave ori răbdarea de a respira gazurile 
laboratoriilor şi-a pierde vederea ochilor pe len
tilele microscoapelor. 

Toate profesiunile îşi au infirmii lor, singură 
ştiinţa însă îi poate trata aşa de umanitar, păs-
trindu-le, cu atita delicateţă, pană şi iluzia valorii 
lor excepţionale. 

Substituirea de valori e totdeauna dăunătoare; 
în organizarea instituţiilor de cultură însă, ea e 
mai vătămătoare decit oriunde, pentrucă falsifică 
înşişi factorii legitimi chemaţi să lucreze la dez
voltarea culturală a unei ţări. Primejdia e cu 
atît mai mare cu cit împrejurările permit, une
ori, ca o simplă deplasare să transforme pe 
un modest şi folositor adunător de material pen-
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tru ştiinţa, în falş şi dăunător profet al înţelep
ciunii. 

Proverbul „fiecare la locul lui", în care En-
glejii cred mai mult decît in toate legile, insti
tuţiile şi diplomele, —„the right man in the right 
place", —nicăiri nu poate fi încălcat mai uşor 
decît tocmai în organizarea instituţiilor de cul
tură. 

De cite ori sub numele de ştiinţă nu se dă o 
simplă spoliare de material inert, aruncat in 
cursul viu şi limpede al cugetării, ca nămolul 
prăbuşit din coasta munţilor în oglinda pirăelor 
repezi şi scinteetoare de lumină. Izvorul de 
munte străpunge granitul şi şerpueşte cristalin, 
printre stinci, dar se transformă în mlaştină ne
sănătoasă cînd intră în straturi de nămol. 

Dar dacă simpla Îngrămădire a „faptelor" are, 
de multe ori, un rol negativ în investigaţiile 
constructive ale spiritului, ea are un efect edu
cativ cu desăvîrşire distrugător, cind ştiinţile 
servesc ca mijloc pentru dezvoltarea şi organi
zarea puterilor noastre sufleteşti. 

Dacă expunerea faptelor, datelor, cifrelor... prin 
alegerea şi înlănţuirea lor, nu trezeşte propria 
activitate a facultăţilor intelectuale şi morale, e-
nergia şi cultura sufletească ale fiinţii noastre 
n'au sporit, — omul n'a făcut un pas dinspre 
barbarie spre civilizaţie. Aglomerarea multor 
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fapte inerte în minte pare a îi chiar o notă ca
racteristică a sufletului barbar. Negrii din uni
versităţile engleze şi americane acumulează mai 
multe cunoştinţi decît studenţii engleji, dar asta 
nu-i opreşte să comită apoi acte pentru care sînt 
linşaţi de mulţime. A şti multe lucruri nu în
seamnă încă a nu Ii barbar. Instituţiile primitive 
dispar cu vremea, caracterele primitive însă se 
împuţinează loarte încet numai. Ţările şi-au mo
dernizat aşezămintele, împrumutîndu-şi-le unele 
altora, dar barbaria trecută vibrează încă, destul 
de tare, in multe suflete. Criteriul deosebirii gra
delor de civilizaţie între diferitele ţări nu-1 dau 
instituţiile,—din care punct de vedere, în linii 
mari, toate statele se aseamănă,—ci dispariţia sau 
restul de barbarie rămas încă în sufletul omului. 

Barbarii primitivi locuiau în regiuni inculte ; 
barbarii moderni urcă, uneori, tribuna universi
tară şi se pot recrea şi în iotoliile academiilor. 
Barbarul vechiu căuta să ridice viaţa sau să su
prime libertatea adversarului ; barbarul în frac 
de astăzi nu-şi poate manifesta aspiraţiile decît 
prin ponegrire şi calomnie,—un fel de execuţie 
In efigie a adversarului. E, netăgăduit, un pro
gres, dar nu în psicologia barbarului, ci în alcă
tuirea socială. 

Pe „faptele" adunate omul de ştiinţă trebue 
să-şi intemeeze concluziile, şi să-şi oiganizeze 
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generalizările în sistemul normelor generale de 
orientare, din lumea puterilor oarbe ale naturii. 
Acesta e idealul adevăraţilor cercetători ai natu
rii fizice. „Faptele'' nu se adună pentru a se ri
dica cu ele ziduri, peste care privirea noastră să 
fie oprită de a trece, ci numai pentru a îorma 
mici oaze ocrotitoare, în acest imens deşert al 
Necunoscutului, de unde, cu puteri înviorate, să 
putem îndrepta ochii cercetători spre orizontul 
mirajelor infinitului ce se întinde în jurul nostru. 

Dela „faptele" fizice, omul de ştinţă se ridică 
la legile raporturilor mecanice ale universului, 
care se pot exprima in ecvaţii şi formule. Ca
racterul lor e însă prea abstract pentru a trece 
din domeniul inteligenţii pure in cercul simpatiei 
omeneşti. Nu putem simţi nici o comunitate de 
viaţă cu lumile şi orbitele din spaţiile siderale. 
Faţă de epopeia cosmică, sufletul nostru rămîne 
străin ; nu putem încerca decît sentimentul mis
terului, al fricei ori al sublimului,—doar poeţii, 
dacă fac excepţie pentru lună şi şi permit idile 
în lumea astrală. 

Dar cînd materialul supus cercetării ştiinţifice 
cuprinde nu numai „fapte" produse fatal de jo
cul inconştient al puterilor oarbe din natură, ci 
şi manifestări ale puterii elementare a conştiin-
ţii, viaţa omenească ce-a clocotit îndărăptul a-
cestor „fapte" apare ca o nouă ordine de feno-
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mene complexe. Aici însă nu se poate străbate 
numai prin mijloacele întrebuinţate în investiga
ţiile lumii fizice, şi, cu toate aceste, adevăratul 
om ele ştiinţă trebue să pătrundă. Cel ce face 
exploraţii în asemenea domenii trebue să aibă, 
pe lîngă însuşirile obişnuite omului de ştiinţă, 
ceva mai mull,—o coardă clin sufletul artistului,— 
acea deosebită putere de simpatie, care singură 
dă posibilitatea de a veni In contact direct cu 
însăşi viaţa sufletească ce a pulsat dincolo de 
fapte. Se cere dar o organizaţie sufletească mai 
complexă decît a cercetătorului „faptelor" din 
lumea fizică. 

Frămîntăriie vieţii întră nu numai în cercul 
interesului nostru intelectual, dar şi în sfera sim
patiei noastre fireşti, —căci toţi sîntem actori pe 
aceiaşi scenă a vieţii, fie că vremea schimbă de
corurile. Nu ne interesează să ştim numai ce s'a 
întîmplat la o dată oarecare, ce relicve ne-au 
rămas dela innaintaşii noştri ; ori cum sînt ,fap
tele" catalogate şi cîntărite, şi cuvintele prinse 
şi sfâşiate în silabe. 

In datele păstrate stă înhumată o viaţă, subt 
dărâmăturile vremurilor; şi omului de ştiinţă, 
care cercetează aceste date, îi cerem să pătrundă 
cit mai adînc în misterele ei, după cum cerem 
cercetătorului lumii fizice să străbată cit mai mult 
în tainele naturii. Materialul pe care îl studiază 
fiecare din ei nu e declt mijlocul de a prinde 
înţelesurile. Misiunea lot nu e să adune materi-
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rialul în grămezi, —fie ele cît de geometrice, — ci să 
scapere măcar o sclntee de lumină, ca să putem 
vedea dincolo de dinsele. 

Dela omul de ştiinţă, care cercetează „fapte" 
omeneşti, aşteptăm mai mult decît abstracţii şi 
scheme, pentrucă şi sufletul nostru are pentru o 
asemenea atitudine a minţii mai multe coarde de 
vibraţie. Nu ne mulţumim numai cu „fapte" a-
tone din viaţa omenească a trecutului, după cum 
nu ne poate mulţumi numai adunarea „fap
telor" inerte din structura fizică a naturii. De 
dincolo de „fapte", noi vroim să auzim zbuciu
mul vieţii celor care au dispărut. Urmele lăsate 
de ei au această sonoritate, cind sint atinse, şi 
răsunetul lor găseşte ecou în sufletul nostru. 

Adunarea numelor regilor, descrierea războa-
elor, numele scriitorilor, datele din viaţa lor, 
titlurile cărţilor şi numărul paginilor volumelor 
sînt prea puţin lucru, pentru evocarea vieţii tre
cute, şi aproape ceva negativ pentru cultura su
fletului. Dacă *din chipul cum sînt prezentate a-
ceste resturi de naufragii ale vieţilor apuse, nu 
simţim fiorul frămîntărilor sufleteşti şi nu auzim 
larma acelei lumi trecute pentru totdeauna de 
hotarele noastre, istoria e transformată în pantomi-
mă mecanică, fără înţeles, şi critica tntr'un me
mento de formule fără temeiu. Nu cerem istoricu
lui şi criticului să ne dea întreg materialul pre
gătitor, ci numai esenţa distilată din acest ma
terial. Istoricul şi criticul faptelor omeneşti trebue 
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să aibă, caşi artistul adevărat, darul de a simţi, 
înţelege şi reda viaţa, nu numai răbdarea de a 
aduna „faptele", —şi toţi cei mari dintre ei n'au 
fost lipsiţi de acest dar. Marii critici literari ilus
trează clar această afirmare : Sainte-Beuve, dacă 
ar fi continuat să scrie numai literatură, Franţa 
ar fi pierdut pe cel mai mare critic al ei, dar ar 
număra un literat distins mai mult ; Matthew Ar
nold, cel mai mare critic al Anglei, e într'ace-
laşi timp şi unul din marii ei poeţi şi literaţi; 
Stendhal, în Franţa, reprezintă aproape cu aceiaşi 
strălucire romanul psicologic şi critica literară. 

Adunarea şi observarea amănunţită a „fapte
lor" e poate tot atît de necesară marilor artişti 
cît şi oamenilor de ştiinţă. Dar nu adunarea 
„faptelor", ci pătrunderea înţelesului lor simbolic 
poate da acea putere magică artistului, caşi is
toricului şi criticului adevărat, de a străbate în
ţelesurile adinei. îngrămădirea materialului nu tre-
bue să împiedece deschiderea perspectivelor spre 
orizontul larg al vieţii. 

* 
Marii scriitori, care au rămas contemporani 

generaţiilor de după ei, au fost în toate timpu
rile profund serioşi, adinei înţelegători ai vieţii ; 
s'au scoborît în profunzimile sufletului omenesc, 
unde izvoarele slnt bogate şt limpezi ; din acest 
contact direct s'au inspirat, nu dela muzica cu
vintelor ori dela ritmul frazei. Totdeauna ei spun 
ceva şi foarte adeseori nu se îngrijesc, prea mult, 
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cum spun ; vorbesc cu sinceritate şi arareori res
pectă codurile stabilite. Mulţi resping analizele 
logice, descrierile îngrijite şi sfidează tecnica mă
iastră a stilului. Vor să spue ceiace simt că au 
de spus, şi, pare, că n'ar fi fost posibil să se 
oprească in cale, pentru aranjări simetrice de fraze 
şi acorduri muzicale de cuvinte. Sint naturi e-
lementare, vulcani care aruncă metaluri preţioase 
la un loc cu zgura. Shakespeare poate fi con
siderat ca cel mai ilustru reprezentant al acestei 
categorii de scriitori. 

Sintem deprinşi să credem că ceiace dă viaţă 
personajelor scriitorilor e analiza psicologică a ca
racterului. Din acest punct de vedere, Shakespeare 
e inferior lui Bourget şi multor altora. Dar, care 
scriitor din literatura universală a creat fiinţi mai 
vii decit Shakespeare ? Nebunii şi criminalii lui 
slnt recomandaţi studenţilor, la clinicile spitalelor, 
pentru studiul bolilor şi perversiilor sufleteşti. Şi, 
cu toate aceste, personajele lui Shakespeare, care 
trăcsc atît de adevărat, sînt, de multe ori, neve
rosimile şi absurde. A putut vreodată să exisle 
un Falstaff? Şi poate fi vre-o îndoială de nemu
rirea lui Falstaff? Atît de viu, în jovialitatea lui 
gigantică şi amorală, străbate veacurile ! Mii de 
„nemuritori" vor muri, dar Falstaff niciodată. 
Sînt „caracterele" lui Shakespeare tipuri abs
tracte, esenţe sufleteşti numai, ce pot personifica, 
dar nu pot individualiza? De loc. Creaţiile lui 
sînt, în primul rînd, individualităţi cu persona-
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litate puternică, trăesc furios de intensiv, cu o-
riginalitate fatală, pe care nimic nu o schimbă ; 
sufletele lor vulcanice răscolesc fiinţa omenească 
pană la primitivitatea animalică ; viaţa lor gil-
gie şi debordează în cascade. Care sint mijloa
cele artistice în Shakespeare ? Călcarea tuturor 
regulelor artistice convenţionale ; stil iluminat dar 
neîngrijit şi rebarbativ ; lipsă de analiză a ca
racterelor şi de logică in conflictele sufleteşti ; 
material puţin, intrigă şi mai puţină, absurdităţi 
şi trivialităţi în limbă... Şi cu toate aceste, din 
toate zările scenei, mari ca lumea, a teatrului lui 
Shakespeare, din învălmăşeala crimelor infernale 
şi sacrificiilor divine, suflul vieţii reale bate cu 
puterea uraganului şi face să vibreze toate no
tele gamei sufletului omenesc. 

Shakespeare a simţit şi a văzut cum simt şi 
văd mulţi scriitori. A avut însă, pe deasupra, a-
cea intuiţie rară a înţelesului serios şi adînc al 
vieţii,—dincolo de actualitate,— şi puterea de vi
ziune peste marginile materiale ; a avut apoi 
sinceritatea simpla şi mare a simţirii, unită cu 
ceiace totdeauna va rămînca mister în artă, şi 
va scăpa analizei celei mai subtile, —puterea de 
creaţie. Numai aceste însuşiri dau trăinicie o-
perelor artistice. Shakespeare le-a întrunit in 
cel mai înnalt grad ; toţi artiştii mari însă nu 
trăiesc decît prin ele. Nici un scriitor nu trăieşte 
numai prin frumuseţa stilului şi aplicarea codu-» 
lui estetic. 
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Arta adevărată e serioasă, e mai serioasă de-
clt gravitatea rece a ştiinţii. Toţi scriitorii mari 
au înţeles-o astfel, şi s'au apropiat de ea cu sen
timentul răspunderii nu cu cochetărie. Prin se
riozitatea şi rîsul lor,—căci rîsul poate fi tragic 
de serios, dupăcum gravitatea savantă poate fi 
trivial de comică,—ei nu urmăresc aplauzele con
temporanilor. Beletriştii distrează saloanele în 
timpul trecător al unei mode de sezon ; marii ar
tişti îşi cuceresc admiratorii din mai multe ge
neraţii în cursul veacurilor. 

Shakespeare spune, nu-mi aduc aminte unde : 
„Să n'ai încredere în oamenii cărora nu le place 
muzica", raportîndu-se nu la rolul distractiv al 
acestei arte, ci la puterea ei de a trezi în sufletul 
omului sentimente innalte şi nobile. Intuiţia lui 
Shakespeare cuprinde în sine eternul adevăr, con
firmat de el însuşi şi de întreaga legiune a ma
rilor scriitori, că arta are un rol mult mai se
rios decit acela de a distra şi a alunga spleen-\i\, 
sau de a gîdili simţurile. Nici un scriitor de rindul 
întăiu n'a urmărit un scop atit de neînsemnat. 
Aceşti oameni au scris cu seriozitate adîncă, din 
impulsie firească, şi-au pus viaţa şi sufletul lor 
!n ceiacc ne-au lăsat nouă moştenire. Ei nu au 
scris pentru cuvinte frumoase şi stil fermecător, 
deşi este adevărat că proprietăţile pur estetice 
ale cuvîntului şi frazei s'au născut numai din 
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arta lor. Toţi scriitorii adevăraţi au trecut prin 
chinul de a „nu găsi cuvîntul ce exprimă ade
vărul", dar n'au sacrificat adevărul pentrucă n'au 
găsit cuvîntul;—de aceia, poate totdeauna, fondul, 
la scriitorii mari, e mai mare decît forma. Pro
porţia stiliştilor „fără pată1* e mult mai ridicată 
!n rîndul scriitorilor mediocri, decît în rîndul 
fruntaşilor. Cei din urmă nu pot trăi în temniţa 
„cuvintelor neîncăpătoare", oricît de frumos ar fi 
zugrăvită ; cei dintăi n'au nici un imbold s'o pă
răsească. Scriitorii de a doua mină au ştiut de 
multe ori să se folosească de creaţiile limbii şi 
de formele originale ale stilului scriitorilor de mina 
întăia. Sufletul lor candid şi liniştit le-a îngăduit 
răgaz, ambiţia le-a dat răbdare şi tenacitate ca 
să poa!ă alege, să măsoare, să încerce cuvintele 
şi frazele maeştrilor; şi, nesimţindu-se atraşi de 
a merge pană la izvoarele vii ale stilului lor, 
uneori au preferat să înşire cuvinte ce „din coadă 
au să sune" ; alteori au izbutit să scrie mai co
rect decît marii lor maeştri. E un progres, dar 
numai în tecnica compoziţiunii. Mulţi din imi
tatorii lui Shakespeare au scris mai corect decît 
•el. La noi, Eminescu e umbrit de corectitudinea 
anemicilor lui imitatori. 

In galeriile mari de pictură adeseori vezi co
pii alături de pînzcle originale ale pictorilor 
celebri, şi de multe ori observi mai multă co
rectitudine la discipol,—dar totdeauna impresia 
artistică a pînzei originale sfidează corectitudi-
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nea copiei elevului. Orice fel de tecnică cere 
geniu ca să fie creată, dar nu cere decit muncă 
şi oarecare dexteritate, —şi poate tocmai lipsă de 
personalitate deosebită, — pentru a fi cu preci-
ziune mînuită, Aceiaşi tecnică poate servi deo
potrivă la lucruri mari caşi la lucruri mici. 
Cită risipă de putere de invenţie, de gust superior 
artistic, de spirit creator presupune montarea unui 
teatru modern de varietăţi'. Dar cine va pune pe 
seama geniului mecanicului dela maşini toată 
acea feerie de culori şi de mişcări, care iesă din 
scenăria decorurilor ce cad şi se ridică in faţa 
noastră? Ori va crede cineva că silfidile diafane, 
care danţează în proecţia electrică a luminilor 
de curcubee, sînt în realitate nimfe scoborite din 
regiunea zeilor, ce şi-au ţesut pinzele din raze de 
lună şi de soare, şi şi-au prins în diademe ste
lele cerului ? Dar care artist mare ar primi să-şi 
dezonoreze talentul real intr'un teatru de varie
tăţi, şi nu s'ar simţi ofensat la glndul numai de 
a juca în lumina culorilor proectate de reflectoa
re V Bietele balerine ! Ce deziluzii trebue să sim
tă,—clacă îşi dau seama,—c'md, după căderea 
cortinei, trebue să scoboare scena şi să îmbrace 
haina sărăcăcioasă! Arta de a scrie nu s'a năs
cut din scamatorie; şi versul, ritmul, rima nu sint 
lucruri artificiale. Cu toate aceste astăzi ele pot 
îmbrăca reclama americană, ori împodobi pagi
nile albumurilor parfumate,... şi de cite ori nu 
deschid uşile saloanelor, acelor care preferă a-
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tracţia alcovurilor, tentaţiile dotelor, şi lascinarea 
situaţiilor, tlecit să sufere în faţă crivăţul aspru 
al vieţii. Şi cite minuni nu fac cuvintele şi fra
zele în mlnile celor care se inspiră numai dela 
ele, „cind nimic nu au a spune !" 

Limbajul deschide spărturi prin zidurile de i-
zolare ale sufletului nostru, şi ne pune in atin
gere cu alte suflete. Cuvîntul e mijlocul, şi nu e 
singurul. De origină naturală, el capătă forme şi 
aplicări convenţionale, caşi marmora şi culoarea, 
pentru a trezi în noi sensaţii, idei şi emoţiuni. 
Caşi ele, poate servi pentru scopuri comune In 
viaţă ori pentru înnalte expresiuni artistice. 

Avem în dar, dela natură, un instrument mai 
sensibil şi mai armonios decît o liră, din care 
învăţăm să cîntăm. —deşi am uitat această mun
că din copilăria noastră, —cu aceiaşi greutate cu 
care muzicantul învaţă să-şi vibreze melodios 
coardele harpei. 

Dar spiritul creator al limbii nu iesă din glt, 
dupăcum inspiraţia madonelor lui Raphael şi a 
marmorelor lui Praxiteles n'au plecat din penel 
ori din daltă. Sufletul omenesc,—cu simţirile lui 
adinei, cu concepţiile, aspiraţiile şi idealurile, de
cepţiile şi melancoliile lui,—face să vibreze coar
dele, îndeamnă penelul pictorului şi îndreaptă 
dalta sculptorului. El crează cuvîntul, îl încheagă 
in frază, îl mişcă în ritm şi-1 disciplinează în 

21 
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vers. El calculează strofa şi pictează imaginile, 
comparaţiile şi metaforele. Toate aceste nu pleacă 
din organele simţurilor, şi nu sînt menite să ra
mie numai la delectarea ochiului şi auzului. Ele 
ies clin profunzimile sufletului nostru, şi sînt me
nite să străbată in adincimile lui. Figurile sti
listice nu sînt create pentru a încărca şi a spori 
împodobirea artificială a limbii, ci pentru a lu
mina glndirea şi a înfiora simţirea. Artiştii ade
văraţi gîndesc în imagini, nu fac scamatorii de 
artificiu cu ele. 

Nici priveliştile naturii nu ne mişcă numai prin 
formele şi culorile prinse de ochiul nostru, ci 
prin sentimentul poeziei, al misterului şi al eter
nităţii firii, care răsar nu din regiunea formelor 
prinse de ochi. Simţurile nu dau decit semnalul 
unui moment trecător, pentru a se trezi in pro
funzimile sufletului nostru tot ce avem moştenit 
de generaţii şi adunat într'o viaţă. 

Ceiace numai am auzit şi am văzut lasă urme 
prea slabe pentru a rămînea adine întipărit în 
minte. Fără îndoială, simţurile au un mare rol 
în dezvoltarea şi organizarea sufletului nostru, 
dar... un lucru de nimic, —o mică deschizătură, 
—lasă să străbată într'un colţ întunecat al natu
rii o rază de soare, şi acolo încolţeşte viaţa. 
Viaţa nu e un lucru de nimic însă, dar marele 
mister al ei nu-l putem destăinui nici prin raza 
de lumină, nici prin locul pe unde ea a stră
bătut. 
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Formele sensibile, ieşite din adincimile sufle
tului marelui artist, pot fi imitate. Dela distanţă 
ochiul cu greu poate deosebi o floare artificială 
de una naturală,—poate chiar să găsească mai 
multă atracţie pentru simetria perfectă şi colora
ţia mai vie a florii artificiale. Şi cit de enormă 
e deosebirea ! Cea naturală s'a născut şi conţine 
în ea misterul fermecător al vieţei ; cea artifici
ală e fabricată, şi imitaţia ei are ceva din neo-
nestitatea minciunii. 

Cu ochii la operele marilor maeştri, noi învă
ţăm meşteşugul scrisului, al picturii, al sculptu
rii... şi dacă nu ne pătrundem de viaţa ce cir
culă subt formele lor sensibile, nu vedem în ele 
decît creaţii convenţionale şi artificiale, care pot 
fi mînuite şi combinate pentru plăcerea simţu
rilor. 

Arta adevărată însă, marea artă, totdeauna a 
fost o creaţie, nu o fabricaţie. Artistul adevărat 
se poate folosi de ştiinţa tecnicei artei lui, dar 
nu pentru a înlocui zbuciumul sufletesc al naş
terii, ci pentru a prinde în forme sensibile ceia-
ce izvoreşte din propria lui simţire. Arta adevă
rată se naşte totdeauna din inspiraţie, nu din i-
mitaţie,—şi arta cea mai realistă nu face excep
ţie dela această lege. Inspiraţia artistică trebue 
să fie prinsă în forme materiale, dar nu perfec
ţia acestor forme formează esenţa artei. Multe 
statui din cimitirele de azi sînt mai bine sculp
tate decît Venus din Milo, deşi sînt tot atit de 
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lipsite de expresia vieţii caşi corpurile celor care 
zac subt ele. 

Orice artă e expresia unui fior (!e viaţă. între
buinţarea formelor şi materialului special fiecărei 
arte e un mijloc numai, şi'n acelaşi timp şi o 
piedecă, de a exprima toată simţirea artistului, 
întrebuinţarea formelor materiale e o constrin-
gere ieşită din neputinţa sufletelor de a comunica 
direct între ele, şi din mobilitatea vieţii interi
oare a conştiinţii. 

Calitatea cea mare a oricărei arte e simplici
tatea stiiului,—întrebuinţarea adică, a cît de pu
ţine forme materiale. Încărcarea, în orice arta, 
micşurează puterea de expresie. 

Scriitorul n'are alt mijloc de expresie decît 
limba; dar in momentele cînd scriitorii drama
tici vor să dea situaţii sufleteşti furtunoase, se 
suprimă orice cuvlnt d;n gura eroului, şi nu i 
se lasă alt mijloc de expresie decît privirea şi 
gestul. Aşa face Shakespeare, şi nu numai el. 
Şi este limbaj mai elocvent decît privirea ? Care 
din noi nu ştie, şi n'a experimentat de multe ori, 
că cuvlntul cel mai nimerit e totuşi o piedică în 
exprimarea simţirii, şi preferă dar limbajul,--fără 
cuvinte, —al privirii şi al gestului ? 

Scriitorii adevăraţi sînt frămintaţi de propria 
lor simţire care caută întrupări exterioare, şi nu 
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sint robiţi de culorile şi sonorităţile cuvintelor. 
Ei nu se uită la cuvinte ca la cordeluţe de flu
turat şi clopoţei de zuruit, cu care să se împo
dobească în contorsiuni elegante pentru a zmulge 
aplauzele mînilor delicate. Nu. Ei vorbesc simplu, 
şi vorbesc sincer. Vor să spună ceiace simt, nu 
ceiace are să placă. Idealul stilului nu e în
cărcarea, ci simplificarea, —desmaterializarea lui 
cit mai mare, dacă mi-i permis acest cuvînt. 

Dintre arte, acele au mai mare putere de ex
presie care pot să întrebuinţeze cit mai puţine 
mijloace materiale. Muzica e tipică. S'a spus că 
muzica e idealul tuturor artelor, tocmai din a-
ceaslă pricină. Wagner a suprimat aproape din 
muzică melodia, care implică oarecare formă, şi, 
prin această descărcare, i-a mărit încă puterea 
de expresie. 

Puierea de expresie a sculpturii antice nu stă in 
formele ieşite din daltă, ci in suggestia atitudinilor. 
Rodin, *) cel mai mare sculptor contemporan, a 
redus mult contururile de detaliu, şi cu aceasta a 
sporit puterea de expresie a acestei arte. 

Joconda a fost celebră prin expresia ochilor, 
nu prin coloritul formelor. Pictorii Renaşterii de
semnau mai slab decit cei de azi, dar pînzele lor 

*) Nu e bogat reprezentat nicăiri, deşi opere de ale lui 
te pot vedea în multe locuri la Paris. Luxemburgul, Pa
ris, şi South Kensington Museum, Londra, au adunate 
cîteva din lucrările lui însemnate. 
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dau puternic impresia vieţii. Turner, *) socotit 
de mulţi ca cel mai mare peisagist al tuturor 
timpurilor, a suprimat aproape cu dcsăvirşire 
conturul din pictură, şi a ridicat puterea de ex
presie a acestei arte pană la iluzia naturii. Cei 
care au văzut portretul lui Verlaine de pictorul 
E. Carriere, în galeria de tablouri a Luxem
burgului din Paris, pot înţelege ce viu poate să 
{ie un portret, in care contururile şi trăsăturile 
feţei aproape nu se \âd. 

In toate artele, formele materiale sînt mijloacele, 
— dar şi piedecele, — pentru a exprima viaţa. Artis
tul trebue să simtă măsura in execuţia operei lui, şi 
să aibă ca ideal cit mai multă desmaterializare. Atît 
artistul, In execuţia operei de artă, cît şi acei care 
încearcă emoţiuni puternice, in contemplaţiu-
nea artistică, nu-şi risipesc energia în afară, 
pe calea sensaţiilor, ci îşi concentrează pute
rile sufleteşti innăuntru, pană a pierde a-
proape cu totul sensaţiiie exterioare din raza a-
tenţiei. Principiul economiei şi al compensaţiei 
se aplică şi'n lumea conştiinţii. Scriitorii mari 
nu sint totdeauna mari stilişti : uneori ra
portul e chiar invers. In istoria literară a deose
bitelor ţări, preocuparea stilului nu cores
punde totdeauna cu epocile cînd au fost scoase 
cele mai puternice şi mai nobile accente ale su-

*) Numeroasele lui pînze ocupă mai multe săli mari la 
late Gallery şi un salon la National Gallery, ambele în 
Londra. 
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fletului omenesc. Perioada stiliştilor, din literatura 
engleză, cunoscută subt numele de epoca lui Dry-
den şi Pope,—perioadă care nu întîmplător cores
punde cu epoca modei perucilor şi a fardurilor,— 
e cea mai uscată sufleteşte : arta scriitorilor ajunge 
cu totul convenţională ; iar în perioada de aur a li
teraturii engleze, neîntrecută în literaturile tuturor 
ţărilor şi t impuri lor,-epoca reginei Elizabeta şi 
a lui Shakespeare,—stilul este în general neîn
grijit. Dar, cu toate aceste, cînd inspiraţia ar
tistică a urcat culmi mai înnalte şi cînd s'a ri
dicat din regiuni sufleteşti mai adinei ? 

Fără îndoială, că din toate produsele minţii nu 
este nici unul mai complex şi mai cuprinzător 
al sufletului omenesc decît arta. Ştiinţa se adre
sează numai la puterile pur intelectuale ale con-
ştiinţii, arta la omul întreg. O creaţie atît de se
rioasă care se naşte din vibraţia, —de multe ori 
dureroasă, a tuturor coardelor sufleteşti, în firile 
cele mai alese ale genului omenesc,—poate fi nu
mai un simplu mijloc de distracţie, o simplă 
„artă pentru artă" ? Nici un artist mare n'a sim
ţit că inspiraţia lui artistică e numai o bună dis
poziţie pentru petrecere şi, prin urmare, un răgaz 
de a crea un joc de plăcere,—o „artă"',—pentru 
a face şi pe alţii să petreacă, sau, pur şi simplu, 
să-şi ucidă timpul. Există asemenea producţii, 
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dar ele nu pot intra în cadrul artei adevărate,— 
cel mult pot fi primite de ospitaliera ,artă pentru 
artă". Arta mare izvoreşte mai din adincuri; artistul 
a întrupat în ea, cu sinceritate, tot ce-a simţit şi 
gindit mai puternic ; a pus într'insa tot ce omul 
crede mai serios în viaţă : concepţiile, avinturile, 
idealurile lui. Arta e creată în momentele de în-
nălţare sufletească a omului, şi e un mijloc de a 
rîdica omul; e pentru viaţă, pentru a civiliza 
şi înnobila pe om în lupta aspră şi micşurătoare 
pentru traiu,—nu pentru a-1 scoborî la petreceri 
şi la indiferenţă egoistă. 

Nimic nu poate cultiva sufletul omenesc atît 
de intensiv şi de complect ca arta. Si In ce con
stă progresul real al civilizaţiei, dacă nu in cul
tura sufletească a omului, —în sporirea energii
lor lui sufleteşti ? 

Dar producţiile artistice sînt şi ele fenomene 
din natură,—„fapte",—care ca orice alte „fapte" 
pot forma obiectul cercetărilor ştiinţifice. Cum 
„cauzalitatea", în acest caz, e în sufletul artis
tului creator, personalitatea lui însăşi e cuprin
să în materia de studiat a criticilor literari şi ar
tistici. 

fn general „faptele", in determinarea cărora în
tră ca factor şi viaţa omeneasca, sînt mult mai 
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greu de studiat : cu mult mai greu se pot găsi 
legile de orientare în asemenea material de stu
diu. Din toate categoriile de ,fapte", din această 
grupă Insă, fără îndoială că literatura e cea mai 
complexă şi mai greu de studiat. Aceasta, poate, 
e şi pricina pentruce nici o ramură a ştiinţii nu 
are atît de puţini reprezentanţi mari ca critica li
terară. Măsurători ai „hainei cugetării'' sint prea 
mulţi, caşi adunători de „fapte",—nu însă oameni 
de ştiinţă, în înţelesul superior, singurul com
plect al cuvintului. Căci dupăcum „arta pentru 
artă" nu-i artă, nici adunarea faptelor, a anilor, 
clasificarea figurilor stilistice... presurate cu ex
clamaţii şi calificări nu e ştiinţă, — poate fi cel 
mult „ştiinţă pentru ştiinţă", adică material adu
nat pentru omul de ştiinţă. 

Desigur că analiza unei opere literare, cit de 
amănunţită, din toate punctele de vedere, se im
pune criticului literar, dar nu numai aceasta i se 
impune. Criticul literar e om de ştiinţă, dar e 
încă şi .eva mai mult. El trebue să cunoască a-
mănunţit „faptele" obiectului lui, şi să vadă în ele 
normele generale de orientare; dar, in acelaşi 
timp trebue să înţeleagă şi să simtă direct, in 
„faptele" ce le studiază, viaţa care aşteaptă să vi
breze, prin atingerea lui. Pe lingă spirit ascuţit 
de analiză şi sinteză trebue să aibă şi „gust" şi 
o mare putere de simpatie, subt toate formele 
vieţii. E de mirare că asemenea oameni se gă
sesc foarte rar,—mai rar mult şi decît oamenii 
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-de ştiinţă, şi decît artiştii ? Dar ei ajută atit de 
mult să pună în valoare puterea de civilizare,— 
de a da cultură sufletească,—a marilor literaturi, 
din toate timpurile I 

O analiză literară necompetent făcută ucide vi
aţa din opera artistică, dupăcum au ucis-o in 
literatura clasică foştii noştri profesori de gre
ceşte şi latineşte, în licee şi universităţi. Şi au 
făcut-o, după program, cu toată conştiinţiozitatea 
şi gravitatea, căci erau plătiţi de banul public 
pentru aceasta. Critica literară ştiinţifică ne des
chide larg sutletul pentru Înţelegerea complexi
tăţii vieţii cuprinse în opera unui mare scriitor, 
—şi sporeşte şi farmecul ei artistic; dupăcum 
Astronomia ştiinţifică ne descopere misterul bol
ţii înstelate, cu miliardele ei de sori rătăcitori 
prin spaţiu, şi-i adauge astfel o poezie incom
parabil superioară faţă de concreta, luxoasa dar 
mărginită şi prozaica „boltă de azur, prinsă în 
oue de diamant" a Arabilor. 

Critica literară trebue să fie obiectivă şi ştiin
ţifică, dar asia nu înseamnă că ea trebue să ne 
doboare imaginaţia cu balast de „fapte" şi de date, 
ori să ne distragă atenţia cu lucruri mici,—bibe
louri artistice. Ea trebue să privească drept în 
fală viaţa cuprinsă în opera literară, şi să ne tre
zească sufletul nostru ca să o pătrundem, cu 
toate puterile noastre intelectuale şi morale. Şi 
literatura, şi critica literară sînt pentru nevoile cui-
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turale superioare ale omului şi societăţii, nu pen
tru sporturile distinse ale saloanelor. 

Sainte-Beuve, care e poate cel mai mare cri
tic literar, spune : 

„Ţin foarte puţin la opiniile literare. Ele ocupa 
,,foarte puţin loc în viaţa şi cugetarea mea. Ceia-
„ce mă interesează în mod serios e viaţa însăşi 

.„şi obiectul ei". 
Nimic na-i mai interesant şi mai folositor de

ceit a cunoaşte sufletul omului ; dar a pătrunde 
An sufletele cele mai mari ale omenirii înseamnă 
a ne regenera înseşi sufletele noastre. 

Mormintele nu se deschid pentru profanare, ci 
•pentru înţelegere şi pietate. In mijlocul Pantheo-
nului, mai mult decît în mijlocul altui cimitir, 
sufletul nostru e copleşit de acele adevăruri e-
terne, care sporesc bunătatea omului in viaţă, şi-1 
întăresc cu puterea resignării liniştite în aştepta
rea morţii. 

Înţelegerea marilor oameni nu ne înnalţă în lu
mea ideală a frumosului, fără să ne scoboare pe 
pămînt cu învăţăminte adinei, cum trebue sâ 
trăim. De dincolo de unde a apus, soarele lumi
nează încă potecile strimle ale vieţii noastre mă
runte, şi ne opreşte să ne lovim unii pe alţii. 
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