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PREFAŢĂ 

Aproape jumătate din cuprinsul acestui volum 
este inedit. Tot ce-a apărut din el mai înainte 
în Viaţa Romînească a fost revăzut şi pe alocurea 
schimbat sau adăugat. Capitolele volumului nu se 
încheagă după o unitate organică: fiecare e un 
essai independent, —cel mult se pot stabili gru
puri de subiecte, şi numai între puţine continui
tatea apare evidentă. 

Atitudinea critică n'a fost adoptată decît ca me
tod pentru scoaterea în relief a concepţiilor ge
nerale care determină coheziunea materialului din 
întregul volum. Cind prilejuri s'au ivit, s'a cău
tat a se da suggest» şi a se întredeschide ori
zonturi, fără a se impune însă reţete infailibile. 

Dacă economia volumului nu cere integrarea 
•ndisolubilă a părţilor lui, aranjarea în succesiu
nea capitolelor reclamă totuşi un oarecare sis-
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tem, care să îngădue măcar o clasificare de or
dine. 

Capitolele care formează ciclul istoriei şi criticei 
literare se rapoartă atît la Anglia, cît şi la Ro-
mînia; acele referitoare la organizările unor in
stituţii, în special la noi; iar chestiunile privitoare 
la organizarea învăţămîntului au în vedere numai 
ţara noastră. 

Capitolul ultim a apărut intăiu în limba engleză, 
cu scopul de a servi chestiunea noastră naţio
nală în împrejurări care făceau ca presa britanică 
să ne fie ostilă. 

Volumul de faţă a început să se tipărească în 
timpuri liniştite, şi s'a terminat în momente cînd 
unele noţiuni geografice din cuprinsul Iui încep 
să se schimbe. 

I. Botez 

Iaşi, 5 Septemore, 1914. 
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Două comedii vechi engleze 
cu un erou moldovan 

In ele se vorbeşte de „Moldavia", de „prinţul" 
sau de .regele" ei, de soţia şi de fiica Iui. Au 
trecut trei sute de ani de cînd au fost reprezen
tate pe scena teatrelor din Londra. Intăia— The 
Silent V/oman (Femeia care tace)—a fost ju
cată pentru prima oară în 1609: e aluiBenJon-
son, prietenul lui Shakespeare şi adversarul scoa
le' lui dramatice; a doua— The Knight of the 
Burning Pestle (Cavalerul Pilugului de Foc)—a 
văzut rampa întâia dată în 1610, şi e scrisă de 
Beaumont şi Fletcher,—un fel de fraţi Ooncourt 
în literatura engleză. Cele cincizeci şi două de 
drame ale lor le dau locul îndată după Shakes-
Peare, în istoria dramei. 

Amîndouă aceste piese sînt produse aproape 
de apusul unei epoci de înflorire literară ce n'a 
fost î n c ă întrecută în istoria omenirii,—o epocă 
caracterizată în special prin apogeul literaturii 
dramatice. E perioada romantismului exuberant 

1 
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Shakespearean; şi ce nu era posibil pentru ima
ginaţia neînfrînată de atunci! 

Exploratorii engleji cutreeraseră toate continen- : 

tele prin părţi necunoscute încă ; şi povestirile lor, ' 
cuprinse în cărţi puse la dispoziţia fiecăruia, for- ' 
mau, împreună cu drama, literatura cea mai ras- ' 
pîndită şi mai gustată. Povestirile minunate ale ' 
călătorilor exaltau imaginaţia publicului şi a dra- * 
maturgilor, care calcă toate regulele compoziţiei f 
dramatice tradiţionale, ca să se conformeze gus- ' 
tului vremii. J 

Drama şi povestirile din călătorii merg mînă în * 
mînă, aţiţînd spiritul de aventură şi aprinzînd imagi-
naţia unei societăţi deja îmbătată de avîntul păgîn al [ 
Renaşterii italiene. E o epocă de imaginaţie vulcani-f 
că şi de voinţă impulsivă necunoscută de alte tirn-c 

puri şi de alte ţări. Aventurile călătorilor sînt J 
dramatizate pe scenă, iar scena provoacă nouă 
călătorii de aventură. Nimic nu e imposibil, lu
mea nu are hotare: eroii de pe scenă se prim
bla într'acelaşi act pe trei continente, şi vrăjitoa
rele le spun viitorul. De ce nu ? Cum căpita
nul Smith se luptase cu Turcii, avusese o idi'ăj. 
în Tartaria, ajunsese guvernator al Virginiei şi la ̂  
urmă moare scriitor în Londra? Hotarele-în-L 
tre realitate şi imaginaţie dispar. Să stai în Lon- c 

dra e banal : Shakespeare îşi duce eroii măcar n 

prin Danemarca şi Italia, îi deghizează în mauri u 

sau în silfe aeriene, rămînînd bine-înţeles cei mai 
autentici engleji de pe vremuri. Marlowe îi trimete 

s 

c 
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,- în Asia, şi lumea întreagă i se pare prea mică 
pentru întreprinderile lor. Londra se îmbogăţeşte 

v şi creşte iute, absoarbe necontenit elemente nouă 
r dela ţară; mulţi lasă munca cîmpului, „fac para
ţi !e" în capitală, se îmbracă în haine de pe care 
s . nu lipseşte nici-una din culorile curcubeului, şi se 
[e duc la teatru să se distreze. Toţi au nevoe de 
a , senzaţii tari, de lucruri extraordinare; la nevoe 
iej vine şi berea într'ajutor. Nobleţă n'are alte gus-
, s. turi: literatura clasică e adînc cunoscută, Ben 

Jonson luptă din răsputeri pentru teatrul clasic, 
-irl autorii vechi greci şi latini se cetesc în original 

y\. la Curte, teoria iubirii e cea a lui Plato, dar toţi 
' a | trăesc în „turma lui Epicur". Regina Elizabeta 
n j . îşi pălmueşte damele de onoare care ţipă de se 
n l . adună lumea în stradă, şi pune placarde în ves-
•nj tibuluri că se va tăia mînile celor care se vor 
, u a bate în Palat. 

lu-
:m-
3 a ' E un suflet de o energie sălbatecă în această 
l t a* societate, în care totul e încă amestecat. E multă 
^ ' a primitivitate, dar nu e slăbiciune. Omul e din-
' ' a tr'o bucată ; pasiunile năvălesc în tumult şi ima-
n 1 ' ginaţia se ridică în infinit de poezie. Fapte de 

o n * cea mai crudă animalitate alături cu sacrificii dum-
c a r nezeeşti: Caliban şi Juliet îşi dau mîna ; şi pasi-
i u r l uni aproape din epoci geologice deosebite se 
mai Mocnesc în nobilul suflet al lui Othello, pană ce 
lete 
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îl sfarmă în accese de delir şi nebunie. Viaţa r 

însăşi a celor mai mulţi scriitori de drame din 3' r 
ceasta epocă e o tragedie shakespeareană. ZbU' c 
ciumul, orgiile, mizeria şi boala îi aruncă în mor- c 
mînt, cu mult înainte de vreme, lăsînd în oper* c 
lor nesfîrşită şi nedisciplinată scînteeri de geniu \ 
Aceiaşi mînă poartă condeiul şi pumnalul cu 3' c 
ceiaşi dexteritate ; şi cel care pe scenă aduc* t 
zîne din lumile aeriene ale poeziei se bate în crîşm' î 
pentru prostituate. Marlowe, întemeetorul teatrului ( 

mod ern englez, acel care promitea să-1 întrea^ r 
pe Shakespeare, cade victima propriului său puni' c 

nai la vrîsta de treizeci de ani, într'o tavernâi ( 
Greene moare de prea multe indigestii, şi Be" g 
Jonson—marele Ben Jonson- moare pentrucă pre' r 
adeseori suferise de foame. r. 

Nici-un cumpăt, nici-o stăpînire de sine, nicH c 
logică în viaţă, în această societate bătută parc f 
de furtună caşi faţa oceanelor pe care se avîtf v 
tau cu miile contemporanii lui Shakespeare. O t 
departe pare sufletul Englejilor de atunci de seif 
controlul lor proverbial de astăzi! Vroiau, se ve<# r 
mai întăiu să stăpînească lumea şi-apoi să se s$ r 
pînească pe ei înşişi,—ceiace nu-i un lucru m r 
puţin greu. a 

t 
r 
e 

Cine era să respecte legile lui Seneca, în tea 
trul de atunci! In zădar se sileşte Ben Jonsofl \ t 
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iţa nu poate face şcoală. Ele îşi vor stabili suvera-
a' nitatea în teatrul clasic francez. Cele trei „unităţi", 

)U' distincţie de gen literar şi tot bagajul pseudo-
of clasic nu se pot împămînteni în drama engleză 
efs de atunci. Ea e tulbure şi nedisciplinată caşi 
iW'viaţa: retorica şi lirica stimulează acţiunea, come-

2' dia pătrunde în tragedie, personagiile însă apar şi 
JC< trăesc pe scenă cu o realitate cum n'au trăit nici 
ime într'un teatru vreodată. Vii în contact nu numai 
iii11 cu viaţa lor intensă, dar ţi se deschid şi adîncu-
acS rile eternului suflet omenesc, în care puterea de 
un1' discernămînt cea mai ascuţită îşi pierde siguranţa, 
nâi Cine a putut spune cuvîntul hotărîtor în psiholo-
Be" gia lui Hamlet ? Şi cine trăeşte mai viu şi mai fi-
tfe' resc decît Hamlet ? Oare, nu tocmai pentrucă e viu, 

psihologia lui nu se poate fixa? Poate spune 
icH cineva că cunoaşte desăvîrşit sufletul unui om, 
arc fie acel om el însuşi ? Nimic nu e mai real în 
ivw viaţă decît misterul, şi nici-un scriitor nu are in-

0 tuiţia acestui fapt atît de vie ca Shakespeare. 
seu Astfel cel mai reprezentativ nume al romantis-
re# mului dramatic din această epocă e şi cel mai 

st> realist scriitor din toate timpurile totdeodată. A-
m naliza psihologică nu face parte din procedeele 

artistice a!e lui Shakespeare : el concepe omul în 
bloc, aşa cum îl concepe Balzac şi Maupassant, 
nu-i face buletinul psihologic ca Bourget, de 
exemplu. Odată pus pe picioare, eroul lui Shakes-

1 e peare e lăsat să se mişte singur, după resor-
1 S turile misterioase ale vieţii, nu după logica psi-
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hologiei prestabilite. Nici-un scriitor n'a creat 
oameni atît de liberi,—liberi de influenţa autoru
lui ; şi nimeni n'are o galerie atît de numeroasa 
şi-atît de variată. Dar nicăiri, nici chiar în sone
tele lui, nu s'a putut pipăi cu siguranţă sufletul 
Iui Shakespeare. E obiectiv şi'n lirism : un lirism 
ce se amestecă cu elementele naturii, ca al lui 
Leconte de Lisle. 

Shakespeare e cel mai mare reprezentativ al 
vieţii acestei epoce, — romantică în fapte, în gus 
turi, în artă. Chiar Benjonson,—care, prin doc 
trină, vrea să îndrumeze alt curent, - e un tempe 
rament romantic ; şi numai cînd şi-a uitat doc 
trina a creat opere nepieritoare, opere romanti 
ce cum e celebra lui „mască" : The Sad Sil? 
pherd (Păstorul întristat). Ben Jonson e cel ma 
bun exemplu de sinucidere artistică prin doctrină 
şi şcoală. 

Beaumont şi Fletcher, urmaşii fireşti ai lui Shakes* 
peare, n'au scrupule clasice; ei sînt temperamefl' 
te îndrăzneţe din rasa marilor aventurieri, catf 
însă, în loc să plece în ţări îndepărtate, trans 
portă acele ţări pe scenă, la Londra. Iată dar pf 

„King of Moldavia" cu fiica Iui „Pompiona" şi ci 
.Mistress Epicoene", principesa Moldaviei, că apa' 
într'un salon din palatul lor, pe scena engleză 
Dar cum pe timpul lui Shakespeare interioruriK 
de palate princiare se reprezentau numai prin' 
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at tr'un anunţ scris pe-o scîndură,— scena rămînînd 
u . neschimbată dela începutul pană la sfîrşitul re-
sâ prezentaţiei,—autorul trebuia să pue în piesă des-
i e. crierea locului, iar publicul era dator să-şi forţeze 
tul imaginaţia dacă voia să se distreze. 
2 Scena 2-a, actul al IV-lea, din piesa lui Beau-
'lui mont şi Fletcher, se petrece „într'un hali al pa

latului regelui Moldaviei", în care romanţioasa 
Pompiona are o întrevedere cu Ralph, cavalerul 
Pilugului de Foc. 

a' La sfîrşitul scenei întăi, autorul pune un perso
ns' naj din piesă să facă descrierea hall-ului, şi să 
oc anunţe întîlnirea. Dar soţia cetăţeanului care face 
pe* descrierea e ignorantă şi romanţioasă, şi confun-
oc dă Moldavia cu Cracovia: 
nti-
M- Nevasta. - Oeorge, lasă-1 pe Ralph să catato
nia rească peste coline înalte şi s'ajungă, căzut de o-
rin5 boseală, la casa regelui Cracoviei, tapisată'n cati

fea ; unde fiica regelui să stea la fereastra bătută 
keS- în aur, pieptănîndu-şi buclele aurii cu un piepte-
neIi- ne de ivoriu; şi să-1 fure cu ochii pe Ralph şi 
car£ să cadă în dragoste; să se scoboare Ia el şi să-I 
. a n S. ducă în palatul părintelui ei... 

ir p( 

.: c l Apoi vine scena 2-a, care se petrece în hall-\x\ 
?

a p a i descris, între Pompiona şi Ralph. 
leza 
-urii' Pompiona.—Fii bine venit, ilustre cavaler, în 
prj,v palatul părintelui meu, regele Moldaviei!... 
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In Actul V, scena 3-a, Ralph îşi aduce aminte 
cu melancolie de Moldavia şi de iubirea Pom-
pionei. 

Scena întreagă joacă pe elementele romantis
mului pur şi-ale comediei satirice, cu extraordi
nară volubilitate, cînd scoţînd efecte de comic 
burlesc, cînd plutind pe aripele poeziei. 

Piesa ocupă un loc unic în drama engleză: e 
o perfectă comedie ca structură şi intrigă ; e în 
acelaşi timp un poem eroico-comic şi o triplă sa
tiră foarte ascuţită la adresa publicului, a scri
itorilor şi criticilor teatrali de pe vremuri. Mai 
presus de toate e plină de viaţă şi de humor. 

Eroul piesei—cavalerul Ralph—e un ucenic de 
băcănie, pe care cei doi autori îl fac cavaler al 
ordinului „Pilugul de Foc" şi-1 expediază după 
aventuri romantice în Moldova, ca să-şi bată joc 
de clasa ucenicilor de prăvălie care era foarte nu
meroasă, pretenţioasă şi vanitoasa, în Londra. Sa
tira ţintea şi pe Heywood, un scriitor cu succes 
tocmai periitrucă linguşia vanitatea acestei clase: 
el scrisese piesa „Cei patru ucenici din Londra", 
din care unul, ucenic de băcănie caşi Ralph, 
imortalizează prin vitejiile şi aventurile lui numele 
de băcan din Londra, în ţări îndepărtate. Flet
cher şi Beaumont introduc în piesa lor un per
sonaj, care nu uită nici pe criticii teatrali prea 
indulgenţi cu piese de rău gust ca a lui Hey
wood. Dar ce le păsa cetăţenilor din Lon
dra, de curînd închiaburiţi, de gustul artistic ş' 
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de satira lui Beaumont şi Fletcher ! Ei se du
ceau la teatru să petreacă, să bea bere şi să se 
vadă respectaţi, căci doar ei erau pînea şi sarea 
ţării, ei adunau banii din toată lumea. Numeroa
sele teatre care erau pe atunci în Londra se con
curau între ele şi exploatau îngîmfarea negusto 
rilor : iată de ce această minunată piesă cade şi tre-
bue să treacă mulţi, foarte mulţi ani, ca să i se re
cunoască valoarea. Beaumont şi Fletcher nici nu 
roai încearcă o alta piesă în acest gen, căci o 
Piesă nejucată nu aducea nici un folos pentru a-
utori,—şj ei erau autori dramatici de meserie. 

Am spus că „regele Moldaviei" apare şi în 
Piesa lui Ben Jonson, The Silent Woman. Aici 
1 se spune mai modest—„Prince of Moldavia": 

Clerimont.—Cum, hărţi de persoane ! 
La-Foole.—Da, domnule, a Iui Nomentack, cînd 

e ' era aici, şi a prinţului Moldaviei şi a soţiei lui, 
Epicoene. Act. V. se. 1. 

Istoricii literari au căutat să afle dacă aceste 
nume corespund unui adevăr istoric. In ce pri
veşte Nomentack, e lucru sigur ştiut că e nu-
uiele unui şef din Virginia care fusese la Londra 
ciţiva ani înainte de a-şi fi scris Ben Jonson piesa. 

In privinţa .regelui Moldaviei", ori „prinţului 
Moldaviei", după diferite presupuneri, istoricii li-
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terari engleji admit şi pentru el aceiaşi realitate-
istorică. Voiu da părerile tuturor care şi-au pus 
această întrebare. 

Henry Weber spune, vorbind de scena din 
piesa lui Beaumont şi Fletcher : „Scena aceasta 
se găseşte probabil în una din numeroasele ro
manţe din biblioteca lui Don Quixote, care erau 
foarte populare în Anglia pe acea vreme. In The 
Silent Woman, a lui Ben Jonson, se găseşte a-
ceiaşi aluzie, probabil referitoare la aceiaşi ro
manţă".*) 

W. Gifford nu poate spune nimic sigur: „Des
pre prinţul Moldaviei nu pot da nici o refe
rinţă".**) 

John Nichols reproduce un document de pe 
acele vremuri : „In ziua de 7 Noembrie, anul 1607, 
Rowland White scrie următoarele, dela Curte con
telui Shrewsbury: «Turcul şi prinţul Moldavieî 
pleacă acum»'.***) Turcul se ştie pozitiv cine era. 
E vorba de Mustafa Paşa, ambasadorul Porţii la 
Londra. 

Henry Ellis, fost prim bibliotecar al Muzeului 
Britanic, a găsit o scrisoare către Sir Edward 
Hoby, în care se descrie pe larg sosirea lui Mus-

*) H. Weber, Ihe Works of Beaumont and FletcherT 

London, 1812, vol. I., p. 239. 
**) W. Gifford. fIl:e Works of Ben Jonson, London, 

1816, vol. III., p. 463. 
***) John Nichols, The Progresses... of Ring James 

the First, London, 1828, vol. II., p. 157. 
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tafa la Londra, dar în acea scrisoare nu se po
meneşte nimic de vre-un prinţ al Moldaviei.*) 

Alexander Dyce îşi exprimă şi el îndoiala: „Cu 
privire la Prinţul Moldaviei—real ori pretins — 
socot ca nimic nu se ştie".**) 

Frederick Gard Fleay crede în realitatea isto
rică a acestui prinţ al Moldovei; „Prinţul Mol
daviei din piesa lui Jonson, despre care Weber 
a scris absurdităţi, şi despre care Dyce spune 
ca «nimic nu se ştie», era cu ambasadorul tur
cesc la Curtea engleză în Noembrie 1607." El, 
Prin urmare, crede în documentul citat de Ni
chols.***) 

Herbert S. Murch admite deasemenea realita
tea istorică a acestui „pretins" prinţ al Moldovei, 
care era Ia Londra în 1607 împreună cu Mus
tafa Paşa.****) 

Dupăcum se arată în altă parte a acestui vo
lum (Odiseia unui Prinţ moldovan), „pretinsul" 
Prinţ moldovan e perfect autentic, putînda-i-se 
stabili descendenţa din viţa domnească a lui Şte
fan cel Mare. 

„ ) H. Ellis, Original letters illustrative of English 
**fy ' L o n d o n > 1824—1846, vol. III., pp. 83—88. 

T „ '•> •*• Dyce, Jhe Works of Beaumont and Fletcher, 
2 2 ? % 1 8 4 3 > v o L I L > p- 201. 

pi ;• F r " ^ - ^leay, A Biographical Chronicle of the 
* f l * i w m " l a ' L o n d o " - 1891, vol. I., pp. 184—185. 

h„ » S ' M u r c h . 2/je Knight of the Burning Pestle, 
UV Ueaumant and Fletcher, New-York, 1908, pp! 255—6. 



Odiseia unui Prinţ moldovan 

E acel „Prince of Moldavia" ori „King of Mol
davia" care apare în două comedii engleze, re
prezentate pe scenele teatrelor din Londra, în 
1609 şi 1610: —The Silent Woman a lui Ben 
Jonson, şi The Knight of the Burning Pestle 
a lui Beaumont şi Fletcher. 

Acest erou, cu totul exotic în Anglia de pe a-
cea vreme, a stîrnit curiozitatea istoricilor şi cri
ticilor literari engleji de mai tîrziu, care au studiat 
de aproape opera dramatică a lui Beaumont — 
Fletcher şi Ben Jonson, marii contemporani ai lui 
Shakespeare. Din discuţiile urmate şi din părerile e-
mise de scriitorii engleji însă nu rezultă, cu cer
titudine, realitatea istorică a acestui „Prinţ al Mol-
daviei". Unii admit că într'adevăr a fost în Lon
dra un prinţ al Moldovei pe la începutul veacului 
al XVII-lea: un document contemporan,—o scri
soare, din 7 Noembre 1607, a unui oarecare 
Rowland White, din serviciul Curţii, către contele 
Shrewsbury *), —pomeneşte, în adevăr, de pleca-

*) Cf. John Nichols, Ihe Proc/resses.. of James the 
First, London, vol. II., p 157. 
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rea Iui Mustafa Paşa, deia castelul din Windsor 
împreună cu „Prinţul Moldaviei". Acea scrisoare 
e singura dovadă istorică, invocată de partizanii 
acestei păreri. Cei mai mulţi însă îşi exprimă îndo
iala asupra prezenţei la Londra a „Prinţului Molda
viei*—„real ori pretins"—şi, ori îi dau o explicaţie 
fantastică şi absurdă, cum face Henry Weber ; ori 
declară că nu pot da nici o referinţă, cum e ca
zul lui W. Gifford. *) 

Neputînd stabili realitatea istorică şi identitatea 
acestui suspectat „Prinţ al Moldaviei", din teatrul 
Renaşterii engleze, pe baza datelor găsite în scri
itorii engleji; şi, neavînd atunci la îndămînă alte 
'zvoare de cercetare, am sfîrşit articolul din No. 
6> 1913, al Vieţii Romineşti, exprimînd speranţa 
ca-mi voiu putea lămuri nedumerirea prin mijlo
cirea datelor din istoricii noştri. Mai cu seamă 
faptul că acest „Prinţ al Moldaviei"' se găsea la 
Curtea lui James I, în tovărăşia lui Mustafa Paşa, 
Ministrul Turciei la Londra, mă făcea să cred în 
autenticitatea prinţului moldovan. Un simplu ca
valer de industrie nu s'ar fi putut expune să-şi dea 
un titlu pe care nu avea dreptul să-1 poarte, ală
turi de un ministru turc care era în măsură de 
a avea cele mai exacte referinţi asupra lui, din 
Constantinopol. 

m adevăr, Tezaurul de Monumente Istorice 
a l lui Papiu Ilarianu şi bogata colecţie a lui Hur-
muzaki pun la dispoziţia istoricului destule docu-

*) Ci. Viata Iîomînească, No G, Iunie, 1913. 
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mente pentru a stabili neîndoelnic identitatea şi 
peripeţiile acestui „Prince of Moldavia", care în 
ziua de 7 Noembrie 1607 se afla încă la Curtea 
lui James I, împreună cu Mustafa Paşa. Sînt dea-
juns însă numai două scrisori, publicate în tomul 
111., pp. 49 — 51, din Tezaurul de Monumente Is
torice, pentru a confirma şi complecta scrisoa
rea Iui Rowland White din 7 Noembrie 1607, 
publicată de John Nichols : 

1) O scrisoare a regelui James I, datată din 
Hampton Court, 15 Octombrie 1607, către Joa
chim Frederic, Marele Elector de Brandeburg, 
consîngean, cumnat şi amic prea iubit, prin care 
îl recomandă, mişcat de „starea nenorocită în care 
se afla" protejatul lui, şi pentrucă „a observat în-
tr'însul oarecare virtuţi", pe Ştefan Bogdan, ne
potul lui Petru Rareş, care prin această înrudire 
ar avea dreptul, ca moştenitor legal, la suma de 
200,000 galbeni ungureşti pe care bunicul său, 
Petru Rareş, ar fi împrumutat-o bunicului lui Ioa-
chim Frederic ; 

2) O scrisoare a acestui Ştefan Bogdan, datată 
din Berlin, 12 Decembrie 1607, către Marele E-
lector de Brandeburg, prin care el se declară 
a fi singurul moştenitor legitim al lui Petru Ra
tes, pe cînd „Wolfgang şi alţii, se poate proba cu 
mărturiile patriarhilor şi împăraţilor că nu sînt a-
devăraţii erezi". In aceiaşi scrisoare Ştefan Bog
dan imploră sprijinul electorului, făgăduind so
lemn credinţă lui şi regelui Angliei. 
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E clar dar că eroul din piesa lui Beaumont şi Flet
cher (The Knight of the Burning Pestle) şi din a 
lui Ben Jonson (The Silent Woman),—atît de 
suspectat de scriitorii engleji,—e un prinţ inoldo-
van autentic, un descendent, pe calea naturală, a 
'ui Ştefan cel Mare: —fiu legitim al lui Iancu Sa
sul, Domnul Moldovei, care era un fiu natural al 
Jui Petru Rareş, vrednicul fiu natural al celui mai 
mare Domn moldovan. 

Cum şi prin ce împrejurări a ajuns acest Prinţ 
moldovan la Londra? 

D- lorga, într'un foarte documentat şi lămuri
tor articol asupra unei serii întregi de preten
denţi domneşti din veacul al XVl-lea, consacră 
mai multe pagini acestui „Bogdan Sasul" *) sau 
'Ştefan Bogdan", fiul lui Iancu Sasul. D-sa in
sistă amănunţit asupra numeroaselor peregrinaţi/', 
fără izbîndă, ale ahtiatului candidat la tronul ţărilor 
romîne. Expunerea ferm documentată a d-lui lorga, 
c u privire la viaţa zbuciumată şi aventuroasă a 
festei îndepărtate vlăstări a lui Ştefan cel Mare, 
lasă să se întrevadă caracterul ambiţios, şi nu 
tocmai încurcat în scrupule, al protejatului lui 
James I, precum şi abilitatea, caracteristică fana-

TVTF*' ^ ' * o r S a ' Pretendenţii domneşti în secolul al 
1807 analele Academiei Rovnve, seriali., tom. XIX, 
ta ' P" " 5 1 SCM-)- Despre acest „(St-fan) Bojrdan" vor-
" e « e incidental şi d. Sîrbu în Istoria lui Mihai Vitea-
««. nu destul do lămurit însă. So sprijină mult po Oro-

n<ca Iu, Walther. 
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rioţilor de mai tîrziu, a mamei sale: Maria Paleo-
loga din Rodos. 

Iancu Sasul, după o domnie jacăşă de trei ani 
în Moldova, fuge din ţară, în 1582, cu întreaga 
sa familie şi cu cincizeci de care de aur, prin 
Polonia. N'are parte însă de averea furată, căci 
Polonii îl prind şi, după ce îl insultă, răzîndu-i 
barba, îl decapitează. Văduva lui însă ştie să ob-
ţie graţia şi protecţia regelui Poloniei, şi dease-
menea şi destule domenii pentru a trăi în Polo
nia, împreună cu fiii şi fiicele ei, pană în 1593-
La această dată socotind ea, se vede, că unul 
din prunci ajunsese vrîstnic pentru a conduce des
tinele unei ţări romîne, pleacă spre Constantino-
pol, asigurîndu-se de o scrisoare de recoman
dare a Arhiducelui Maximilian către Dogele Ve-' 
neţiei. Scrisoarea nu putea fi fără folos în mînj 
iscusite ca ale Măriei Paleologa : prinţul Bogdan 
capătă dela Doge 25 de galbeni pentru „rinfresca-
menti^m vederea drumului spre Constantinopol! 
iar o soră a lui e luată în căsătorie de un nobil 
Venetian. Desigur că bacşişul de 25 de galbeni 
nu prea se potrivea cu îngîmfarea prinţului Bog' 
dan care purta o sabie lungă de şapte palme, p e 

care o dădea drept sabia lui Atila, găsită în T\ăx\\z 
sale"; dar Maria Paleologa, ca femee practica, 
nu putea să aibă scrupule de o asemenea natu
ră şi, îndată după ce găsi un bărbat pentru fiica 
ei în Veneţia, pleacă deadreptul la Constantino
pol să capete un tron pentru fiul său lăsat dec 
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camdată în cetatea Dogilor. Turcii, care tocmai 
voiau să scape de Mihai, numesc pe prinţul Bog
dan Domn în Muntenia. Succesul diplomatic al 
Măriei Paleologa nu era însă deajuns ca să înlocu
iască pe Mihai; iar dupăce armatele turceşti şi tă
tare—însărcinate să introducă pe purtătorul săbiei 
lui Atila în Muntenia—fură zdrobite de Mihai, prin
ţul Bogdan se reîntoarce la Constantinopol, mul-
ţumindu-se să se îndeletnicească cu intrigi nes-
fîrşite pentru a dobîndi tronul Moldovei. Viaţa 
'ui caracterizează atît de bine ambiţia deşartă a 
aventurierului oriental, pe cît de plin de apetiturile 
măririi, pe atît de lipsit de scrupulele conştiinţii. 
Nu ezită a se scoborî oricît de jos pentru a luneca 
tîrîş spre un tron pe care tatăl său îl prădase. 
Sînt interesante peripeţiile acestui tip anticipat al 
societăţii fanariote, care nu era lipsit nici de la
şitate, nici de aroganţă, - fără demnitate faţă de 
cei mari, fără cuviinţă şi generozitate faţă de cei 
mici. Cerşeşte, unelteşte, asasinează şi se umileşte 
cît poate, pentru a dobîndi o mărire domnească. 

In 1597 îl găsim tot la Constantinopol, uneltind 
moartea lui Irimia Movilă pentru a-şi face loc la 
tronul Moldovei; complotul însă fiind descoperit, 
Prinţul Bogdan scapă numai prin intervenţia am
basadorului francez care îl trimete pe o corabie 
în Tripoli. După plecarea corăbiei însă-descope-
rindu-se că complotul urzit avea în vedere şi piei-
rea ambasadorului polon care era protectorul lui 
Irimia Movilă la Constantinopol—el e întors din 

HltMl KT.iJSMU 
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drum şi cît pe ce să-şi piardă capul, dacă atrac
ţiile persoanei lui n'ar fi fermecat pe Marele Vi
zir Ibrahim care îl ia ca pagiu în palatul său. 
Astfel funia spînzurătorii e înlăturată de preten
dentul domnesc care preferă, de data asta, un 
buduar turcesc în locul unui tron moldovenesc. 
Asupra acestei crize din viaţa fiului lui Iancu Sasu, 
cronicarul Walther spune : „Spiritul cel viu şi alte 
daruri cu care natura înfrumuseţase pe tînărul 
Bogdan, daruri ce cu deosebire desfătează pe 
Turci, din zi în zi tot mai plăcut îl făcură Paşii 
care-1 şi primeşte între intimii săi cubiculari".*) 
Căzînd stăpînul său în disgraţia Sultanului, agen
ţii lui Movilă caută prin daruri să-i dobîndească 
capul dela noul Mare Vizir; dar şi Maria Paleo-
loga ştia să cîştige favoarea noului stăpîn. Am
bele partizi fură satisfăcute prin asasinarea unui 
nevinovat: într'o zi, un falş Bogdan apăru în spîn-
zurătoare în locul celui adevărat, satisfăcînd ast
fel prin fraudă aspiraţiile Movileştilor ; iar cada
vrul, aruncat în mare, fu scos şi predat Măriei 
Paleologa spre a-1 îngropa cu pietate, „caşi cum 
această favoare o ar fi cîştigat mumă-sa prin la
crimile sale".**) 

Pe cînd Maria Paleologa plîngea cu lacrimi pre
făcute pe falşul Bogdan, adevăratul Bogdan ur
zea o combinaţie matrimonială pentru a ajunge 

*) A. Papiu Ilarianţi, Tezaur de Monumente Istorice, 
Tom. I.. p. iO. 

**) Idem, ibidem, Walther, Tom. L, p. 21. 
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Ia tronul Moldovei. El obţinu făgăduinţa influen
ţii politice şi sprijinul bănesc al lui Omer-Aga, 
Şeful Seraiului, cu condiţie să ia în căsătorie pe 
fiica cumnatului său--un Venetian turcit—care 
se găsea în Veneţia. Pleacă dar la Veneţia cu ba
nii lui Omer-Aga ; însă căsătoria proectată e inter
zisă de Senatul Venetian care, considerînd pe Bog
dan ca turcit, îl acuză de intenţia de a converti 
Pe Elena la islamism. Se întoarce iar Ia Constan-
tinopol şi trăeşte ascuns la ambasada engleză. 
Aici tratează cu soli de-ai boerimii antipolone din 
Moldova, dar nu izbuteşte decît să se trădeze. 
primejduindu-şi viaţa în Consiantinopol, fuge în 
1601 in Anglia, de unde se întoarce în 1602 cu 
scrisori de recomandare dela Regina Lllzabeta. 
I n timpul lipsei lui din Constantinopo!, Turcii e-
r a u gata să-i dea tronul Moldovei; dar n'a fost 
Săsit în oraş. Întors din Londra, prin Veneţia, 
se adăposteşte tot în casa ambasadorului englez 
d ' n Constantinopol, intrigînd pentru acelaşi tron 
a l Moldovei. De data asta însă, avînd între duş
mani şi pe Şeful Seraiului - fostul său protector, 
Pe care îl înşelase cu bani - satură pe Vizir de 
uneltirile lui. E pus la închisoare împreună cu 
Radu Mihnea-un alt pretendent la domnie-în 
castelul asiatic al Dardanelelor, unde stă pană la 

\ c î °d scapă travestit în haine femeeşti. Cum 
S capă, fuge ; a r m Anglia, unde documentele po
menite mai sus îl arată trăind în Londra sub 
Protecţia generoasă a Regelui James 1. 
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Probabil că persoana, manierele, povestirile ş1 

tînguirile sale au produs o impresie deosebită în 
cercurile engleze din jurul lui. Vizita la Londra 
a acestui prinţ oriental a trebuit să impresioneze 
publicul, ca un fapt rar, sensational, şi a făcut 
pe scriitorii de drame de pe vremuri să-1 întrebu 
inţeze ca erou dramatic, după plecarea lui. Era o 
procedare curentă a scriitorilor dramatici din 
acea vreme de a transforma „faptele diverse" 
sensaţionale, în drame. Ei nu căutau să inventeze 
intrigi dramatice ori să desfăşoare analize psiholO' 
gice,—deşi în nici o epocă literară a vre-unei alte 
ţări nu s'au alcătuit piese de teatru atît de per' 
fecte, ca acţiune dramatică, şi cu atîta adîncime 
de pătrundere în sufletul omului. Shakespeare îi' ; 
suşi nu face decît să îndrepte piese de ale altora» j 
sau să dramatizeze istorii şi legende care circulai1 ] 
în gura tuturor contimporanilor lui. Povestea dra' < 
matică nu interesa de obiceiu pe scriitorii pentrt1

 k 

scenă; ea era luată deagata de oriunde, fie di" 1 
rîndul faptelor diverse, fie din a! legendelor ba f 
nale: se căuta numai să fie cît mai cunoscută % 1 
cît mai sensaţională. Numai meşteşugul artistic ş 
puterea de simpatie şi de intuiţie a vieţii erau da 2 
rul scriitorilor : prin aceste însuşiri piesele lor tr» t 
iau pe scenă şi produceau iluzia realităţii. 

Deosebirea dintre teatrul naţional englez din ti'11 

pul evului mediu —aşa numitele Miracole şi Miste 

i 



ODISEIA UNUI PIUN'Ţ MOLDOVAN 2 1 

re —şi teatrul naţional din timpul Renaşterei stă mai 
cu seamă în caracterul legendei ori a istoriei drama
tizate. In evul mediu, numai legenda biblică furniza 
scena, pe cînd în timpul Renaşterei caracterul lu
cesc al legendelor şi faptelor colorează cu desăvîr-
Ş're teatrul englez. Un prinţ din Danemarca, un ge
neral maur, un şef din Virginia ori Un prinţ din 
Moldova-care fusese văzut de public pe străzile 
Londrei-iau locul personagiilor biblice şi apar 
Pe scena teatrului Renaşterei engleze cu aceleaşi 
drepturi caşi personagiile solemne din teatrul cla-
s 'c francez,—în care întră numai cei cu genealo
gie ilustră clin măreaţa antichitate. 

Lăsînd amintirea lui pentru a fi fixată pe scenele 
din Londra, prinţul nostru părăseşte capitala Angliei, 
m 1607 —cu scrisoarea de recomandare pe care 
am pomenit-o —pentru a pune mîna pe moşteni
rea lui p e t r u R a r e ş ; ş i astfel s ă poată căpăta mult 
doritul tron al Moldovei. El îşi trimete înainte gene
alogia domnească Electorului de Brandeburg, iar în 
° c de a-i prezenta sînetul —pe care spunea că-1 are, 
rara să-J poată arăta —combate concurenţa celor-
a'ţi pretendenţi prin invocarea mărturiei patriarhilor 
Ş' împăraţilor. Neputînd însă pune mîna pe cei 
200,000 galbeni, cu care ar fi obţinut poate tro
nul Moldovei, se mulţumeşte a pune Ia mînă pe 
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Marele Elector cu o sumă mai mică, în numele 
coreligionarităţii lor, şi pleacă la Constantinopol, 
prin Viena şi Veneţia, spre a-şi continua intrigile 
împotriva Movileştilor,—nedîndu-se înlături nici 
dela asasinate pentru a înlătura din cale pe agen
ţii familiei Movilă. Mama sa, Maria Paleologa, mu
rise însă, şi lipsa abilităţii ei constituia o adevă
rată dezarmare a concurentului la tronul Moldovei, 
în lupta lui nepregetată de intrigi şi de uneltiri, pe 
care o ducea din ascunzişurile ambasadei engleze 
din Constantinopol, dela 1608-1611. Pierzînd la 
urmă orice speranţă, învins de fiul lui Ştefan 
Tomşa care îi ia doritul tron al Moldovei, lipsit 
de sprijinul moral al mamei sale care-1 îmbărbăta în 
vremuri grele de ambiţii nesatisfăcute şi de crime 
neizbutite, Ştefan Bogdan se turceşte, luînd nu
mele de Ahmed, pentru a ajunge, în Ioc de Domn 
al Moldovei, măcar Sangiac de Prisren, în Alba
nia. In 1612 e numit Sangiac la Brusa, şi de a-
colo unelteşte unirea şi prefacerea ambelor ţări 
romîne în paşalîcuri turceşti, pentru a ajunge el 
Beglerbegul lor printr'o singură numire. 

O viaţă de ambiţii deşarte şi de intrigi criminale • 
pentru un cîştig cît de mic, sacrificiul întregii 
demnităţi omeneşti, fără nici cea mai mică şovă
ire ori descurajare ; un simbol anticipat, desăvîr-
şit, al caracterului aristocraţiei noastre, de cînd va 
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începe să fie fanariotizată : — iată ce reprezintă, cu 
intensitate, ultimul vlăstar al Marelui nostru Voe-
vod. 

Dar vieţile dispărute au ceva fascinant şi me
lancolic ; şi, oricît ar fi fost de impure, moartea le 
înobilează şi le dă o semnificare grozavă, pentru 
noi. Cu pecetea sa de veşnicie, ea le preface în pul
bere ; şi zbuciumul lor ia înţelesul unei ironii cinice 
faţă de sforţările şi de accesele noastre de entu
ziasm în faţa misterului Marelui Necunoscut. In 
lupta de toate zilele, mînaţi de dorinţi şi de pa
timi, uităm la fiecare pas zădărnicia eternă a e-
xistenţei noastre, şi privim spre pietrele de mor-
m"mt ca la nişte simple trepte călăuzitoare către 
bietele noastre idealuri, pururi neatinse. 



Un accident suggestiv d 

g 
a 

Cel mai mare vapor care brăzdase vreodată r i 

faţa oceanului s'a scufundat, în drumul său spre n 

New-York, în noaptea de 14 April, 1912. 
Ducea cu el peste 2300 călători, îmbarcaţi pe d 

coastele Angliei. Titanic era o mîndrie a celeilr 

mai mari companiii engleze de navigaţie,—i se spu- r i 

nea „necufundabil". Pentru a vizita acest colos piu- n 

titor, în toate părţile lui, trebuia să faci o cursă *r 

de şapte kilometri. Călătorii se puteau primblan 

prin grădini de palmieri şi de trandafiri, pe jos, 
pe cai, ori pe cămile ; puteau aranja partide de " 
foot-ball, criket ori golf; puteau vîsli, din bărci, z< 
ori să se întreacă la înnot, în basenuri mari, sub I s 

lumina razelor soarelui electric. Baluri, concerte,le 

teatru... nimic din confortul rafinat al vieţii mo- n i 

derne, nu lipsea Titanicului. Toţi aveau la în' m 

dămînă satisfacerea tuturor capriciilor, şi toţi ere- l e 

deau în siguranţa desăvîrşită a vieţii lor. 
Cînd creasta unui munte de ghiaţă submarin 
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ra spintecat coasta şi alarma de scăpare s'a dat, 
limeni nu credea în primejdie şi nu vroia să se 
Jrce în bărcile de salvare. Să laşi un „necufun-
dabil" pentru o luntre, trebue curaj: de aceia prima 
untre a primit în ea numai bărbaţi şi nici n'a fost 
complect ocupată. Oceanul era liniştit ca un lac, 
-erul înstelat, zările păreau pătate de suluri fu-
rT1Uri i schimbătoare: — erau munţii de ghiaţă ple
caţi de pe coastele Groenlandei să se topească, 
d u p a o lungă călătorie, în Oulf-Stream. O prelun
gire submarină de cîteva zeci de kilometri a unui 
asemenea călător oceanic a întîlnit în cale jucă-

i r i a impertinentă omenească, şi a aruncat-o la trei 
i m " de metri în fundul abisului atlantic. 

Muntele a trecut înainte nepăsător, transformîn-
e du-se necontenit în valuri; ziarele lumii întregi au 
;i înregistrat faptul ca un grozav accident în isto-
i- r 'a mărilor ; şi cei peste 1600 dispăruţi în acea 
i- noapte -au sporit cu vieţile şi agoniile lor cadas-
ă t ful funebru al oceanelor şi suferinţa eternă a oa-
a renilor. 
>> p°vestirile celor scăpaţi cu viaţă au stors lacrimi 
e d ' n ochii cetitorilor ; tragedia accidentului însă tre-
:i, zeşte conştiinţa pană în adîncurile ei, de unde ero-
[b 'smul omenesc se rîdică mai presus de puterile fata-
e, e ale naturii. In acele două oare, în mijlocul ocea-
y "ului, s'a desfăşurat drama omenirii întregi. In faţa 
n- inorţii nemiloase, natura omenească a învins instinc-
e- t e ' e puternice ale vieţii, şi curajul bărbătesc a sfidat 

in 
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spaima sfirşitului veşnic. încă un exemplu de is 
torie mare în fapte simple ; încă o dovadă că est' 
ceva mai imperativ decît instinctul de conservaf1 

a vieţii, în sufletele nobile :—e mila şi iubirea 
e demnitatea şi mîndria. 

In faţa infinitului cosmic, infinitul conştiinţii o 
meneşti se ridică mai misterios şi mai grandios 

Orice descriere romantică ori patetică e o vul 
garitate, aproape insultătoare, înaintea faptelo 
mari: e cum ai pune o haină înzorzonată pe cof 
pul Venerei din Milo. 

Puterea sufletească a acelor care, fiind aproap' 
forţaţi să „se salveze", s'au simţit datori să ce 
deze locul copiilor şi femeilor, e mai impunătoaf 
decît măreaţa şi impasibila boltă cerească ce se o-
glindea în acea noapte în apele reci ale oceanului 

Un scriitor american nu-şi putea convinge so 
ţia să se despartă de el şi să între în barca d< 
salvare : „Gîndeşte-te la copilul nostru de acasă" 
fu argumentul hotărîfor, şi o îmbrăţişare puse veş' 
nicia între ei. 

„Cît timp va mai fi o femee pe bord, refu* 
orice ajutor", răspunse milionarul Strauss, la ii| 
sistenţele soţiei sale de a se urca în luntre. 

Bătrînul celebru ziarist, W. Stead, directorul re' 
vistei engleze Review of Reviews, s'a dus Ş 
el în fundul mării, dupăce a refuzat locul W 
barca de salvare şi-a ajutat multora să scape 
Ultima faptă a tînărului colonel Astor a salvat via' 
ţa unui copil şi I-a redat în braţele mamei des' 
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is perate. Apoi s'a dus pe punte şi, braţe în braţe 
;<f cu maiorul Archibald Butt, aghiotantul preşedin
ta telui Taft, a trecut în lumea cealaltă, 
a Cît timp a durat operaţia de salvare, orchestra 

a cîntat pe bord muzică clasică ; dupăce ultima 
o barcă a pornit, a început să cînte, pentru cei 
)S definitiv condamnaţi, imnul „Doamne, ne apro-
u piem de tine". Căpitanul a rămas neclintit la pos-
0 tul lui; u i t i m a lui comandă, răsunată prin mega-
)f 'On, a fost: „Fiţi, pană la urmă, cetăţeni brita-

n i c i"- Apoi Titanic îşi cufundă prora, stîngîn-
pj du-şi deodată luminile ; şi, scoţînd un răcnet ce se 
:G auzi la cîteva mile împrejur, se aplecă brusc 
1 sPre fundul oceanului. 

D upăce partea de dinapoi a colosului stătu 
Ui Perpendicular pe suprafaţa apei, profi!îndu-se la 
0' orizont vre-o cîteva minute—ca un turn ne-
d( gru ce se ridica aproape de o sută de metri spre 
i" cer—întreaga „carcasă" fu înghiţită de-odată de 
:ş abisul oceanului, iar în locul ei valurile scoaseră 

a t ă Sl<te de cadavre omeneşti şi sute de viteji. 
u* care se luptau încă cu moartea, 
ir 

•e 

V 
>6 

ia' 
:S' 



Shylock 

Se pare că cele peste patru mii de volurn£ 

scrise asupra operei dramatice a lui Shakespea^ 
n'au istovit subiectul. Dimpotrivă, interesul, peri' 
tru marele scriitor e în continuă creştere în ţă' 
rile civilizate. Puterea lui de reînviare nu gâ' 
seşte paralelă în timpurile moderne. Acum cind 
ani revistele engleze îşi arătau nemulţumirea faţ* 
de „părăsirea" cultului pentru Shakespeare în An' 
glia, pe cînd în Berlin nu exista seară în care ° 
piesă din repertoriul Shakespearean să nu fie re' 
prezentată la vre-un teatru. 

Campania revistelor şi ziarelor n'a rămas fâf̂  
efect în publicul englez : o „expoziţie Shakespe' 
are" a fost organizată în Londra, pe imensa 
platou dela Earl's Court, unde vizitatorii putea11 

să se primble printr'un oraş englez din veacw 
al XVI-lea, cu arhitectura clădirilor de pe ac$ 
vreme, cu costumele oamenilor de pe atunci,^ 
pe care îi întîlneai, surprins, în hainele lor colo' 
rate, prin străzile strîmte şi întortochiate ce ab'ă 
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despărţiau rîndurile de case. In acest oraş evo
cator al epocii Elizabethane, cu îndemnul lui spre 
trecutul glorios al Angliei, Shakespeare era re
prezentat, ca pe vremuri, în două teatre fără a-
coperemînt, construite întocmai ca acele în care 
el singur îşi monta piesele. Pe scena simplă şi 
neschimbată, dela începutul pană la sfîrşitul re
prezentaţiei, a defilat un an de zile întreaga ga-

rne 'erie Shakespeareană. Fiecare personaj îşi anunţa 
are intrarea printr'un titlu scris pe o scîndură, pentru-
eir c a Publicul să fie informat de mai înainte, şi să 
ţâ- ^ e ce primire să-i facă din „pit" [parter], ce 

gâ- glume să-i adreseze ori ce sfaturi să-i dea... ca pe 
inc' trupul acelei „merry old England" de altă dată. 
;a{jj Acest mod concret şi caracteristic englez de a 
\$ r e m v i a pe Shakespeare a avut ecou în teatrele 
2 o moderne din Londra: anul trecut, trei teatre de 

re- "^na î n t a i a u a v u t > s e z o n u j - Shakespeare", şi 
altele au reprezentat unele piese de ale lui. Pe 

fârJ e altă parte, foarte adeseori găseşti în reviste arti-
;pe' C o I e consacrate lui Shakespeare; şi una din cele 
nsu' ™ai mari reviste, The Contemporary Review, a 
[eât "itrodus un supliment literar pentru el. 
aCul La Paris -unde numele scriitorului englez a îm-
i cej Partăşit în trecut şi insulta şi apoteoza-e acum 
•\S UQ. ^ n t u z iast interes pentru Shakespeare. D. Jean 
o\0' Klchepin, de l'Academie frangaise, avec l'emi-
abj;! nent concours de M-me Bartet, de la Comedie-

anţaise, a ţinut o serie de conferinţi asupra 
e a r u l u i I u i Shakespeare. Leoninul poet academi-
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cian, susţinut de farmecul artistei dramatice, a # ' 
butit să dea un deosebit interes discuţiilor în j" ' 1 

rul lui Shakespeare. 
D. Henri Robert, la conferinţa d-Iui RichepirC 

asupra piesei Macbeth, răspunde printr'o al^ 
conferinţă : Comment f aurais defendu Lady Ma^' 
beth. Părerile se împart şi Shakespeare adese3 

ori e luminat de o „causerie" atît de „brillantă" î" 
cît el rămîne cu totul întunecat. E atît de p!ăcUaJ 
de a urmări—în Journal de l'Universite des Afl', 
nales — conferinţile d-lui Richepin asupra lui Sha ' 
kespeare. Ele se sfîrşesc în ovaţii entuziaste, î^ 
inundaţii de buchete de flori, sub care aproap'. 
dispar „lui et la divine Bartet",—şi din nefefi' 
cire şi Shakespeare. Şi cînd d. Richepin, carac. 
terizînd pe Lady Macbeth, esclamă : „Et ce q^C 
je mettrai sur son front, avec toute la tendress*. 
qui est dans le coeur d'un poete, c'est un ba1', 
ser!" rămîi cu totul nedumerit asupra înţelesul 
acestei tentative ipotetice a poetului academicians n 

Shakespeare, deşi produs şi colorat de Angli* 
veacului al XVI-lea, a rămas modern şi internat 
ţional, —aparţine tuturor ţărilor şi va fi actual î"lţ 

toate timpurile. Universalitatea lui Shakespeare st*JC 

în universalitatea „caracterelor" pe care le-a creat 
nu în înţelesul că el a construit tipuri ori a dra
matizat abstracţii psihologice, distilînd şi selec' 
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iZ'înd, după regalele artei, societatea în care a trăit 
jd-i singura pe care a putut s'o cunoască direct, 

rsă-i pătrundă viaţa; şi nici în înţelesul că el a 
pjppiat exact şi adevărat realitatea în cazurile ei 
^{fdividuale. Eroii lui ajung „caractere" univer-
\aCale pentrucâ se individualizează prin mijlocirea 
platelor elementare nealterabile ale sufletului ome-
ţti J e s c : acele ce trăesc veşnic în noi şi care, în 

lct)!K>mentele '"tense ale vieţii, izbucnesc prin toate 
Zăgazurile ridicate de civilizaţie şi educaţie şi stâ
r n e s c singure pe om, cu toată tăria puterilor e-

îfhmentare,—desvăluind aceiaşi natură omenească 
pr ic ind şi oriunde. Un lago e acelaşi, în esenţa 
ferj.j', fie el din veacul al XVI-lea ori din al XX-lea, fie 
r 3 J italian, englez, romîn ori de altă naţionalitate; 
Othello, poate să-şi schimbe chiar rasa omeneas-

e s Sr> e acelaşi sub orice meridian şi în orice veac; 
bai. y l o c k nu e decît accidental evreu: totdeauna 
,uiuf onunde sufletul omenesc chinuit îndelung de 
Manf11'11"6' n edreptate şi dispreţ se încarcă de ură şi 

azbunare. 

rna'. r m v a "etatea infinită a manifestărilor sufletu-
jl înJl n°stru, Shakespeare a simţit eterna natură o-
e s t J l e n e a s c ă , după cum în schimbările fără sfîrşit ale 
^ irurilor din natură, Newton a văzut legea uni-
^ ' • e r - a l ă a gravitaţiei,—căreia i se supune deopo-
elec'V a Ş1 c ă d e r e a mărului din copac şi existenţa 
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sistemelor planetare. Dacă cel din urmă a descj 
perit mecanica universului fizic, cel dintăiu a si 
pînit, ca nimeni altul, misterele universului moi 
al conştiinţii omeneşti. Sînt mulţi scriitori care1' 
izbutit „să facă concurenţă registrului stării civil' 
Shakespeare însă a făcut concurenţă însuşi M 
relui Creator ; şi dacă oamenii creaţi de Durnf 
zeu vin pe lume cu imperfecţia morţii, ai 
Shakespeare sînt nemuritori. In faţa lumii re3 
Shakespeare a creat o altă lume imaginară 
cuprinzătoare: în ea trăesc şi umbrele din im 
riul morţilor şi spiritele din tovărăşia zeilor, 
uităm nedumeriţi la personagiile lui, de multe 
absurde şi bizare, dar din faptele lor înţeleg1 

că ele sînt mînate în viaţă de aceleaşi legi care pO 
tă din adînc fiinţa noastră. 

Nimeni nu contrazice mai mult regulele aA 
tice, şi totuşi nici-un scriitor nu e atît de artist ca 
Pentru Shakespeare nu sînt genuri literare, 
sînt unităţi dramatice : acţiunea se petrece în f 
tej peste hotarele ţărilor, peste barierele mor? 
şi ţărmuririle timpului; lirica, retorica, descri 
se amestecă cu acţiunea; elementele corne' 
şi-ale feeriei sînt amestecate în aşa chip cu 
tragediei, încît unele piese nu pot fi clasificate 
tărît. Cine cere respectarea verosimilului în a> 
îl exclude pe Shakespeare : el crează după IA 
naturii, într'un cadru care sfidează toate lin1 

rile,-nu după regulele de mărginire ale a1 
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Neverosimilul poate să nu fie permis în artă, dar 
el există în natură, şi de aceia Shakespeare nu-1 
evită. El îşi ia toată libertatea în lumea faptelor 
materiale pe care uneori simte parcă plăcere să 
le amestece în combinaţiile cele mai neadmisibile : 
să facă un Romeo adorat dintr'o brută cu cap 
de măgar, ori să transforme o superstiţie şi mai 
absurdă în dramă realistă. Cu toate aceste, sub 
toate travestirile, cu toate absurdităţile, prin toate 
măştile găsim acelaşi etern suflet omenesc care 
Pulsează în noi înşine. Shakespeare trece ade
seori peste posibilităţile materiale, nu încalcă însă 
niciodată legile sufleteşti; chiamă la viaţă creaţii 
bizare, dar le sileşte să trăească după normele 
care mişcă viaţa omenească în toate timpurile. 
Shakespeare ne face să simţim permanenţa imu
abilă a naturii omeneşti şi varietatea ei trecătoa
re, cu o putere de realitate care face din drama 

UI nu o operă artistică numai, ci o altă lume pe 
ingâ cea creată de Dumnezeu, ocîrmuită de a-
celeaşi legi ale vieţii. Şi dacă Dumnezeu a făcut 
m i n u n i în lumea reală, Shakespeare nu e mai pre
jos în lumea lui imaginară; nici prin nemurire— 
^acă lumea în care trăim o are—lumea creată de 
Shakespeare nu pare a fi întrecută. 

lei u 

liiti u n exemplu izbitor de procedarea şi puterea 
a' g e n i u l u i artistic al lui Shakespeare e cunoscuta 

3 
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piesă Negustorul clin Veneţia ori Shylock. Toată:, 
acţiunea se bazează pe două fapte neverosimile -| 
o femee reuşeşte să se deghizeze în judecător^ 
fără să fie cunoscută nici măcar de amantul ei* 
şi un contract absurd a cărui execuţie se garan-" 
lează printr'un pfund de carne omenească. 

Din aceste două fapte, anume parcă alese calc 

să sfideze bunul simţ, Shakespeare a făcut o11 

piesă, pe care nu ştim dacă trebue s'o clasificăm1"' 
între comedii ori tragedii, şi a creat un „carac--a 

ter" tragic de atîta realitate, individualitate şi e * 
lasticitate în interpretare critică, încît a dat naş-?l 

tere unei întregi literaturi. Şi cine se gindeşte-* 
măcar să-i obiecteze lui Shakespeare absurdita"" 
tea intrigei acestei piese, care pe oricare alt scr£l 

itor l-ar condamna deodată. " 
Sistemul şi clasificarea sînt mijloace pentru Y 

conduce disciplinat cugetarea : sînt o necesitat^11 

mintală pentru a înainta pe drumul înţelegerii 
ele ajung însă împiedecări în pătrunderea lucruf' 
rilor cînd le atribuim o realitate cu o rezistenţa.' 
de sine stătătoare şi vroim să siluim cu orie.1 

preţ infinita varietate a lucrurilor * sub etichetei n 

lor convenţionale. Unele din piesele lui Shakes., 
peare nu se pot clasifica, fără restricţii, la rubr?13 

ca tragediilor ori comediilor, pentrucă ele nu sîifj 
exclusiv nici una nici alta, ori sînt şi una şi alt* „ 
—sau, mai bine zis, încarnează un epizod de vialWj 
omenească cu tragedia şi comedia ei într'un a c 

mestec, într'o aderenţă nedefalcabilă; sînt afiŞ1 



35 

anunţă numai o platformă pe care vin să-şi 
itâlaească comedia tragică a vieţii diferite persona

j e nu ţin seamă de convenient!, de orice na-
° T , ' c î n d sufletele lor sînt bîntuite de ciocnirea 
ei,>atimilor omeneşti. In faţa lor uităm totul : numai 
vafitoul ne interesează. 

p'ci Hamlet îşi sfîşie singur sufletul în cinci 
c a L )» şi moartea lui e uşurarea noastră, căci 

0 ai*ea, în Shakespeare, nu constitue elementul 
arra gic: ea vine în mod necesar ca o mîntuire şi 
\c- singura scăpare a sufletelor chinuite din lumea 

e 1 . ^ s ' a - Tragedia e în suferinţă, nu în moarte, 
iş- dacă măcar după moarte n'ar mai ffsuferinţă! 
şte r nu.- umbra regelui Hamlet, sub razele sti-
ita-oase ale lunei [„glimpses of the moon"], se tîn-
c r l , pQ terasa castelului dela Elsinore de chinu-

. l t l d u i 'ate pe lumea cealaltă,—şi umbrele sînt 
j J gice în tragediile lui Shakespeare, vibrînd în 
a.^ ! m t . e , e 'or fiorul mormîntului şi-al suferinţii. 
'' x'u 1C! <~> t l l e"0 u c ' d e pe Desdemona, făcînd din-
r U . c „ a s a s inat cea mai poetică şi mai dureroasă 
• ni a 'LlD're ; şi moartea amlndurora n'are ni-
lC'"int a d a °gat la tragedia iubirii lor, căci sufe-

telf fe omenească ajunsese culmea. 
c e ^ a r

I C ! ^ S f l ylock umilit, lovit, scuipat, gonit ca o 
b-r'topi fălbateca d e toată lumea, aleargă cu sufletul 
s"^___ r i t d e pustiirea urii şi-a răzbunării spre sin-

^ 7:—-
'aT^"anîhiinf " U e u n «caracter" lipsit de energie, ei e un 
, J obstrni , V v o i n t a lui nu descarcă acţiunea în afară, ci 
1 U I a *a înăuntru. 
M 
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gurul Iui izvor de înduioşare şi de iubire -i 
„Jesica, copilul meu". Dar şi această singură r 
ce-i încălzea sufletul i-a fost răpită ; şi moaj 
n'a fost îndurătoare să se scoboare asupra su 
tului lui; iar tumultul zgomotos al unui vesel( 

naval îi batjocoreşte ultima lui desperare întt 
contrast sfîşietor. 

Aceasta este „Comedia" despre care H(' 
spune că atunci cînd a văzut-o în Londrf 
„Drury-Lane", „îndărătul lui într'o lojă stăte^ 
palidă blondă Bretonă, care la sfîrşitul actult[, 
IV-lea a început să plîngă cu pasiune esclarf 
de mai multe ori: «Sărmanului om i se facea 

dreptate!»" 
O comedie la care se plînge ! 
Heine adaogă : „Cînd mă gîndesc la acel* 

crimi trebue să pun Negustorul din Veneţik 
tre tragedii, deşi scheletul piesei e decorat cU 
mai vesele figuri de Măşti, Satiri şi Cupizi V 

Tocmai în decorarea veselă a piesei se \, 
puterea artistică a lui Shakespeare de a deJa 

ţui un „caracter" tragic—chiar, sau anume, W* 
locul unei mascarde a vieţii. 

Acţiunea se petrece în Veneţia, şi Heine A 
căa'căutat pe Shylock pe Rialto, dar nu l-*t 

sit; însă în Sinagoga de acolo, spre seară, \ 
zi sfîntă, cînd credincioşii înalţă rugile lor <!a 

Dumnezeu, „a auzit o voce, cu un tremur L 
rat în lacrimi cum ochii omeneşti n'au plînsl

[2 

Era un suspin ce nu putea să iasă decît din f ji 

i 
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- S - . 

â i1 C e purta în el tot martirajul îndurat de un în-
oai 8 popor nefericit timp de optsprezece veacuri. 

s | a agonia unui suflet doborît la porţile ceru
ri !";•• era glasul lui Shylock. 
nti Uv,ntele pline de emoţie generoasă, ale celui 

l a i mare scriitor german după Goethe, au înţe-
H(S a d î n c şi dau întro formă de grand style o 
3rJ r e ^ e adevăr; dar, prin puterea lor chiar, ne 
ţej lndrepta într'o direcţie de unde să nu pu-
u|i' avea perspectiva cea mai bună pentru a în-
laif^e opera lui Shakespeare, 
ce " e a putut să găsească pe Shylock la Ve-

" l > M sinagogă,—deşi Shakespeare 1-a trimes 
ft^

ai Convenţional pe Rialto din veacul al XVI-lea, 
e lC^ e l înSUŞI n a fos t ni'ciodată în o r a ! ? u I d e mar" 
tiâ\U S h y l o c k s ' a născut la Londra în veacul al 
:U e a ? şi Shakespeare a trebuit să-i fixeze un loc 
"•j ' d e a o naţionalitate : condiţii materiale in-
- \ c

e n s a b i ' e pentru a concretiza un personaj— 
l e 2 t C ° n t u r a Ş{ a-1 colora; dar i-a dat şi un su-
îrtL n i e n e sc care trăeşte oriunde şi pretutindeni, 

[ aibă nevbe de domiciliu ori de stare ci-
: sfj j . ea<-<-tatea de om e deajuns. Contempora-
'"aultă a U f° S t î n m ă s u r ă s ă " ' găsească mult mai 
' ' 'Wa^ r e C ' Z ' e '^ e a s e m a n a r e m obiceiuri şi su-

•ască h" a C e ' d i n " t r i b u l " I u L A u P u t u t s ă «ă" 
r '; P e

 a r o a r e care vigoare din sufletul englez 
lSi7h„ ~,Cea v r e m e în înverşunarea şi cruzimea 
nfMu,t ° a r e a l u i S h v 'ock. 

e note şi culori din exteriorul lui Shylock 
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au fost distruse de vreme, dar Shylock a r# 
şi trăeşte şi azi printre noi: nu-i nevoe să-1 c 

tăm pe Rialto şi cu atît mai puţin în sinag" 
Ce-a rămas azi din el ? Ceia ce rezultă din ' 
ce spune singur în protestarea lui către Salar 
cînd a apărut întâia dată pe scena lumii : 

Shylock. — Oare Evreul n'are ochi ? N'are " 
organe, trup, simţuri, afecţiuni, pasiuni ? N" 
hrăneşte cu aceiaşi hrană, nu e rînit de acel 
arme, nu e expus !a aceleaşi boli şi tămăduitc 

celeaşi leacuri, nu e încălzit de aceiaşi vară şi'"' 
gorat de aceiaşi iarnă, caşi un creştin ? Dacă î' 
pungi, nu sîngerează ? Dacă îl gîdili, nu n 
Dacă îl otrăveşti, nu moare ? Şi dacă îi fad 
să nu se răzbune ? Dacă e una cu creştin 
toate, trebue să fie şi în răzbunare. (Ac' 
Se. 1.). 

Am subliniat cuvintele din urmă pentru l 

vedea că —în înţelesul piesei-cruzimea tf 
nătoare a lui Shylock nu pare a fi dată ca ' 
racteristică exclusiv naţională, ci ca o urma' 
tală omenească, universală, cînd viaţa e otf' 
necontenit de umilinţă, dispreţ şi nedrepta'1 

consecinţa unei otrăviri morale treptate, ca' 
pe care Antonio şi creştinii din Rialto o adf1 

trau sistematic lui Shylock : 

Shylock.—Signior Antonio, de nenumăra 
în Rialto m'ai batjocorit ca pe un uzurar a 

nului. Am răbdat toate dînd din umere, c&c 

ferinţa este însemnul tribului nostru. Mă n̂  
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- păgîn şi cîne spurcat, şi scuipi pe haina mea de 
Evreu şi pe tot ce-mi aparţine mie. Acum, se 

ră1 pare că ai nevoe de mine: vii dar la mine şi-mi 
•1 c porunceşti: „Shylock, am nevoe de bani". D a ! 
00 signior Antonio spune aceste cuvinte. El care şi-a 

.", scuipat fiegma în obrazul meu, şi m'a izbit cu 
n piciorul cum repezi pe-o javră peste pragul ca-
ilat sei... 

Antonio. - Sînt gata să-ţi spun şi acum cîne, 
e n să te scuip iarăşi, să te lovesc de asemenea. Nu-ţi 
T̂H cer să împrumuţi bani ca la prietenii tăi... (Act. 

" | . E nevoe ca Shylock să fie numaidecît evreu? 
?ţ' Istoria omenirii a produs totdeauna, în astfel de 
: a \ raporturi morale, nenumăraţi Shylock-i ne-Evrei, 
1 , care nu s'au adresat justiţiei pentru pfundul de 
faCl. carne, ci şi l-au luat deadreptul. 
i& 
Ad 

u ' 

ca ' 
maî 
oV 

pta* 
ca' 
ad< 

nări1. 



Iubire Tragică 
Romeo, Juliet, Othello — 

Romeo şi Juliet se văd pentru întăia dată la 
un bal, într'o Duminică seara. Adouazi, Părin
tele Laurence le dă benedicţiunea nupţială ; Mart' 
cînd pe cer „candelele nopţii" începeau să se 
stîngă, cunosc agonia primei şi ultimei lor despăr 
ţiri; iar în noaptea de Joi, Moartea îi uneşte pefl' 
tru vecie în cavoul familei Capulet din Verona 
In intervalul dintre scena balconului şi scena 
cavoului, tortura iubirii se desfăşoară cu tot înţele
sul veşniciei ei, dînd semnificări eterne chinurilor 
victimelor condamnate dela cea dintăi sărutare. 

Un tempo de acţiune mai precipitat, o pasiurtf 
de iubire mai arzătoare, o atmosferă lirică m$ 
tragică nu se găseşte în întreaga operă a lui Sha 
kespeare. Deliniarea caracterelor nu atinge perfec 
ţia din marele lui tragedii,—în unele cazuri e opr$ 
chiar la o necomplectă schiţare. Puterea însă de 
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îascinare a eroilor, frumuseţa poetică a unor e-
pizoade din scurta lor viaţă, tonul vibrant de e-
moţiune sinceră al tinereţii inocente... toate, în
văluite în atmosfera unei iubiri fără margini, în 
«are pluteşte presimţirea unei catastrofe neînlătu-
rabile, te prind în vîrtejul acestei vieţi, grăbite cu 
furie să se consume. Trăeşti In piesa lui Shakes
peare, şi înţelegi validitatea universală a acelui tu
mult de pasiuni violente, descărcat în torente im
petuoase care tîrăsc pe om şi-1 sfarmă ca pe o 
jucărie. Tragedia amanţilor din Verona ajunge 
simbolică! 

n-
•ţi, ^ Juliet avea patrusprezece ani şi Romeo încă nu 
se împlinise nouăsprezece. Amîndoi —ca toţi eroii 
ir- t r agici ai lui Shakespeare—se scoborau din fa-
! i r milii ilustre : Juliet descindea din Capulet şi Ro-
l 3, meo era un Montague. Verona fusese de multe 
tia o r i snopită de sîngele acestor familii, care nu cu-
je- n o?teau între ele alte legături decît acele hrănite 
|0r

 d e o ură seculară. 
j Pe fondul acestei tragedii grandioase, Shakes-
,ne Peare proectează tragedia iubirii celor doi a-
nai m a n ţ i , ca lumina scăpărătoare a unui coup de 
h a . foudre. Cursul acţiunii e vertiginos: îţi sugge-
e C rează viteza unui „Express" şi primejdia unei dera
nj 'eri. Dela prima vedere a lui Romeo—înainte de 

<je a Şti cine e şi cum îl chiamă—Juliet spune doi-
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căi: „Dacă el e însurat, mormîntu! va fi patul 
meu de cununie". 

Numai de trei ori amanţii apar vii, împreună, îna
intea noastră: la bal, cînd ei se văd pentru în*| 
tăia oară, şi pasiunea se naşte deodată, vulcanică, 
în sufletele lor (Act I. Se. 6.); apoi într'aceiaşi 
seară, Romeo escaladează zidul grădinii şi asistăm 
la primul lor duo de iubire (Act. II. Se. 2.) ; în-
sfîrşit scena balconului e ultima, şi atinge cui-1 
mea lirismului iubirii în desperarea amară a des
părţirii (Act. III. Se. 5.). In scena cavoului (Act. 
V. Se. 3.) suflul morţii domină întreaga acţiune : să
rutările pe buze încremenite dau fiorul unui lirism 
macabru ; iar sinuciderea eroilor între cadavrele 
celor două victime ale lui Romeo (Paris şi Ty
balt) încearcă simţirea pană la durerea fizică. Nu 
rămîn dar decît trei momente trăite intens de tra- \ 
gicii eroi dela Verona, în faţa noastră : din a-
ceste îi cunoaştem, şi înţelegem că incandescenţa 
pasiunii trebuia să topească tot sufletul lor în iu-1 
bire, —o iubire care dela început apare întovără
şită de umbra morţii. 

Romeo şi Juliet erau oameni de sud —Shakes
peare avea un just instict dramatic —căci, sub 
cerul senin al Mediteranei, temperamentele sîn< 
mai aprinse, pasiunile cotropesc sufletul mai pus' 
tiitor şi maturitatea e mai precoce decît sub ce' 
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rul neguros al Mării Nordului. Dar nu trebue de 
dat un înţeles istoric unui simplu cadru drama
tic. Juliet apare dela început —chiar din scena 
declaraţiilor de iubire—cu acea înclinare carac
teristică temperamentului femeesc englez de a-şi 
devota viaţa bărbatului iubit, de a-şi disolva pro
pria personalitate într'a aceluia căruia i-a jurat 
credinţă. In candoarea tinereţii ei nevinovate, Ju
liet arată o maturitate surprinzătoare, şi-şi des
chide sufletul fără ezitare, cu sinceritatea unei iu
biri „profundă ca marea" : 

Juliet.—Dacă această pasiune de iubire a ta este 
onorabilă, 

Dacă scopul tău e căsătoria, trimete-mi răspuns 
mîni dimineaţă, 

Prin acel ce eu mă voiu îngriji să vie la tine, 
Unde şi cînd voeşti tu să îndeplineşti ritualul 

cununiei, 
Şi toate bunurile mele le voiu pune la picioarele 

tale, 
Şi te voiu urma, stăpîne, în orice parte a lumii. 

Romeo and Juliet, Act. II. Se. 2. 

Iubirea a transformat magic pe cei doi amanţi 
dela prima întîlnire: Juliet vorbeşte deodată ca o 
ferrtee; iar Romeo, care venise la bal pentru fru
moasa Rosaline, cade brusc în cea mai absor
bantă pasiune, pentru Juliet. 

Rosaline, a cărei iubire vroia s'o cîştige Ro-
" ^ o , nu apare pe scenă,—căci, de fapt, ea nu e 
u n caracter: Shakespeare i-a încredinţat numai 
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rolul de a simboliza acea iubire vagă din sufletul 
lui Romeo, care se clarifică şi devine pasiune în
dată ce vede pe Juliet. Cînd, privind pe Juliet, 
Romeo exclamă : „Niciodată pană în astă seară 
n'am văzut adevărata frumuseţă!" (Act. I. Se. 5.), 
Rosaline şi-a îndeplinit rolul şi dispare complect 
şi pentru totdeauna din sufletul lui Romeo. 

Răceala impasibilă a Rosalinei şi afectarea eu-
phuistică a galanţilor de pe acea vreme făcuseră 
din Romeo un falş blazat: „Iubirea nu-i decît a-
burul ce se rîdică cu fumul suspinelor". (Act. I. 
Se. I.). După întîlnirea cu Juliet însă, prietenii se 
miră de prefacerea adîncă ce observă în el, şi 
-atribuesc această schimbare unei nouă atitudini a 
Rosalinei. Mercutio, cu o nuanţă de persiflare sa
tirică şi prietenească, caracteristică spiritului lui, 
trădează subînţelesuri: 

Mercutio.—Ce., nu-i mai bine aşa, decît să gemi 
din pricina dragostei ? Acum eşti sociabil, a* 
cum ai devenit Romeo ; acum eşti ceia ce tre-
bue să fii. 

Romeo and Juliet, Act. II. Se. 4. 

In adevăr iubirea schimbă adînc caracterele ce
lor doi amanţi sau, mai bine zis, le maturizează 
deodată; dar ea înalţă mai mult pe Juliet, care a-
junge forţa dominantă în piesă. Devotarea şi su
ferinţa ei zgudue sufletul adînc. Nici o ezitare în 
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faţa iubirii; nici un conflict de cugetare—atîtde 
obişnuite eroilor tragici ai lui Shakespeare-nu 
vine să-i zdruncine, un moment, hotărîrile luate 
pentru a nu pierde pe Romeo. *) 

Romeo se ridică Ia înălţimea Julietei numai prin 
simţirea adîncă a nefericirii. In faţa Julietei moar-
' e — aşa o credea el—desperarea lui găseşte accen
te sublime: 

Romeo. — O, aici vreau să-mi aştern patul odihnei 
veşnice, şi să scutur jugul stelelor rău-facătoare 
de pe această carne obosită de viaţă. 

Romeo and Juliet, Act. V. Se. 3.. 

Scena cavoului, cu toată grozăvia ei, e o sce
na de iubire. Shakespeare amestecă intenţionat şi, 

) Sînt numai două momente cînd Juliet pare că şo-
aeşte; că iubirea ei pentru Romeo e precumpănită de 
te V0.ns>deraţii cc-i stînjinesc hotărîrea: 1) Atunci cînd 
nelinişteşte ideia că Romeo e un Montague („Romeo, 

«omeo ! pentruce eşti Romeo ?- Act. II. Se. 2.) ; 2) Ina-
r- J*e a bea poţiunea adormitoare ce i-o dăduse Pă-
™>tele Laurence (Act. IV. Se. 4.). Conflictul mintal e însă 

mai aparent în ambele scene. Ideia că Romeo e un 
- ontague nu-i pune în cumpănă iubirea, ci îi provoacă 

uniai teama că, din aceasta cauză, ea nu va fi iubită de 
^omeo. Cînd află imediat că Romeo răspunde iubirii ei, 
_ 'ce ezitare dispare,—ura seculară între familiile lor nu-i 
v ovoacă nici cel mai uşor scrupul. In al doilea caz şo-
r
 I r e a Julietei nu e provocată de un moment de delibe-

r . ?.• C l de o criză de imaginaţie care-i aduce în iată o-
i s ,,U Iî e ' bolti sepnlcrale ; ea tremură, dar hotărîrea nu 
a

 e v a t i n ă ; şi cînd în boltă apare viziunea lui Romeo 
„ „ " ' " W de Tybalt, ea bea pe dată cupa, strigînd : „0-
f'eşte-te Tybalt, opreşte-te ! Romeo, vin!- (Act. IV. Se. 4.). 
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cu înţeles sensaţia morţii şi a dragostei. Cu ex
traordinara lui putere de intuiţie, el a simţit că, Ia 
extremităţile contrarii, apare confuzia ; că moartea 
şi iubirea puternică stau pe aceleaşi resorturi. Scena 
cavoului aminteşte intens scena alcovului din O-
thello. Astfel din grozăvia crimei, în atmosfera unei 
mili sfâşietoare, sufletele victimelor se înalţă pe a-
ripele Amorului într'un imn de victorie: iubirea 
e mai tare decît viaţa. Oroarea morţii nu opreşte 
buzele să se împreune; sărutări de dragoste ves
tesc trecerea în veşnicie. Amanţii simt în moarte 
voluptatea iubirii. Romeo ordonă buzelor sale să 
„pecetluească" moartea Julietei cu o sărutare, şi 
repetă parcă cu liniştea datoriei îndeplinite: „Ast
fel mor cu o sărutare". (Act. V. Se. 3.). Juliet, 
cînd se trezeşte în cavou şi găseşte pe Romeo 
omorît de băutura otrăvitoare, îi caută buzele cu 
voluptate ca să soarbă moartea de pe ele: 

Juliet. —Km să-ţi sărut buzele; 
Din fericire a rămas pe ele destulă otravă 
Să mă facă să mor, deşi iau un tonic. 
Buzele tale sînt calde. 

Romeo and Juliet, Act. V. Se. 3. 

E aproape sensualitatea Maurului în scena 
asasinării Desdemonei, cînd—rănit el singur de 
moarte-se apleacă asupra corpului neînsufleţit 
al iubitei: 

Othello.-Te-am sărutat înainte de a te omorî,— 
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acum, ucizîndu-mă pe mine, vrau să mor cu 
un sărut. 

Othello, Act. V. Se. 3. 

:i De altfel apropierea între eroii dintre aceste 
- două piese ale lui Shakespeare e mult mai mare 
a clecît pare la prima vedere: toţi fac parte dina-
e ceiaşi familie ; toţi trăesc sub tirania exclusivă a 
;- pasiunii iubirii. 
e Othello e considerat ca un simbol al geloziei; 
ă cu toate aceste gelozia nu pare să fi fost ca-
ji racterul esenţial al fiinţii lui. Vrîsta, nu tempe-
t- ramentul şi pasiunea dragostei, îl deosebeşte de 
t, Romeo. Gelozia nu era în firea lui; veninul ei 
o '-a fost strecurat în suflet de geniul diabolic al 
u iui Iago, şi a continuat să-şi facă efectul sigur 

numai sub îngrijirea aceluiaşi „onest" lago. Otra
va îi pustieşte sufletul tocmai pentrucă Othello 
avea o idiosincrasie naturală pentru o astfel de 
toxină. Primele experienţe chiar nici nu reuşesc, 
Ş' geniul lui Iago n'ar fi izbutit fără grandioasa 
nobleţă â caracterului Maurului care nu se gîn-
deşte, un moment, să pue la îndoială buna cre-

i a dinţa a „onestului" lago. 

i e Gelozia lui Othello apare nu ca o pasiune po-
! t zitivă, ci mai mult ca o sforţare supraomenească 

de a putea să nu iubească pe Desdemona care-i 
mînjise—aşa era el convins-iubirea lui curată. 
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Gelozia lui Othello îşi are explicaţia în marea Iu1 

pasiune de dragoste,—e o formă a dragoste' 
chiar (cazul nu e axiomatic în viaţă). 

Asasinatul Desdemonei pierde oroarea crimei; 
şi compătimirea adîncă ce se naşte în sufletul noS' 
tru pentru ucigaş nu e decît un derivat al iubi' 
rii. Tăria acestei pasiuni—cu toată ferocitatea 
ei—absolvă pe asasin şi-1 transformă în victima 

In această scenă se poate simţi geniul titani' 
şi extraordinara îndrăzneală dramatică a Iui Sha' 
kespeare;—s'ar putea face, poate, şi o afirmaţi 
asupra concepţiei lui filosofice despre viaţă. Ve< 
obiceiu Shakespeare e un contravenient la mc 
raia strimtă socială ; minunea însă de a face di" 
autorul unei crime odioase un inocent erou trâ' 
gic întrece orice temeritate. Shakespeare a \v\ 
butit să-şi salveze eroul numai trecîndu-1 prin pui" 
gatorul Iubirii. A putut să-1 scuture de orice fr' 
de responsabilitate în faţa moralei lumii — b>; 
chiar şide responsabilitatea artistică în faţa e*H 
genţelor moderne ale criticei teatrale—numai m 
chintndu-se puterei Iubirii. Acesta-i idolul cărui3 

Shakespeare îi rîdică atîtea imnuri; lui, pare e' 
că ne spune, trebue să ne închinăm cu toţii. 

Cînd Othello întră în odaia de culcare a Des' 
demonei, cu hotărîrea să o ucidă—înainte dar & 
a fi convins de inocenţa ei - el scăpată deoda^ 
din convulsiile geloziei şi sufletul Iui apare urna' 
nizat de adînca lui iubire pentru victimă. SârU' 
tînd-o : 
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Vthello.—O suflare îmbălsămată, care mai că în
dupleci 

Justiţia să-şi frîngă sabia ! încă una, încă una 
(sărutări): 

£ji aşa cînd vei fi moartă, şi eu te voiu omorî, 
Dar te voiu iubi după aceia : încă una, şi aceasta 

fie cea din urmă: 
O sărutare atît de dulce n'a fost niciodată a-

tît de fatală. Trebue să plîng, 
Dar aceste lacrimi sînt crude ; această durere 

e cerească ; 
Ea loveşte unde iubeşte. 

Othello, Act. V, Se. 2. 

'nsultele, violenţele şi brutalităţile lui Othello 
ată acelaşi temperament aprins şi impulsiv caşi 
amanţilor din Verona: pe toţi îi găsim zvîrco-

l liau- s e p e pgmîn^ [n a c c e s e epileptice, cînd sînt 
uPrinşi de nemulţumiri acute, sau se avîntă în 

ransporturi de cea mai înaltă poezie cînd sînt 
'şca-ţî de sentimente adînci de fericire. Din a-

e'3şi sevă sufletească zbucnesc şi elanurile lor 
tetice şi furiile lor nebune. Şi dacă puţine ver-

U r i din literatura universală se pot compara cu 
r.umuseţa neîntrecută din acel mişcător duo liric, 

^ i n scena balconului (Romeo and Juliet, Act. III. 
c\5)»—simplele cuvinte ale lui Othello, înainte de 
"Sl curma firul vieţii, ne deliniază în lumini de 

Ser nobila grandoare tragică a caracterului lui: 
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Othello. —Va rog, cînd în scrisorile voastre 
Veţi povesti aceste nenorocite întîmplări, 
Să mă arătaţi aşa cum sînt; să nu micşoraţi 

nimic. 
Nici să povestiţi cu răutate : aşa dar să vorbiţi 
De un om care n'a iubit înţelepţeşte, dar a iu

bit prea adînc; 
De un om nu cu uşurinţă gelos, dar, odată 

pornit, 
Nestăpînit pană la culme; de un om a cărui mînă, 
Ca Indianul de rînd, a aruncat o perlă 
Mai bogată decît întreg tribul lui; de un om ai 

cărui ochi înduioşaţi, 
Deşi neobişnuiţi cu slăbiciunea, 
Varsă lacrimi bogate cum copacii din Arabia 
îşi dărue sucul lor binefăcător. 

Othello, Act. V. Se. 2. 

Ferocitatea faptelor Iui Othello, sub copleşirea 
geloziei, nu contrazic nobleţă caracterului său şi 
iubirea-i pasională pentru Desdemona; dupăcum 
delicateţa feminină a „dulcelui" Romeo nu-I poate 
opri de a se transforma în fiară cînd se gîndeşte 
că cineva ar putea'să-1 împiedece de a vedea 
faţa Julietei în cavou : 

Romeo (către Balthazar). Pe cer, îţi voiu zdrobi 
încheetură cu încheetură 

Şi voiu acoperi acest cimitir flămînd cu mem
brele tale : 

Timpul şi intenţiunile mele sînt sălbatece, 
Mai sălbatece şi cu mult mai neînfrînate 
Decît tigrii înfometaţi ori marea mugindă. 

Romeo and Juliet, Act. V. Se. 3. 
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Şi după cîteva minute îl ucide pe Paris lîngă 
^ormîntul Julietei, fără să se simtă zguduit de 
cn'mă. 

iubirea ocupă un loc precumpănitor în teatrul 
Ul Shakespeare, şi nici un scriitor dramatic n'a 

Creat o galerie atît de bogată de eroine. Acele 
lefericite sînt de mult celebre: Ophelia, Desde-

0 t l a> Cordelia, Juliet storc lacrimi pe toate con-
lnerite!e. Altele nu sînt atît de cunoscute, dar 

l c ' nu- sînt atît de nefericite. Toate însă se cu-
S c c ă fac parte din aceiaşi familie. Toate tră-

c Pentru a iubi. Iubirea lor e necondiţionată 
j cum i s e răspunde ; e devotată pană la anihi-

r e a persoanei lor ; e mai presus de viată ; e 
a i presus de moarte. Ori sînt naive ca Mira-

B
 a ]) Şi Perdita ' ) ; sau au un spirit rallleur ca 
strice 3), Rosalind 4) ori Portia a ) : ele iubesc 

n °!Und serios, pasional. Altele iubesc cu o te-
citate p e c a r e njcj c e j e m a i înjositoare umilinţi 

v . p r i n ţ i nu o pot slăbi : cum sînt Julia G) şi 
1 0 I a ' ) , Helena 8) şi Imogen !'). 

«) Tfie 2etnpe»t. 
e Winter's 
* * Mr, ah 

•} a a l i k e l -
B) n',1.6 Merchant of Venice. 
"<) T„?iî}?° Gentlemen of Vere 
8 •jX&iftk Night 
3) tS&S&r*ends wdL 

3 jS* Winter's Tale. 
*) A , •£ Adn a"°ut Nothing. 
t 1;,. % «*• U. 
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E caracteristic pentru Shakespeare că prima 
lui încercare dramatică*) conţine tema că iubirea e 
irezistibilă; nu se poate lupta împotriva ei; ea e 
Ia urmă victorioasă. Piesa e o comedie, cu mult 
element nereal şi romantic, în care eroii sînt Re
gele Navarei cu trei favoriţi de Curte. Ei toţi 
se hotărăsc să ducă o viaţă de studiu şi să evite 
mai cu seamă orice întîlnîre cu femeile. La ce3: 
dintăiu ocazie însă cei patru anachoreţi ajung tot1 

îndrăgostiţi; iar Biron, cel mai cărturar dintre eif 
ajunge să filosofeze la picioarele Rosalinei : 

Biron. — Iubirea, învăţată pentru întăia dată în c 
chii unei femei, 

Nu trăeşte singură închisă în creer ; 
Dar, cu mişcarea tuturor elementelor, 
Aleargă iute ca gîndul în fiecare organ, 
Şi-i dă fiecărei facultăţi o îndoită putere, 
Peste funcţiunile şi slujbele ei. 

Love's Labour's Lost, Act. IV. Se. 3. 

Nu e de asemenea întîmplător că pe eroiflJ 

din piesa The Two Gentlemen of Verona " 
chiamă Julia şi că e multă analogie între caraC 
terul ei şi al Julietei. 

The Two Gentlemen of Verona a fost scris* 
în 1561 ; iar Romeo and Juliet în 1593, şi-a f°5 

necontenit refăcută pană în 1596, cînd a căpâ^ 
forma definitivă. Se vede dar că problema iû 1 

rii tragice îl frămînta pe Shakespeare. încercai 

*) Love's Labour's Lost. 
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d i n 1591 a fost reluată în 1593 şi perfecţionată 
"Contenit pană în 1596. 

Romeo and Juliet e întâia tragedie a Iui Sha-
espeare: e scrisă în perioada vieţii cînd sufletul 
1 'ncepuse să se înoureze, dar încă era în stare 

simtă transporturile tinereţii. Iubirea, tinereţa, 
0 e z i a şi tragedia sînt elementele de construcţie 
^ piesei Romeo and Juliet, la care se pare că 

, akespeare a lucrat cu un interes deosebit. Fa-
u l a e luată aproape exact din poema în ver-

n a lui Arthur Brooke, scrisă în 1562, după o 
fsiune franceză a acestei istorii importate din 

, la> şi ajunsă foarte răspîndită pe timpul Eliza-
e i în Anglia. Shakespeare n'a făcut decît să 

ar>iatizeze caracterele : n'a întrebuinţat decît o 
veste banală pe care a făcut-o nemuritoare. 

^ u toate că Romeo şi Juliet n'au avut niciodată 
exista* 

dare H^existenţă istorică, numele lor au ajuns legen-
Ş' simbolice. Viaţa Ie-a dat-o Shakespeare, 

Juliet a fost atît de vie încît a fost înscrisă în 
g'stru] stării civile - dacă nu în cel de naşteri, 

t Puţin în acel de înhumări—al Veronei. Ce-
f̂enii Veronei de astăzi îi îngrijesc cu pietate 

cu° r^ î n f , j l î n colonade de piatră, pe care îl arată 
tUr

 m î " d r i e vizitatorilor. Astfel pe cînd alţi drama-
reif'

 l ş i îmPrumută eroii din Istorie, Shakespeare 
" ?e?te să-i facă pe ai lui să devină istorici; şi, 
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nu-i destul că el a sporit numărul celor vii cu perse 
nagiile sale, dar a izbutit să creeze şi mort' 
pentru cimitirul Veronei.*) 

La mormîntul Julietei din Verona vin în fie* 
care an mii de pelerini, cu „inima zdrobită" 
ori purtînd în sufletele lor cultul iubirii şi-al 
tinereţii, să verse o lacrimă sau să depue o floare 
pentru nefericita Juliet şi... pentru ei înşişi. Oi 
morţii ne pun întotdeauna întrebări dureroase' 
Puţini poate cred că sub piatra mormîntală se 
află într'adevăr osemintele iubitei lui Romeo, daf 
fără îndoială că picătura ce înrourează sub ge' 
nele multora nu reflectează seninul unor vietf 
fericite. 

*) Povestea din Hon co şi Juliet c din act lea foarjj 
vechi şi totdeauna nouă.. 0 asemenea poveste datează o"! 
veacul al cincilea şi e scrisă în greceşte. Origina ei JV 
se ştie, dar conţinutul ei a fost localizat in Italia, fix". 
du-se chiar data tragediei în anul 1303. Hanţe o cuno* 
tea. Numele do Homeo şi Juliet insă nu aparo în liter 
tura italiano pană în 1580. Una din versiunii.' mai rw 
pîndite ale acestei istorii tr-gice o a lui Bandello (loofl 
care a fost tradusă în franţuzeşte de Boisteau în lueffl 
rea sa Eistoires traţjiqws ('.559). După această tra'» 
cere au apărut versiunile engleze: 1) a Ini Arthur B'J 
oke, în versuri (1562); 2) a lui William Payntor, în p r° 
(1567). 



Cetind ne Bergson 

F'losofie! Bergson ! Iată două cuvinte nu toc-
a> atrăgătoare pentru marea majoritate a publi-
'Ui nostru cetitor. Cel dintăiu suggerează, la noi, 

a i mult o frazeologie goală şi gravă; cel de al 
°ilea, aproape numai un snobism aristocratic 

a l intelectualilor. 

Numele lui Bergson e azi celebru în Apus. 
Niciodată, în timpurile moderne, filosofia n'a 

u t un reprezentant de care publicul cult să se 
p r e s e z e atît de mult. Descartes, Kant, Hegel 

f'xat date epocale în istoria filosofiei ; cercul 
Pularităţii lor a fost însă totdeauna restrîns. 

" C e r a r e * n c ^ P ° P u ' a r , t a t e rnare, dar... nu între 
' cJa'jŞti. Bergson interesează în primul rînd pe 

. C|alişti, între care i s'a recunoscut locul de 
t e ; dar orice om de cultură, din orice ţară, 
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nu poate să ignoreze puternicul curent bergso-
nian. 

Bergson nu este numai creatorul unui nou sis
tem filosofic, şi un om de ştiinţă care a contri
buit cu date de întăia însemnătate la progresul 
psihologiei; el a adus puncte nouă de privire ce 
aruncă lumini necunoscute încă asupra biologiei) 
eticei şi religiei. Teoria cunoştinţii, teoria evo
luţiei şi a desvoltării vieţii şi conştiinţii, caşi teo
ria cosmogonică, stau în perspectiva filosofiei a-
cestui mare cugetător. Cărţile lui sînt traduse 
în toate limbile popoarelor civilizate; revistele 
mari îi consacră necontenit articole; expunerile 
critice, în volume groase, asupra filosofiei Iui po* 
forma singure o bibliotecă respectabilă. In Anglia 
apar necontenit volume nouă asupra filosofiei iu' 
Bergson, şi articolele din reviste trebuesc socotite 
cu sutele. Directorii revistelor mari, cu reputaţie î" 
toate ţările, ca Hibbert Journal, Mind... —re" 
viste la care colaborează şi Bergson—au căuta' 
anume să aibă articole de oameni cu competing 
recunoscută asupra filosofiei Iui Bergson. Intre 
aceştia, după cum vom vedea, e şi Balfour. Uni' 
versităţile engleze au invitat pe Bergson sa-51 

desvolte teoriile în faţa auditorului englez, şi ast' 
fel marele învăţat al Franţei de azi a ţinut o se' 
rie de conferinţi Ia universităţile din Birmingham/ 
Oxford, Edinburgh şi Londra, vorbind despfe 

Viaţă şi conştiinţă, Percepţia schimbării, N& 
tura sufletului.... 
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Lui Bergson i se recunoaşte şi o înaltă valoare 
e r a r ă : cărţile Iui au farmecul adevăratei litera-
' artistice. Cu toată valoarea lor pentru spe-

a 'Şti, pot fi cetite şi gustate şi de nespecialişti. 
Un dar foarte rar la oamenii de această spe-
«ate. r j a r ceia ce se degajează din întreg sis-

mul filosofic al lui Bergson, după cum vom ve-
a> e un nobil idealism,—e apoteoza libertăţii. 
'°ată existenţa firii, conştiinţa luptă fără pre
să învingă materia, să capete libertate. Li-

rfatea e supremul bine, e supremul scop în 
• a materia vie din univers,—ea e legea evo-
g

ţ l e i Şi a progresului. Vom desvolta Ia locul ei 
I . a s t ă 'dee fundamentală din sistemul filosofiei 

e rgson. Nu oare această idee a libertăţii 
. e r a r>e explică faptul că Bergson nicăiri nu e 

atit de popular ca în Anglia,— nici chiar în 

lirj°P-ia.'Ui t a r ă ? 9' p o a t e n u e ° î n t î m P l a r e > 
fia a ^G m t e ' e s u ' vremii, apropierea între filoso-
l u i R u s k i n : 

Bergson şi nobilul idealism democratic al 

°rneniul filosofiei a fost în timpurile nouă mic-
ninri ° n r n a r ' * P r i n deosebite definiţiuni : mărgi-
aco H- U n e o n n u m a i 'a metafizica pură, alte ori 
ale *•• ' ' ' c o o r d o n a r e a adevărurilor generale 
^tfjjjjtjjor. William James,*) găsind mai legi-

*Mv~T~ 
•tiuite n'u marele filosof american, se aseamănă în 

l nete cu Bergson, în sistemul lui. Teoriile asu-
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timă concepţia antichităţii, îi acordă întregul el 

teren, confiscat de atîtea ori, şi-o defineşte: „0 
mul gîndind mai mult asupra generalităţilor de<j 
asupra particularităţilor". Nu vom discuta defr 
niţiunile; dar, înainte de a desfăşura sistemul * 
losofiei lui Bergson, vom aminti în treacăt pef 
peţiile lungii vieţi a filosofiei şi vom mention1 

drepturile ei permanente faţă de ştiinţile pozitiv* 
Filosof ia a fost în mai multe r înduri discret 

tată şi reabilitată, în cursul desvoltării civilizaţi6 

omenirii. Cînd a locuit în cer, cînd s'a scobC 
rît pe pămînt; a fost sclava religiei, apoi tiran' 
ştiinţii; uneori s'a îngîmfat prea mult, alteori ; 

făcut concesii prea mari, —totdeauna a fost c$ 
idealistă şi sentimentală. Oscilaţiile, arogantele t 
umilinţile ei desfăşură o adevărată dramă în '5' 
toria Filosofiei. 

încrezută prea mult în sine, filosofia mai înto'1 
deauna a dispreţuit să observe lucrurile mici, $ 
totdeauna şi-a impus să rezolve problemele matl 

ale existenţii. A dat răspunsuri atît de contf3' 
dictorii, s'a dezis de atîtea ori, ne-a înşelat, — d| 
şi cu bună credinţă, —în atîtea rînduri, încît m1' 
de mirat că a ajuns să nu inspire încredere. ' 
stat atît de mult cu ochii în sus, căutînd absolv 
tari, formulînd reţete pretenţioase, pentru a rt' 
potoli setea de a înţelege complexitatea infin1'' 

pra raporturilor dintre percepţii şi noţiuni sînt ident' 
la amîndoi. Sistemul lui W. Jamos—prar/matismulr'i\,. 
acelaşi caracter empiric caşi sistemul filosofic al lui Be" 
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C e cade sub simţurile noastre: —materialism, spi-
r,tualism, dualism, panpsihism ! 

•••Acum pare că a simţit ridiculul şi-a plecat o-
ct111 spre pămînt: vrea să lege prieteşug cu bu-
"«/ simţ şi tovărăşie cu ştiinţa. W. James şi 

e rgson au contribuit mult şi decisiv la această 
rezire din catalepsie a filosofiei. Ei au silit-o să 
Qmită şi ea ceia ce toată lumea admite ca evi-
e n t>-acele nenumărate „fapte" sigure, —nu pen-

r u a rămînea la aceste „fapte", dar spre a pleca 
e ' a ele. I-au arătat un punct de razim, nu i-au 

m a rginit însă aspiraţiile; au făcut-o să se. sprijine 
P e Pămînt, în loc să se atîrne de cer,—în ter-

i r " tecnici : i-au impus metodul inductiv în lo-
C u l celui deductiv. 

Apoi egoişti cum sîntem, crezîndu-ne centrul 
aversului, am silit filosofia să-şi schimbe „ordi-

a de zi*, să-şi amîe problemele cosmogonice, 
S a caute mai întăiu să ne satisfacă curiozitatea 
astră de a şti : Cine sîntem ? Unde ne du-

.... ' Ce căutăm aici? Ce-i viaţa? Ce-i con
duita ? 
,n

 a t a chestii atît de departe de interesele prac-
e "Mediate ale vieţii, dar care, cu toate aceste, tic 

menţin necontenit în faţa spiritului cercetător 
omenirii fără speranţă de a fi rezolvite defi 

n , t , v vreodată. 

u toată suficienţa ei, cu toate erorile ei, filo-
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sofia propriu-zisă, ţinîndu-se totdeauna în sferele 
ideale, n'a făcut rău omenirii, n'a ajuns instru
ment de apăsare şi torturare a semenilor noştri. 
Religia a căutat să-i rîpească acest prestigiu de 
idealism, dar a amestecat mult rău, cruzime 
şi nedreptate în binele ce 1-a adus omenirii. E 
drept că şi religia creştină a avut perioada ei 
de înaltă sinceritate şi idealism: atunci cînd re
prezenta aspiraţiile mulţimii suferinde, cînd a creat 
acele simboluri neîntrecute de iubire, bunătate şi 
sacrificiu de sine ale Madonei şi Martirului de pe 
Calvar şi Gethsemane, — izvoare eterne de înăl
ţare sufletească a omului, inspiratoare a atîtor 
capodopere artistice nepieritoare, şi unui atît de 
auster eroism în viaţa celor mici, cu care religia 
creştină a întărit apoi puterea celor mari care aU 
compromis-o. 

Ca întotdeauna excesul de putere şi avere U' 
cide partea nobilă a sufletului omenesc, îl usucă 
şi-1 degenerează, mai mult chiar decît mizeria. El 
pune în loc lipsa de umanitate, cruzimea, lăco
mia şi îngîmfarea, după cum mizeria aduce sufe
rinţa, umilinţa şi pierderea demnităţii omeneşti-
Numai între extremele puterii şi averii pe de-O' 
parte şi ale mizeriei şi apăsării pe de alta, sufle' 
tul omenesc îşi poate găsi echilibrul pentru o no
bilă desvoltare. In ambele extreme nu înfloresc 
deck viciile şi începe degenerarea şi descompU' 
nerea: istoria întreagă a omenirii dovedeşte aces' 
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U c ru; de aceia s'a prăbuşit marele imperiu ro
man. 

Nici binele adus omenirii de ştiinţă nu-i lipsit 
e mult amar. Spiritul omenesc a risipit atîta 

geniu şi a c e r u t atîta abnegaţie multora pentru 
supune natura. Confortul vieţii a sporit; glo-

pămîntesc a ajuns ferecat de şine de drum 
^ ' e r Şi sîrme de telegraf; astronomia calculea-
a precis datele eclipselor ; chimia a înmulţit atît 
e mult culorile încît curcubeul a rămas ridicul; 

etica a găsit legile frumosului; etica şi socio-
S'a.—acestea sînt cam prea schimbătoare, şi 

Cl> pe drept, suspecte, —au proclamat eterne, 
.'^'P'i— care de multe ori se contrazic. Dar 

'gatele de suferinţă ale milioanelor de asupriţi 
aud din toate părţile: din minele subpămîn-
^ caşi de pe ogoarele verzi din bătaia soarelui, 

^ S | ngu r a n o t ă d e o s ebită e d o a r ţipetul copiilor 
mru copilăria cărora „munca naţională" n'are 
a- Sînt oameni,—puţini, —care au de mulţumit 

PJ°gresuIui ştiinţii, dar sînt atît de mulţi care îl 
stamă. Ştiinţa le poate răspunde cu „darwi-
mul social", cu teoria economică „laissez-faire", 
«fatalitatea progresului"... la urmă cu „raţiuni 

ţ . de^ărul unei teorii ştiinţifice poate fi pus Ia 
•ală, suferinţa omenească e însă sigur reală. 

Cj . u °^ată, în trecut caşi azi, sub scutul prin-
int'l' ° r s* lnte> confecţionate de religie sau de şti-

s°ciale, pot sta interese restrînse omeneşti. 
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Libertatea, autonomia de multe ori pot fi deghi
zări pentru tiranie şi privilegii. 

In dosul ştiinţii să cauţi totdeauna omul cu in
teresele vieţii. 

Filosofia, ţinîndu-se departe de interesele vieţii 
practice, poate interesa pe puţini, poate face gre
şeli, dar e ferită de a contribui la sporirea sufe-
rinţii omeneşti; poate plictisi pe unii, dar poate 
deschide orizonturi infinite minţii altora. Ea evită 
laboratoriile, statisticile şi se dedă mai cu plăcere 
speculaţiei. Nu ne prea dă lucruri pozitive, fapte 
concrete, credinţi dogmatice, dar întreţine ne
contenit vie cugetarea omenească. Şi, nu-i oare 
acesta instrumentul de investigaţie' al tuturor şti-
inţilor ? Neoprindu-se nicăiri, nemulţumindu-se cU 
un răspuns pozitiv, ea suggerează nenumărate al
tele. Nedescurajată de zidurile Necunoscutului, ea 
le atacă necontenit din toate părţile, pecînd şti
inţa pozitivă campează într'un loc fix şi-şi închi-
pue că i s'au deschis porţile. Ştiinţa pozitivă da 
hrană solidă, confortul fiziologic al stomahului 
sătul, şi somnolenţa gravă a digestiei. Filosofia 
nu potoleşte foamea niciodată, ci o aţîţă şi fe
reşte spiritul de închistare: ea ne arată neconte
nit nu ceia ce ştim, ci ceia ce nu ştim. Crista
lizarea nu-i un semn de superioritate nici în lu
mea ideilor, după cum nu-i nici în lumea mate-
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rj.-ij . . . 

---aiamantul. fixat pentru vecie în forma lui 
ystal sclipitor, e mai atrăgător pentru ochi 

C l t celula mobilă de protoplasma, şi cu cît a-
' ^ta stă mai sus în scara evoluţiei! 

a r ştiinţa pozitivă nu-şi poate legitima datele 
CV • en^are' î n f a t a fflosofiei. Poate să spue 
^ ,tT|ia ce-i atomul ? Şi poate să facă un pas fără 

creadă în existenţa lui ? Poate Fizica da vre-o 
Ui':re asupra materiei, Astronomia asupra gra

daţiei ? 

° admite eterul şi calcula eclipsele, dar nici 
la' ' °U * o a ' a t e 0 I " i a m ' Newton, toate ştiinţile 

i ioc nu ne pot spune pentruce mărul cade 
t " c °P a c spre pămînt. Dar adevărurile Matema-

r chiar,-ale celor mai exacte ştiinţi,—sînt ele 
tes'"' l n c a z u r ' ' e concrete ? Matematecianii con-
*un e x a e * ' * a ^ e a riguroasă a acestor ştiinţi în ca-
tr'ii • e m a ' simple... suma unghiurilor din-
p e . l ! U nghiu nu-i egală cu două unghiuri drepte 
Part U n t r i u r | ghiu pe suprafaţa apei, căci el face 
con n* r 'o sferă; 2-f2 în nenumărate cazuri 

Ţ ^ nu fac 4. 
Uici a ' 6 a x i o r n e l e Şi postulatele ştiinţilor de fapt 
ne *U s î n t evidente, nici nu pot fi dovedite, dar 
ĉeia /?^os^°are: aici stă valoarea lor, şi de 

Ştiint l l C ' I1U ' e P u t e m arunca, —credem în ele. 
cercp/ C a^' r e ' 'b'a> pleacă dela: «crede şi nu 
'os e * A devărurile abstracte nu pot fi rlgu-
defĵ j,. pentru cazurile concrete, prin însăşi 

n e a lor: căci un caz concret totdeauna 



6 4 STUDII ŞI OBSERVAŢII 

se află angrenat în infinita complexitate a uni" 
versului întreg pe care nici o ştiinţă, nici mintea 
noastră nu o poate cuprinde. Ar trebui ca mii' 
tea noastră să fie astfel făcută încît într'o clipea' 
lă să poată prinde în ea eternitatea timpului ?J 
infinitatea spaţiului în actul observării unui sim-

piu fapt concret. Şi dupăce ar prinde astfel con1' 
plect această lume a simţurilor, Filosofia poatf 

pune întrebarea legitimă a realităţii acestei luni1. 

Nu există dată sigură ştiinţifică care să nu $ 
redusă la un tragic semn de întrebare, cînd cei" 
căm să o înţelegem. Trăim într'o închisoare ? 
oriunde ne aruncăm ochii spre scăpare ni se »' 
rată o enigmă insolubilă, un semn de întrebai' 
Filosofiei îi place să alunece din întrebare în î"' 
trebare, cît mai departe de faptele şi principia 
pozitive ale ştiinţii, pe care calcă doar ca Pe 

trampoline ca să se poată înălţa cît mai sus. D"1 

această călătorie ideală, în care hotare nu sl 

interpun, mintea noastră se întoarce cu acea umilinr 
intelectuală care ne măreşte înţelegerea şi bun»' 
tatea în viaţă; şi pe lîngă acest folos practic 
călătoria însăşi nu e îmbătătoare ? E puţin luCj1 

să nu mai auzi zgomotul luptelor, să nu vezi \ 
pocrizia apetiturilor, şi să nu priveşti la degrad»' 
rea naturii omeneşti prin slăbiciunile ei josnic6' 
Te simţi parcă deslegat de toate micimile vieţii»', 
crezi cetăţeanul universului întreg-atît demult" 
lărgeşti lumea cu un singur volum de filosofic P» 
pentrucă viaţa concretă impune îndatoririle ei n f 
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' 0 a se, pentrucă strategia luptei cere lovituri pen-
,U v 'ctorie, pentrucă toată această învălmăşală 

P e pămînt distruge necontenit ce avem bun şi 
în noi, oricărui om i se impun escapade 

mai dese în lumea aceasta suprapămînteană. 

ntreg sistemul filosofic al lui Bergson e cu-
l n s în celebrul volum Evoluţia Creatoare*) 

e se razimă pe volumele Materie şi Memo-
Şi TimpUi şi Voinţa Liberă,-dintre cele mai 

10
 e r n n a t e contribuţii la desvoltarea ştiinţii psiho-

tru e r ^ S 0 n P ' e a c ă dela faptul atît de banal pen-
dint °^ a ' e x , ' s^ e nt» conştiinţa şi materiei. Care 
Iu" f e n ° ' n u a r e e x P e r ' e n t a directă, în propriul 
tiv C ° r p ' a P r e z e n t " acestor două „fapte" pozi-
(j v

C a r e . cînd vrai să le pricepi, se transformă în 
s i

 a s e mne de întrebare? Care dintre noi nu 
e trecerea firească dela o sensaţie, o gîndire, 
°*ărîre-dela o stare de conştiinţă - la un act, 

*) t> 
rea e ® °arece mi-am putut procura mai curînd traduce
r e a . . s , C z a a acestui volum, mă voiu raporta la tradu
sa oxt». z a t 5 d o a u t o r a d " l u i A r t h u r Mitchell ; iar pen
m a t e ? 6 r e a a c e l o r idei din volum, care au fost popu-

6'ia, ,„- e bergson însuşi, prin conferinţile ţinute în An-
, ) n aSp„ V o i u folosi, găsind forma mai potrivită pentru 
§ i tmUi 6 n o a articol, de conferinţa ţinută la B<rmingham 
Life an?1*™ adaosuri îu limba engleză de Bergson: 

" Consciousness. 
5 
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la o mişcare a corpului nostru, şi invers? C"j 
toate acestea, cînd căutăm să pricepem această 
uşoară trecere pe care noi o facem atît de lesne 

în fiecare minută, în faţa noastră se deschide ° 
prăpastie atît de mare între cele două terenurt 
încît nu putem întrevedea măcar cum s'ar pute* 
stabili o punte de trecere între ele: căci dacă u" 
picior al punţii l-am putea sprijini pe materiH 
care ocupă un loc în spaţiu, al doilea picior aj 
punţii va rămînea veşnic suspendat, căutînd ţef' 
mul opus, deoarece conştiinţa nu ocupă loc ™ 
spaţiu. Dar Bergson nu voeşte să se certe del3 

început cu bunul simţ şi cu consensul genera 
El vrea să meargă sistematic pe drumul cornii' 
tuturor ştiinţilor-drumul „faptelor" ce se P°i 
observa şi controla. Bergson nu admite procede" 
vechilor filosofi care căutau deadreptul absolut 
Existenţii, Fiinţii, Substanţii... din care apoi d e ^ 
ceau toate cazurile particulare printr'un simplu5'' 
logism. 

Pe Bergson nu-1 interesează absoluturile, ci *'; 
cele probleme care ne interesează pe noi t0" 
ca fiinţi, şi pe care metafizica veche le-a sut>°r 

donat totdeauna altor probleme. Vrea să $ 
sească cîteva adevăruri probabile - ca toate ao 

IS-

vărurile ştiinţilor care să ne dea oarecare " 
muriri asupra originii materiei, conştiinţii, vieţi'-

El pleacă dela constatarea că în diferite dof 
• At! 

nii ale cunoştinţa omeneşti se găsesc grupuri ° 
osebite de „fapte", care pot forma nişte linii 
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direcţii, ce pot arăta în prelungirea lor ideală un 
Punct de intersecţie, unde aceste probleme ar 
&asi o soluţie sigură. Pană la găsirea soluţiei de-
•nitive însă, e mult că ştim direcţia acestor linii. 

u timpul, cu adunarea „faptelor", prelungirea 
r tot va creşte pană ce întretăerea lor se va 

a c e în realitate. Pană atunci nu putem dobîndi 
e c ît adevăruri probabile, cu tendinţi tot mai ac-
entuate de a se transforma în adevăruri sigure. 
a ne mulţumim că sîntem pe drumul cel drept, 

*' C a munca noastră va putea fi sporită de alţii, 
n u spulberată de furtună. 

^'sternul inductiv al lui Bergson îi impune dar 
, vastă erudiţie, pe care să o mînuiască cu uşu-
. îa- Şi aceasta e cea dintâi impresie ce o ai 
... ceteşti opera lui. Toate datele biologiei, ale 
"nţilor naturale, psihologiei... teoriile asupra e-

utjei, teoria cunoştinţii, sistemele filosofice sînt 
jţiuite cu atîta uşurinţă, cu atîta claritate, încît 
* c ă toate aceste adevăruri sînt contribuţia a 

,. e de ani de muncă şi cugetare a nenumăra-
r niuncitori. Modul cum acest imens de bogat 
Şrial e întrebuinţat de Bergson pentru a-şi do-
' *eoriile lui-căci, măcar că el declară că 

r§e după indicaţia „faptelor", e evidentă do-
ter ^ - a i d e i i & e n e r a , e filosofice—produce o pu-

l c a impresie şi impune repede convingerea. 

Ce i • 
mintea, conştiinţa, sufletul? Bergson re-



6 8 STUDII SI OBSEHVATII 

fuză să dea orice definiţie, pentru motivul că orice 
definiţie a conştiinţei e mai puţin clară decît 
ceia ce simţim direct prin observarea asupra noas
tră înşine. In loc de definiţiune, Bergson dă o 
caracterizare a conştiinţa. Mai presus de orice, 
conştiinţa insamnă memorie. Orice formă de 
conştiinţă este „o păstrare şi o acumulare a tre
cutului în prezent*. Memoria, după Bergson, nu-i 
însă o facultate: 

„Memoria nu-i facultatea de a strînge aminti-
„rile într'un sertar ori de a Ie înscrie într'un re
gistru. Nu există nici-un registru, nici un sertar; 
„propriu vorbind nu există o facultate deosebită, 
„căci o facultate lucrează intermitent, cînd vrea 
„şi cînd poate, în timp ce suprapunerea trecutu
lui peste trecut se continuă fără întrerupere. Ii1 

„realitate trecutul se păstrează prin sine însuşi î" 
„mod automatic. In activitatea Iui, probabil el ne 
„urmăreşte în fiecare moment; tot ce am simţit 
„gîndit ori voit, din frageda copilărie, e de faţă» 
„apleeîndu-se spre prezent, —care îi iesă întru în' 
„timpinare, îndesîndu-se la portalele conştiinţii ce 

„bucuros ar deschide largi intrările... acestor mc 
„sageri ai inconştientului".*) 

O altă caracteristică a conştiinţii e prevederea: 

„Orice formă de conştiinţă e o anticipare * 
„trecutului... sîntem în mod irezistibil atraşi, îndij 
„naţi oarecum spre viitor, pentrucă sîntem crea' 

*) H. Bergson, Creative Evolution, p. 5. 
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»*un active, şi orice acţiune e ca o săritură în 
»vntor__în momentul următor". 

Astfel conştiinţa nu-i decît o clipă de suspen
se între infinitul trecutului şi viitorului. Căci tre-

U e să ştim că Bergson admite realitatea dura-
e i «Tipului, în afară de simţurile noastre : 

»A aminti trecutul imediat şi a anticipa viitorul 
«'mediat e cea mai izbitoare funcţiune a conşti-
, l n t " . In adevăr, ceia ce noi numim momentul 
»Prezent e ceva ce aproape nu există decît doar 
* l n t eorie, căci el a încetat deja să existe cînd 
* e~a atras atenţia. încearcă să prinzi momentul 
»Prezent, el nu mai e, e deja dus departe. De 
" aP*> ceia ce numim prezent e ceva ce are oa-
» e c are lungime ori lăţime de durată, şi e com-
"Pus din două jumătăţi : una fiind trecutul ime-
* ,at> alta viitorul imediat. Ceia ce simţim în noi 
* Ş'ne la u n moment dat e ceia ce tocmai eram 
* "ite şi ceia ce tocmai devenim : ne lăsăm spre 
^trecut • 

"-«i şi ne aplecăm spre viitor, şi această ba-
» Sare pare a fi însăşi esenţa conştiinţii. Ast-
* conştiinţa e, mai presus de toate, o trăsătură 

unire, o legătură între trecut şi viitor". 
trâ a i n t r e D a r e a în ce raport stă conştiinţa noas-

£u corpul nostru, Bergson răspunde: 
* onştiinţa e deosebită de organismul pe care 

*t . . s u^ eţeşte, deşi ea trebue să urmeze vicisi-
" 'nile lui. Cum acţiunile posibile pe care o 
* G d e C O nŞ t i inţă Ie indică sînt în fiecare mo-

P e punctul de îndeplinire în centrii ner-
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„voşi, creerul dublează în fiecare moment indi
caţiile motrice ale stării de conştiinţă; dar atîr-
„ narea reciprocă între conştiinţă şi creer se măr
gineşte aici; destinul conştiinţii nu e legat din a-
„ ceasta cauză de soarta materiei cerebrale. In 
„definitiv, conştiinţa e esenţial liberă; e liberta
t e a însăşi; dar nu poate trece prin materie fără 
„să se adapteze la ea: această adaptare e ceia 
„ce noi numim intelectualitate".*) 

Aşa dar între ceia ce simţim, gîndim şi voim 
pe de-oparte, şi cele ce se întîmplă în corpul 
nostru, fără să ştim, precum şi ce facem cu şti
inţă prin mişcările corpului nostru, pe de alta, nU 
e decît un paralelism de adaptare a două specii 
de existenţi absolut independente, din punct de 
vedere al cauzalităţii. 

In privinţa extensiunii conştiinţii în Univers, Berg' 
son nu găseşte motive să o mărginească numai 
Ia actele conştiente; căci, dacă am lua acest cri' 
teriu, ar trebui ca fiecare să o mărginească strict 
numai la conştiinţa lui proprie, de oarece numai 
de ea avem cunoştinţă directă: orice stare de 
conştiinţă în afară de eul nostru o admitefl1 

prin analoagie numai. Analogia însă nu poate »' 
un criteriu sigur pentru a fixa limite, căci a' 

H. Bergson, Creative Evolution, p. 2H5. 
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CI> prin analogie cu digestia stomahului, am 
e a admite că această operaţie fiziologică nu 

~ , o c la animalele fără stomah. 
Probabil, şi aceasta e ultimul meucuvînta-

. p r a acestei chestii, că conştiinţa e în princi-
prezentă în orice materie vie, dar că ea este 
rniită ori atrofiată ori-unde această materie 

"Unţă la activitatea spontană; şi, dimpotrivă, 
" devine mai intensă, mai complexă, mai com-
" ecta, tocmai unde materia se îndreaptă în di-
" c j i a activităţii şi mişcării. Aceasta o putem ex-

' m e n t a m n0i ' n ? ' n e - îndată ce acţiunile 
.,to încetează de a fi spontane şi ajung au-
»vâta conştiinţa se retrage din ele ; cînd în-
»ho!â^ U n S p o r t n o u ' ^ e e x e m P' u > ?' trebue să 
i,m •rUTI * ' e c a r e mişcare şi să alegem pe cea 

Potrivită, avem conştiinţă de fiecare. Cînd 
'•astf o c > 1 ? n u i t cu noul exerciţiu, şi el a ajuns 
"Ştii C* a u t o r r |atic, conştiinţa dispare. Cînd con-

R noastră e mai acută, mai intens vie ? Nu 
».la - î°. contente de criză internă, cînd stăm 
"Part" ' ă î n t r e m a ' m u ' t e a c t i u n i posibile din 
„Q ea..n°astră, care sînt deopotrivă posibile? 
>.put Utl^a' *n f'ecare din noi, deci, pare a exprima 
„cjy „ e a ^e a alege sau, dacă voiţi, de a crea, 
„g;a

 v ° l a noastră, mişcări şi acţiuni. Analo-
„ceja .e. ,ndrcptăţeşte să conchidem că ea e a-

£) f l n întreaga lume organizată". 
carac*

 a p a r '^ I a e i m univers dar, conştiinţa se 
r,zează prin libertate: o libertate care nn-i 
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•stăpînltă nici de determinismul cauzal, nici & 
finalitatea teleologică. Bergson respinge concep' 
ţia mecanistă a naturalismului, care crede că & 
ţiunile omeneşti s'ar putea calcula caşi eclipse'e 

solare ori orbitele planetare, dacă am cunoaş'8 

toate datele: de oarece ele sînt hotărîte încă ^ 
cînd sistemul solar era în nebuloasa primitiv*' 
Respinge de asemenea şi concepţia teleologia' 
că toate se întîmplă în lume conform unui $$ 
prestabilit. 

De fapt ambele aceste concepţii susţin acel 
lucru : înlănţuirea constituţii. Cea dintăi o p1"1' 
la ordinele determinismului mecanic, cea de' 
doua la dispoziţia capriciilor teleologice ale u^ 
creator. Bergson o eliberează şi o face tf$ 
toare prin ea însăşi. 

Care sînt, în general, raporturile dintre c 

ştiinţă şi materie ? 
Nimeni nu le va spune mai bine decît îns"' 

Bergson: 
„Conştiinţa şi materia apar ca două forţe i 

„tagonice, care, cu toate acestea, ajung la o & 
„tuală înţelegere şi convin oarecum să rneaf,, 
„înainte împreună. Ele sînt antagonice în î" 
„leşul, că materia este teoreticeşte imperiul fa 

„lităţii, în timp ce conştiinţa este, în mod es 
„ţial, al libertăţii;—şi totuşi viaţa, care nu-' 
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" C l t conştiinţa întrebuinţînd materia pentru scopu
rile ei, izbuteşte să le împace pe amîndouă. Via-
"ţa, dar, trebue să fie ceva ce se foloseşte de o 
••oarecare elasticitate a materiei- oricît de mică 
-este ea, probabil-pentru a o pune în serviciul 
" 'Staţi i , furişîndu-se în acea fracţie infinitesi-
•"iială de indeterminism pe care materia o poate 
"Prezenta". 

v 'aţa dar nu-i decît lupta conştiinţii cu materia 
entru libertate. E subjugarea materiei şi pune-

a e ' in serviciul progresului, căci: 
^ • viaţa e ca un curent ce trece din germine 

•n germine prin mijlocirea unui organism ma-
* Ur- E caşi cum organismul însuşi ar fi numai 
" escrescenţă, un mugur silit să se deschidă de 

germene de mai înainte ce se sforţează să 
" fi continue pe el însuşi în alt germene : Esen-
"î'alul e progresul continuu urmărit fără preget, 
" U n progres invizibil pe care fiecare organism îl 
" s ă vîrşeşte în scurtul timp care i-i dat să-1 tră
iască".*') 

Mecanismul vieţii, colaborarea conştiinţii şi ma-
riei> Bergson o explică astfel : 
»Uacă ne întrebăm cum un animal poate să 

t>e dela materie—adică dela propriul lui corp 
"^execuţia mişcărilor pe care el le-a hotărît, a-

. ^ că metodul lui constă în a se folosi de 
Ş'e substanţe speciale ce pot fi numite «explo-

' **• Bergson, Creative Evolution, p. 29. 
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„zibilc. Aceste substanţe sînt materiile ali'merr 
„tare, în special cele numite ternare, ale cărof 
„elemente esenţiale sînt cărbunele, oxigenul şi 
„hidrogenul. In aceste alimente se află acumU' 
„lată o mare cantitate de energie potenţială, gata 
„de a exploada îndată, caşi energia cuprinsă îi1 

„praful de puşcă. Această energie a fost încet 
„şi treptat extrasă de plante din soare ; şi ani' 
„malul care s'a hrănit numai cu plante sau cf 
„carnea altor animale erbivore, etc., înmagazi' 
„nează astfel în corpul Iui un exploziv fabricat de 
„viaţă prin acumularea energiei solare : cînd a' 
„cest animal face mişcări voluntare, el Ie săvfr'. 
„şeşte producînd numai infinitesimala scîntee care 
„aprinde explozibilul. E caşicum ar atinge pic 
„deca cucoşului unui pistol încărcat, şi ar pune 
„astfel de odată în libertate o forţă considerabi' 
„lă, în direcţia aleasă după voe". 

Cu această „piedecăa cucoşului", pe care Berg' 
son vrea să o facă atît de mică, nu se poate 
trece însă marea prăpastie între lumea materia 
şi conştiinţii, şi vechea întrebare de mii de afl' 
rămîne fără răspuns. Aici e nodul gordian a ' 
tuturor sistemelor filosofice, pe care Bergson pai"e 

că vrea să-1 rezolve cu o armă mai modernă de' 
cît sabia lui Alexandru cel Mare. 
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rmătoarea obiecţie, ridicată de Balfour, pare 
U tQtul întemeiată: 
s "Adevăratul punct important în teoria lui Berg-

" n> punctul unde filosofia lui rupe definitiv legă-
" ''e cu mecanismul, punctul unde libertatea şi 
" eterminismul sînt în adevăr întroduse în lu-

a ^ a ^ ' u ' u i ?' a materiei, e în mod indirect 
" mai în legătură cu simplul fapt că în viaţa 

ganică energia acumulată se descarcă. Ceia 
• lr> adevăr e esenţial, e modul acestei descăr-

' n- Dacă descărcarea se face printr'un sim-
»Di • ITlecan'srn» fatalitatea necesităţii rămîne în 
i ţj . °are- Dacă, pe altă parte, este ceva în mo-

descărcării, fie cît de mic acel ceva, care nu 
»tiih • • P r , t l s ' n ' eg'' e materiei şi mişcării, a-
>.ce 'L . D e r * a t e a cîştigă teren în chiar citadela ne-
»cie *'"* P°t' să faci cucoşul care provoacă 
.,tiR-Carearea m a i delicat decît un fir de păr, to-
"tul H ^ e ' e m 'Ş c at de f° rte c e atîrnă cu to-
»rial -C C O n % u r a t i a şi energia universului mate-
»2oi -in r n o m e n t u l descărcării, n'ai înaintat în re-
,. rea problemei cu nimic. Determinismul te 

„tr , Duternic în ghiarele lui. Dacă însă ai în-
„0

 s | n sistem o forţă nouă —cu alte cuvinte, 
„fi j a t l e nouă—fie ea mai mică decît ar putea 
, a c ^S'strată de vre-un instrument, atunci cînd 
-care . o r $ infinitesimală pune cucoşul în miş
cau» r ^ ° direcţie exploziei, realitatea ne-

al'tăţii se stabileşte deodată, şi întreaga noas-
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„tră concepţie a lumii fizice este radical tra'1*' 
„formată".*) 

Raporturile dintre conştiinţă şi materie formei 
problema fundamentală a oricărui sistem de W 
sofie: e explicabil dar de ce Bergson insistă * 
de mult sub diferite forme asupra ei, pentru i 

clarifica cît mai mult. Această insistenţă î"' 
poate arăta şi starea sufletească a lui Bergs" 
însuşi : nevoia de a-şi lămuri singur această fi, 
blemă, de rezolvarea căreia nu va fi nimeni f1 • 
ţumit niciodată, cît timp mintea omenească t(F 
va schimba calitatea ei însăşi. 

Iată încă un pasaj lămuritor asupra acestei fi 
bleme extras din conferinţa lui Bergson, ţinut* 
Birmingham, Life and Consciousness: 

„Dacă considerăm conştiinţa faţă de mater_'' 
„găsim că ea se caracterizează prin faptul, câ1 

„tr'un interval infinit de scurt ea prinde frK 
„singură formă indivizibilă milioane şi miliarde 
„fapte ce s'au întîmplat succesiv în materia " ] , 
„tă. De exemplu, sensaţia indivizibilă a Iun11 . 
„pe care o avem în momentul cînd deschid 

• J' ( 

*) A. J. Balfour, Creative Evolution and Philos0^ 
Doubt, în „Hibbert Journal", Oct. 1911. Balfour e 2 
tul şef al partidului conservator şi unul din marii °K:$ 
de stat ai Ang-liei de azi. Are o reputaţie bine sta ţ 
în mişcarea filosofică internaţională prin două °Pe'j 3 
losofice: {) A Defence of Philosophic Doubt ? 
Foundations of Belief. 
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""> e condensarea unei imense lungi istorii 
r e se desfăşoară în lumea materiei: în acel sin-

moment sînt milioane şi miliarde de vibraţii 
" ccesive — adică o serie de întîmplări, pe care 

' C a am voi să le numărăm, chiar cu cea mai 
* a r e repeziciune, ne-ar trebui mii de ani pen-

această enumerare. Această imensă istorie o-
'fidem deodată sub forma unei foarte scurte 
isaţii de lumină. Şi acelaşi lucru îl putem spu-

_ aespre toate celelalte sensaţii ale noastre. 
n s aţia, care e punctul în care conştiinţa a-
&e materia, e deci condensaţia, în durata 

I ecifică a acestei conştiinţi, a unei istorii, care 
e a însăşi—în lumea materiei-e ceva infinit 
întins şi care ocupă perioade enorme din 

l a ce se poate numi durata lucrurilor. Astfel 
* ^Ştiinţa, privită din punct de vedere al sen-

»'ei» ne dă aceiaşi impresie pe care ne-o dă din 
' n c t de vedere al mişcării. Conştiinţa e ca o-

e r e care întră în materie pentru a se folosi 
• r n a ' mult de elasticitatea ce o poate găsi în< 
i er'°i*ul ei, pentru a stăpîni astfel materia şi din 

U r a mişcării cît şi din a sensaţiei: din partea 
Scării( prin punerea în libertate a unei acţiuni 

' P'ozive, într'un fulger—energie extrasă din ma-
I e în curs de ani— şi îndreptarea acestei e-
. s" intr'o direcţie voită; din partea sensaţiei, 

t r ) '
n sforţarea unei concentrări care prinde în-

j U n tot, într'un singur moment, miliarde de 
^ ă

P - e ce au loc în lucruri şi astfel ne îngădue: 
l e controlăm". 
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Deşi Bergson se sileşte să fie prudent şi să prff 

cedeze totdeauna după metodul oamenilor de f 
inţă, el ajunge totuşi în mod fatal, în domett 
metafizicei pure. Şi e imposibil să se întîmp1 

altfel, cînd nu-ţi impui să te restrîngi în hotai*1 

ştiinţilor. Drumurile pavate cu „fapte" sigure si" 
scurte; cine vrea să străbată mai departe trebu 

dela un timp să iasă din ele. 
Care e origina conştiinţii şi materiei ? 
„Că aceste două forme ale existenţii, mater' 

„şi conştiinţa, au în realitate o origină com1"1 

„mi se pare probabil. Cred că întăia e opusă &\ 
„Iei de a doua, că în timp ce conştiinţa e ac" 
„vitate ce necontenit creiază şi multiplică, rr\^\ 
„ria e activitate ce necontenit se descompune ] 
„se uzează: şi cred de asemenea că nici materl i 
„care constitue lumea, nici conştiinţa care utilized | 
„această materie nu pot fi explicate prin ele înŞ''e'! 
„şi că nu-i decît un singur Izvor pentru arn^^ 
„două. Văd în întreaga evoluţie a vieţii pe P 
„neta noastră o sforţare a acestei forţe esenţa j 
„creative de a ajunge, străbătînd materia, la &\ 
„care a fost atins numai în om şi care, chiar 
„om, e realizat numai în mod imperfect". 

Odată întrat în domeniul metafizicei, Bergs'' 
uită cu totul rezerva omului de ştiinţă, şi - pare , 
apreciază mult libertatea pe care o găseşte a l 

pentru desfăşurarea imaginaţiei: 
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-Ma'eria, care în mod esenţial e automatism 
*Ş> necesitate, întemniţează conştiinţa care caută 
" S a o asalteze, o reduce la propriul ei automa-
* l s r ri şi o adoarme în propria ei inconştiinţă. In 
"Unele stadii ale evoluţiei, de exemplu, în regnul 
*Vegetal, acest automatism şi inconştiinţă au a-
>:]Uns regulă generală, şi libertatea forţei evolu-
" I V e nu se poate manifesta decît în crearea for
j e l o r care sînt, în adevăr, adevărate lucrări de 
"ană. Aceste forme, ce nu se pot prevedea, o-
" a* a create, se repetă automatic, şi individul nu 

r e nici o putere de alegere. In alte stadii ale 
"poluţiei, conştiinţa izbuteşte să se emancipeze 

deajuns, pentruca individul să poată avea 
libertate de alegere, un oarecare sentiment, 

a r necesităţile vieţii fac din această pute-
" e de alegere un simplu auxiliar al existen-

1 materiale. Astfel de-alungul întregului curs al 
oluţiej vieţii, libertatea este mărginită de auto-

atism, şi în lungul ei drum este înăbuşită de 
• Numai în om lanţul automatismului a fost 
Pt.. In om libertatea izbuteşte să se emanci-

e z e e a însăşi punînd o necesitate să lupte îm-
'Potriva altei necesităţi". 

"Mă îndoesc dacă evoluţia vieţii ar putea vreo-
" t a să fie explicată prin o simplă combinaţie 

forţe mecanice. E evident că există un im-
s vital: un impuls spre o necontenită inăl-

\ ^ e ' ^ c e v a care necontenit se sileşte să se în-
e a c a pe sine, să scoată din sine însuşi mai 



• 
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„mult decît este— într'un cuvînt, să creeze. O 
„forţă dar, care extrage din ea însăşi mai mul' 
„decît conţine, care dă mai mult decît are, e toc- I 
„mai ceia ce se numeşte o forţă spirituală: de 

„fapt, nu ştiu cum s'ar putea defini spiritul alt' 
„fel. Dar, pe de altă parte, greşim cînd, în eX 
„plicarea lumii organice, nu luăm în seamă ob
stacolele de orice natură pe care această for^ 
„Ie întîlneşte. Priveliştea evoluţiei vieţii, dela îi ' 
„ceputul ei pană la om, ne suggerează imagine^ 
„unui curent de conştiinţă care curge prin mate-
„rie ca printr'un tunel, care se sileşte să înain
teze, care face sforţări în fiecare direcţie, sfre' I 
„delindu-şi astfel galerii, din care cele mai mu1^ 
„sînt oprite de stînci prea greu de străbătut, dar 
„care, cel puţin într'o direcţie, a izbutit să-şi ui-' 
„meze drumul pană la sfîrşit, să sfarme toate ob' I 
„stacolele şi să iasă la lumină. Aceasta este di' 
„recţia evoluţiei care a ajuns la om". 

Explicarea evoluţiei vieţii ocupă un loc însetH' 
nat în filosofia lui Bergson. Toate teoriile sînt c 
xaminate cu strictă rigurozitate ştiinţifică; toate 
„faptele" exact observate şi strîns grupate p^ 1 ' 
tru stabilirea noilor concluzii; teoriile lui Darwif' 
Lamarck, Weismann, De Vries foarte amănunţit 3' 
nalizate. Concluzia ? 

„Există un impetus original al vieţii, trecîn 
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" oameni de acţiune, — unul din acei. Iup-
1 0 1 1 neobosiţi pentru ridicarea şi îmbunătă-

a stării claselor de jos, şi a înălţării prestigiu-
C o r n e r ţului englez, în concurenţa mondială. In 

^astă direcţie şi-a cheltuit el activitatea, în cea 
mare parte. Treizeci de ani a fost membru 

nanent ales în „Camera Comunelor", înainte 
,_ ri fost numit pair în „Camera Lorzilor". A 
^ a ' e s întâia dată ca membru al partidului li-
^ r a l > în 1870 ; iar în 1880, un comitet compus 
dall D a r w i n ' H u x I e y , Lyell, Max Miiller şi Tyn-
Lo i~a p r o P u s c a reprezentant al Universităţii din 
fV «a' c a r e '~a * r , m e s î n ..Camera Comunelor", 
c a n î n t r e r u p e r e ' p ă n ă î n 1 Q 0 0 > ~ c î n d a f o s t r î d i " 

u
l a rang-Lll de Lord. 

p e n , c r u curios pentru noi, dar caracteristic 
1 ) r u V |aţa engleză : acest reprezentant perma-
l_0 ' ' n i P de douăzeci de ani, al Universităţii din 
ce- r a ' p r o P u s de un comitet compus din tot 
rtj-. Putut produce omenirea mai înalt în dome-
lici J? ec*ua'ft8t'' pure, nu numai că n'a fost 
S ( u . ° a ! a Profesor universitar, dar n'a fost nici 
Win • ^ ' a r e ' e Sir Lubbock, — acel căruia Dar-
•"ul - " a r e c u n o s c u t prin scrisoare publică ajuto-
lipi r e z o 'varea unor chestii complicate din O-
mg a Speciilor-n'a făcut studii universitare, nici 
Un , S e c u ndare complecte: e un self-made-man; 
*ece a n ! : I l s r din City. La vrîsta de cincispre-
te| u i,

a . n i a ''ntrat clerk (amploiat) în banca părin-
!' din City, -bancher şi matematician distins 

7 



9£j STUDII SI OBSERVAŢII 

în acelaşi timp. Aici tînărul Lubbock a fost pus 
să muncească din greu pentru carieră şi pentru 
a fi în stare să conducă Banca, cînd părintele Iui 
bătrîn nu va mai fi, căci aşa cerea cinstea ve-
chei firme de bancă. Astfel Sir Lubbock şi-a pu
tut face educaţia de business-man, şi a ajuns 
mai tîrziu Preşedintele bancherilor din City şi 
Preşedinte al Camerei de Comerţ a Londrei, —dem
nitate pe care a ocupat-o patru ani de zile. Ca om 
de afaceri şi de finanţe, Sir Lubbock a venit în 
deaproape contact cu micii amploiaţi şi munci
tori, şi-a fost simţitor la greutăţile vieţii lor. 

Activitatea lui parlamentară întreagă e determi
nată numai de simpatia pe care o avea înrădăcinată 
în suflet pentru milioanele de muncitori anonimi, 
dar productivi. Şi ca parlamentar Sir Lubbock a 
atins recordul: timp de treizeci de ani, cît a fost 
membru în „Camera Comunelor", a izbutit să 
treacă douăzeci şi nouă de legi, - toate din ini
ţiativa lui şi prin lupta Iui. Aproape toate aceste 
legi au un caracter de protecţie a claselor mun
citoare ; între ele insă se găseşte şi una pentru „pro
tecţia paserilor sălbatice", iar alta pentru „protecţia 
monumentelor antice". Două din aceste legi for
mează epocă în istoria contemporană a Angliei: 
1) legea pentru „regularea şi limitarea oarelor de 
muncă a amploiaţilor şi muncitorilor" şi, 2) „le
gea pentru sporirea zilelor de repaos a muncito
rilor de toate gradele, cu şase zile pe an", —aşa 
numitele Bank-holidays. Aceste şase zile, numite 
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^ătorjie FT •• 
l astf ] „ C I ! > sîn* aranjate în şase Luni fixe, 
e cjo s a Urmeze şase grupuri de cîte două 
A^storP a O S a b S O l U t 

ritului t Z mur)citorii în Anglia !e spun zilele 
cratp. u °0ck ; e singurul sfînt care are con-
I t e ?ase 2ile p e an. 

teri Ţ ? t i'nţă, literat, reformator social, ban-
•npete , a e *n înţeles desăvîrşit de specialist 
§rj s i ' n u de pretenţios snobist. Om de a-
Iată o P ° e t ! 

estea ^ ^ ' " ^ ' e şi mai absurdă. Şi cu toate 
?' desay . P e a r e însuşi e reprezentantul cel 
? r e se a ' a c e s t u ' contrast izbitor. Shakes-
%tl care °

n s i d e r a în primul loc un business-
fc ban,- A^'3 P ' e s e p e n t r u t r u P a l u l c a s ^ c ' ? " 
*rfepUi- f o s t foarte abil în această afacere— 

[Gomalce
art is t icăPrin felul ei-şi a „făcut para-

:Pr-nderj|
 r T , 0 n ey), cum se spune în limbagiul în-

c ă aut r" 
^et /v^/

Ul.pieselor Romeo andJuliets A mid-
l n e mai g U s Dream* fost un om de afaceri, 

k fi ?' un11!6'" m i r a C U m b a n c h e r u l G r o t u s a 

' S a renU d ' n r n a r i i i s t o r i c i ; negustorul Prest-
Jlc'ntm SI e t I n t e a t î t d e strălucit geologia; iar 
b Society. i r t ieJ°hn E v a n s , să ajungă preşe-
^ P r ^ V f log ice . 

a r a mirare şi la bancherii Rogers 
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şi Praed cum trec în istoria literaturii ca poet1' 
şi la bancherul Sir Lubbock care îşi conduc* 
Banca în City şi Camera de Comerţ a Londrei' 
prezidează societăţile de microscopie, antropol"' 
gie, statistică, etnologie; ia măsuri pentru e*' 
tensiunea universitară; luptă în Parlament pentf 
legi democratice; scrie volume despre Lib^'\ 
schimbismul şi comerţul britanic, despre F^'\ 
museţile naturii şi minunile lumii in care trăi"" 
despre Istoria banilor, despre Simţurile, ins0 
tele şi inteligenţa animalelor, despre Comew 
municipal, despre Peisajele Elveţiei şi c.ol1 

zele cărora se datoresc, despre Reprezentat1, 
proporţională, despre Peisajele din Anglia j 
cauzele cărora se datoresc, despre Origiwk 
civilizaţiei ; starea primitivă mentală şi sod'^ 
a sălbatecilor, despre Plăcerile vieţii,— carte c3r 

a ajuns Ia a cincizecea ediţie în Anglia şi a #e 

cut de patruzeci pe Continent, - despre Timf 
rile preistorice, despre Muguri şi seminţe, ^ 
pre întrebuinţarea vieţii, despre Rasele I^\ 
lelor Britanice, despre Originea metamorfo^\ 
lor la insecte, despre Pace şi fericire, ^ 
pre Florile sălbatice din Anglia în legătura 
insectele, despre Furnici, albine şi vespi, ^ 
pre Flori, fructe şi frunze, despre înseta 
ţări, despre Muguri şi peţioluri... dar tret» 
să mă opresc, —şi-au rămas încă, pe lîngâ v • 
lume, peste o sută de memorii şi comunie 
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"Societatea Regală", şi nenumărate conferinţi 
?' discursuri. 
, vrîsta de 76 de ani, a scos a şasea ediţie 

rent ^n^e civilizaţiei în care se punea în cu-
c . c u toate noile descoperiri, şi la 77 de ani— 
. a luni înainte de moarte-scoate un volum 

antropologie : Căsătoria, Totemlsmul şl Re-
că H Observaţiile asupra insectelor i-au luat mun-

e zeci de ani de zile şi tratatele lui biologice 
. l r i " n iii de ilustraţii de secţiuni microscopice. 

^ 1 1 c i t a * „,,,,, .._ ......_:. , . x Î „ ses- ,. Cl*a* n i u l t din titlurile operelor, pentrucă în-
Sir . l t l u r i ' e caracterizează mentalitatea autorului, 
ma" 0 c ' c n u e un colecţionar de fapte nu-

. «vtunie caracterizează mentalitatea autorului 
^'r Lubbock 
se

 c e urmăreşte e înţelesul lor, viaţa ce 
S e c j i S c u n d e îndărătul lor... raporturile dintre in-
mjnt .̂ '. P'ante, cauzele care modifică scoarţa pă-
Luhh U ' '" ' n * o a i e u r m ăreşte idei şi înţelesuri. Sir 
Plant i S a o c u P a t c u studiul animalelor şi-al 
fe§0 °r> fără să fie profesionist didactic, - pro-
rjj | . e Şt'inţi. Şi el, caşi cei mai mulţi din ma-
chjs ' C o n t e mporani : Faraday, Owen, Lyell, Mur-
^ams"' H e r s c h e H » Tyndall, Huxley, Spencer, Mill, 
care ^' P r e s t w i c n , Darwin... erau simpli cetăţeni 
şj n i ! e 0 c upau de plăcere cu chestii ştiinţifice ; 
dată î ° y n i v e r s ' t a t e din lume n'a întrunit vre-o-
ştiin+x S i n u I e i ° a s ^ e I d e pleiadă de oameni de 

S ' 
intere , 0 c l c i u D e a cu pasiune natura,—de aici 
aP'anM 'U i t 5 e a P a t r u n c ' e m v i a t a insectelor şi 

0 r - Sentimentul naturii e în rasa engleză. 
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Noi admirăm natura pentru frumuseţile ei, ^ 
zul o iubeşte şi vrea să trâească în intimi'3 

Iubirea de animale şi de cîmp, la nici un f 
nu e atît de mare şi de simplă ca Ia pop°r' 
glez. E caracteristic că nici un scriitor fl"1 

buinţează atîtea nume de plante ca Shakesp 
şi, caun omagiu adus lui, Englejii plantează ac^ 
dini care conţin toate plantele citate de el. f i 
plăcerile pe care le are Englezul e să mearg3' 
are posibilitatea, cît se poate mai multe m1' 
cîmpuri şi prin păduri, nu ca să admire, dar 
simtă brazda şi pădurea. In zile de sărbătoai"e> 
şele engleze deşartă pe cîmpii milioane de °a, 
pe care trenurile îi întorc seara încărcaţi c11 

sălbatice de cîmp, învioraţi de acel „fresh a'r ' J 
atît mai entuziaşti cu cît au călcat mai mu" J 
pe iarbă verde; —şi ştiu precis cîte mile, căck I 
cu biletul de tren - fiecare capătă din staţia de J 
pleacă guidul tipărit al excursiei pe care v r eJ 
facă ; iar planurile şi distanţele sînt date cu Pr j 
matematică pe hărţi. 

Englezul simte o mîndrie deosebită cînd 1 
sa-ţi spue că floarea dela butonieră e „ c r 

de el însuşi". p 
Sir Lubbock iubea adînc plantele şi an |ffl, 

ca orice Englez. Avea în special slăbiciune . 
tru insectele inteligente, pentrucă putea o& , 
să se înţeleagă cu ele. In casa Iui a avf' ; 

viaţa furnici, albine şi vespe, dresate în l'"5 
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pe care le cunoştea individual, şi care îl cunoş
teau şi veneau !a el sale hrănească şisăledesmierde. 
O astfel de iubire într'adevăr pare curioasă, dar 
numai ea a dat posibilitatea lui Sir Lubbock să 
scrie o adevărată psihologie a insectelor. Ea nu 
e numai o formă a sentimentului naturii, ci şi un 
instrument de investigaţie: viaţa nu se poate stu
dia fără o largă simpatie, o mare iubire. 

Iubirea de animale e una din caracteristicele de 
r asă la Engleji: unii dintre marii lor scriitori o i-
•nstrează cu pasiune. 

Nu ştiu cît de răspîndită e în Anglia iubirea 
a e insecte ; iubirea de cai însă şi de cîni, cred, că 
n u lipseşte nimănui,—în mai mic grad şi iubirea 

e pisici. Mi s'a întîmplat de nenumărate ori să 
ad oameni sărutînd cai şi cîni în stradă; şi, la 

° Expoziţie de cîni din Londra, am văzut cînii a-
1 de alintaţi şi sărutaţi, încît începusem să nu 

ai văd scara zoologică între acest nobil animal 
' »homo sapiens". N'am avut prilej să vizitez o 

xPoziţie de pisici, dar am cetit odată firma unui 
anatoriu pentru „pisicile nenorocite" („home for 
a t s in distress"). In Anglia e o profesiune de 

ayea pensiuni şi sanatorii pentru „animale fa-
orite" („pets"). Cînd Englezul pleacă cu familia 

călătorie, cînii, pisicile sau alte animale favo-
"~zic sau alte animale favorite, căci ştiu că 
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Byron, de exemplu, avea între ele şi un lup ?'. 
un urs—sînt plasate în pensiune. Un ziar engleZ 

a publicat anul trecut o corespondenţă foarte seU' 
timentală, zilnică, între directoara unei asemene* 
pensiuni şi o Lady care plecase în Elveţia şi-şi I* 
sase pisica adorată în pensiune. Iubirea de cin1 

e atît de mare la Engleji, încît mulţi cini au ajun5 

renumiţi prin marile suferinţi pe care le-au înce1" 
cat stăpînii lor celebri, la dispariţia lor. Astfel, cl' 
ne nu ştie în Anglia că Byron a trecut prin cea m3' 
mare disperare, cînd a trebuit sâ-şi îngroape Pe 

scumpul lui cîne, Boatswain ! Melancolia inscn'P' 
ţiei, scrise de Byron pe piatra Iui mormîntală, c°'. 
memorează faptul; iar pe marginea mormîntul1" 
cînelui lui W. Scott, scumpul său Camp, toată &', 
milia marelui scriitor a vărsat şiroae de iacri'111 

fierbinţi. 
In Inverness, am văzut un frumos monument' 

o doamnă şi un cîne, în grup. N'am putut a.™ 
cine era doamna, am putut ceti însă pe inscf'P 
ţie cine era cinele; şi din versurile dedicate 'lJ' 
de marele poet Wordsworth, am înţeles că ' r e 

bue să fi fost... un mare cîne. , 
Wordsworth avea slăbiciune pentru un anii11 

mai puţin nobil decît cinele,-pentru măgar, 
nul din poemele lui are un lung şi duios ti" ] 
To a young Ass - its mother being tethe* '_ 
near it („Unui măgăruş-mama Iui fiind prlP 
nită Ungă el"). In elanul sincer al poemului d 
dicat, Wordsworth esclamă „I hail thee, Brothel-• 
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'"ie salut, frate!"). E un vers care scoate pe 
j"'cine dintr'o atitudine gravă,—fie acel vers scris 

ch'ar de Wordsworth. 
|"ără îndoială însă că raporturile dintre om şi 

iirnale sînt, dacă se poate spune, mai personale 
n *nglia decît în alte părţi. Astfel animalul, trăind 
1ai aproape de om şi mai încălzit de iubirea o-
enească, devine mai blînd, mai sociabil şi mai 
e''gent; iar omul ajunge mai bun. 

. P e luni de zile, în fiecare dimineaţă trec, la ace
s'oară, pe strada din faţă a „Muzeului Britanic", 

pisică regulat se primbla pe postamentul de 
^anit al grilajului, în sus şi 'n jos, primind cu o 

-iferenţă afectată desmierdările trecătorilor. Vine 
urne pentru asta : îi place să fie alintată. Mult 

itir/*»arn * r e c u * absolut indiferent pe lîngă ea; fi-
ltisă un trecător zilnic, pisica a început să mă 

°ască şi să devie provocatoare. Cum, numai 
sa n'o desmierd ! Cum mă vedea, alerga iute 

h d r n ' n e ' s e u '*a drept în ochii mei cînd ajungeam 
tip r ^ * u ' e'> ?' s e oprea. Nu-i dădeam nici o aten-
cits c e a m c e P u * s& Ş' miaune. Era aşa de feri-
ţ. Cl"d am desmierdat-o ! Dar entuziasmul ei n'a 
pn 5111'*' ?'"arn observat, după cîteva zile, că se 
tre - Ş1 c u m i n e t o t a ? a de indiferent caşi cu 

aţorii d e 0 z ; ^m încetat să-i mai dau vre-o 
j a *le >' atunci ea a început să repete scenele de-

l t l ceput: i-am înţeles femininul, dar o bună 
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parte din antipatia mea pentru pisici a fas' 
prăştiată; şi-am priceput cum poate sa se "i 
acea comunitate de viaţă sufletească între om • 
nimale, pe care Sir Lubbock o întindea P^ 
furnici şi albine. 



Asupra unor incidente de presă din Anglia 

Ziarul francez Le Matin a fost desigur sur
prins cînd doi miniştri din actualul Cabinet en-
S'ez, trecînd peste Fentente cordiale, i-au dat o 
aspră şi costisitoare lecţie de corectitudine zia
ristică. 

Faptul e cunoscut de toată lumea : ziarul Le 
Matin, care are un biurou şi 'n Londra, a afir
mat că cei doi miniştri ar fi interesaţi în compa-' 
n,a> sau mai bine zis, în chestia Marconi. Justiţia 
a fost chemată de miniştrii vizaţi, să se pronunţe; 
' a r Le Matin şi-a cerut scuze şi a plătit chel-

uelile de începere a judecăţii pentru închiderea 
a ctiunii. 
, Le Matin e întâiul ziar francez care a fost 
Inyitat să facă cunoştinţă cu legea presei din An-
s'ia, şi-a preferat să-şi dea singur verdictul. Poate 
v1 unele cazuri întîmplate ziarelor engleze i-au 

a t această inspiraţie. Iată unul: -acum trei ani 
larul The Daily Mail a afirmat că marea firmă 
e săpun Lever Brothers vrea să facă trustul 
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săpunului ca să-i ridice preţul. Dat în judecată d« 
această firmă, a fost condamnat definitiv la surna I 
de 50.000 livre, adică 1.250.000 Iei. 

Acum doi ani, trei ziare conservatoare au i"1' 
sinuat informaţii calomnioase împotriva celor d°' 
miniştri mai atacaţi din actualul Cabinet efl' I 
glez: Lloyd George şi W. Churchil. Cei viz3'1 I 
nu s'au adresat justiţiei, dar au propus ziarelo1" I 
vinovate alternativa de a fi date în judecată s^ I 
de a da spitalelor, nu-mi aduc aminte cîte m1 

de livre. Ziarele au preferat să se amendeze sij1' I 
gure, iar miniştrii calomniaţi au primit mulţumirl 

publice dela "spitale. 
Cheia de boltă a societăţii engleze e justiţ'3' I 

şi menirea ei supremă e să asigure libertatea p e r ' 
sonală a cetăţeanului,—acea personal freedofi' 
pe care Englezul o pune mai presus de existeflr 
statului însuşi. Dar într'o ţară individualistă c 

Anglia, libertatea personală a cuiva implică reS' 
pectarea libertăţii personale a altuia, şi deci îf I 
pundere. Instituţiile, fie de stat, fie particulare, sţ" 
pasibile, ca oricare particular, de a fi date în Ju 

decată de oricine a fost atins de ele în liber' 
tea lui individuală. Şi o afirmare calomnioasă e S ^ 
un atentat Ia libertatea personală. Fie acea a*' ^ 
mare făcută de o instituţie de stat, fie de o Pe ! 
soană oarecare, fie de un ziar, justiţia e aşa ° I 
ganizată încît ea dă posibilitatea chemării la r â _ I 
pundere.—Cu alt prilej, am citat cazul cum un 
lev dintr'o şcoală superioară din Anglia, fiind ° 
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Ţa din şcoală sub o acuzare infamantă, a dat 
judecată pe Director, şi justiţia a dat dreptate 

e,evuiui. 
Uar din această garanţie vigilentă de apărare 
'oertăţii individuale, în esenţa ei morală, re-
t a o deosebită demnitate a presei în Anglia, 

n prestigiu al ei pe care nu-1 are presa nicăiri în 
" l e- Ceia ce se afirmă despre oameni în ziare 

U a t în serios, şi e luat în serios pentrucă se 
6 că e scris sub garanţia răspunderii. 

j , r'acest chip, pe deoparte, cel vizat personal 
un ziar nu poate trece cu vederea afirmarea 
Tinioasă despre el, căci atunci se expune ca 

să-1 creadă descalificat; iar pe de alta, zi-
" M e trebue să fie foarte prudente cînd e vorba 

fel ° n ° a r ea cuiva, căci ştiu la ce se expun. Ast
ra , e 0 n f r o ' u ' opiniunii publice şi justiţia au tăiat 

tiraniei presei libere fără răspundere, dela care, 
dl U n e ' e ţări, lumea are atîta de suferit; şi-a rî-
în u p r e s a 'a cea mai mare putere şi la cel mai 

n a l t Prestigiu. 



Păreri despre Romîni în presa 
şi literatura străină 

Conflictul balcanic a adus în discuţia presei 
europene nu numai atitudinea noastră politică, dar 
şi organizarea noastră socială. 

Pentru atitudinea noastră politică faţă de Bul
garia, unele ziare engleze, prea grăbite, n'au a-
vut răbdare să treacă de zona romantică —în 
care Bulgaria se reflectă ca apărătoarea creştinis
mului, pecînd noi ca o ţară care stăm la pîndă, cău-
tînd să cîştigăm ceva pe urma eroismului bulgar 
—şi ne-au dezaprobat neobişnuit de violent. As
tăzi atmosfera s'a limpezit; iar presa engleză care 
a încetat să ne mai atace—recunoscînd legitimita
tea pretenţiilor noastre —acuză pe Bulgari că, 
prin pretenţiile lor extravagante, s'au făcut vi
novaţi de reînceperea unei campanii de mă
celuri inutile. Despre fostul reprezentant al Bul
gariei la Londra, prudentul dr. Dillon scrie, 
în The Daily Telegraph, că e un home-made 
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pică) (diplomat produs de gospodăria cas-
Puii]' a r e n 'a ştiut nici cum să se poarte, nici 

I^'gari • i n \ e ' e a 2 ă chestiile care priveau interesele 
Dr, J. .^ a ' e Europei întregi. 

1% j °n> al cărui cuvînt cîntăreşte atît de 
hpatjg H S a e n S ' e z a > vorbeşte cu o protectoare 
N'6 car e s ' 3 r e Romînia, oridecîteori atinge ches-
P toate6 n e p r i v e s c ' î n The Daily Telesraph. 
îvjng. a c esteanu se opreşte de a-şi spune toată 

loîstr§ F
e , a p e c a r e ° a r e despre statul şi despre ţara 

P̂resjj, ^ a fost anume în Romînia şi şi-a scris 
e>,lPoraj. '" m a r e a revistă engleză The Con-
ira(ă) ^ y Review. Cu toată prietenia pe care ne-o 
l,e c°nsti* ! ! n e ^ ' r e c ^ c a a ^o s* c u r ' o s impresionat 
H H O ° n a , i s m u ' Romîniei. Romînia e o ţară 

c°icluc
 a ' Poporul însă nu participă deloc 

°Pitiia ! r e
K

a . l u i î»suşi, spune dr. Diilon. 
Î friia, H ! ' C a n u a re nici o semnificaţie în 

20ruiui „ p ă C U rn nici simpatiile ori antipatiile 

fi ^ « ° a u -
1 ' 0 veas c-

l r e S C c a m a ' c u s e a m a P e u n Englez 
A ^ ii a° e S* ' u c r u - Noi ne-am deprins cu 

L % U n
 S e m a> pare o monstruozitate. 

ita GaT' U " c o r e s P ° n d e n t a l ziarului West-
nf ̂ ' Şi-a Gţ a t r e c L l t d e asemenea prin ţara 

>t/a s t u l înt °St i m P r e s i o n a t m a i c u seamă de 
r0, ^' a n k -U X U ' ^ ' n c a P ' * a ' ^ ?i mizeria dela 
rui^ ' 8 5 (Pr" -C a t ° c a r t e : Through savage 

g ă S e ş t e
m j ă r i sălbatice). In această carte, au-
c a Bucureştiul e cel mai corupt o-

L 
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raş din lume, de cînd un alt oraş din Americ3 

a încetat să mai aibă această reputaţie. AU' 
torul a stat mai mult timp în Bucureşti unde a foŞ' 
primit în societatea înaltă, şi vorbeşte amănunt1 

de cluburile, de localurile de petrecere şi de jod1' 
rile de cărţi din înalta societate bucureşteanâ. 

Limbajul acesta tăios al unui scriitor englez e 

parcă mai dureros prin excepţionalitatea lui. Sctf 
itorii englezi sînt de obiceiu foarte rezervaţi 'f 
aprecierile lor, şi nu fac afirmări categorice, ded 
cînd convingerea lor e izvorîtă din evidenţa l i r 

saşi. 
Referinţile asupra noastră nici în marile oper 

ştiinţifice străine nu sînt tocmai favorabile. 
Astfel în ultima ediţie a Enciclopediei Britt' 

nice, unde Romînia are consacrate, în voi. XX'"1 

25 pagini in-folio, găsim la p. 828, col. I.: $ 
„tuaţia ţărănimii e departe de a fi satisfăcătoa^' 
„şi starea ei nemulţumitoare a fost cauza pW|lCl. 
„pală a răscoalelor din 1907".—Despre instigai 
n:am găsit nimic. 

La p. 829, col. I., găsesc : „Marii proprie'3 

„sînt proverbial de extravaganţi şi proprietarii V 
„răni, nevoiaşi; pămîntul ţării ar putea curînd c 

„dea în mînile Evreilor dacă n'ar fi legi c a 

„să-i oprească să cumpere pămînt". ^ ,c 

Iată, în două cuvinte, arătate toate dificult3' ^ 
rezolvirii chestiei evreeşti la noi,—o chestie c 

ne expune necontenit la atîtea atacuri în Pr 

europeană, şi pe care n'o putem rezolvi p e t l 
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că 
fnarii proprietari sînt „extravaganţi" şi ţăranii 

Cl Proprietari „nevoiaşi". Cuvintele „proverbial 
extravaganţi" nu sînt decît o minimă parte din 

ţeiesul pe care cenzura ştiinţifică a fost silită 
. ^ n r ' t ă pentru a zugrăvi o întreagă stare so-

a. De aceia trebuesc luate într'o foarte gravă 
a c c ePţiune. 

n Die Kultur der Gegenwart, vol. Die Ro-
atlischen Litteraturen und Sprachen, la p. 435, 

j u ' H. Morf face următoarea comparaţie 
j . e doi poeţi, a două popoare romanice,—între 
în H- e r (P°e* e ' v e t ' a n contemporan care scrie 

dialect reto-romanic) şi Coşbuc : 
-Cuvîntui lui Huonder şi cuvîntul lui Coşbuc! 

' vrem pămînt, strigă la Coşbuc ţăranii ro-
' "i'j cei lipsiţi de pămînt, într'un refren tăios, 
" aPînil0r lor :-«Să nu dea D-zeu cel sfînt, să 

" "oi singe nu pămînt...» 
,b"e ! e c u I lui Huonder e întitulat Ţăranul li-
>.rn ' '̂ C m ^ : *Og°ru'> coşarul sînt proprietatea 
„re ' n u m ^ Ul* ' a n i m e n ' s^"i mulţumesc, şi sta-

ftiea e acea de rege». 
" lrŞesc, Spune Morf, istoria literaturii roma-

r
 c u aceste două cîntece ţărăneşti, în al că-

"$eh - C ° n t r a s t 1 Z D ' t o r s e oglindesc două lumi deo-
e ale întinsei lumi romanice". 

Vâţat°
ntr.asful literar i s'a părut atît de izbitor în-

vieţj U german, pentrucă-i reprezentativ al unei 
r e a , e ; nouă, starea reală însăşi nu ni se 
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pare izbitore; şi avem adeseori bunăvoinţa să ne 

clasificăm în rîndul ţărilor apusene. Ţările din A' 
pus însă se uită curios la noi, cînd ne înumăra 

analfabeţii, cînd constată mizeria ţăranului şi „extra' 
vaganţa proverbială" a marilor noştri proprietari-



Patronajul în literatură 

pu,
 ,r°najul a înflorit în toate timpurile, în cîm-

lui
 producţiilor literare şi artistice. Sub umbra 

dar ^U*u* u n e o r ' să scînteeze creaţii de geniu, 
Pătat U 3 r a r e 0 r ' * n s e ? ' a c e s t e capodopere sînt 
astfet

 U r m e ' e linguşirii personale, încrustînd 
0pe

 Se,Ţinul timpului şi-al păcatului autorului pe 
prjn

 a I u i eternă. In jurul Curţilor, al familiilor 
â tâz" F- ' ' a ' PersonagiiIor influente continuă şi 
ei n ^a s e desvolte o literatură specială cu nota 
ietai/,a ^ forată, caracteristică atitudinii de va-
chjar

 e* ' n 'ipsa marelui public, patronajul a fost 
deSv . n a din cele mai folositoare' instituţii pentru 
Şi p e n t

a r e a ' ' ' e rară şi artistică a trecutului, dacă nu 
fea A r u satisfacerea mîndriei de sine şi înălţa-
Rena

 m n i tăţii personale a scriitorilor şi artiştilor. 
ki iu*!rea italiană, Secolul Elizabetei, Secolul 
î n mar

 C a l XIy-lea datoresc eflorescenta lor, 
Tir,, Pa rte, patronajului personal. 

^Ul̂  r , ' e nioderne au scos, din ce în ce mai 
e scriitor de sub tutela personală a pro-
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tectorulai, adeseori însă n'au schimbat decît " I 
tura acestei atîrnări. In unele cazuri, cu de J 
bire în ţările lipsite de tradiţie culturală, în l°c\ 
unui Medicis plin de generozitate, de intuiţi . 
pasiune artistică, ori a unei opinii publice maW 
dezinteresate,—apare un tip nou de protector, »• 
neros numai în împărţiri de laude hiperbolic^ 
de prefeţe consacrante, în schimbul preamării-", 
proprii. Statul rămîne să îndeplinească res 
dibuindu-şi mai totdeauna foarte neîndemân 
selecţia în opera Iui de protecţie a industrie' I 
lentului şi a artei. E sigur că sensibilitatea artis . 
nu are de cîştigat prin acest sistem protect''0 I 
de „sinecuri" şi „ajutoare"; el nu poate f1 

siderat decît ca o stare transitorie, pănâ c 

desvoltarea unei largi democraţii, cu nevoi c" 
rale superioare, ar îngădui o viaţă liberă şi '"'ff 
şi celor ce se dedau ocupaţiilor care trec de* I 
jile zilnice. 

Numai în atîrnarea !or exclusivă de masa3 : 
nimă a poporului, scriitorii îşi pot găsi i n ^ . 
denţa lor; numai în această atmosferă gen'u 

se poate purifica şi înălţa. ••. 
Reproducem un fragment dintr'o scrisoaf ,(j 

torică a celei mai puternice personalităţi '' .(f 

din Anglia veacului al XVIII-lea, pentru a" $ 
brutal două epoci şi două stări sufleteşti car J 
implicate în tranziţia ' unei literaturi dela s ^ 
patronajului Ia cea a independenţei dem°ct 
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ţj . C ^ l s °area e a lui Samuel Johnson către Lor-
1 Chesterfield : 

cj t
 d u l meu, am fost înştiinţat de curînd, de 

a r { j
r e Proprietarul ziarului The World, c ă " două 

Ha
 e» 'n care se r e c o m a n d ă publicului Dicţio-

A m- r n e U ' a u * o s * s c r i s e de înălţimea Voastră. 
n 0 ' S e acorda o astfel de distincţie, este o o-
Vo/6- P e C a r e — I l i n d foarte puţin obişnuit cu fa-
s a u . e c e l o r mari — n u ştiu cum să o primesc, 

c e termeni să o mulţumesc. 
tru"« j 1 . ' m urma unei încurajări, am vizitat pen-
c°Dl • ^ a t ă p e 'nălţimea Voastră, am rămas 
CU1 n \ , C a $ ' r e s l u l celorlalţi oameni, de farme
că f !• . N o a s t r e ; şi nu mă putui opri de a 
<jU

 l c , t a că puteam să mă consider Le valn-
ţitig vainqueur de la terre, că puteam ob
i d i i ° e a P r i v i r e Pentru care vedeam lumea lup-
îticnr - 6 ' ^ a r a m & a s '* v ' z ' t e ' e m e ' e a t î t de puţin 
gadu- > m c ^ nici mîndria nici modestia nu-mi în-
Ocjgjv U s ă le mai continui. Cînd m'am adresat 
'%u - e 'nălţimea Voastră în public; am în-
v ^at • t o a ^ a r t a d e a P'ăcea, pe care un în-
tot c

 t a r Şi necioplit o poate avea. Am făcut 
tiea s ^ P u t e a r n : dar nu e om care să se mulţu-

. a a fi cu totul neglijat, fie el cît de mic. 
tep(a

 t r e c u t şapte ani, Lordul meu, de cînd as
ceta , l n a nticamerele Voastre ori eram întors 

Uşă * gr e u t ă J. ' ~ m care timp am dus lucrarea mea prin 
atu a . ' ' ' d e care este nefolositor să mă plîng, şi 

U s "°, însfîrşit, pană Ia momentul publicării, 
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fără un ajutor, fără un cuvînt de încurajare ori ^ 
zimbet de favoare. O astfel de tratare nu ^ 
teptam, căci nu avusesem un protector mai în 

inte. _ • 
„Păstorul, în Virgil, cunoscu însfîrşit iubirea' 

ajunse un băştinaş al stîncilor. 
„Acela nu-i un protector, Lordul meu, ci 

priveşte cu indiferenţă la cel ce se istovi 
luptînd prin apă, şi îl încarcă de ajutor cW 
ajuns la mal. « 

„Atenţia pe care aţi binevoit să o daţi nu"1, 
mele, dacă ar fi fost la timp, ar fi fost binef3c,, 
toare, - dar ea a întîrziat pană cînd am deve 

indiferent, şi nu mă pot bucura de ea; P ,̂ 
cînd am ajuns solitar, şi nu o pot împărţi; $'' 
cînd am izbutit să fiu cunoscut şi n'am nevoe 
ea. Socot că nu e o atitudine prea cinică & 
nu recunoaşte obligaţii acolo unde binefaceri ^\ 
fost primite, şi de a nu consimţi ca publicul ^ 
mă considere că datoresc unui protector ceia 
Providenţa m'a învrednicit să fac singur". 

Am reprodus, aproape în întregime, această 
che scrisoare, pentrucă ea reprezintă o stare 
lucruri şi exprimă o atitudine sufletească, 
deauna aceleaşi în esenţa lor. 



•lsPrăvi!e lui Păcală"... şi ale altora 

tr.~.e P°ate spune că în societatea cărţilor poţi 
k mai comod decît într'a oamenilor : căci schim-

' e aici sînt posibile, după plac, fără restricţii 
°iale şi fără convenient! sociale. 

ne . d a t ă te plictiseşti să mai admiri înţelepciu-
Şi să aplauzi virtutea, dintr'un simplu şi ino-

p aPetit intelectual de variaţie : orice savoare, 
ce.

 ITlasură prelungită, ajunge fadă. E, să zi-
a r ' ° Perversiune intelectuală diabolică —nu însă 
rtip f °

r ' întîlnită—de a prefera, în anumite mo-
Orn C *^e r a » a z > manifestările stupide ale minţii 
ijjri,

 eŞ^' sub formele lor solemne, în locul scli-
^ ei geniale. 

ini c u i n . t r a s t u ' e u n a din condiţiile estetice ale co-
efe „f , ' care-i atît de higienic pentru viaţă prin 
liij n. fiziologic ştiut asupra circulaţiei sînge-
activ v' P r o v °acă dilatarea vaselor sanguine şi 
iată H3 Z a a s t * e ' c i r c u ' a t ' a Şi combustia organică: 

e c e trebue să fim recunoscători acelor seri-
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itori romîni — foarte gravi—dintre care unii sii' 
premiaţi de „Academia Romînă", iar alţii au a ' 
juns în imposibilitatea de a mai fi, de oarece ^ 
păşit deja pragul acestei înalte instituţii de cU'" 
tură naţională. Lîngă operele lor pot sta cu °' 
noare cărţile multor recruţi din legiunea autori' 
lor didactici tutelaţi de comisiunile diurnate "e 

Minister, care concurează în handicap cu ope' 
rele originale editate de generoasa „Casă a ŞcO3' 
lelor", pe seama clientelei şcolare. 

Din întîmplare, mi-a căzut în mînă cartea d"' 
P. Dulfu : Isprăvile lui Păcală. Am deschis'0 

cu plăcere,—căci cine nu-şi aminteşte cu duioa5 

nostalgie de humorul naiv şi de bonomia cu lia 

a eroului copilăriei noastre! Cu el am făcut c ^ 
noştinţă înainte de a putea citi, şi cînd şi de u n 

de a venit între noi nimeni nu poate şti. De g' 
mele lui năsdrăvane am rîs cu toţii din sufle' , 
vrîsta cînd plînsul nu lasă amărăciune; şi dac 

astăzi eroul nostru nu ne mai descreţeşte ffU . 
ţile, îi păstrăm măcar o amintire prieteneasca ' 
recunoscătoare. Cîte generaţii n'au făcut haz j 
nedumerirea popii cînd, în trecerea pîrăuluţ» , 
aude din spate: „Sus părinte, că se udă cârtit 
Noi ştiam că e glasul lui Păcală ascuns în $&c 

cu cărţi, pe care bietul popă păcălii îl ducea 
spate, şi rîdeam din* toată inima, fără să rW j ; 

de popă. Dar preuteasa ! Ce disgraţios şi sLi 
patic juca în pod la fluerul fermecat al lui P*c*.ei 

Cu aceste gînduri şi amintiri foiletam c 3 f 
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U|Dulfu, —carte premiată de „Academia Romînă" 
5000 de lei, cum spune însuşi autorul pe co

ţi a> şi impusă în şcoli de Minister. O ilustra-
, m text mă pironeşte la pagina 68 : e carica-

a °anală a Evreului*) perciunat şi puchinos — e-
clasic al antisemiţilor ebreofagi-în trecere 

s ' e un pîrău. îndată un interes de altă natură 
Pnns, urmărind de aproape contrafacerea le-

Jndarului Păcală de către „fericitul cîştigător" 
C e ]or 5000 de lei. 

Mărturisesc că am cetit cartea, fără întreru
pe .' C u ° plăcere surprinzătoare —produsă, nu 
t)a fPr^viIe lui Păcală, ci de isprava autorului. 
5,0 a «academia Romînă" i-a premiat limba, nu 

egem de ce comitetele naţionaliste-antisemite 
'•au brevetat încă invenţia. 

n Q. a.Ca'ă al d-lui Dulfu nu e cel pe care-I ştim 
tr ' lnŞPirat de geniul naţional al poporului nos-
şi î Cl '^U n a r gat brutal care gesticulează trivial 
son 1U-^ ^ r o s o ' a n pe /ţie şi pe Balabusta,—per-

£" introduse de către domnul autor clericalizat, 

*) £~ 
">abră a ^ r ' ' * n ^ ' e r a tui"ă, foarte adeseori e redat într'o 
autori;! , n t l P a t ică. Shylock e, de obicei, prototipul cel mai 
Parte a j n c a r e descind epigonii. Am analizat, în altă 
*'nîn<i c - V o i ? r a u l u ' i acest caracter al lui Shakespeare, sus-
tQric n

a . Shakespeare n'a voit să redea fidel un tip it-
^ »n *10nal,—să personifice rasa evreiască,—ci a cre-
i '^uilletar?Qter e t e r n omenesc. In La Revue, No. 13, 

arire a '* 1 9\4,—Evreul în teatru,—cetitorii pot găsi o în-
v a V azut r^ r-' m e l ° ' î n f a P t u l constatat că Shakespeare 
^nit ţ n . n 'ciodată vre-un Evreu, de oarece Evreii n'au 

i kospo . a ^ e c î t după patruzeci de ani dela moartea lui 
° t a Ai f r ' ' a r Shakespeare, se ştie, că n'a părăsit nici-
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în locul popii şi-al preutesei. Cuvintele vii" 
jupîn, jidan, liftă curg gîrlă din gura lui P°' 
cală şi din a autorului premiat, „Ia adresa" 'l" 
Iţic şi-a Balabustei. Păcală nu se mulţumi' 
te cu năzbîtii hazlii, ci brutalizează —ca un , r 

devărat antisemit—pe victimele ispăşitoare, înbri|r 

cite în calea lui de autorul satisfăcut. D. Du'-
însă, în ardoarea d-sale clericală şi antisemită, fe 

alizează nişte succese literare care dau cărţii $ 
haz mult mai mare decît aventurile adevăratul. 
Păcală. Astfel Balabusta, trimisă în podul case 

după fuioare (!) [„Balabusta 'n podul casei, ca^ 
nişte fuioare", p. 47], dă dreptul d-lui Dulfu |a 

premiul de 12,000 lei; iar următoarele versuri & 
Ia p. 48, socotim, că îndrituesc d-lui Dulfu chiar 

palmele Academiei: 

Şi cînd începu flăcăul a cînta, colea, de joc, 
O chindie, o bătută, dintre cele mai cu foc : 
Balabusta, de fuioare să-şi mai vadă, se putea ? 
Aş !... supt ale ei călcîie podul casei duduia. 
Ţupăia 'n pod sus, măi nene, din picioare jupăne35' 
Tropăia, juca, sărmana... mai să se dărîme casa • 

In adevăr Muza d-lui Dulfu a avut o vizii"1, 
fenomenală: o balabustă care toarce fuioare 

joacă chindia! Apoi subţierea limbii a aju"' 
„măi nene", pană a mişca „Academia Romînă", c a 

de data asta n'a dat „degeaba" 5000 de lei aUf0 

rului... 
Fără să vreau, îmi amintesc de limba lui Crea 
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§a- Ce bogăţie de lexic, cîtă fineţă artistică, şi 
£e mare valoare documentară pentru sintaxa lim-
b'j noastre sînt cuprinse în poveştile lui! Ce sim-
P'icitate clasică, şi cît simţ extraodinar al măsurii! 
^u toate aceste azi Creangă e înăbuşit în şcoli 
a e d-nii Dulfu şi Fundescu; şi cînd, pe Ungă nu-
^roasele pagini de Ispirescu, din cărţile de lec-

Ură pentru gimnazii şi licee, întîlneşti şi cîte un 
Şcurt fragment din Creangă, bogăţia vocabularu-
^ Iui e adnotată ca un simplu abuz de provin-
,a'isme moldoveneşti. îmi aduc aminte că într'o 
a r ' e a unui consorţiu de cărţi didactice am gă-

adnotat cuvîntul dohot ca un provincialism în 
l 0 c de borhot. 

Warii editori din Bucureşti au procedat şi mai 
mar cu bietul Creangă: i-au alterat însăşi limba 

j[ '"au silit să vorbească cu ăla şi cu ăsta. As-
Zl n u găsim în librării nici o ediţie exactă a 

1,1 mai mare artist al limbii noastre. Nu e oare 
^atorie a „Academiei Romîne" să intervie? 

,. e Poate oare îngădui ca Creangă să fie mu-
de negustori, şi poveştile noastre falsificate 

fan a ^ a c e ^ ' n e ' e i n s t r u m e n t e de luptă şi de 
uŞmănire socială în afacerile noastre mă-

rUnte ? 

um ? Pentrucă limba lui Creangă nu-i vor-
, de cetăţenii din Bucureşti înseamnă că tre-
lj S a fie inferiorizată cu epitetul de provincia-

• Limba celor mai mari scriitori ai noştri e 
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mai apropiată de limba lui Creangă decît de a 
d-lor Dulfu, Fundescu şi Ispirescu; şi scrisul lot 
trebue să fie autoritate în aceste chestii, nu 
comisiunile didactice şi editorii din Bucureşti. 

Că d. Dulfu a îndrăznit să falsifice poveştile 
populare, în interesul unor doctrine politice, e o 
enormitate simptomatică a vremurilor noastre. O 
veche revistă—acea în care d. Maiorescu, cupa' 
truzeci de ani în urmă, a avut gesturi de revo
luţionar - astăzi a ajuns să facă propagandă cle-
ricalistă. 

E vădit că clericalismul a început să dea roa
de interesante în ţara noastră : cartea d-lui Dulfu 
şi acum şi revista întemeiată de liber-cugetătorul 
Maiorescu sînt semne caracteristice în manifestă
rile vieţii noastre literare. 



Paralelismul metodologic dintre limba 
maternă şi limbile moderne 

Introducerea studiului practic al limbilor mo-
nerne în şcolile secundare e un fapt relativ re-
Cent nu numai la noi, dar chiar şi în ţările cu mult 
n i a i înaintate în cultură din Apus. 

Schweitzer, în renumitul lui discurs din 1893, 
e r e introducerea limbilor moderne în şcolile din 
r a nţa, ca o măsură de „apărare naţională". 

_• H. Matthews, în minunata lui carte— The 
nnciples of intelectual Education (1907)—pro-
stează împotriva absurdului dispreţ pe care e-
v̂ul englez, cel puţin cel vechiu, era deprins să-1 

s"ntă şi Să-I arate pentru alte limbi. 
fetutindeni şcolile secundare, în special Iice-

e> erau organizate, pană nu demult, pe o bază 
xcluSjv clasică; şi dacă în liceu, pe lîngă lim-
1 e clasice, se introducea în mod accesoriu şi 
naiul vre-unei limbi moderne, apoi metodul de 
edare al acelei limbi era acel al limbilor cla-
e : metodul gramatical, urmat de metodul indi-
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rect literar, adică: elevii învăţau schema limbi' 
prin gramatică şi apoi torturau cîte o bucată Ii' 
terară pentru învederarea regulelor gramaticale-

Limba maternă, deasemenea, suferea de re
flexul metodului clasic: ea nu era studiată ca a-
tare, căci se considera ca ştiută de acasă, ci tot 
ca mijloc de studiu al gramaticii, şi apoi ca mij' 
loc de punere în contact cu literatura. 

Studiul gramaticii, considerat ca cel mai bun 
mijloc de gimnastică intelectuală, era privit ca un 
scop în şcolile secundare, şi realizarea acestui 
scop se urmărea prin studiul limbilor clasice şi 
moderne. Dacă, pe lîngă mijlocirea acestei gini' 
nastice intelectuale, se mai atribuia oarecare va' 
loare limbilor, această valoare se acorda în spe' 
cial limbilor clasice, ca purtătoare a vechii cui' 
tun* clasice. In orice caz, alt scop decît punerea 
în contact a elevilor cu literatura unui popor nu 
se urmărea în studiul unei limbi, fie clasică, mo
dernă ori maternă. 

Studiul practic al unei limbi moderne, petitn1 

ea însăşi, ca limbă vorbită şi scrisă, nu se ur
mărea înainte vreme în programele şcolilor se
cundare. Dexteritatea, abilitatea, în întrebuinţa
rea practică a unei limbi, nu se avea în ve
dere. 

Cunoştinţa unor limbi moderne, în special a 
limbii franceze, a început de mult timp—din în"1" 
prejurări istorice asupra cărora nu e locul să in
sistăm—să fie considerată ca un semn de d/s-
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' ţ'Une în anumite straturi sociale, nu numai la 
^ dar şi î n a i t e ţări. 
Mijlocul cum se dobîndea cunoştinţa limbilor 

Modern» - . . . . 
'-'ne, m asemenea împrejurări, nu avea ni

se n
C 0 l T 1 U n c u metodul de studiu al limbilor în 
l , e secundare ; rezultatul era deasemenea altul, 

'iceu, o limbă modernă se preda pe cale 
^aticală şi literară, iar rezultatul era dobîndi-

p ' C e ' mult, a putinţii de a traduce. In familie 
taV 3 r e a U n e i " m ^ ' m °derne se făcea, caşi as-
p '. nes'stematic, fără mijlocirea gramaticii, sub 
e.

 lunea numai a nevoei, a plăcerii şi a imitaţi-
' »ietod na-tural,—şi rezultatul era dobîndirea, 
^ C u seamă, a limbii vorbite. 

ce
 v P ' ' e vieţii moderne şi relaţiunile din ce în 

ai strînse dintre deosebitele popoare, pe de 
Pan • 6 ' ! a r P e ^ e a ' ^ P a r * e forţa însăşi de ex-
inter ^ a c ' v i " z a t ' e ' — c u u n cuvînt: caracterul 
Un n

 a ' I O n a ' de circulaţie a tot ceia ce produce 
a şc P°r» — au impus un nou mod de organizare 
lalte • . s e c u n d a r e în genere. Şcoala, caşi cele-
l0r

 l n s t i tnţiuni, a fost silită să se adapteze noi-
R °ndiţiuni de viaţă. 

dare , c , a s ' că de organizare a şcolilor secun-
ca ti- a c^0 v e c^'t, cu toată puterea ei de tradiţie, 
ni2a

 r t l a ' corespunde nevoilor timpului; orga-
h (0

 exclusiv clasică ajunsese un anacronism, 
^ b i I e

î a : ; l e . d i n A P U S -
Cesjki.. ciasice nu mai aveau autoritatea unei ne-Citaţi 

operative ca să-şi poată menţinea tirania 
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în numele tradiţiei culturii vechi. Limbile modef1^ 
aveau dreptul să vorbească în numele unei culWr 

nu mai puţin strălucite şi cu interes viu pentf 
speranţele viitorului, faţă de tradiţia clasică. 

Nevoia de reformă se impunea tot mai ^' 
pană ce baza de organizare a liceului a devei" 
multiplă, după cum multiple sînt şi condiţiile ^ 
ţii moderne : liceul real şi modern s'au organic 
alături de liceul clasic, şi viitorul pentru aceas 

din urmă formă supravieţuitoare nu pare trai"1' 
în unele 'ţări. 

Odată cu reforma şcoalei secundare s'a f̂  
un loc larg studiului limbilor moderne: cu vafl 

ţii de loc şi necesităţi găsim introduse, în şc° 
lele secundare din apusul Europei, pană la Pa 

limbi moderne, pe lîngă limba maternă respe 

tivă. j 
Metodul vechiu de predare a limbilor clas1 

nu mai convenea acum predării limbilor r"0 1| 
ne. Scopul practic, care se urmăreşte în stuo 
limbilor vii, nu poate fi atins prin acelaşi me i 

Metodul literar (traducerea literaturilor stra»1 

deşi e un progres mare faţă de metodul & a. 
tical în studiul limbilor moderne, nu asigură â * 
gerea complectă a scopului care trebueşte urm & 
în studiul unei limbi vii: a vorbi, a scrie şia 

acea limbă. ,# 
Astfel concepţia asupra valorii limbilor mo , 

ne, ca obiecte de învăţămînt, sufere o schiir>ba 
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S tUdi U | Ir, . 
•Har* m s c o ' " e secundare primeşte îndru-

"ouă, începînd cu limba maternă. 
c0

 a maternă nu se mai consideră ca o limbă 
?col s*ăpînită de elevul care calcă pragul 
e rjp S e c u n d a r e . Idiomul colocvial şi familiar nu 
rifaf ^ U n s : elevul trebue să dobîndească dexte-

a Umbil literare materne, ca scop în sine. 
tru

 a Ş c ^ numai cineva programele analitice pen-
dit)0.

 , a r e a limbii materne în şcolile secundare, 
da a

 I C e tară din Apus, şi amintească-şi cum se pre-
cqrj, e s t obiect în şcolile noastre secundare a-
ce r

 e"° 16 ani în urmă, şi va înţelege imediat 
obje . ^ i e adîncă s'a întîmplat în metodica acestui 

C u ' în acest interval de timp. 
o$Qj| 0 a ' e dibuirile în jurul gramaticii, şi cu toate 
Se P o ' e fatale spre stînga şi spre dreapta, nu 
liinbii G ^ a c ^ u i progresul ce 1-a făcut studiul 
îl Sf._,.,aterne în obţinerea rezultatelor practice, 

E: îe s e c u n d a r e -
Per{e ,. C O nstatat că metodica limbii materne s'a 
'l lic

 n a t Paralel cu metodica limbilor moderne. 
C°nsid V e c m u clasic, studiul limbii materne era 
Ce'°rlalf -Pe a ' d o " e a plan —împreună cu studiul 
!0tlsiH e ' i r r i D ' v ' i — p e c î n d l imbile c las ice e r a u 
lX[%\x. c a obiecte de educaţie, pe planul 

Modern "^ a u n u i S C 0 P n o u ' " învăţarea limbilor 
^ ce \ m ? c o l i ' e secundare, a dat un caracter 
Cestu; Q , . C e mai practic metodului de predare a a-

' e c t ; metodul gramatical a fost deci părăsit, 
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ca necorespunzetor realizării scopului, şi înloc11 

tot mai mult prin metodul literar. Dar şi me'0 

dul literar s'a dovedit insuficient şi unilateral, asigu 

rînd numai putinţa de a traduce o limbă în a". 
Mai mult, acest metod de a substitui unei /^,. 
moderne limba maternă este, in esenţă, un $} 
loc indirect mecanic de predare: în acest cUr 
se urmăreşte cunoştinţa unei limbi moderne f 
mijlocirea limbii materne. •• 

împotriva acestui metod s'au ridicat partiza 
metodului direct, inspiraţi dela mijloacele nat 

rale: „Elevul să înveţe limbile moderne aşac t l 

îşi învaţă copilul limba maternă". 
Duelul între partizanii metodului indirect şi , 

ai metodului direct nu e încă terminat. E*P 
enţa continuă să se facă. ,j 

Programele diferitelor şcoli secundare acc^P. 
pentru studiarea limbilor moderne cînd un rne' ' 
cînd altul. Adeseori aceste programe sînt al 
tuite pe baza unui sistem mixt, —aşa cum sîi" 
noi. J 

In Germania, metodul indirect a suferit l°v ^ 
ra de graţie în urma discreditului, în care a j 
aruncat prin causticitatea genialului pamflet a . 
Vietor —„Quousque Tandem" (1882). Zece 
după apariţia acestui pamflet (1892), curentul p p 
tru metodul direct ajunge atît de puternic, l 

impune statului german reforma din 1892, — r e
 fi 

mă care adoptă pentru studiul limbilor rnode 

metodul direct. 
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^. n Franţa, discursul epocal al lui Schweitzer, 
rj '°93, combate cu aceiaşi impetuozitate sati-
ţjja J^etodul indirect. Azi, în şcolile secundare 
mă r a n ^ a > metodul direct e aplicat în mai mare 
băi U ^ C*e c ' t m G e r m a n ' a - Noua reformă a stră-
Or .CUrmd în Belgia; iar Anglia a început să-şi 
cu H ' Z e Z e s * u d ' u ' l ' m bi ' o r moderne în şcolile se-
ciar ^ f e °*uPa datele raporturilor trimişilor spe-

"i Belgia, Germania şi Franţa. 
s W n° ' ' p n n ' e £ e a din 1898/ începe reforma 
j e

 U . 'lrnbilor moderne, oprindu-se la un sis-
?a r

 trilx*- Metodul direct, în condiţiile de organi-
_e azi a şcolilor noastre secundare, ar fi im-

cjjţj "" de aplicat în mod exclusiv, căci prima con-
ved't P r a c n c a a acestui metod—după cum au do-
<:er

 exPerienţeIe făcute în şcolile din Franţa— 
25 , ° c'asă nu mai numeroasă decît maximum 
%,' \ e l e v '> ?• c e ' P u t ' n 6 oare de curs pe săp-Ina, 

E • 
ne |e ^.'eresant de a examina mai de aproape u-
cure

 l n c°nsideraţiile generale asupra celor două 
^Ori 6 m e ' 0 d i c e , cu privire la predarea limbilor 

w l l e în şcoala secundară. 
buc

 0 c J u ' „now— denumire temporală de care se 
Su8e . î n c a metodul direct în Germania-ori, mai 
Mie

 V ' metodul direct analitic ori imitativ, 
Cele

 3 r e ^ e t l u mire indicînd una din caracteristi
ci, î S e n ^ ' a ' e ale metodului,—îşi datoreşte succe-
Vieto ^ e rmania, propagandei apostolice a lui 

' Kuhn, Franke... şi răspîndirii fecundului 
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principiu al analizei din pedagogia Herbartiană. 
Nu vom insista asupra tehnicii pe teren a sistc 

inului,-tehnică ce poate suferi diferite schimbării 
după ingeniozitatea tehnicianului, şi impune meto
dului un nume, care indică însă numai brevetul de 
paternitate a autorului, fără să schimbe principiul e-
senţial al metodului. 

Nu mă voiu ocupa dar, în detaliile lor, de siS' 
temele Gouin, Haeusser, Berlitz, Herbart-ZilW" 
Rein, Schweitzer, de sistemul nostru... In treacă' 
voiu spune că, fără să se fi găsit panaceul în ÎN' 
văţarea limbilor moderne, toate aceste sisteme au 

părţi bune şi neajunsuri; şi că, din toate aces' 
tea, se poate suggera diferite metode eclectica 
fără dreptul de acuzare de plagiat. 

Să vedem: 
Principiul serierii ideilor, din metodul Gou"1' 

e bun ca mijloc direct de a provoca un curei1 

de ideaţie fără mijlocirea limbii materne; dar a ' 
cestui sistem i se poate imputa faptul că prease 

adresează exclusiv la imaginaţia şi la sfera d°s 

tracta a minţii elevilor. Sistemul e bun pen" 
lumea noţiunilor, dar' nu e complect pentru °e 

a percepţiilor. 
Metodul Berlitz are o vădită insuficienţă că 

dă destulă atenţie foneticii; acest cusur îl g^s 
şi în programele noastre. Metodul Berlitz, ^n.M 

mania, unde e foarte răspîndit, e corectat Pr 

tr'un curs de propedeutică. j 
Pronunţarea corectă a unui cuvînt—eoni'1 
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' "Vocal—trebue obţinută dela început cît se 
°ate de exact şi precis; să se dea chiar explicaţii 

uPra modului aranjării organelor vocale, în mo-
er,tul cînd acel cuvînt zboară de pe buze şi Io-
Ş'e urechia. E vorba aici de legi fiziologice 

celor două organe care au un rol aşa de 
Portant în învăţarea limbilor moderne: urechia 

? l ^S-anul vocal. 
a nu se uite că deprinderile rele adeseori nu 
filai pot desrădăcina. E mult mai greu să scoţi 
Urechia elevului şi din organul lui vocal un cu-

c „ n ecorect pronunţat, şi apoi să pui în loc 
"uul adevărat (căci cuvîntul rău pronunţat e 
cuvînt falş), decît să-1 înveţi pe elev, dela în

cît . C U v i n t u ' adevărat,—atît cu privire la ureche 
a ! ?' Ia organul lui vocal. In cazul întăiu 

' ouă operaţii de făcut, în al doilea caz 

Prn a" U n a * $' s e P o a t e o D s e r v a că elevul, care 
cj , ntă greşit un cuvînt, îl aude greşit chiar 
Uii * e k ' n e pronunţat de altul: acesta dealtfel e 
C o P' cunoscut în psihologie, şi provine din a-
tui l r e a P r e zentării de către reprezentare în ac-

A
Percepţiei. 

Se H : mare atenţie, dela început chiar, să 
e 0 r,

 a foneticii,—lucru de care şcoala germană 
°nvinsă. 

^C\entul Herbart-Ziller-Rein („treptele for-
a c J a D | e S^sit chiar de Rein că nu e destul de bine 
luCru Pentru învăţarea limbilor moderne. Acest 

1 spune însuşi Rein, cu toată francheţa o-
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mului de ştiinţă, trimisului universităţii din Can1' 
bridge pentru a studia metodele de predare » 
limbilor moderne în Seminarul din Yena. *) 

Principial, la ce se reduce metodul direct ? •-
învăţarea unei limbi moderne, fără mijlocit^ 

CI'' 
*) «Treptele formale" au fost introduse, pentru pr< 

rea limbii materne în şcolile noastre secundare, de un' 
noscut autor de cărţi didactice aprobate do Ministerul* 
mărul acestor trepte variază in patria lor; acolo însă 
nu exclud vechea treaptă a bunului simt- Spiritul &. 
dern al autorului didactic—aprobat prin decizia No. *.A 
29 Februarie 1902—ţinînd seamă de cerinţele „instruct 
educative", împarte sfera „virtuţilor soci-ile", care W" 
esc trezite şi emulate în sufletele tinerilor gimnazişţ'i ,8 
regiuni concentrice,- de aici cele trei titluri, adevăr8^ 
noms de guerre, date cărţilor de cetire pentru clas1-'6 f 
II şi III gimnaziale: Patria, Românism, Umarnto*^ 
Să se păzească elevii de ci. I să vibreze cj)8

t
r
rj. 

Românismului, căci aceasta ar însemna adevărată ţi 
dare de Patrie; cu atît mai mult să nu-şi avînte »--
ritatea în regiunea internaţională a Umanităţii, care e 

rezervată exclusiv elevilor de ci. III ! Ştiţi ce ,nllVriii 
întruneşte pe elevi şi pe profesori la începutul n e c;u )i-
an şcolar îu ci. I gimnazială, din diferitele şcoli .seC

9(» 
dare din ţară ? Las să vă răspundă autorul însuşi. c*j, 
impune profesorului respectiv să ţie următoarea i\Pr%» 
tire" în faţa elovilor săi: „Această minune (întîlnire* t 

„un loc a profesorului cu elevii do ci. I gimnazial;1^,,, 
„făcut-o o fiinţă care ne ţine, ne ocroteşte şi ne luni'0

 y 

„ză pe toţi, Patria. Patria noastră este unirea tuturc> , 
„colora care Irăim po pămintul ce-a fost cucerit şi. 8j,j-
„rat do strămoşii noştri, şi care am moştenit dela cl.:„i5 
„ţirea, limba, obiceiurile şi legile noastre. Această j* ţ$ 
„care trăeşte deasupra noastră, şi care trăeşto, tu r «(. 
„fără ştiinţă, în fiecare din noi, este închipuită P r ' n ^ 
„gele, prin Miniştrii săi, prin Camerele şi prin Legi'6 "̂ {1» 
„tre. Din bucata de cetire ce vom coti acum, von1 ^ 
„cum trebue să no purtăm cu Patria1'... Credem că J{ 
ajuns atîta ca să înţelegem pontruce tocmai profe ^ 
au contribuit la compromiterea unei ştiinţi atît "e 

portante pentru existenţa reală a şcolii la noi. 
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l<- materne: aşa cum învaţă copilul limba lui 
j , e r n a , spun unii, aşa cum învaţă o limbă stra

ja"1 om matur, în ţară străină, adaogă alţii. 
ba i ^ 3 e aclevărat însă că copilul îşi învaţă lim-
. Ul maternă în mod direct, Iegînd de percepţii, 
ve ^.U r e n ' e 'e de ideaţie şi de emoţii sunetele con-
he( ' e a ' e limbii lui materne, nu tot aşa se 
. e c lucrurile şi cu omul care ştie o limbă,— 

\ f;Vnl cind intră în liceu ştie limba lui ma-
c r e t

a \ Chiar cînd sîntem în faţa obiectelor con-
in(

 e ' l n atitudinea pur intuitivă, cuvîntul ştiut dina-
nu 5 p r e a aderent de faptul psihic însuşi, ca să 
n o ! a s a r ă Şi să se schimbe cu celălalt din limba 
,j • de fapt e o substituire mecanică de sunete, 
Q alipire directă a cuvîntului nou de percept. 
nQs

 a î ' a e făcută prin mijlocirea cuvîntului cu-
bj|jj ' n u direct; iar noua asociaţie capătă sta-
cări ? n u i T l a ' c u timpul, după îndelungate încer-
tJif! , . e a împiedeca trezirea cuvîntului cunoscut 
Pe t t | ° a maternă. Dacă aceasta e adevărat chiar 
obie Percepţii,— care pot fi puse în mişcare prin 
d e v ă

 e adecvate din afară, — cu atît mai mult e a-
obie f P e ntru noţiuni, cărora nu le corespund 
l0 c

 c e adecvate în afară, şi care nu au alt mij-
ş terior de trezire decît cuvîntul. 

ternă J 3 1 " ? * c u C0P'1U1 c a r e ÎŞ' învaţă limba ma 
ti 0„ S e i a în seamă că elevul de liceu nu poate 

0niParat 
nia.j m • ^ metodul natural (un singur elev la 
tare , tj Profesori; îndemnuri naturale de adap

tată), ci cu omul care are strîns asociate 
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de lumea lui sufletească anumite sunete convc 
ţionale : limba lui maternă ; şi că aderenţa cuvin 
lor de faptele psihice —în special de lumea n01 

unilor—este atît de mare, încît uneori încercat 
de a disocia această unire, devenită organică, d 

truge însăşi existenţa noţiunii, ca fapt psihic-
In adevăr, e cunoscută în psihologie discW. 

atît de luminoasă a raportului dintre noţiun' 
cuvinte. Importanţa cuvîntului e atît de mare pf, 
tru circulaţia noţiunilor, încît se contestă p051,, 
Iitatea cugetării fără cuvinte. Mai mult: mar 

psiholog american William James neagă e xi s ' e, r i; 
noţiunii ca fapt psihic deosebit de repreze^ 
şi admite că numai prin mijlocul cuvintulM P. 
tem obţinea oarecare rezumate trecătoare, Pfe 

pitate prin defilarea grăbită a nenumăratelor 
prezentări în cercul strîmt al conştiinţii. :, 

Metodul direct cere (dispunînd de anumit , 
loace şcolare şi creînd artificial o palidă ^ 
feră intuitivă) ca limba nouă — prin mijlocul ' n , 
iţiei (sistem Holzel, de pildă)—să se imprime 

rect pe faptul psihic al percepţiei, fără mijl°c' 
expresiunii echivalente din limba maternă. ^ j 

Necontestat că această ţintă, metoda directa, 
curînd ori mai tîrziu, reuşeşte să o atingă în s ,. 
percepţiilor, fără intervenţia limbii materne, 
cesul e : provocarea funcţionării percept^0

 0, 
a vieţii sufleteşti de periferie - numai prl . i 
biecte de intuiţie; înăbuşirea, treptat-tl'eP 
a cuvintelor materne echivalente, pănă^P 
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Cesul vechia de asociare e dislocat şi înlocuit 
Prţn altul nou: elevul ajunge să eticheteze — 

'•rect - obiectele şi tablourile cu cuvintele din 
llniba nouă învăţată. 

Qnd însă se trece peste hotarul percepţiilor şi 
•ntră în domeniul noţiunilor, atunci lucrul se 

>cnirnbă; aici aderenţa între noţiuni şi cuvinte e mult 
a" mare; mijloace externe nu mai avem ca în 
2ul percepţiilor (Leton de choses); profesorul 
ebiie să recurgă la ingeniozităţi, aproape ge-

. a,e> ca să provoace în elev circulaţia noţiuni-
disociate de cuvintele vechi care sînt ade-

aţele lor suporturi de viaţă, şi apoi să obţină u-
e a directă a noţiunilor cu cuvintele nouă. De 
e mai multe ori lucrul e imposibil; în orice 
' ii credem aproape imposibil de atins corn

e t în cursul şcolii secundare. 
Metodul direct impune ca o traducere să nu 
° substituire a unei limbi în locul alteia, ci 

j ?' aceiaşi cugetare să fie redată prin 
0

 a ''iubi deosebite. Şi aceasta nu este numai 
ceri n s ' ^ e r a t i e critică, ci este o impunere de pro-
tel rS-' Trebue adică să nu traducem cuvin-
tăr-' ^ S ^ r e dăm în altă limbă aceleaşi cuge-
Ce ^ etTioţiuni. Dar putem ajunge, in cursul li-
iţj ..' S a facem ca elevul să se pue în contact cu 
fără • '̂ s e n * i r n e n t e l e autorului pe care îl ceteşte, 
am l n t e r v e n ţ i a tacită a limbii lui materne ? Cum 
lor H • P r o v o c a trezirea noţiunilor, a curente-

e 'deaţie,—prin mijloacele restrînse puse la 
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îndămînă de programe şi de orarii,—fără să apara 

în mintea elevilor, -cu totul aderente de n°' 
ţluni,—ş\ cuvintele pe care le-au supt odată c l1 

laptele ? 
Chiar în ce priveşte lumea psihică a percepi1' 

ilor, metodul direct cere o personalitate didactic* 
extraordinară; în ce priveşte însă lumea noţiu111' 
lor, el cere ceia ce, poate, nu-i cu putinţă " e 

găsit (date fiind mijloacele totdeauna restrînse)' 
Nu contestăm eficacitatea metodului direct, <Ja 

nici nu respingem metodul indirect. In şcoala s e ' 
cundară amîndouă metodele au dreptul să *r* 
iască. In ce măsură ? Iată o întrebare care p«a'e 

pune multe probleme din punct de vedere al *e ' r 

nicei de aplicare, pe care Ie poate elucida ^ 
mai îndelungatele experienţe ale celor chemaţi s 
predea limbile moderne în şcolile secundare. 

Apoi, eficacitatea unui metod sau al altuia &' 
pinde, fără îndoială, nu numai de metodul >n' 
suşi, ci şi de împrejurările materiale ale orga111. 
zării şcolii şi, mai cu seamă, depinde, în cel ^ 
mare grad, de calitatea personalităţii didactice, 
profesorului însuşi. 



Rolul şi organizarea Senatului 

rice regim constituţional implică funcţionarea 
Do ! „ r n e c a n i s m politic prin care cetăţenii să-şi 
Staf3 e x e r c ' * a voinţa în conducerea afacerilor 
. 'Ui. Principiul de self-government e inclus 
ţj0

 r§anizarea tuturor statelor moderne constitu
it . e» dar exercitarea Iui poate fi uşurată sau 
î„ . e c a *ă de tehnica aparatului constituţional 
cje *'• 'storia constituţionalismului nu-i lipsită nici 
laie X e r n ' D ' e m c a r e principiul reprezentării naţio-
sjf, a " U s la absolutismul monarhic, negîndu-se 
c 0 n . r P r ' n excesul centralizării puterii, înlesnit de 
altfel U c t ' a aparatului constituţional. Vom aminti 
ist0 . ^ e*emple din Istoria Franţei, nu pentrucă 
la n . a c e stei ţări e îndeobşte mai bine cunoscută 
Une: !' a r pentrucă viaţa constituţională a nici 
afjrrn

 e ţări din Europa nu ilustrează mai bine 

Ist"?3 " 0 a s t r ă -
labor t'a C O n t e r n P o r a n ă a Franţei e un adevărat 
rea D ° r ^ e experienţe constituţionale. Intre Ma-

voluţie şi întemeierea Republicei de astăzi 
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—adică în timp de optzeci şi unu de ani (M^ 
1870)—Franţa şi-a dat unsprezece Constituţii- ' 
1789, ea rupe violent cu tradiţia Vechiului Re£' 
al absolutismului monarhic, şi-şi începe reclădii, 
statului pe baza teoriilor democratice,—exper 

mentînd pe rînd, cînd excesul maselor popula' 
cînd abuzul tiranilor setoşi de putere. In noua 
rientare politică, Franţa şi-a îndreptat privirile sp 
Anglia. In această ţară —care nu are nici azl 

Constituţie scrisă—funcţiona de sute de am u 

regim constituţional, bazat pe principiul repreze 

tării naţionale şi al drepturilor omului,-^ 
născut din însuşirile organice ale rasei Ang 
Saxone şi crescut în împrejurările istorice ale " e 

voltării civilizaţiei engleze. Franţa şi-a creat <*e 

dată, prin revoluţie, noul regim constituţi0", 
Organizatorii lui, inspiraţi de idealismul revo' I 
onar, n'au imitat din Constituţia engleză " 
ceia ce convenea ideilor lor reformiste. Doc^1 

dreptului exclusiv al reprezentanţilor poporul1"1 

a exercita întreaga putere în Stat a fost ire(L, 
tibil aplicată în primele două Constituţii ale 
voluţiei Franceze care au funcţionat pană la " 
rectorat". întreaga putere legiuitoare a fost U1 

dinţată în mînile unei singure Adunări. ^ 

In Anglia, puterea legislativă a fost întotde* 

Jurtâ' 
împărţită între „Camera Comunelor" şi "^^M 
Lorzilor", cu o singură excepţiede foarte sciin 
rată pe timpul lui Cromwell. El, desfiinţînd * ^ 
mera Lorzilor", a fost într'adevăr cel dintâiu o 
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tem ' n ' s * o n a modernă care a experimentat sis-
{jj , constitutional uni-cameral; dar tot el, reîn-
îti A "Cealaltă Cameră", a consacrat definitiv 

Anglia sistemul bi-cameral. 
e x

 a n t a a făcut cele mai multe şi mai dureroase 
. r,mente cu sistemul uni-cameral, sistem care 
pu,

Ur£e logic din concepţia politică—atît de po-
Uj. r a în Franţa—că numai voinţa poporului, ma-
a , sta*ă prin reprezentanţii lui aleşi, are dreptul de 
ţj0

 C e 'egile ţării. Apărătorii Democraţiei revolu-
ins{.,

re. vedeau în sistemul bi-cameral englez o 
t e o .U^,e aristocratică, căci el contrazicea formal 
c Puristă a unităţii puterii populare. Mirabeau, 
Pen , V ° l a s ^ menţie măcar dreptul de „veto sus-
itwj. al „Coroanei", ca un ponderator al vo-
ţiiin- . u ' a r e > a fost suspectat ca trădător al na-
re v .' Ş1 '.Coroana" însăşi a fost suprimată. Franţa 
ratlj ^°nară, fără experienţă constituţională, tî— 
inţgi a a tîta timp de absolutismul monarhic, n'a 
tra.D

 ruajul constituţional englez, bazat pe con-
fijnd n7 erea a două Camere; 1-a despreţuit, ca 
De t n Socratic şi, în iubirea ei sinceră pentru 
în f0

 C r a t 'e, a adoptat sistemul uni-cameral, care 
tum . e scurt timp a dus-o la tirania imperialis-
liber^.a So'nn'st al lui Napoleon şi la suprimarea 

n at» Personale. 

o. 

•̂Ul bi-cameral englez, prin precauţia in-



1 4 2 STUDII Şl OBSERVAŢII 

clusă în economia tehnicei Iui, e accesibil de * 
înlătura deopotrivă tirania celor puţini în contra 

celor mulţi, precum şi tirania celor mulţi împ0' 
triva celor puţini. EI a dovedit, prin fapte -uş°r 

controlabile—în istoria constituţionalismului ţăril°r 

care l-au adoptat, că e singurul sistem ce garai1' 
tează desvoltarea normală şi liniştită a unei sO' 
cietăţi democratice. Cu foarte puţine şi nei"' 
semnate excepţii,—cum sînt Statele mici german6' 
şi cum e, de exemplu, Serbia şi Bulgaria (Ore 

cia a dat rolul ponderator al unei a doua ^v 

mere Consiliului de Stat),—sistemul b\-catr\t^ 
englez a fost introdus direct ori indirect în toa* 
constituţiile de pe glob. Anglia e marele învăţa' 
tor de Drept Constituţional al lumii întregi. 

Suferind dela început de relele sistemului u"1 

cameral, care a dus-o iute la regimul teroris» 
Franţa revoluţionară a încercat—cînd era Pre 

tîrziu—o experimentare timidă cu sistemul bi-ca 

meral. Ca o măsură împotriva extremiştilor, „Co" 
venţia" votează, în 1795, Constituţia anului I" 
„Directoratului" prin care se crează „Adunarea P 
Irînilor", —un fel de Senat electiv a cărui singu 

putere era numai de a-şi exercita dreptul de ve 
împotriva hotărîrilor „Consiliului celor cinci suţŞ ^ 
Acest Senat însă nu avea nici un drept de in'*1 . 
livă legislativă, şi venea prea tîrziu pentru a ^ 
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pWea opri căderea revoluţionarismului în des
potism. 

"Consulatul", instituind aşa numita Constituţie 
anuluj VIII, nu e decît Introducerea în „Imperiu". 

eyes, unul din cei trei Consuli şi totodată cel 
ai bun „geometru politic", imaginează un inge-
0 s sistem constituţional de auto-anihilare cu pa-

Camere,—„patru umbre" în realitate. Una din 
t j a V e a dreptul s ă delibereze numai, iar drep-

de vot era rezervat alteia care nu putea însă 
delibereze ; toate îşi contracarau acţiunea pen-
a da întreaga putere, la urmă, în mînile lui Na-

iJoieon. 
^Pa ..Imperiu", Franţa îşi reîncepe experienţele 

^.^ţ'tuţionale, trecînd mai întăiu prin regimul con-
r ' ut'°nal bi-cameral al „Restauraţiei",-iarăşi o pa-

, constituţională, căci iniţiativa legislativă a-
Hmea exclusiv Regelui, 

j Revoluţia din 1830 pune o realitate în fiinţa ce-
j e ."ouă Camere, dîndu-le dreptul de iniţiativă 
^'slativă ; revoluţia dela 1848 însă aduce a „Doua 

Publică", cu sistemul ei uni-cameral, care, după 
(ul

 Uce la terorismul maselor şi Ia teoria că Sta
tor G d a t ° r s ă d e a d e l u c r u t u t u r o r a > c u r î n d trans-

^ Pe Presidentul ei în împărat ereditar. 
ţia »DoiIea Imperiu" cade în 1870, iar Constitu-
co " • p u b l i c e i a Treia" aşează însfîrşit organizarea 
li(je

 tut'onală a Franţei pe unul din cele mai so
ţi^ S l s t eme bi-camerale, sub care poporul fran-
titiiti P U t U t S ă P r o P a Ş e a s c ă liniştit pană azi. Cons-

franceză a fost revizuită în 1884, bazele 
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ei însă au rămas acele puse de Thiers, sub inspi' 
raţia sistemului bi-cameral englez. 

Sistemul de recrutare al Senatului în Franţa are 
altă bază decît cel din Anglia, şi puterea lui în 
mecanismul constituţional e mult mai mare. Se
natul francez e o Adunare electivă democratică, 
aleasă pentru un period de nouă ani, de un co
legiu compus din şase categorii de alegători; dar, 
afară de Senatul Statelor-Unite americane, nici 
un alt Senat—fie ereditar sau numit pe viaţă—n^ 
exercitează o atît de mare putere în niajul con
stituţional. Mai multe Cabinete franceze au fos' 
silite să se retragă din cauza neînţelegerii cu Se
natul : astfel a fost cazul Cabinetului Tirard, care 
a fost silit să demisioneze în Martie, 1890, pe"' 
truca Senatul a refuzat să accepte tratatul cu Gre
cia ; de asemenea demisia Ministerului francez din 
April, 1896, a fost pricinuită de refuzul Senatu
lui de a sancţiona creditele pentru trimeterea de 
trupe în Madagascar. E o imposibilitate, pentm 
orice guvern în Franţa, de a se opune voint11 

Senatului. 

Experienţile făcute de Franţa în domeniul con' 
stituţional au făcut-o să se oprească definitiv l a 

sistemul bi-cameral; iar ţările, cărora ea le-aser
vit de model, şi a cărora organizare constituţ'0' 
nală ea a inspirat-o, au avut destulă prudenţa s 
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repete experimentele Franţei cu sistemul uni-
^eral. I(1 toate aceste ţări s'a recunoscut po

t e n t ; 
^enat n'a fost uitată aproape nicăeri, şi nici-

din aceste Parlamente, instituite pe baza şiş
ului bi-cameral, n'a fost pană acum răstur-

'' dreptul de a-şi alege reprezentanţi în Par-
i 

a 
> 1 dir 

dar, în acelaşi timp, precauţia de a crea 

m 
°nstituţiiie diferitelor ţări din Europa şi din A-

Co,
riCa/ precum şi cele din colonii,—în special din 

ţj 0 r n i , e engleze,—arată, ca stare de fapt, prepon-
fiţa covîrşitoare a sistemului bi-cameral. Ex-

j^ nta a dovedit superioritatea lui practică; şi, 
de ? e s t caz> argumentaţia teoretică a oamenilor 
p e r - . n u poate decît să legitimeze această su-
car

 n t a t e> Şi să arate raţiunea teoretică pentru 
a „, . trebue să triumfe în viaţa constituţională 

^elor moderne. 

tării 
ori 

Stivei 

ui t-m.e n i i d e s t a t engieji au vorbit în Parlamen
tai •" ^ e s P r e superioritatea sistemului bi-came-

1 de cîteori au fost puse în discuţie prero-
rerj, -Camerei Lorzilor". Voiu cita, la timp, pă-
spre

 U n o r oameni de stat şi de partid, iluştri, 
şi <r * yedea care e Ia Engieji părerea curentă 
r, dlt'onală asupra necesităţii constituţionale a 

9 n i e rei Lorzilor». 

ec*sau indirect, toate Constituţiile moderne 
10 

http://OHGA.NI7.ARKA
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t 13 

sînt copiate după cea engleză: ele formează 
un loc un vast plagiarism constituţional, în s e 

sul cum întreaga literatură latină e un vast P'a 

giarism al literaturii greceşti. 
Sistemul bi-cameral e născut în Anglia, Ş' . 

aici a fost copiat pretutindeni. Dar dacă siste^ 
a fost copiat, compoziţia Camerei care funct' 
nează ca Senat în Anglia n'a putut fi cop ia. 
„Camera Lorzilor" n'a putut fi copiată, căci ea n 

fost creată şi nici n'a putut fi creată. „Ca&e. 
Lorzilor" s'a născut din faptul că Regele Ang'! ' 
înainte de cucerirea normandă, nu era decît 
mare proprietar care a cîştigat o precădere în 

ceilalţi mari proprietari mai puţin puternici. I11
 3 

tărîrile lui, Regele trebuia să consulte totdeau 

pe cei puternici, adunaţi în jurul său, care as , 
formau un adevărat Parlament. Menirea &ceS. 
Sfat era de a înfrîna puterea regală, nu în jj 
tutea vre-unei legi, ci prin faptul că cei a^11 .. 
erau oameni puternici şi influenţi. Cucerirea ! l 

mandă a desvoltat ideia monarhică, dar nobi'" 
rangul întăiu înconjurau pe Rege caşi înaintei , 
trîngîndu-i autoritatea. „Camera Comunelor' ' u 

inţă pe timpul lui Edward I; nobilii puternie'^ 
ronii—„Camera Lorzilor" -îşi continuară inS" ^\ 
fluenţa caşi mai înainte. Astfel se născu * r e" a 

sistemul legislativ bi-cameral în care Adu"' ^ 
baronilor era mult mai puternică, decît Adun 

reprezentanţilor poporului. Cu progresul Dei'10 

ţiei însă, puterea trecu tot mai mult de partea « 
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erei Comunelor", reducînd necontenit impor-
I n | a „Camerei Lorzilor"; totu$i „Camera Lorzi-

continuă să aibă pană astăzi o mare şi re-
loscută importantă în niajnl constituţional al 
Socraticei Anglii, şi principiu! existenţei ei nu-i 
testat de nici un om de stat englez. 

itr'un discurs, ţinut în „Camera Comunelor" 
» °93, Gladstone insistă asupra utilităţii „Camerei 

rz'lor" cu următoarele cuvinte: 
»'ntâiul efect al unei a doua Camere este de 

oferi o neîndoelnică şi indiscutabilă siguranţă 
' Potriva unei legiferări grăbite. Ea interpune o 
«fi r e . C a r e Perioadă de timp, o posibilitate de re-

ct'une, deosebită de înfierbîntarea posibilă a 
a'scuţiuni populare; ea interpune un prilej 

a acorda atenţiune deplină modalităţilor prin 
>.art C ° * nt e ' egere s'ar putea face între partidele 
i i 0 ^ s e > ajungîndu-se astfel la acomodarea de-

l'me
 n I o r d i n f r e e l e - S i m P , u I f a P* c ă P r i n " C a _ 

.,a a 0 r z , * ' o r " s e interpune un timp înainte de 
»re ° '10*ărîre definitivă este o foarte înaltă 

^°mandare în favoarea ei". 
besj

 a
>

Ce'aşi ordine de idei, Lordul Rosebery vor-
_ s

e , î n „Camera Lorzilor" în 1888 : 
,lCjg

 m t *rei argumente pe care le-am socotit tot-
"tiei n a n o ^ r ^ o a r e în c e priveşte necesitatea u-
„î  f d o u a Camere. Cînd cei mai capabili oa-
„rjt p' p e care America i-a avut vreodată, au fău-

*§râH-?-nStituîia t a r i l I o r ' a c u m u n v e a c ' d e ş ' n e î n " 
't' de regule şi de tradiţii, şi avînd cîmpul ne-
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„ted înaintea lor, ei au socotit necesar să cree^ 
„cea mai puternică a doua Cameră pe care ' 
„mea a cunoscut-o vreodată. Apoi să ne amin" 
„părerea unuia care n'a fost un aristocrat de Pa 

„tid ori de profesie — Crom well—care a deS 

„inţat „Camera Lorzilor", şi-a crezut de ase^ 
„nea necesar să restaureze „Camera Lorzil°f' 
„Ultimele lui cuvinte adresate Parlamentului w 
„aceste: «V'am spus, că nu aşi întreprinde 
„guvernare ca aceasta dacă n'ar putea fi a 

„persoane în stare să se interpună între ni' 
„şi „Camera Comunelor", care ar avea P 
„terea să oprească spiritele tumultuoase şi P°P , 
„lare». Cromwell nu era un aristrocrat, şi P u. 
„rea lui executivă n'a fost caracterizată prin s 

„biciune; şi faptul că el a găsit necesar sâ r . 
„taureze o a doua Cameră spune__volume_ciiP 
„vire la necesitatea unei o a doua'Camere. M , 
„ilea motiv, în favoarea unei a doua Camere, a ' 
„dat de un mare filosof, John Stuart Mill, cafe A 
„zumează argumentul într'o singură frază-
„spune: «Aceleaşi raţiuni care au convins " 
„Romani să aibă doi Consuli impun existent , 
„două Camere, astfel/;ca nici una din ele sa ., 
„fie expusă la influenţa corupătoare a unei Pu 

„nedisputate, chiar pentru un"singur an»"- ., 
înţelesul cuvintelor rostite de aceşti mai"' , 

meni de stat|fac inutilă o mai îndelungată d'S -
ţie asupra necesităţii Senatului, în orice altă 1 
constituţională. Cînd Anglia păstrează >'Câ^r 
Lorzilor", cînd Franţa şi Statele-Unite din ^ 
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_ Ş'-au dat cele mai puternice Senaturi din lume, 
• °Jul Senatului în desvoltarea Democraţiei apare 

p Cea mai clară evidenţă. Faptul că Senatul în 
^Us'a e atît de sfab, încît de fapt e anihilat de 

!i ,°r°ană"> arată de asemenea folosul pe care Se-
, u l îl poate aduce în ţările democratice. Neexis-

fa lui în micile state germane autoritare şi a-
°cratice indică acelaşi lucru. Evoluţia istorică 
constituţionalismului în diferite ţări confirmă, 
P a cum am văzut, aceiaşi constatare. 

CînH « 
înc

 i n v e a c u l trecut, Europa continentală a 
Arur S ^ ' o r S a n i z e z e aparatul constituţional, 
j^glia a servit de model. Sub influenţa ideilor 
tut U^'.e' ^"anceze, „Camera Comunelor" a pu-
*er -i^' ^ e exemplu c u m poporal îşi poate e-
a

 a voinţa prin reprezentanţii lui aleşi. Pentru 
gr

 U a Cameră —Senatul-lucrul era mult mai 
de| " U r oPa continentală avea numai două mo-
H)r 1 i m i t a t : » C a m e r a Lorzilor" şi Senatul Sta-
a| a

 n'*e din America. Modul de compoziţie însă 
Jn{ es*°r două Adunări era imposibil de aplicat 
v6c,

 n i a i Pe Continent. „Camera Lorzilor" avea o 
$en j °rigine bazată pe drepturi ereditare, iar 
Atu . arr"erican presupunea federalismul de stat. 
r e c u

C l ' Pentru organizarea Camerei a doua, s'a 
ţia .S l a teorii şi la compromisuri. Cu toată varia

ntelor, după ţări, azi putem desprinde pa-
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tru principii de organizare a diferitelor Senatul"1-

I. Principiul eredităţii. Funcţionează în Lln' 
garia mai tipic decît în orice altă ţară con
tinentală. Lucrul se explică prin faptul că UU' 
garia e singură dintre ţările continentale care 
păstrat, fără întrerupere, un element de institut1 

reprezentativă. Din acest punct de vedere, L"1 

garia se aseamănă cu Anglia. Senatul ei, nun1 

„Casa Magnaţilor", se compune acum cam din vre', 
380 de membri, din care 300 sînt nobili ereditafl' 
mari proprietari de pămînt. Odată se compUUe„ 
din 800 de membri. Pe Ungă aceştia, mai sînt îuc^ 
trei membri aleşi de Croaţia, apoi demnitari s 

periori—laici şi eclesiastici —şi membri numit1 P̂  
viaţă. Astfel, deşi principiul ereditar are prep011, 
deranţă, totuşi el nu a fost păstrat neatins "' 
chiar în Ungaria. 

• nil' 
In alte ţări, principiul eredităţii e încă mai P ^ 

ţin aplicat. In Austria, din cei 266 de membri din ^ 
mera a doua, numai 89 sînt ereditari. In P^i' 
din 365 de membri, ereditari sînt numai 115. In ,e 

natul spaniol, elementul ereditar e în prop° r ţ. 
de o pătrime. In fiecare din cele cinci state "• , 
ale Imperiului German, Senatul conţine şi me'11 

ereditari pe lîngă cei numiţi pe viaţă, în Pr01 t l ]t 
ţii deosebite. In Japonia,—ţară în care a strâb 
tipul civilizaţiei europene, dar unde tradiţia a 

tocratică e puternică,—o jumătate din Senat e c 
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^ din membri ereditari sau aleşi de clasa so-
a a celor ereditari, iar cealaltă jumătate se com-

. s din membri numiţi de „Coroană" şi aleşi de 
Coi K * -

v
 u°gaţi. Proporţia e mărginită de dreptul de 
e ° al „Coroanei", 

stfel, elementul ereditar nu joacă rolul pre-
Gerant în Senaturile continentale decît în Un-

la> Şi chiar în această ţară principiul de re-
a r e a membrilor lui nu e exclusiv ereditar. 

fe principiul numirii pe viaţă de către Pute-
y -Xfcutivă. E cel mai bine ilustrat prin Sena
tes i • ' n '*a"a> Senatul e compus, în totalita-
d e p U l ' °-'n membri numiţi de Rege,— în realitate 
Po U V e r n * Se numesc, de obiceiu, oameni de im-
r r iu , a n t a Şi influenţă deosebită în diferitele ra-
C o ' " e activitate. Cam după aceleaşi norme se 
n e v

 U c e "Coroana" în Anglia, cînd ridică pe ci
der . r a n Sul de Lord. Din acest punct de ve-
şj j> e x ,stă o asemănare între „Camera Lorzilor" 
p i â , e n a t u ' din Italia; şi asemănarea nu e întîm-
cînd°

ar.e' c a c i 'talia a căutat modelul în Anglia 
d e v r

 Ş l" a organizat Senatul. Senatul italian e o a-
de

 r a t a „Cameră a Lorzilor" despoiată de dreptul 
r e c r

 r e^'tate. După compoziţia şi sistemul lui de 
sJUj ' s ' a r P a r e a c a Senatul italian ar putea 
cut jL P ă s t r e z e independenţa faţă de Puterea Exe-
Hurn" ' ?^ e r°g a U v a î n s ă P e c a r e ° a r e Regele» de a 

at'ţia senatori cîţi vrea, face din Senat un 
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simplu aparat guvernamental. De fapt nu Rege',_ 
numeşte pe senatori, ci Şeful Guvernului. Nu"1' 
rile nu pot fi dar decît politice. Cînd un p a r " 
„vine la putere", noul Guvern,—care fatal rcpr 

zintă un partid politic,-trebue să fie susţinut ^ 
o majoritate în ambele Corpuri legiuitoare. ^ 
joritatea din Cameră şi-o asigură prin alegeri Seti 

rale,majoritatea din Senat prin prerogativa „C°r° 
nei" dea numi membri noi în Senat.Astfels'aîn'' j 
plat în 1890, cînd „Coroana" a creat 75 de 5enaf°r_ 
noi, şi Guvernul a schimbat astfel deodată mi'11. 
ritatea Senatului într'o majoritate favorabila ' . 
Senatul nu poate dar decît să urmeze Carrier3' 
să se supue Guvernului. Privilegiul „Coroanei" 
a crea membri în a doua Cameră există şi î" ^ 
glia, moderaţia aplicării lui însă în Anglia n U 

ştirbit autoritatea „Camerei Lorzilor" atit de mul' 
a Senatului italian. In Anglia, cînd e conflic* ' 
tre „Camera Comunelor" şi „Camera Lorzilor' 
preferă apelul la corpul alegătorilor, disolvînc'u', 
„Camera Comunelor" şi făcîndu-se alegeri ge 

rale cu adevărat caracter de referendum. ^ . 
în urmă, s'a limitat dreptul de veto al „Came 

Lorzilor" numai la doi ani. <j 

Prerogativa majorării Senatului, în Italia, *' 
singura modalitate de a rezolva neînţelegeri'6 

tre cele două Camere,—sau mai bine zis între ^ 
vern şi Senat,-Senatul e de fapt desfiinţat ca * 
tor activ constituţional. Procedeul majorări' f ^ 
nu-i în realitate o violenţă împotriva Senatul^1' 
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Potriva corpului electoral care nu e chemat 
S e pronunţe asupra chestiunii puse în discu-

• 'n asemenea împrejurări, în Anglia, se fac 
' alegeri pentru „Camera Comunelor", în spe-

pe chestia care a fost respinsă de „Camera 
r2ilor". Noua Cameră, care reprezintă astfel pă-

r e a corpului electoral, îşi va spune cuvîntul ul-
' frecînd peste veto al „Camerei Lorzilor" ; şi 

t e ' conflictul între cele două Camere e înlătu-
Teii • 

Pnn triumful corpului electoral asupra „Came-
~' Lorzilor". E adevărat că în Italia majorarea 

atuiuj de către Guvern implică încrederea Ca-
ei> dar Camera veche n'a fost aleasă expres 

^ chestia care a provocat conflictul. Numai o 
Dui a ^ a m e r ă . eşită dintr'un nou apel către cor-

electoral, ar putea da Guvernului autoritatea 
ală d e interpret al voinţii cetăţeneşti. Sis-

fan, . maJorării Senatului, în Italia, reduce de 
Sistemul bi-cameral la cel uni-cameral. Cu toată 
lr&a membrilor Senatului pe viaţă, —ceia ce ar 

&gera putere şi independenţă de partea Maturului 
to '• ~~ ^ e n a * u ' italian nu are nici putere, nici au
tul a t C ' C^C I P r ' n Constituţie e izolat de contac-

C u corpul electoral şi e pus absolut la dispo-
a "Coroanei", adică a „Partidului dela putere". 

enatul e puternic, după cum vom vedea, nu
lul m ^ r i ' e c u ° Democraţie puternică: funcţia 
C o

 e " e a sili Guvernul să apeleze necontenit la 
rv Pectoral în chestiile mari. Acolo unde 

0 c r aţia e încă slabă, puterea Senatului e în-
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locuită prin prerogativele „Coroanei", adică Pril1 

puterea executivă a Guvernului. Uneori Senate 
nu fiinţează nici formal, - cum e cazul cu mici'e 

state germane în care predomină sistemul unKa' 
meral. In Anglia, ţara de origină a sistemu'1" 
bi-cameral, nimeni nu se gîndeşte la desfiinţară 
„Camerei Lorzilor", deşi Democraţia engleză sta irt 

capul tuturor Democraţiilor. Aparatul vechiu co'1' 
stituţiortal a fost numai adaptat treptat la nevO'|e 

societăţii; şi azi, de fapt, „Camera Lorzilor" e ' 
serviciul Democraţiei, păstrînd numai formele rU 

dimentare de cînd ea era instrumentul principal" 
stăpînire al clasei aristocratice, căci: atunci c ' n 

prin veto al ei „Camera Lorzilor" sileşte Guvern11 

să facă apel Ia corpul electoral, ea recunoaşte ilj' 
plicit poporului dreptul de a se pronunţa în ° 
tima instanţă. 

Nici o altă ţară nu are un Senat compus e ^ 
clusiv numai din membri numiţi pe viaţă; pi"'nC. 
piui numirii pe viaţă însă e parţial aplicat ş> l 

alte Senaturi, astfel: în Ungaria e aplicat în faar -, 
mică măsură, iar în Austria în foarte mare ; în 5pa 

nia numărul membrilor numiţi din Senat se rid' 
Ia o pătrime; în Prusia la o cincime; înjap°n 

la o treime; în Rusia,-unde principiul eredităţi' 
funcţionează la constituirea Senatului,—jumătate 
numărul Senatorilor e numit de Ţar, iar ceaia 
jumătate este aleasă de diferite grupe sociale» 
prezentînd interese deosebite. 



HOLUL ŞI OliGANIZAREA SENATULUI 1 5 

'"• Principiul alegerii. E reprezentat în modul 
/"ai tipic prin Senatul francez. Franţa a ex-
"tentat, după cum am arătat, şi sistemul uni-

, e r a ' ; şi, după multe zdruncinări revoluţionare, 
°Prit la sistemul bi-cameral. 

2n
 et latul francez, aşa cum e compus astăzi, are 

ue membri aleşi pe un period de nouă ani. 
treime din numărul total se realege la fie-

§ ""ei ani. Colegiul electoral special pentru 
tor S e c o m P u n e din s a s e categorii de alegă-
tiv • deputaţii aleşi de Departamentul respec-
p r ' ,

 2) Prefectul Departamentului; 3) Consiliul 
'n pf0*0™3' c a r e consistă din şase persoane alese 
^ ePartament; 4) Subprefecţii arondismentelor 
ligamentului; 5) Consiliile Subprefecţilor, a-
6) . j n Secare arondisment al Departamentului; 
nei

 e ^ a t ' ' aleşi de Consiliile municipale ale comu-
Pa 0 r i ale satelor şi ale oraşelor, cuprinse în De-
ale ^ e n t ul respectiv,—care consilii sînt ele înseşi 
de ^ r , n sufragiul universal. Categoria ultimă 
lei ,. e&atori covîrşeşte cu mult în număr pe ce-
sînt ^ C ' n c ' c a t e g° r i ' ' Astfel senatorii în Franţa 
aie . a e ? ' de majoritatea acelor care ei înşişi sînt 
cută •'°r'.n s u n " a S ' u ' universal. E o alegere fă-
fapt

 ltlcil'rect prin sufragiul universal; totuşi, prin 
l0r D

e ă alegerea se face în prezenţa Deputaţi-
ma'

 re^ectului şi Subprefecţilor Departamentului, 
Pectorală nu e ferită de influenţa morală 
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a acestor demnitari superiori, deţinători ai putC1 

Statului. 
Puterea Senatului, în Franţa, e mult mai mare 

decît în Italia, deşi importanţa personală a sena' 
torilor italieni e garantată de sistemul lui de re 

cruţare. Această superioritate în putere, Sena'u 

francez o datoreşte fără îndoială faptului ca uţ1 

vernul nu-şi poate face majoritate, după voe, l, 
sînul lui, prin prerogativa numirii de noi mem^' 
cum se obişnueşte în Italia. Pe lîngă aceas 
cauză însă e şi faptul că Senatul, în Franţa, a 

conştiinţă că puterea lui vine din izvoarele dem° 
cratice ale poporului, din care pleacă şi CameI^ 
Reprezentanţei naţionale. De aici urmează ş'ar_ 
monia firească între acţiunea Camerei şi a Sena' j 
lui în Franţa, căci origina lor democratică le dâ P 
sibiiitatea unui acord organic fără a reeşi acte 
autoritarism sau situaţii umilitoare pentru u 

din ele. 
In caz de neînţelegeri între Guvern şi Carfle 

în Franţa, Guvernul nu poate disolva Camer • 
In asemenea cazuri un comitet compus din V 
putaţi şi Senatori încearcă să aplaneze conflict' 
iar dacă criza nu poate fi înlăturată prin ac* (i 

nea acestui comitet, Senatul ajunge de fap* . 
bitrul situaţiei, nu Guvernul, căci Guvernul 
poate disolva Camera Deputaţilor decît cu consi 
ţimîntul Senatului. In asemenea împrejurări O u^ < 
nul, de obiceiu, e cel care cedează şi P r e 

să se retragă. 
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fincipiui alegerii funcţionează de asemenea în 
cruţarea membrilor Senaturilor din Suedia şi din 
Şnda unde senatorii se aleg indirect prin sufragiul 
lversal, caşi în Franţa. Danemarca are în Senat şi 
ernbri numiţi pe lîngă cei aleşi. In Senatul spa-

I > numai jumătate din numărul membrilor se a-
g> ' a r ceilalţi sînt ereditari şi numiţi. Belgia 
e un Senat de 110 membri, dintre care 83 sînt 

tuî ' ^irec*> ' a r 27 indirect. In Norvegia, Sena-
,. e ales de Deputaţi din sînul Camerei Deputa-
Ţa '. ^usia, jumătate din senatori sînt numiţi de 
de p ' a r c e i 'a't' sînt aleşi de Biserică,ade Camerele 
ţje

 L°merţ, de AdunărileNobleţei,de Universităţi,*) 
^arii proprietari din Polonia şi de Consiliile 

*) ti • 
Z e n t a i i t U V ? 1 8 ' t a ^ 9 n o a s t ; r e trimet în Senat cîte un repre-
s'a nx ' a ' ? s exclusiv do corpurile lor didactice; de aici 
Versi'tHr'Ut -(*°'a> susţinuţii în special de profesorii uni-
ter<Wle'' °^ s o n a t o I " u ' universitar reprezintă în Senat in-
tre S(J

 u lnvorsităţii respective. Spiritul Constituţiei noas-
^iste. PUDe însă categoric acestei interpretări profesio-
' , r e zentk e - t- l a 'U ' n o s t r u n 0 e recrutat pe baza strimtă a re-
RJia, U n

 r,u intereselor de corporaţie, ca In Rusia. In An-
^tTfluncj u

u"ivorsităţi trimet cîte un membru în „Camera 
> utu° r '•—?'nKura Cameră electivă din cele două,— 

foirii eol pr.'nc'.l)u'° fixării candidaturii, cit şi ale consti-
i "^i - i ? ^ l u ' u ' universitar sînt cu mult mai largi decît 
t c°rDui ^î" ' v e r sitatea îşi poale fixa candidatul in afară 
l0^0!iut] . '^ a c t i« al ci,—ceia ce se întîmplă aproape îu-

' u,,j v
a >T2* Colegiul electoral se compune din toţi mem-

s tâ ae3ci,
e-rs. l taî i i respective adică din toţi titraţii ei. Urna 

"'arm î l s a cît timp durează alegerile generale, iar nn-
N t « r î j £ i t o ' ilor, împrăştiaţi îu toate părţile lumii, se 
V°nara , l t : a l a mai multe mii. Pentru Universitatea din 
^ al e ^s! a alegerile generalo trecute, au votat postr 6000 

t 8 'tar (°r- 1 > e S i r Lubbock, caro n'a fost profesor uni-
•ciodată, deşi a reprezentat această universitate 
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sir» Provinciale. —Principiile alegerii Senatului no 
sînt cunoscute. 

IV. Principiul federativ. E reprezentat în m2^ 
prin Constituţia Statelor-Unite americane. SeU 
tul federal al Statelor-Unite se compune din c\ 
doi senatori aleşi de Adunarea legislativă a >' 
cărui stat din federaţie. E ales pentru şase a ' 
iar o treime din numărul total al membrilor . 
realege la fiecare doi ani. Vrîsta cerută ede 
de ani cel puţin, reşedinţa în Statul respec t 'v 

obligatoare, iar stagiul de nouă ani —ca cetâţe 

al Statelor-Unite-e indispensabil. Toate Sta'e 

sînt egal reprezentate în Senat, indiferent de n1 

rimea sau de numărul locuitorilor lor. ,( 

Senatul Statelor-Unite e dar un Senat a^eS
(i. 

Adunărfcare, Ia rîndul lor, sînt alese prin su> 
giul popular: e eşit, caşi Senatul france?, d

 g 

tr'o alegere indirectă. Alegerea lui însă a>"e 

aşa de mare importanţă încît ea influenţează a 

gerea Corpurilor legislative ale Statelor din "e . 
raţie. Alegerea celor doi viitori senatori Pe"L, 
Senatul federal e o chestie care nu lasă ' n ..„ 
renţi pe alegătorii Corpurilor legislative din 

• stil"' 
timp de peste douăzeci de ani. Privilegiul universi- jii 
însă de a trimete reprezentanţi în „Camora Comune^ ^M 
mai este bino privit de opinia publică din Angli* • ^ s ' 
aiul guvern a pregătit un MU pentru a desfiinta 

privilegiu, ca fiind o rămăşiţă medievală. 
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r e Stat în parte. Senatorii vor fi aleşi numai 
e "lembrii Corpurilor legislative ale Statelor, dar 
es'gnarea lor e pusă în discuţie de alegătorii 
0rPurilor legiuitoare ale Statelor, înainte de ale-

§ e j " e a acestor Corpuri înseşi. 
^ici un Senat nu e, constituţionaliceşte, atît de 
ernic ca Senatul Statelor-Unite, şi nici unul nu 

ează de drepturile lui atît de des şi de ener-
j . e * Are toate drepturile Camerei Deputaţilor,— 
tul dreptul de a amenda ori respinge buge-
Q " Consimţimîntul său e de asemenea necesar 
în L e r ' l u ' u ' ' a numirile demnitarilor Statului; şi la 

eerea tratatelor, numai Senatul e chemat să-şi 
tată a ' : ) r o^a r e a» - Camera Deputaţilor nu-i consul-
îtrih . *e ' Senatul american are dreptul de veto 
cut a m t r e £ e ' legislaţii, împotriva numirilor fă-
^ Qe Guvern, împotriva tratatelor de încheiat, 
Cu, r u t l c uvînt el controlează întreasra activitate a 
juri „ ' • El poate de asemenea să cheme în 
îtic ^ a ^ e 0 r ' c a r e dintre funcţionarii Statului,— 
Se,

 P. l n^ c u Preşedintele. In caz de conflict între 
dec,, ?' Cameră, aplanarea nu se poate impune 
inţe

 p r i n riiajui automat al disolvării Camerei la 
stitio- *IX ^ e doi ani, cînd neînţelegerea se 
nieny - a s m e - ^ e Pi" e v ede o Conferinţă între 
rir e a°

r" a l eŞi de Cameră şi de Senat, dar hotă-
îi j ^ c^ s tei Conferinţi n'are puterea legală de a 
fnere , a - In definitiv, veto opus de una din Ca-

a ° hotărîre a celeilalte rămîne absolut, cel 
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mult doi ani, cînd o nouă Cameră a Deputaţi 
se întruneşte. 

Puterea cea mare pe care o are Senatul l 

Statele-Unite e, după cum vom vedea, o neces1 

tate constituţională cerută de echilibrul factori'0 

de guvernămînt ai Statului. Guvernul State'0 

Unite stă într'un raport cu totul deosebit cu ^ 
mera Deputaţilor, sau, mai bine zis, aproape n 

stă nici într'un raport cu ea. 
Noi sîntem deprinşi cu Guverne parlamenta1'' 

adică cu Guverne care pot sta în capul Statu 
numai prin încrederea Adunărilor reprezentant1 

naţiunii. Guvernul şi Parlamentul trebue să tr 

iască într'o continuă atîrnare reciprocă. Sî"te 

siguri că Guvernul trebue să aibă încrederea n> 
jorităţii Camerei, cît timp e lăsat să conducă a 

cerile Statului; iar pe de altă parte, Camei-3 

poate să lucreze decît în acord cu Banca M1'1 . 
terială. Orice conflict neaplanat între Cabine . 
Cameră trebue să aibă de urmare firească 
demisia Ministerului ori disolvarea Camerei. 

In Statele-Unite, Guvernul e organizat dupa ,e 

ternul presidential, —spre deosebire de GuVf\eje 
parlamentare care ne sînt cunoscute. Preşeo' 
Statelor-Unite e ales pentru patru ani; şi n'c' r 

lamentul, nici cetăţenii nu pot scurta această 
rioadă. El îşi numeşte Miniştri şi dirigueşte . 
cerile Statului în acest timp, fără să poată f e 

la răspundere asupra actelor lui de Came""3 . u 
putaţilor. Camera Deputaţilor se alege oda 
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• an'» şi nici o putere nu o poate disolva îna-
ţ " ^e data fixată. De asemenea, nici o pu-
. e nu are dreptul să intervie în deliberările ei. 
, ' Preşedintele, nici Miniştrii nu pot lua parte 
ţ .^edinţile ei. Nu e nici un raport de co-atîrnare 

r e Minister şi Cameră. Guvernul poate să for-
să 6 Z e ^ a m e r e » ° cerere, dar el nu are puterea 
sv

 constrîngă ca să o aducă la îndeplinire sau 
» zeze de dreptul de disolvare. Iată pentruce 
tm , a s e r nenea organizare constituţională, drep-
ga . e„ control al Senatului este o desvoltare or-

^ Şi necesară. 
C0t] ... templu interesant de Senat federal este 
i!!it , ' ' u ' Federal al Imperiului German—aşa nu-
tui a

 B u ndesrath. Spre deosebire însă de Sena-
I)urj

 e r ' c an - care e un Corp ales de alte Cor
tes ~ e s e ~ Bundesrath-ul e numit de deosebi-
tat D

 V e r n e ale Imperiului. Apoi el nu e recru-
de ° bază de egalitate între State, ci pe bază 
tn e rJ

0 p o rt 'onalitate, astfel: Prusia numeşte 17 
4, ga .n' Bavaria 6, Saxonia şi Wurtembergul cîte 
2, şj j 1 Şi Hessa 3, Mecklemburg şi Brunswick 
(icu|a . e e l a ' t e state şi oraşe libere 14. Oaltăpar-
'4fc „ . a a cestui Senat e sistemul lui de vo-i ' Prin c ^e. s e deosebeşte de toate Adunările din 
^%des

 r°Prezentant al unui Stat votează în 
ref)re2:e

rath Pentru toţi colegii săi absenţi, şi toţi 
H rj u

t a nt '< aceluiaşi Stat trebue să voteze la 
1 7 v otu^ , a c e a s t ă normă Prusienii au totdeauna 

1 ta Buridesrath, oricîţi ar fi ei de faţă; 
l i 
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şi toate aceste 17 voturi trebue să exprime ^ e 

ii'1111 

sini 
iaşi p ă r e r e , - c a r e de fapt e părerea Guverm1 

prusian, de oarece reprezentanţii Statelor nu-
în realitate decît delegaţii Guvernelor r e s p e c t ' 

Un alt Senat federal e acel al Elveţiei, ca r e 

proape nu se deosebeşte în organizarea !u! 

Senatul Statelor-Unite din America. Numărul m ^ 
brilor e de 4 4 : cîte doi aleşi de fiecare caii'0 

Acordul între ambele Camere e indispensabil P 
tru legiferare. 

* 

Am trecut în revistă, în mod caleidoscop'0 ' ,ft 

multe tipuri de senaturi, pentru a putea P r l
 f 

măcar în cîteva trăsături caracteristice şi suge,. 
tive, organizarea şi funcţia lor constituţional2' 
diferite state. Principiul lor de viaţă însă, d e S ' v 
nu pleacă dela geometria tehnicii lor de în C

] e. 
g a r e : fiecare ţară îşi are Senatul pe care-' ,j 
rită. Nu urmează însă de aici că aceasta i e l 1 ' ^ 
de construcţie nu-şi are importanţa ei spe c ' a ^ 
opera de transformare socială pe care o a * 
de instituţie o poate exercita în Stat. In eV° f;-
societăţii omeneşti, instituţiile de stat trebu e S°. r 

vite din dublul punct de vedere al cauzel° r )A 
fectelor lor istorice ; şi, în vederea reorg3 '1 ,jf 
Senatului dintr'o ţară oarecare, nu e P°a*e

(-: | 
ferentă cunoaşterea evoluţiei acestei inst' tU| 

celelalte \ări. 



U r n se prezintă chestiunea rurală 
în Anglia 

leaşj 6 a ' s t o r ' c a pune uneori simultan ace-
aiutise^°blerne î n t ă r i îndepărtate u "a de alta şi 

f̂ă î m .s*ad" de civilizaţie cu totul deosebite. 
$e pQ °'a'ă că soluţia unei probleme sociale nu 
91 Vje,..e căuta independent de complexul întreg 
*°'var ^°P°ru'ui la care ea s'a impus spre re-
'îşi v ' n u toate ţările au aceiaşi tradiţie şi ace
s t e f

6 ? a r e ' n o r g a n ! Z a r e a Statelor lor. Cu toate 
^ difl . r a r n mtârile care pregătesc istoria de mini 
W| ţj l e Părţi ale lumii nu sînt cu totul în a-
Vta

 d°rneniul comparaţiilor suggestive. Pe 
H; ?e,0§rafic8, Anglia stă departe de ţara noas
t ă tx '.n istoria civilizaţiei, distanţa între aceste 
"'e^a . ' e încă şi mai mare,—dar o aceiaşi pro-
°Potrjvă 'rămîntă azi pe amîndouă, pasionînd de-
k>r | °pinia publică şi colorînd lupta partide-

Cft Politice. 
V e S

r
l^nea: agrară-implicită în întreaga ches-

rală _ domină azi politica internă a 
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if 
Angliei, mai presus chiar decît chestiunea . 
landeză. Soluţia preconizată pentru rezolvare3 

de partidul liberal e exproprierea silită, pe ca_r 

stegarii partidului o lămuresc în întruniri pub" , 
şi o afirmă ca o necesitate de stat şi ca un dreI 
naţional al poporului. Mîndra Democraţie eng'e 

nu cere dela marea proprietate admiterea exP1' 
prierii sub titlul măgulitor pentru dînsa de j e r 

patriotică. Lloyd George, cu humorul său ir° 
şi muşcător, e departe de a introduce academ,c 

nismul în luptele politice pentru dobîndirea ' 
rilor reforme, şi chiamă Ia bara justiţiei P0}. 
lare întreg trecutul marii proprietăţi, intentînd11'1 f 

proces istoric. EI nu recunoaşte dreptul d°s° 
şi etern al marii proprietăţi. Pentru dînsul 
rea proprietate nu e decît o porţiune din t . I 
încredinţată marilor proprietari pentru a fi a

 v 

nistrată spre folosul obştiei întregi. Utilitatea 
ţională e singura bază raţională a menţinea" fj 
rii proprietăţi care nu mai poate continua ' n J 
ce nu mai e în stare să îndeplinească aces* ., 
Iar marii proprietari nu pot invoca „dreptuls'• 
al proprietăţii şi a se scutura de orice raSjJ1ii 
dere în faţa nevoilor Statului şi ale ţării. Pârru11 Jj 
este proprietatea absolută a nimărui, şi Pr ' (| 
tarul nu poate fi lăsat absolut liber să faC A 
ce vrea cu şi pe proprietatea Iui, după c l 1 Je 
fabricantul nu poate fi îngăduit să încalce ^ 
făcute pentru a-i îngrădi eventuala lui lă c 0 

cîştig în dauna existenţii celor mulţi. 
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^ttt din punct de vedere al nevoiei de pămînt 
*^ru muncitorii agricoli, cît şi din punctul de 

e re superior al întăririi energiilor naţionale ale 
Porului, partidul liberal din Anglia cere expro-

rj,
 e r ^ a silită a marii proprietăţi, şi o cere hotă-

9i' 'at'ş şi energic, împins de simţul datoriei şi 
jj. 5sPunderii faţă de ţară, şi sprijinit pe o opi-
. Publică conştientă şi liberă. Cine se poate în-
p ' de succes! Spectrul „drepturilor sfinte* nu 
cj.

 e oferi decît prilejul de a pune în discuţie de 
CL. °n> în cursul istoriei omenirii, interesele mes-
iiiv 6 '̂ ' ^ c o r r " a crudă a castelor restrînse au 

C a t drepturi eterne şi divine. 

C/ 
o *esti'inea rurală se pune azi, în Anglia, ca 

pustie naţională. 
Pat n r ePgdea ei industrializare, Anglia a pom-
la 0

 I l a r e a majoritate a locuitorilor ei dela sate 
di'u 3 ş e ' Cu şasezeci de ani în urmă, jumătate 
c'lci ' 3 l l ' a^ a Angliei era rurală, acum patru din 
«tiw °Cu'tori trăesc la oraş. E drept că oraşele 
vjg0

 e sînt cele mai higienice ; cu toate aceste 
în s ( , e a Primitivă a rasei se păstrează mai bine 
,l%ici'nS.a leSătură cu pămîntul. Satele sînt pre-
Qtia|e

 n,' rezervele caracterului şi energiilor naţi-
ta j n t

 e u"ui popor; din ele se alimentează via-
§|ja

 nsivă şi istovitoare a oraşelor. Pentru An-
a*ît de redusă în elementul ei rural — 
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buna stare şi prosperarea celor dela ţară are' 
portanta unei chestiuni etnice. 

După datele statistice oficiale din 1901, d'n l • 
treaga populaţie a Angliei şi a Ţării Galilor n1"11 

1,128,604 locuitori, adică un procent de 8°/o' 
ocupă cn agricultura (proporţia a crescut şi e_. 
creştere pană azi). Comparată cu celelalte t 
Anglia oferă cu mult cel mai mic procent deP,e 

pulaţie agricolă. In Romînia acest procent e
fl) . 

82% ; în Austria de 6 1 % ; în Danemarca de 48 g' 
în Franţa de 43% ; în Germania de 35% ', "in .,, 
landa de 3 1 % ; în Belgia de 23%. Dacă se ia'^ 
seamă şi densitatea locuitorilor din fiecare ta 

atunci numărul celor întrebuinţaţi în agrici>!tuJ 
repartizaţi pe mia de acre de pămînt cult'v 

(1 acru—4046 m. p.), se poate figura prin ciffe ^ 
Anglia are numai 41 de lucrători pe 1000 oe ^ 
ere; Danemarca are 70; Franţa 100; 0 ' a 

120; Germania 130; Belgia 160; Austria l8 0^. 
După datele publicate de „The Board of Aju 

culture" pe 1912, produsul net agricol al A11* e 

şi al Ţării Galilor din fermele, grădinile, pa$ „gO 
şi ogoarele lor se ridică la suma de 127,65 iA 
livre sterlinge (peste 3,190,250,000 lei). A J ^ 
cifră destul de mare ar putea fi încă mult rl ^j 
prin sporul muncitorilor agricoli. Se vede .^ 
ce importanţă are în industriala Anglie nlU .j y 
rul agricol şi din punct de vedere al creş ct 
vutului naţional. Iată dar de ce şi din acest! 



C H E S T I U N E A nuiiALĂ IN A N G L I A 1 6 7 

e vedere partidul liberal cere exproprierea ma-
T"°r parcuri ale lorzilor. 

^ar principalul scop urmărit de expropriere e 
Porirea rezervei ţărăneşti: întemeierea temeinică 

unei clase numeroase şi viguroase de mici pro-
P^etari agricoli, care să poată trăi independent şi 
"Neajuns de îndestulaţi pentru a întreţinea o fa-
. e şi a da posibilitatea celor cu însuşiri alese 
lr<tre ei să se ridice. Pentru aceasta Statul tre-
U e să intervie pentru a înlesni, muncitorilor a-

5r'coii vrednici, trecerea dela starea de proletari 
Sncoli la starea de mici proprietari şi fermieri, 

gile de acum cinci ani, aşa numitele The Small 
olding and Allotment Acts, au dat roade, dar 

Pot rezolva chestia în mod radical. Ele au 
schis numai un drum nou şi indică, prin re-

. ^tele lor chiar, exproprierea, ca singurul mij-
ue a îndeplini scopul pe care îl urmăresc. Dar 

Proprierca nu va rezolva singură şi deodată 
^stia agrară în Anglia caşi în alte ţări. Fixarea u-
' "Tiinimum de salar al lucrătorului agricol e tot 

1 ue urgentă. Apoi întemeierea micilor gospo-
r " ţărăneşti nu poate prospera fără organiza-
înl e o ° P e r a n v e ' o r săteşti, a creditului rural şi a 

Snirii transporturilor. Pentru învigorarea fizică 
^ l l imin a r e a c i a s e i ţărăneşti, Statul e dator de ase-
itifî163 S^ s e ' n g r ' J e a s c ă de sistemul clădirii locu
ri 0 r Şi răspîndirii educaţiei. Toate aceste ches-
tj' Par*idul liberal din Anglia le-a legat de ches-

exProprierii. 
intre cei care se ocupă azi cu agricultura, nu-
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mai categoriile fermierilor şi micilor proprietari^ 
numărînd în total 202,000 locuitori-trăesc destul 
de îndestulat; iar restul de 170,000 pădurari, P ă s ' 
tori, grădinari şi 609,000 muncitori agricoli p r 0 ' 
letari nu cîştigă prin munca lor acel minimul 
de salar, necesar pentru întreţinerea unei f?111'.' 
cu trei copii, în afară de marginile mizeriei. '" 
adevăr, familia unui muncitor agricol, comp115 

din tată, mamă şi trei copii, dacă e redusă n" 
mai la salarul bărbatului, nu poate avea un vei' 
mai mare decît maximum 22 de lei pe sap' 
tămînă,— numai unii, în proporţie de 2n/0, Prl' 
mese 25 de lei pe săptămînă. Pe de altă. p a r 

însă, o atare familie, pentru a nu fi expusă 
degenerare fizică, are nevoe de un venit minim d 

26 de lei pe săptămînă, absolut necesar pentru 1° 
cuinţă, hrană şi îmbrăcăminte,-excluzînd satis*3' 
cerea oricărei nevoi sufleteşti sau cheltueli nepre. 
văzute. Astfel salarul muncitorului agricol e i" 
prejos de nevoile lui elementare şi-1 condamnă 
mizerie şi la degenerare fizică fără interveni1 

muncii femeii şi a copiilor lui. Iată de ce acum 
Anglia, odată cu chestia exproprierii, se cere i'1 

diata intervenţie a Statului spre a fixa un minim 
de salar pentru munca agricolă, prin anumite trî 
nale regionale, instituite spre acest scop. Fâra 
doială că exproprierea singură nu va rezolva 
odată întreaga problemă agrară în Anglia, d u I 

cum nu o poate rezolva nici la noi,—dar e S * . ( c 

că numai prin ea toate celelalte chestii pome 

vor putea căpăta soluţii definitive. 



Analfabetismul rural la noi 

Kaspîndirea culturii în masele populare începe 
ne recunoscută, în Apus, ca un principiu de 

y,a,r ire a existenţii naţionale, abia în veacul al 
*"'ea; ea formează chiar una din caracteristi-

e acestui secol care, din acest punct de ve-
^e> cu drept a fost numit de unii secolul edu-
t n i i naţionale. 

ănă în veacul trecut, nici un Stat nu recu-
^ e a că a instrui pe toţi cetăţenii lui este 

tei
 a * 0 r i e naţională; astăzi, aproape toate Sta-

«in Europa şi din America pe deoparte îşi im-
ţeastă sarcină,—oricît de mari sacrificii ar 
ea,—iar pe de alta impun deopotrivă un a-

y11' grad de învăţămînt tuturor locuitorilor ţării. 
^ nv®ţămtntul elementar e considerat dar ca o 
ca °r'.e p ublică a tuturora, a căreia neîndeplinire, 
ţi . 0 r , C e altă infracţie, se pedepseşte. Chiar în 
o d V n c a r e s e r v ' c i u l militar nu e considerat ca 
Cl)

 a t o / ' e publică, şi deci nu e impus de Stat— 
tW S ' n t A n S l i a Ş' Statele-Unite, de pildă—învă-

t u ' elementar e considerat ca atare: fiecare 
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e obligat de Stat să dea copiilor săi învăţăm'11' 
tul elementar; iar Statul, la rîndul său, se i'eC"' 
noaste dator a pune la dispoziţia fiecăruia 'l1'J 
loacele necesare, în mod cu totul gratuit. 

Din punct de vedere ideal, educaţiunea wase_ 
lor a fost unul din acele visuri frumoase ale c ^ 
getătorilor din evul mediu, care te fac întotde 

una să admiri puterea de privire peste veacut' 
geniilor omenirii; adîncile reforme sociale însă 
se produc niciodată de idealuri personale, c l 

necesităţi prezente, de forţe sociale imperativ'e' 
care impun transformări ori provoacă catastr0 ' 

Dar dacă idealurile cugetătorilor nu pot sl 

gare determina schimbări sociale adinei, r»u „ • 
poate afirma că ţările civilizate îşi continuă ast 
evoluţia istorică, împinse numai de forţe oat'13 ' 
conştiinţa luminată a omului e şi ea un foc -
esenţial al evoluţiei societăţilor omeneşti şi> P'1 . 
la un punct, se poate spune că un popor e 

ceia ce vrea să fie. Dacă e adevărată afirma 

că omenirea a progresat în veacul al XI*' 
-veacul Constituţiilor—mai mult decît în t 0 j 

miile de ani de mai înainte, nu se poate a*u 

tăgădui că progresul societăţilor omeneşti s e
 e 

termină în mare măsură şi de principii i'11!3 

de lumina conştiinţii. e f 

Cauzele complexe ale progresului social 
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concurenţa atîtor factori încît lipsa unora poate 
^darnici puterea de influenţă a altora, fără a se 
^°vedi prin aceasta permanenta lor neputinţă de 
a impresiona mersul societăţii, în împrejurări a-
numite. 

Cu patru veacuri în urmă, Luther se mira de 
nepriceperea importanţei educaţiunii publice în 
Germania : „Fiecare oraş, spunea el, e supus la 
rnar"i cheltueli în fiecare an pentru construiri de 
"fumuri, ridicări de metereze, cumpărări de arme 
*' echipări de soldaţi. Pentruce nu s'ar cheltui 
0 sumă pentru întreţinerea cîtorva institutori ? Pros
peritatea unui oraş nu atîrnă de bogăţiile lui na
tale, de soliditatea zidurilor lui, de eleganţa ca-
e'°r lui, de abondenţa armelor şi a arsenalelor lui, 

CÎ o" ' * ' 

s igu r a n ţ a şi tăria unui oraş stă mai presus de 
°ate în o bună educaţie care îi procură cetăţeni 
s'ruiţi, cu judecată dreaptă, cinstiţi şi bine e-

tfucaţi".-
»rei veacuri au trecut fără ca oamenii de stat 

' n Germania să recunoască evidenţa orbitoare a 
estui adevăr. Abia în urma sfănnării Germa-

e i de Napoleon şi sub presiunea unor nouă ne-
esuăţi de viaţă naţională, regele Frederick Wil-

'rn> după dezastrul dela lena, recunoaşte că : 
" ermania trebue să recîştige prin puterea inte-

tuala ceia ce a pierdut în puterea materială. 
itru acest scop este dorinţa mea, zice el, ca 

c e-i posibil să se facă pentru a se întinde şi 
r'ecţiona educaţiunea poporului". 
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Germania este cea dintăi ţară care a impus o 
bligativitatea învăţămîntului elementar ca o dato
rie publică a tuturor locuitorilor ei, şi de aceia 
neştiutorii' de carte au ajuns astăzi nişte rari ac
cidente în această ţară.*) 

Dacă am clasifica ţările după criteriul răspîndi" 
rii culturii în popor, Germania stă în frunte: e a 

a izbutit să stîrpească cu totul analfabetismul. D'n 

acest punct de vedere ţara noastră, după cum 
vom vedea, continuă să stea la polul opus GeI" 
maniei. 

Germania are marele merit de a fi înţeles—cea 
dintăi-rolul Şcolii în desvoltarea şi întărirea nat1' 
onală a unei ţări. Cu drept cuvînt s'a spus că Gel" 
mania modernă e opera învăţătorului şi a profeso-
rului german. Statul german a înţeles, înaintea 
altora, ce instrument minunat de formare a cetă
ţenilor e Şcoala. Caşi Biserica—şi chiar în orna' 
largă măsură —Statul german a căutat ca fiecare ce
tăţean să fie format, prin şcoala publică, după cori' 
cepţiile şi idealurile naţionale ale Statului. Ace 
strîmt patriotism de stat, caracteristic cetăţeanU 
lui german, care face din el „o parte din rnaş"1 

publică", poate provoca critici drepte din p u ^ c 

de vedere al unui anumit ideal de educaţiune in* 

*) In Germania şi Elveţia numai 1 la mio dintro ; 
cruţi nu ştie carte; în Franţa proporţia se ridică la * i ' 
adică 40 la mio; în Itomînia erau 81°/o, adică 810 la" 1 

neştiutori de carto, in 1S86. 
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dividualistă, dar el e cea mai strălucită dovadă a 
e"cacităţii şcolii germane. Se poate critica con-
CePţia educativă a statului german, dar aducerea 
e i 'a o îndeplinire practică atît de perfectă nu 
Poate provoca decît admiraţie. Şcoala germană 
a ajuns să fie ceia ce a voit Statul: „o fabrică 
d e cetăţeni ai Statului". 

Fiecare popor are anumite însuşiri naţionale ; şi,. 
nUrriai în direcţia acestor însuşiri, el îşi poate 
aesvoIta formele de viaţă socială şi politică. Şcoala 
este şi ea o instituţie politică, creată şi susţinută 
q e Stat pentru cultivarea idealurilor lui naţionale. 

Dacă şcoala germană are neajunsul, după cum 
171 arătat în alte articole, de a ucide persona-
''atea pentru a forma disciplinaţi ai Statului, a-
easta nu arată decît o însuşire a poporului care 
a organizat sub forma celui mai absolutist şi mai 
acţionar Stat din Apusul Europei; după cum, 
*că şcoala engleză are calitatea de a desvolta 

P nă la cel mai înalt grad individualitatea inde
pendentă a omului, aceasta se explică numai prin 

a s 'unea naţională pentru independenţa personală 
acelui popor anglo-saxon care a format cele 

a i democratice state din lume. 

uterea Statului german stă mai mult în şcoală 
c " în armată; şcoala e un instrument de luptă 
statului mai puternic decît armata: iată de ce 

u'» spune Rein, voeşte să conducă educa-
tiuti e a din şcoală ca pe un aliat al lui pe cîmpul 
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de luptă împotriva curentelor distrugătoare, care 
îi surpă puterea". 

Germania, cea dintăi, a dovedit în mod practic 
puterea şcolii, ca factor de progres şi de victorie 
în lupta vieţii; exemplul ei a dat un mare im
puls desvoltării organizării şcolii în diferitele ţări 
din Europa şi din America. Anglia, ale cărei inte
rese concurează cu ale Germaniei, n'a fost îns' 
păimîntată de numeroasa armată a Germaniei, cB 
de temeinica organizare a şcolii ei: de aici acel 
avînt, fără pereche în istoria lumii, în organiza 
rea şcolilor din Anglia, pentru a-şi ajunge rivala-
Nu odată s'a spus de oamenii de stat ai Engl'' 
terei că „supremaţia Angliei e o chestie de bun3 

organizare a şcolii". Anglia n'a introdus servi* 
ciul militar obligator, dar a impus obligativitate3 

învăţămîntului dela 5-14 ani, şi n'a cruţat nim'c 

ca să ajungă pe Germania în organizarea reg'* 
mului ei şcolar. 

Dacă sistemul de educaţie german găseşte asta2' 
protivnici de o înaltă competinţă pedagogică ^ 
Germania chiar, şi dacă sub raportul desvoltăf' 
personalităţii întregi şi independente a omului, e 

are mult de împrumutat dela sistemul de educaţi 
englez, organizarea tehnică a şcolilor însă, 
vederea aplicării sistemului susţinut de Stat, 
neîntrecută. 

Intervenţia Statului în organizarea regimului Şc° 
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Iar • 
Şi impunerea învăţămîntuhii elementar obli

gator ajunge un fapt general în veacul trecut, 
11 Apus,—o necesitate de existenţă naţională 

a fiecărei ţări. Marile şi multele descoperiri teh-
n ' C e ale veacului al XlX-lea, puterea aburului 
f! a electricităţii, a drepturilor omului şi a 
presei zilnice au sporit producţia, au mărit cir-

u ' at'a produselor şi a ideilor, au intensificat viaţa, 
u înălţat demnitatea omenească şi au impus sta-
'or nevoia „de a adăuga, prin o educaţie sis-
lT|atică, la experienţa copilului, experienţa rasei 

0rneneşti". 
otatele absolutiste din Europa apusană, înainte 

Marea Revoluţie, se reduceau aproape exclu-
,. l a nişte instrumente de dominare ale unei o-
^.arliij restrînse asupra unei mulţimi indolente. 
, a r e a industrie nu trezea viaţa oraşelor ; şuerul 
c ' 'Cilor nu aduna milioanele de lucrători; tre-

j lle> telegrafele, telefoanele nu distrugeau dis-
L. ' e ' e '> vapoarele nu brăzdau oceanele, pro-
j >IT>ele sociale nu frămîntau minţile oameni-
^ ^ e stat. Pentru cei puţini viaţa era trîn-
a

 a ?i liniştită; pentru cei mulţi era asuprită şi 
lalică :-- pentru toţi aceiaşi amorţire a minţii şi 

sufletului. 
'area Revoluţie deschide perspective nouă: 
Şcle cresc, producţia naţională sporeşte, clase 

tm n o u ^ s*n* chemate la viaţa publică. Sta-
trn 1 U S e l î l a i P o a * e mărgini numai la rolul unui ins-

e r ) t de dominare politică al unei clase, ci — 
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sub influenţa Democraţiei—el îşi desvoltă din ce î11 

ce mai mult funcţiunea de armonizare a diferite
lor interese sociale. Formele nouă de viaţă so
cială şi caracterul aprig de concurenţă a luP. 
pentru traiu, —între indivizi şi între state,—nevO'a 

naţională de sporire a puterii de producţie... t ° a 

cer ridicarea nivelului intelectual al maselor,"0 

sporire a capacităţii productive. Statul e silit di" 
interes de existenţă să introducă obligativitate 
şi gratuitatea învăţâmîntului elementar, şi să c°n, 
tribue cît mai mult la răspîndirea învăţămîntu1 

de grade superioare. 

La noi ondulaţiile Marei Revoluţii n'au ajuns def'. 
foarte tîrziu şi-au rămas încă la suprafaţă ; ele I" ^ 
nu puteau avea o influenţă adîncă, din cauza V" 
prejurărilor istorice specifice de desvoltare aţ a 

noastre. . 
Deşi ţară aproape exclusiv agricolă,—în care 82 /« 

din populaţia întreagă e formată de muncitor! 
gricoli,—cu agricultură extensivă şi mai în n ' 
putinţă de a-şi desvoltă în mod firesc n i a r 

industrie de export, ţara noastră totuşi a ÎIT1P, 
mutat multe din formele de viaţă apusană ale s 
telor cu civilizaţie produsă prin desvoltarea u . 
şă a marei industrii. Lipsa substratului mate 
al acestor forme de viaţă e una din con 
zicerile civilizaţiei noastre. Oraşele noastre 
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n^ cele mai multe cazuri nişte mahalale, în care 
Pătura conducătoare e formată în cea mai mare 
Parte de latifundiari fondări,— înlocuiţi în exploa
t a agricolă prin arendaşi, - şi de reprezentanţii 

'ciali ai Statului; iar averile, pompate de aceste 
a?e> izvoresc în special din exportul de grîne. 
t-Poca de înflorire a oraşelor noastre începe 
""atatul dela Adrianopol,—data stabilirii marelui 

s ' r u export de cereale şi a sporirii,în consecinţă, 
.Uprafeţii cultivate a solului. Nu industria dă 
af« oraşelor noastre, ci tot agricultura; şi a-
^ « viaţă o dă în dauna celor mulţi dela sate. 

^ a r pe cînd în ţările apusene, Statul,—împins 
Progresul realizat în tehnica producţiei naţio-

j ^ Şi de intrarea în viaţa publică a mulţimii,—a 
j silit să impună în chip forţat ridicarea nive-
Ho ' , c u " u r a ' a ' maselor ; la noi productivitatea mă-
rjj

 a a solului, — cu corolarul ei natural al cultu-
le

 tensive,—nu cere deosebire de înălţime inter 
ran i între boul care trage plugul şi între ţă-
tio- . C a r e " l mînă. Mai mult: creşterea cîş-
1itiHU' f , r o P r i e t a r u ' u i Şi a ' arendaşului nostru, atîr-
ţjj, l n foarte multe cazuri,— după cum au dove-
de

 neni>mărate anchete şi intervenţii oficiale,—?/ 
]a ° a r ecare procedeuri la încheierea contractelor, 
iţite) S U r ă t °are ori Ia răfuială, ridicarea nivelului 
' o a c

e c t u a l a l ţăranului ar împiedeca chiar unele mij-
r V dC r e n t a r e naţională. Iată de ce necesitatea 
e ^ n*'rii luminii în masele ţărăneşti, la noi, nu 

Cunoscută, de fapt, după cum vom vedea, ca o 
12 
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grabnică trebuinţă naţională, —după cum n t 

e recunoscută nici nevoia de a lărgi cercţ1 

vieţii publice, - ci-i privită mai mult ca o cheS'1 

de resortul Ministerului de Instrucţiune. 
Cu toate îormele moderne de viaţă politica, i'e' 

alitatea în parte medievală a obiceiurilor ri°aS 

tre face din Stat încă un instrument de sta; 
în mina unei oligarhii care exclude, dela viaţa p 
blică şi dela luminile civilizaţiei, şase şeptimi 
populaţia întreagă a ţării. 

Dacă Statul nostru ar îi aplicat cu seriozi'3' • 
cuvenită legea obligativităţii învăţâmîntului CJ._ 
mentar la sate, şi ar fi înţeles că nici un saC1" 
ciu nu e prea mare pentru luminarea satelor, n a', 
fi ajuns ci în 1910, -adică, după aproape c'° 
zeci de ani de aplicare a acestei legi, —să avem 
coeficient de 65.i°/() de analfabeţi in pătura ru r l 
a ţării, iar în unele judeţe numărul analfabeţii01" < 
atingă cifra de 74.i°/0sau chiar de74.a0/oi"" L 
cum arată statistica oficială din acel an a Mi'llS 

rului de Instrucţiune. Şi trebue să ne lăudăm c U . 
ceste cifre, căci cu zece ani în urmă ele se 
dicau, pentru unele judeţe, Ia enorma prop0 L 
de 90.5% şi 91 % de analfabeţi! Astăzi sit'J'1' 
e desigur mai bună, nu însă destul de bull'\;|e 

Şi la ce ştiinţă de carte se reduc cunoş'"11 

celor 25—35% dintre ţărani? In cele mai" 1 1 ^ 
cazuri nu întrece ştiinţa de a iscăii. Şi chiar 3 .j 
minim rezultat n'a putut fi obţinut decît î ! l „j 
din urmă, prin sforţările personale ale 
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^jnistru democrat, pe care ţara a avut norocul 
a"l aibă în mai multe rînduri în capul Departa

mentului Instrucţiunii, ca astfel el să poată spori, 
Prin tot felul de restrlngeri. bugetare, numărul 
polilor să'eşti, şi să reînfiinţeze Şcolile Normale 

esfi;nţate de predecesorul său. 
lotuşi trebue să recunoaştem că progresul 

Ga'izat la noi, în răspîndirea învăţâmîntului pri-
^ a r rural, în ultimii cincisprezece ani, e mult mai 

are decît în cei 60 de ani ce curg dela înfiin-
wea lui î n 1838. Dasvoltarea nouă a acestei ra-

Ul"i de învăţămînt s'a făcut sub regimul legii de 
°rganizare din 1895. In 1805-1896, erau 3.307 
J °'' primare rurale,—din care numai 1850 aveau 
taluri proprii,-cu 3.878 învăţători la 198.534 
Jjy1» în total. In 1909-1910 numărul şcolilor se 

l d ; c a la 4.695,—din care 3.838 cu localuri pro-
''»— numărul învăţătorilor sporind la 6.460, iar 

jj;1 a i elevilor la 504.297. Astfel, în interval de 
j „an'> numărul şcolilor a crescut cu 42°/0, al 
to

Vatătorilor cu 66°/0, iar al elevilor cu 154%. Cu 
. e acestea, dacă se ia în seamă că între con-
î'Uriile de îmbunătăţire a unei ramuri de învăţa

te' e s t e Ş' aceia de a nu supraîncarcă pe pro-
*j ,r Printr'un număr prea mare de elevi, învă-
ce f '

n t u ' Pri'niar rural nu s'a îmbunătăţit sub a-
tiia

 r . a p 0 r t : c ă c i P e c î n d î n 1895-1896 reve-
]g. e î t e 51 elevi pentru un învăţător, în 1909 — 
pj r e v , n Clie 8 0 - Apoi, din nevoia de a răs-

1 cît mai Iute învăţămîntul primar rural, au 
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fost admise între învăţători, multe elemente car^ 
nu trecuseră prin pregătirea specială a Şcolii01" 
Normale. S'a lărgit astfel deocamdată cadrul &1" 
văţămîntului primar rurai, rămînînd ca îmbunate' 
ţirea lui interioară să se facă treptat-treptat, dupa 

posibilitatea Statului. 

Din analiza bugetului Statului, pe 1909 — 191°' 
a statisticii Ministerului de Instrucţiune, şi a "â 

portului Inspectoratului Invăţămîntului Primar, P 
acelaşi an, rezultă unele date şi concluzii cai" 
aruncă o deplină lumină asupra mersului şi P e ' 
spectivei învăţămîntuîui nostru primar rural. u 

fapt te izbeşte dela început. E un lucru ştiut că în r 
rile din Apus, cu învăţămînt public bine organs 
suma alocată anual pentru învăţămîntul primari ' 
bugetul Statului, e de cîteva ori mai mare de 

suma alocată pentru toate celelalte ramuri 
învăţămînt Ia un loc. In Anglia, care a intro® 
învăţămîntul obligator cu şase ani în urma n° a . 
tră, această proporţie e de nouă la unu. La n ' 
după bugetul Ministerului de Instrucţiune din l 

1910, proporţia se scoboară sub unu la unu r . r 
c-dică întreg învăţămîntul primar consumă din b"* 

tul Instrucţiunii Publice mai puţin decît 50°/0 > ?' $ 
această sumă, învăţămîntul primar rural," 

*) Nu urmează însă de aici că învăţămîntul suP%.0ltS»'# 

mar c proi dcsvoltat, sau chiar că o suficient <le3V 
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ltlvăţămîntul a şase şeptimi din întreaga populaţie 
a tării, -absoarbe mai puţin (8.559.868 lei) decît 
116 două ori suma alocată învăţămîntului primar 
urban (4.737.403 lei), adică învăţămîntul primar al 
Utle> şeptimi din întreaga populaţie. *) Iar dacă 

0rr>paraţia se face între populaţia şcolară dela 
a ' e şi cea dela oraşe, atunci contingentul şcolar 
atesc se rîdică Ia opt din nouă părţi, fată de 

C e l urban. 
1 E caracteristică această repartizare a bugetului 

nstrucţiunii Publice, şi ea dovedeşte neîndoios păr-
l n , r ea Statului nostru în intervenţia lui pentru răs-
idirea învăţămîntului elementar. 
*n toate ţările, cu învăţămînt elementar obliga

şi gratuit, răspîndirea acestui învăţămînt e re-
*Pn : — tr e ' ~°Ş' o comparaţio concludentă nu se poate face în-

**i A • akstractG, totuşi credem suggestive următoarele, 
tat; -f'o'ur S('lii>nbate: Franţa are 112.000 institutori, recru-
cheu111,003- m a ' mare parte, din 175 Şcoli Normale, cu 
W'ii î n b u S e t u l Stitului în sumă do 120.000 000 lei 
Ha i,j'' luntrii o populaţie şcolară de 5.600.000 copii. Ger-
Arjo.];1 a J° ''-730.000 copii îuscrişi în şcolile elementare, iar 
dică • 5 2 0 - 0 0 0 - Statul german intervine cam cu '/«, a-
de *:"; 150.000.000 lei anual, din costul totul de jumătate 
Scilui

n l a r ( l de Ici, pentru Învăţămîntul primar („Volks-
•helt ,.)• Statul englez împarte pe din două cu Comunele 
•Se),„ , *-e pentru învăţămîntul primar („Elementary Public 
«helt- )' contribuind anual cam cu 280.000.000 lei, din 
getul"'?'11 totală pentru acest învăţămînt. La noi, în bu-
nr e v ă .

l ustructiunii Publice din 1909-1910, suma totală 
l4.0nnZ^,a pentru învăţămîntul primar abia se apropia de 
•«am ,i ^ 'e>- In acel an aveam o populaţiuno şcolară 
^ ieă < J 0 0- , , 00 copii (din care mai mult de 800.000, 
X'eau i 0 1 , t din «ouă părţi, erau fii de săteni, şi nu toţi a-
%Qţ) f]0c ?n Şcoală), pentru caro nu aveam decît vre-o 
dintre î ' n s t ' tu tor i şi învăţători, recrutaţi, numai în parte, 
car« j a D s°lvenţii celor şapte Şcoli Normale,—singurele po 

aveam atunci. 
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zuitatul unei intervenţii de Stat; pretutindeni în s a 

Statul/în această înaltă intervenţie a lui, n'a lu* 
crat ca instrument părtinitor al unei ciase, ci c a 

un administrator echitabil al intereselor supei"1' 
oare naţionale: de aceia în fiecare din aceste 
ţări, suma, pe care Statul o cheltueşte pentru î'1' 
văţămîntul elementar al mulţimii, întrece de mal 

multe ori suma alocată pentru învăţămîntu! cla
selor de sus mai avute. 

In opera lor de a cultiva masele, diferitele State 
din Apus şi-au co-asociat Comuna. Pană ia titl 

punct acelaşi lucru s'a întîmplat şi la noi, nu î n S 

acelaşi fel de conlucrare. In Apus, suma data " e 

Comună pentru şcoii creşte proporţional cu sp°_' 
rirea veniturilor ei, rămînînd ca Statul să con^' 
bue mai mult acolo unde Comuna e mai săraca-
La noi, ancheta din 1835, făcută după douăzeC 
de ani de funcţionare a legii obligativităţii î' l V i ' 
ţâmîntului, constată dimpotrivă că : „COITU"IC". 
urbane nu plăteau declt 13.6% din costul Şc°!l' 
lor lor primare, sau 3.5% din venituriie lor bu 

getare, pe cînd comunele rurale contribuiau c 

32.4% din costul şcolilor lor, sau cu aproape 8 Io 
din totalul veniturilor lor". 

Dar părtinirea reiesă evidentă din starea genei-3 ^ 
de organizare a înyăţămîntului, pentru întreg 
cest period de 50 de ani de intervenţie a Sta 
lui în răspîndirea învăţămîntului primar. . 

In adevăr statistica Ministerului de Instrucţiune 
1910 arată că avem un învăţămînt primar ur 
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a r e nu Iasă nimic de dorit: nici din punct de 
eQere al localurilor, nici din punct de vedere al 
Urnărului şi pregătirii personalului didactic. Clă-
irile sînt toate de zid ; corpul didactic întreg e 

d
 r ' l l a * din titraţi ai şcolilor speciale; iar cate
t e vacante se ocupă de cei mai buni dintre 
Vaţătorii satelor,—stabiiindu-se astfel principiul că 
e'nente!e cele mai bune din corpul învătătoresc 
i e s c sînt date tot oraşelor. Toţi copiii în vrîstă 

e Şcoală ai orăşenilo • loc în şcoala pri-
a 'ă urb?nă; şi, deşi ituîui primar 
Partizează pană la 89 de elevi do fiecare insti-

, 0r> proporţia generală pentru întreg învăţămîn-
Primar urban e numai de 61 eonii de institutor, 

j se'ăgăduit că avem un suficient şi foarte bun 
Vatămînt primar urban. 

ceiaşi statistică ne arată însă pentru îuvăţă-
' | J! primar rural-luat în totalitatea lui—o stare 

tQ, esăvîrşire detestabilă, care poate fi privită ca 
'abilă comparată numai cu istoria absurdă a 

«sţiaţiunij juj anterioare. Starea lui trecută ne 
cu C?1 P e n * r u c e sîntem una din ţările Europei 
tj c~> mai mulţi analfabeţi, şi pentruce vom con
tul a să ocupăm acest loc de ruşine cît timp Sta-
c

 u va interveni mai energic încă în sprijinul a-
^Lli învăţămînt. 

Drj: a C ă c°mparăm cifra totală a populaţiei şcolare 
tr e !)! a r e dela noi, în 1910, cu cifra populaţiei în-
tri, ' a ţarii noastre, din acelaşi an,-un an pen-

C a r e avem date- statistice mai complecte,—gă-
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sim că procentulînvăţămîntuluiprimar faţă d e n u n ţ 
rul locuitorilor ţării ajunge abia la 8.8%,—ad'c^ 
la 100 de locuitori corespund numai 8.s şcolarl 

primari. De oarece învăţămîntul primar urba 
are o desvoltare normală, e evident că micimea 

acestui procent e provocată de nesuficienţa d e S 

voltarii învăţămîntului primar rural, —adică a ace 
Iui învăţămînt care priveşte un minim de cunoŞ 
tinţi elementare pentru copiii celor şase sept"11 

din numărul total al locuitorilor Romîniei. 
Proporţia aceasta redusă pune ţara noastră P̂  

o treaptă destul de joasă în scara extensiunii ' 
văţămîntului elementar în genere; şi extensiun e 

învăţămîntului elementar poate fi considerata c^ 
un criteriu sigur pentru a măsura gradul de c 

vilizaţie al unei ţări. Din tabloul*) ce urmează.'' 
şi care, în ce priveşte celelalte ţări, conţine da 
anterioare anului 1910,—se poate vedea locul V^ 
care Romînia îl ocupă în această gradaţie comp 
rativă: ( 

Procentul şoola'ilor Total-?S^ 

1. Statele-Unite A- .^o 
mericane N. 19.9 17.373.0^. 

2. Canada 19.4 1.274-0U 

3. Regatul Unit al n 0o 
M. Britanii şi Irl. 17.4 7.587-%, 

4. Germania 17 10.224-^ 

*) In privinţa tablourilor din acest articol Cf- 'i c>[ 

ghirescu, Situaţia învăţămîntului. primar în raPqi$\. 
cheltuelile bugetare (Viaţa Romîneascâ, Martie, 1 
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Procentul şcolarilor Total. scol. 

Elveţia 16.6 706.000 
6- Norvegia 16.3 365.000 
'• Olanda 15.3 801.000 

8- Austria 15.2 4.152.000 
9. Ungaria 14.8 2.827.888 
0- Francia 14.2 5.600.000 

JJ- Suedia 14.2 771.000 
!*• Danemarca 13.8 558.000 
i * japonia 12.8 6.479.000 
14. 
15. 

,!2- I ta l''a 10.3 3.493.000 

Belgia 12. 914.000 
Argentina 10.8 765.000 

Bulgaria 10.2 412.000 
Spania 10. 2.000.000 
Cuba 9.6 196.000 
Grecia 9. 241.000 
Romtnia 8.8 611.300 
Serbia 4.9 132.000 

17 
18 
19 
20 
21 
22 . 
?A P o rtugalia 4.4 240.000 
g- Rusia 3.7 5.505.000 
2fi Eg'Ptul 2.3 262.000 
°- India 1.3 4.750.000 

Tabloul e destul de elocvent: prea puţine sînt 
r'le care sînt în urma noastră; iar unele State 

a r e nici nu existau cînd s'a introdus la noi obli
gativitatea învăţămîntului primar, azi ne întrec; şi 

'ar locul acesta puţin onorabil pe care-I ocupăm a-
Ti în această scară nu e căpătat decît în ultimii ani, 

, C l cu 15 ani în urmă procentul populaţiei noas-
. Şcolare faţă de populaţia ţării abia trecea peste 

/o-
r 'n legea obligativităţii învăţămîntului din 1864, 
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Statul îşi recunoaşte implicit datoria de a procura 
învăţămîntul primar în mod egal şi gratuit tutui'01 

copiilor în vrîstă de şcoală. Pentru copiii dela°'_ 
rase, Statul de mult îşi îndeplineşte complect Ş' 
bine această obligaţie. Din cei 810.222 copii °e 

săteni, în vrîstă de şcoală, în 1910, Statul nu pufea 

însă primi în şcolile lui de cît 430.000, adică u'-1 

procent de 53.r,°/0 din numărul total al copii'01"' 
Şi cu toate acestea avem învăţămîntul obligat0' 
pentru toţi copiii încă dela 1864! Legea prevede 
chiar sancţiunea amenzii pentru părinţii care nU-Ş 
trimet copiii la şcoală, şi „Casa Şcoalelor" are -' 
venit anual regulat din produsul acestor amenz' 
în 1909 ea a încasat 304.556 lei, iar înainte-
fiinţarea acestei instituţii uneori „amenzile se rra!lS 

formau în muncă manuală pentru lucrările Pn' 
blice", spune d. Arghirescu, în statistica ofici3'3' 
Din procentul de 59.a°/0 al copiilor înscrişi 
şcoală, statistica constată că în acest an nu a fr's 

ventat regulat şcoala de cît un procent de 60 
ceia ce înseamnă că din cei peste 800.000 copii °j 
şcoală ai sătenilor numai 300.000 (mai puţin 
40°/0) urmează regulat cursul primar. 

Chestiunea frecventării şcolii rurale a P1 ^ 
ocupat întotdeauna administraţia noastră Şc 

Iară, fără să i se poată însă găsi o soluţie P1 

tică. Numai prin desperare de cauză se p 0 ' 1 , 
explica soluţia propusă în 1910 de Rap01' 
Inspectoratului Primar: „Pentru a activa frecv 
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«rea regulată a şcoalei, Consiliu! Inspectorilor a-
preciază autoritatea pe care şi-a cîştigat-o jandar-

e r ,a printre săteni şi concursul ce l-ar putea 
a Jandarmii pentru aducerea copiilor la şcoală. 
e aceia e de părere să se ceară autorităţilor în 

rePt acest concurs pană cînd trimeterea copiilor 
Şcoală ar intra în deprinderile sătenilor, aşa 

ITl a pătruns în ei datoria de a face serviciul 
«wlitar«. 

•"opunerea aceasta extremă şi extraordinară 
ţ 11e o întrebare mai adîncă: E în adevăr sâ

nul atît de refractar şcolii încît după 46 de 
I ' ^e învăţămînt obligator trebue să-i iai copilul 
» Şcoală cu jandarmul ? In colonii, Engiejii n'au 

1 Opinat atîta repulzie pentru şcoală, clin partea 
0 r Popoare aproape sălbatece. Şi-a făcut Statul 

9
 ru dela început datoria, toată datoria, pentru 
lg-, "-Prinde pe sătean să capete încredere în şcoa-
cin s *' c a arată că, dela început, mai conştiin-
oblvSe. a u ^ o s t Comunele rurale în îndeplinirea 

naţiilor către şcoală decît Statul. 
15 a ^ 0 r t u l Inspectoratului Primar constată că cu 
^ n ' în urmă frecventarea şcolii rurale era mai 
^ decît acum. In 1894 numai 29..,% din nu-
cjj, J *°tal al copiilor de şcoală erau înscrişi, dar 
tie *Ce?ua frecventau şcoala 77°/0. Raportul spu 
Şi e*

 a u i n c ' erau înscrişi numai copiii fruntaşilor, 
Û f ln a n " următori, înmulţindu-se înscrierile, 

s t înscrişi şi copiii sătenilor din ce în ce 
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mai săraci. Explicaţia scăderii frecventării regu' 
late e dar evidentă, şi concluzia naturală ar fi | i r 

tervenţia Statului pentru procurarea gratuită a W 
tregului material didactic, a unei clădiri conf° r 

tabile, a unui bun învăţător, şi chiar mijlociri °>'' 
ciale pentru procurare de haine şide hrană grafu» 
pentru cei lipsiţi de mijloace, —aşa cum se faC 

în Statele cu învăţămînt gratuit*). Statul tret>ue 

să intervie ca şcoala rurală să fie iubită de sate111 
iar copiii să fie atraşi de şcoală, nu aduşi cu j a n 

darmi. 
Statul însă nu şi-a îndeplinit decît foarte an^ 

voe şi parţial datoria pe care o are către şcoala r 

rală. Ancheta din 1885 găseşte că din nurrtârl1 

total al localurilor de şcoală numai 29.2°/0
 e r a 

de zid, iar restul erau de nuele, vălătuci şi 'e t t 1 

durat, şi că starea lor reclama numaidecît o» 
taurare în valoare de cel puţin x/a din valoare 

1) Congresul Institutorilor franceji, ţinut la NanCJ .jj 
1!)09, pare să fl iost condus cn totul de alte c o n s i d 6 ^ 
decît Consiliul Inspeclorilor Invătămîntului Prim*1 , r e r 
noi, cînd a votat rezoluţia că : „Pentru a asigu r a

 an 
ventarea şcolară so va da familiilor nevoiaşe car 
nevoe do munca copiilor lor o despăgubire". j in 

Proectul de lege al d-lui Briand, depus la Came jp-
1108, la art. 5 spune precis : „In fiecare comună so ^ j f c 
fiinţa o Casă a Şcoalelor cu menirea de a 'll)ca

veâţ 
ajuta şi desvolta" mersul şcolii publice". Statul l , r ;nSti' 
în bigot 1.000.000 de lei anual ptntru a ajuta a c e s t e ^ ' . 
tii(ii în comunclo ruralo cu mai puţin de !000 ^?c

c0ni'1' 
Aceste „Case ale Şcoalelor" există deja în 1 7 , 0 0 0 ^ 5 
n o ; ele sînt „un fel de biuronri de binefacere Ş'^J* 
pentru a veni în sprijinul copiilor săraci, procur" ^l 
îiaine ori hrană caldă în timpul ternei". L'ela ele a 

n:işiero Cantinele şcolare. 
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0 r totală pentru „a Ie pune în condiţiune mai 
acceptabilă". Astăzi, Raportul Invăţămîntului Pri-
^ a r constată că, din numărul total al localurilor 

e Şcoli rurale, numai 57% sînt bune.restul sînt 
ediocre şi rele; iar din numărul total al învă-

' ţorilor 27% sînt suplinitori. Zugrăvirea acestor su-
, "litori, făcută de Raportul oficial, e atît de neagră 
(
 e " e imposibil să nu exclami, cu convingere, că 
^ai bine pentru săteni să nu se mai înfiinţeze 
01l> decît să se încredinţeze misiunea de învă

ţa 0 r unor astfel de scursori ale oraşelor. S'a în-
P'at să fie angajat ca învăţător şi un fost puş-
laŞ. cu ştiinţa revizorului — „pentrucă nu găsea 

t . attul*. Despre aceşti învăţători improvizaţi, cu 
U r

u ! nepregătiţi şi nestabili, Raportul spune: „In 
r . a ^ecerii lor pe Ia o şcoală, localul rămîne 
HiW ' a r n ' v a î° neorînduială, materialul didactic 

' cit. Mulţi au dispărut fără urme dela şcoală, 
ser . C e a u încasat sumele pentru lemne, pentru 

rt°ri sau bani dela elevi pentru carte". 
„ astfel de şcoli frecventarea regulată desigur 

Poate fi obţinută decît cu jandarmul. 
Hţj j ?' Şcoli bune şi învăţători exemplari, dar 
cnr

 a*W cît trebue şi cît Statul e dator să pro-

şCoj-.
 l s t l c a oficială nu-1 arată pe sătean refractar 

la ;u-'.ea declară că: „Cereri stăruitoare sosesc 
Infjj . l s t e r din o mulţime de cătune ca să li se 

2 e Şcoală. Sacrificiile însemnate, pe care Ie 

http://AKALFAnETISV.fi
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oferă petiţionarii, arată cît de serioase sînt 3' 
ceste cereri". 

Dar la asemenea cereri Statul nu poate trinie'e 

decît cîte unul din acei suplinitori zugrăviţi 
Raport, de oarece numărul anual al absolvent»0 

Şcoliior Normale nu ajunge, după cum vom a r a 

nici pentru a ocupa locurile devenite vacante în f1' 
dul titularilor şi a înlocui într'o proporţie mai rid' 
cată pe suplinitorii de care vorbeşte Raportul-

In asemenea împrejurări nu-i de mirat daca s 
teanul nu poate înţelege menirea şcolii. 

Apoi, statistica arată că pe cînd la oraşe Pe' 
tru fiecare institutor se repartizează numai c l 

61 copii, la sate pentru fiecare învăţător a c e a S , a 

cifră abia a fost scoborîtă în ultimii cinci anl „ 
o medie de 8I.0, iar în unii ani anteriori e a 

ridicase pană la 87.3 de învăţător. 
Menţionăm numai introducerea la sate a in 

ţămîntului primar de jumătate de zi, —o in°v ,, 
condamnată în toate ţările unde s'a încercat, 8 
sită rea de Ministerul nostru de Instrucţiune, 
totuşi păstrată pentrucă Ministerul nu are mij'° 
să facă altfel. g 

E evident dar că, deşi avem învăţămînt Pr" , 
obligator, egal şi gratuit încă dela 1864, Pe 

toţi copiii ţării, Statul nostru nu procură aces 
văţămînt decît Ia jumătate din întreaga popu. ^ 
şcolară rurală, şi aceasta o face în condiţiun' 
totul inferioare: şi ca local, şi ca personal d'̂  ^ 
tic, şi ca distribuţie a copiilor pe clase, - w 
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l n vă$mîntul primar urban. Şi această inichitate 
a Statului se făptueşte faţă de acea populaţie 
care produce nouă zecimi din întreg produsul na-
POnal, care formează zidul viu de apărare al ţă-
"> care reprezintă continuitatea istorică a nea-

m u l ui nostru. 
c drept că Statul a simţit odată fiorul datoriei 

^ndeplinite, în 1896, cînd în capul Departamen-
u , ui Instrucţiunii se afla unul din cei mai demo
n i bărbaţi de stat ai noştri; şi atunci a luat 
, n $ „CasaŞcoalelor",—instituţie cu atribuţia spe
cs' de a lucra pentru răspîndirea culturii naţio-

.11(;- Statul se obliga să verse în visteria acestei 
t
n s t iMii un fond de 30.000.000 lei, pentru a in-

V eni astfel în sprijinul Comunelor la înmulţirea 
J 0 r - Acel fond însă n'a fost vărsat nici pană 
azi, cu toate că bogatele holde muncite de săteni 

dearîndul au adus excedente de sute de 
p ^ane în visteria Statului. Abia acum doi ani 

'r'arnentul a votat un credit de 50.000.000 lei 
Pa 

s t a z i , „Casa Şcoalelor", - instituţie cu menirea 
°eama judeţelor pentru clădiri şcolare săteşti, 

j , . ^e *p-altă, — abia îşi poate agonisi veniturile din ta-
Şi din amenzi; şi în timp de 13 ani de existenţă 

pr " ! l"nţare, ea, cu anevoe numai, a putut im-
tru a Comunele cu suma de 8.591.649 Ieipen-
rllr j "^iri de localuri de şcoală; pe cînd şcolile 
j e» numai în cei şase ani din urmă, i-au dat 
HiL 0 r t a n t a s u m ă d e 1-170.792 lei, adunată din a-

2 | ! e Şcolare plătite de săteni. 
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Raportul Inspectoratului Primar calculează c a ' 
penîru a procura sălile de clasă necesare înti-e' 
gei populaţii şcolare rurale, — luînd în seamă şi sp°" 
rirea anuală a numărului copiilor,—ar trebui, cai 
curs de 15 ani, să se clădească în fiecare a 

cîte 583 săli de clasă: ceia ce în total s'ar rîd''ca 

la suma de 57.000.000 lei,- socotind 6.500 lei cos
tul mijlociu al unei săli. Această sumă s'ar ri<J'c 

la 70.000.000 lei, dacă am avea în vedere scob°' 
rîrea numărului elevilor dela 80 — 60 de fieca 

clasă, numai pentru şcolile ce se vor clădi de 
cum înainte. 

In privinţa sporirii numărului învăţătorilor," 
portul constată că dacă Ministerul va spori aV& 
numărul lor, numai în proporţia mijlocie d'n u_ 
timii 15 ani, atunci va fi nevoe de 103 ani P̂  
tru a se putea obţine învăţătorii necesari P e n . 
cei 330.220 copii care azi nu au loc în Şc0 

primară rurală. 
Dacă ţinem seamă că pentru sporul de p°P" ,£ 

ţie şcolară anuală avem nevoe, în fiecare an» 
170 învăţători noi; că pentru a procura Ş001"3^ 
pulaţiei şcolare care acum nu are şcoli, a 

nevoe de un spor de 280 învăţători, pe fiecare 
în timp de 15 ani; că 150 învăţători sînt ceruţi311 

de vacanţele provocate prin decese şi prin trec ^ 
la pensie a învăţătorilor bătrîni; şi că încă 1 , .n 

învăţători titulari ar fi necesari pentru a înloc 

15 ani procentul de 27°/0 de suplinitori i—ajung^ 
Ia cifra de 700 învăţători pe fiecare an Pe 
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0 campanie de 15 ani de luptă împotriva analfa
betismului rural. 

Dar dacă mai ţinem seamă că astăzi, aproape 
lr> toate ţările civilizate, numărul de elevi încre
dinţaţi unui învăţător e mai mic de 50, şi am dori 
sa-1 reducem şi noi dela 80 măcar la 60—pen-
*ru toţi învăţătorii,—atunci am avea nevoe de peste 
^K) absolvenţi de Şcoli Normale pe fiecare an, în 
iinip de 15 ani. Şcolile noastre Normale însă nu 
Produc nici o treime din acest număr. N'am mai 
considerat aici faptul că şi învăţămîntu! primar 
yrban tot din rîndul învăţătorilor îşi recrutează 
institutori:. 

Pentru o campanie de 30 de ani de luptă pen-
_u stîrpirea analfabetismului, am avea nevoe de 

c'(e 600 învăţători pe an. 
Strategia luptei împotriva analfabetismului im

pune dar, în primul loc, înmulţirea Şcolilor Nor-
ÎPa'e» — sacrificii băneşti deci din partea Statului. 

a r acest sacrificiu e de fapt o înaltă datorie na-
t'Onală a lui, neîndeplinită încă în măsură com-
^ ̂ ctă pană acum, cu toate că, în timpul din ur-
' a> numărul Şcolilor Normale a sporit şi credi-
u i Pentru clădiri şcolare săteşti a fost votat. 

i Pentru a învedera parcimonia Statului nostru 
Jn cheltuelile pentru desvoltarea şi organizarea 
4 vătămîntului primar rural, vom da un tablou 

0niParativ, cuprinzînd cheltuelile totale pentru ta-
n^? '"văţămîntul primar precum şi cota perso-

a ă de fiecare locuitor, în diferite ţâri. In ce pri-
13 
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veste celelalte ţări, datele sînt anterioare anu
lui 1910. 

1. Statele-Unite 
Americane 

2. Elveţia 
3. Anglia 
4. Scoţia 
5. Olanda 
6. Germania 
7. Irlanda 
8. Belgia 
9. Norvegia 

10. Franţa 
11. Suedia 
12. Austria 
13. Ungaria 
14. Italia 
15. Bulgaria 
16. Grecia 
17. Serbia 
18. Romînia 

(1910) 
Romînia 
(1912-13) 

19. Spania 

Clieltuelile totale 

1.654.491.000 lei 
59.697.000 „ 

520.015.700 „ 
66.408.600 „ 
64.308.000 „ 

653.563.750 „ 
41.682.300 „ 
51.713.876 „ 
16.240.000 „ 

283.000.000 „ 
35.354.240 „ 

130.753.000 „ 
88.611.000 „ 

128.185.400 „ 
13.071.000 „ 
6.448.000 „ 
6.577.000 „ 

12.864.976 „ 

16.335.760 „ 
25.000.000 „ 

Cota porsoiia'â 

22.07 
16.39 
14.90 
14.80 
11.50 
10.78 
9.35 
7.25 
7.25 
7.05 
6.67 
5.00 
4.55 
3.80 
3.20 
2.45 
2.25 

1.90 

2.25 
1.25 
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M 

tt 

It 

n 

j» 

)i 

II 

tt 

II 

II 

» 
ff 

tt 

tt 

tt 

H 

. " 
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II 

t 

In acest tablou, care conţine cifrele pentru în" • 
învăţămîntul primar, Romînia cere aproape cel 
mic sacrificiu de locuitor pentru învăţămîru11 

primar; şi, dat fiind că învăţămîntul nostru " 
mar urban e complect desvoltat şi bine oTg 
zat, urmează dela sine că din acest minim sa 



ANALFABETISMUL RURAL LA NOI 195 

ficiu al cetăţenilor, Statul satisface întăiu complect 
voil e şcolii primare urbane şi numai restul, de-

venit 
r^ral, 

insuficient, e destinat nevoilor şcolii primare 

^ a^ dacă ne întrebăm cît costă anual un elev 
l nvăţămîntul primar în diferite state, Romînia 
- iarăşi aproape ţinînd recordul eftinătăţii. Tabl °ul ce urmează arată scara relativă 

Sta
Atele-Unite 

î A- N. 
' ^ g l i a şi 

0 i ° t i a 

^edia 
£ e rmani a 

Norveg i a 

Lei 

96.65 

91.60 
85.95 
74.50 
72.05 
52.20 
52.20 
47.25 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
18. 

Italia 
Belgia 
Elveţia 
Austria 
Ungaria 
Grecia 
Bulgaria 
Rominia 
Spania 

l-ei 

43.20 
42.20 
40.95 
32.95 
31.60 
26.75 
26.40 
22.90 
12.50 

Kiit- u Romînia, dacă s'ar ţinea seamă de distri-
H pi e v i ' 0 r urbani şi rurali, suma cheltuită pen-
'•? ] . e v u ' primar rural se scoboară la suma de F 4 *n,ual-
Şi c . l ndoială că între eftinătatea învăţămîntului 
h\\ ' a t e a lui este un raport direct; şi acest ra-
\ u u a r a t ă o stare înfloritoare a învăţămîntu-
^ i a l p n m a r î n general, şi a celui rural în 

Ad 
^inist raţia cinstită şi devotamentul, pană la 
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abnegaţie, ai cîtorva oameni puşi în capul W 
tamentului Instrucţiunii şi al instituţiilor depen" > 
de el nu pot singure schimba starea actua'3 

lucruri. Chestia analfabetismului trece ]^e je 

punderea Ministerului de Instrucţiune şi chiar P 
răspunderea unui singur guvern; nu e o cH i 

de administraţie de resort, ci-i o chestie de P° j 
naţională a Statului romîn. Nu putem fi ° J | 
puiernică, dacă vom continua să numărăm jj 
de analfabeţi în masa celor şase şeptimi a 

torilor ţării. Desigur nu e o simplă coi»c' g 
întîmplătoare faptul că răscoalele din '^0^.ijD' 
bucnit întăiu, şi-au fost mai violente, tocrna'' 
deţele cu cei mai mulţi analfabeţi, şi care, I [)0. 
crudă ironie, sînt în acelaşi timp şi cele f" 
gate judeţe agricole. e*l 

însăşi armata noastră—zidu! viu de apar ^ 
ţării noastre—nu-şi poate atinge menirea^; 
buna organizare a unui învăţămînt primar 'a ^ j 
tehnica militară singură nu e deajuns. ^°Ar^' 
produce,-din articolul menţionat al d-Iu1 Q& 
rescu,-o lungă citaţie din cunoscuta car{e' ^ 
<?w £?s lecons de la triste experience de ^s^ 
russo-Japonaisc, a Generalului Martyn0'- , ^ 
rul a luat parte activă în războiul pe c a r j | 
crie şi din care scoate învăţăminte asupr 

ţii soldatului în râzboiu : în 4
{ 

„E neîndoios că soldatul rus nu e întrecu ,/ 
• * pin' „jie mei de un adversar atit de unic iri 
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japonezul; dar îi este cu mult inferior în cul-
" *» intelectuală. 

•scare soldat ştie să cetească şi să scrie; fie-
„c -C S 0 d a * J a P o n e z ÎŞ' ceteşte ziarul, se simte 
, ialean complect şi ştie în ce scop precis se 

^ e ' 'n raniţile japonezilor morţi găseam tot-
^ u°a scrisori, notiţe, adesea cîte un ziar şi 
o °dată chiar un jurnal de marş sistematic. 

>hs °^ e n ' posedau şi cîte un „aide-memoire", o-
^ a Ş' schiţe făcute cu mîna, reprezentînd a-
,aj' " a r e a trupelor lor şi a poziţiunilor presupuse 
til? ! r ăJn i aŞuIui. Era evident că soldaţii japonezi 
i ,c e ' a r e a u c u deplină cunoştinţă de cauză ceia 

S e făcea împrejurul lor. 
nk n C O n""a> soldatul rus nu ştia unde şi pen
alii Cp n i e r § e a > c ' n e e r a ' a dreapta şi la stingă 
ns«a n i e r gea fără să cugete, fără să-şi dea 
„be

 a de ceia ce-I înconjura, supunîndu-se or-
'tiin • c o m a n d â - Cu ofiţeri buni el săvîrşea 
-HÎHrf .„ de valoare ; dar tabloul se schimba 
„e

 tl ce ofiţerii erau afară din luptă, ceia ce 
I |ucru normal în bătăliile actuale. 

»iU, r ° companie japoneză dispariţia ofiţerilor 
»H0 , p r e a de loc operaţiile ; fiecare soldat, cu-
*c0 ,!nd misiunea pe care o avea compania sa, 
»aie ' n u a să meargă înainte, profitînd de teren, 
»trjn .

lndll"şi obiectivele în care să tragă şi păs-
*SW ^ ă t u r a c u vecinii săi; într'un cuvînt se 
^ J * S a atingă scopul misiunii. La noi, nimic a-

0 r - îndată ce cădeau ofiţerii, compania, 
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„care pană atunci se bătuse vitejeşte, se sein111 ^ 
„într'o turmă rătăcită, incapabilă de vre-o acy 
„gîndită. .ar 

„Această inconştienţă, pe care au arătat-o c 

„cîţiva ofiţeri, a fost cauza principală a numer 

„selor panici care s'au manifestat în acest ^ 
„boiu. Eu am avut chiar sub ochi cîteva exemp 

Dupăce povesteşte cîteva exemple, adaug3; | 
„Şi din punctul de vedere al forţei fizice Ş ^ 

„rezistenţii soldatul rus nu mai e ceia c ,g 

„fost acum un sfert de veac. Se resimte niU 
„sărăcirea continuă a satelor şi de degene 

„cenţa poporului..." ft 

Şi mai jos : „Pentru a-şi pregăti un solda* 
„Rusia trebue înainte de toate să creeze u t l

 c. 
„diu favorabil dezvoltării lui. Armata nation3' 

s0cF, „tuală nu e ceva independent, despărţit de s 

„tate ; ea nu e decît expresia exactă a caiiW 
„fizice şi morale ale poporului său. Cînd vo ^ 

J „ : . . . „ „ _i x_ i • v _l c% C" „de importanţa şcoalei, nouă ne place sa 
„exemplul războiului franco-german, unde '" .} 

„gătorul a fost învăţătorul german ; dar în j e | 
„înţelegem acest adevăr incontestabil într ^ 
„prea îngust. învăţătorul german a învins n j 
„mai fiindcă învăţase pe tineri cetirea, scr'e ^ 
„diferitele ştiinţi; dar mai ales fiindcă dela Ş î 
„primară pană la universitate i-a inoculat s} *, 
„naţional şi patriotic, respectul isprăvilor m"11 ^. 

Observaţiile Generalului rus pe cîmpul d jd 
boiu arată că victoriile militare se pregate ^ . 
4,,-,,,^ A f\ T,., ,,, I n XX«**lp f*n " ^ ^ ^ • r J o f ^ * ' 1 
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r , că a păturii rurale, fără îndoială că ridicarea 
Culturală a ţărănimii este cea mai bună pregătire 
de războiu. 

înălţarea nivelului cultural al satelor e poate 
*°t aşa de însemnată pentru viitorul nostru naţi
onal caşi ridicarea nivelului lor economic. Mai 
"mit: e chiar o strînsă legătură între aceste două 
direcţii de propăşire a neamului nostru. Răs
pândirea cît mai mare a culturii în masele popu
l e sporeşte capacitatea productivă a întregei na-
î'Uni. Aşa numitele bogăţii naturale înfloresc sta-

ea economică a unei ţări numai prin sporirea a-
êstei capacităţi de producţie a locuitorilor ei; 

a r puterea de rezistenţă şi de prosperitate a u-
di Stat nu se razimă atît pe armată cît pe va-

. area personală a cetăţenilor lui. Să ne gîndim 
C a odată la cuvintele lui Luther, spuse acum 

Patru veacuri. 
Renaşterea Romîniei moderne n'a aruncat de-

Cit 0 rază din strălucirea civilizaţiei apusene asu-
a oraşelor noastre; formele acestei civilizaţii, 
|"e pot produce iluzia realităţii, se susţin numai 

j 'n Puterea materială a satelor, deasupra cărora 
Uiierecul medieval încă nu s'a risipit 
LUmina trebue să străbată la sate, cît mai multă, 

. «i interesul lor numai, ci în interesul viitoru-
istoric al neamului nostru întreg. Formele de 

nu 
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viaţă ale civilizaţiei moderne nu pot da roade, nici 
nu pot întări vitalitatea poporului nostru cît timp 
şase din şapte părţi ale lui întîrzie încă în istor'a 
evului mediu, cît timp ţara întreagă nu participa 
la luminile şi binefacerile civilizaţiei. 

Astăzi, între satele şi oraşele noastre, o epoca 
întreagă de civilizaţie se interpune ; şi pentrucă în" 
seşi caracteristicele etnice ale unui popor sînt in
fluenţate de epocile deosebite de civilizaţi, 
putem spune că, dintr'un anumit punct de ve
dere, în ţara noastră avem două popoare, doua 
istorii, două psihologii şi chiar două limbi diferite. 

Ridicarea civilizaţiei satelor, trecerea lor din is
toria medievală în cea modernă, şi amestecul 3" 
cestor două popoare în unul singur, călăuzit de 
idealurile unei largi Democraţii, sînt condiţiile de 
viaţă ale poporului nostru; şi întrucît nimeni " u 

poate tăgădui influenţa culturii ca factor puternic 
de transformare a unei societăţi, răspîndirea e l 

în prima ei treaptă, în întunericul satelor, se im" 
pune ca o datorie superioară şi grabnică a Sta
tului romîn. 

* 
In organizarea învăţămîntului primar, Statul '.Ş' 

angajează cea mai înaltă răspundere faţă de ţ a r a 

pe care o administrează, căci caracterul acestui 
învăţămînt priveşte direct vitalitatea naţională ' n ' 
saşi a poporului; şi o datorie mai superioară de-
cît a păstra necontenit vii şi fecunde izvoarele de 

energie ale maselor nu poate fi pentru un Stat' 
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r
 tru noi organizarea învăţămîntului primar ru-
j Primează orice altă chestie, de oarece ea are 
II Ve(^ere acea minimă pregătire - impusă pretu-
jj. e t l ' ca absolut indispensabilă—a şase şeptimi 

Populaţia ţării. Această datorie urgentă, Sta-
y1 "ostru încă nu şi-a îndeplinit-o. Orice întîr-
|.. r e este vinovată. Nimic nu se poate clădi so-

Vii *ără o temelie solidă ; şi Şcoala Primară estă 

ne'tări. 
C1|a pe care se sprijină întreaga desvoltare a u-

"n '> căci: „Ea trebue să fie, mai presus de toate, 
0

 0c de pregătire pentru viitorii cetăţeni, nu 
l^c°a!ă pregătitoare pentru o anumită clasă". 
şi r'anţa care se dă şcolii primare în alte ţări 
trj, l^pţ ia despre menirea ei măresc contrastul 

l n care ne aflăm noi: 
% V a r a t a tărie a unui Stat, spune un spe-
dh... c ' e mare autoritate, trebue măsurată nu 
Nn n u r n a n i ' soldaţilor, nici chiar după conţi-
raiâ V l s * e n e ' ! c ' mai curînd după vigoarea mo-
toi-h- • C e t atenilor lui; după neşovăelnica lor sta
ţi (j l e *ln practica principiilor eterne de justiţie 
Cea

 a^evăr. Fortăreaţa unei vieţi naţionale caşi 
W< U l 1 e ' v ' e t ' individuale este tăria morală ; o 
totje . a n t ă privire asupra vieţii-o întinsă sim-
^tictu U n ' n * e r e s multiplu în viaţă. Iată, deci, 
V H* ^C°''' n o a s * r e primare. A forma carac-
bţ2 . e e''tă, a crea simpatii largi şi tolerante, 
Ce9st ^C e x P e r ' e n t ă şi interese superioare : — a-
1oasj v

e S a rcina corpului didactic primar... Viaţa 
'̂ liif P r e a adeseaori curge în prea strimte ca-
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chisă, un orizont mai larg, o activitate mai D° 
gata. In Şcoala Primară se formează caractere • 
«Multe din cele mai importante lecţii pentru v'ây 
trebue să fie învăţate şi convertite în obicei1' 
cu mult înainte de a începe învăţămîntul Pr0\/ 
sional ori tehnic. înainte ca elevul să se ho 
rască de a se face negustor ori dentist trebue 

se decidă dacă va fi un om cinstit ori un ticăi° • 
un cetăţean cu respectul legilor ori un turbura* j 
un strîmt la cap şi un bigot ori un om caritab» ? 
generos. Pană cînd aceste lucruri nu sînt hotar1 ; 
şi bine hotărîte, este o impertinenţă de a v° 
de vre-o profesie» (McMurry.)" *) j 

Fără îndoială că acum nu poate cere nitf 
dela şcoala noastră primară atingerea acesta 
deal; el măsură numai distanţa între civilizat13 

nor ţări îndepărtate şi a noastră. Şcoala Pri'1^3 ' 
ca orice instituţie organică, caracterizează ş1 

stadiul de desvoltare a organismului social 
care funcţionează. Cînd în alte ţări se cere . 
de mult şi se dă o misiune atît de înalta vc 

Primare, noi sîntem în drept săi cerem f1 

stîrpirea analfabetismului. -̂  
Am reclădit Romînia modernă fără să-i î' l ta .-.. 

• % tr* fondaţiile ; şi numai de soliditatea lor atirna 
nicia întregului edificiu, ori cu cîte pleastun 
poleială şi de ornamentaţie i-am încărca faţad ' 

*) R. Iî. Hugues, Schools at home and abroad, 
don, 1901, p. 111. 

I,o»' 



Caracterul şi răspîndirea învăţămîn-
tului secundar 

'nvăţămîntul secundar este treapta interme
diara între învăţămîntul primar şi cel universitar. 
Solidaritatea lui însă cu ambele aceste trepte de 
lnvăţămînt nu-i imprimă numaidecît un caracter 
^ e continuare a celei dintăi sau de pregătire 
Pentru cea din urmă. El nu e în mod exclusiv 
n 'ci o desvoltare a învăţămîntului primar, nici un 
Preliminar al celui universitar. Fiecare din a-
ceste trei ramuri de învăţămînt are individualita-
e a Şi independenţa sa proprie ; deşi se condiţio-
e a ză, ele sînt cicluri educative complecte, fie-
are cu finalitatea în sine înseşi; nu sînt stări 
e complectare ori de transiţie, ci închegări de 

§rade deosebite, cu organizarea lor specială, cu 
•aţa lor spirituală caracteristică, cu rolul lor 
•ne determinat, deşi cu relaţiuni strînse între 

aînsele. 
Modul cum aceste ramuri de învăţămînt sînt 
§anizate în diferitele ţări, desigur caracterizează 

trilul naţional al popoarelor şi stadiul de civili-
î'e al ţărilor ; cu toate acestea, mijloacele de care 

se servesc—ştiinţa—şi scopul pe care-1 urmă-
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resc-educarea omului- fiind aceleaşi în esenţa lot, 
se stabileşte dela sine un fond de identitate in* 
ternaţional şi inalterabil pentru ramurile de învă-
ţâmînt corespunzătoare, de pretutindeni, lată de 
ce în analiza comprehensivă a unui sistem de în-
văţămînt, cunoaşterea altor sisteme e mult aju
tătoare pentru găsirea axei lui centrale; şi, fâra 
îndoială, ea înlesneşte şi pătrunderea acelui spi
rit intangibil care se poate desprinde uneori din 
formele schematice şi din mecanismele de func
ţionare inerte ale sistemelor descrise în dicţio
nare şi enciclopedii. 

Imitaţia după ţări străine a dat de multe ori 
roade sterpe în ţara noastră ; concepţia însă, că 
noi nu mai trebue să ne uităm peste graniţi cînd 
e vorba de organizaţia instituţiilor noastre, e încă 
mai primejdioasă şi mai absurdă. Zidurile chi
nezeşti, mai cu seamă în domeniul intelectual, tre-
buesc dărîmate şi orizontul lărgit. Din dorinţa de a 
evita împrumuturi imitative din ţări străine, nu ne pu
tem mărgini în a căuta inspiraţii numai dela nevoite 
practice ale vieţii noastre, cînd e vorba de organiza 
instituţii de cultură cu caracter general şi fără înJ 
delungată tradiţie în ţara noastră. Desigur c a 

studiarea şi satisfacerea acestor nevoi pot în mod 
legitim determina programe de studii şi fixa »* 
dealuri în anumite şcoli de specializare, dar ele 
n'au dreptul să invadeze în programele de stud' 
ale acelor şcoli, care, prin rostul lor istoric, P r e 

tutindeni nu urmăresc decît cultura generală a 
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omului, nu specializarea lui; iar sfera culturii ge
nerale trece şi peste Carpaţi şi Dunărea, oricît de 
Patrioţi am fi noi. Depozitul de cultură al omeni
rii e un produs internaţional, la care noi Romî-
nii am contribuit încă cu prea puţin; şi pentru a-
similarea acestui fond, —pentru utilizarea lui în 
procesul de desvoltare a personalităţii noastre et
nice până la înălţimea de factor contribuitor la 
cultura omenirii, —avem nevoe, în primul rînd, side 
o bună organizare a învăţămîntului super-elementar.. 

Invăţămîntul primar are un caracter limitat na
tional, şi e extins la toa'ă populaţia ţării; invă
ţămîntul secundar constitue un ciclu educativ mai 
complex, şi mult mai puţin răspîndit. El nu se 
Mărgineşte numai Ia pregătirea pentru treapta u-
niversitară sau la specializarea superioară, ci are ro-
i U ' de a forma un tip cultural european, bine pre
gătit pentru viaţă,— nu însă pentru viaţa profesio-
n alâ, limitată, —ci pentru viaţa reală, universală, 
cu toate problemele ei. Adaptabilitatea, nu spe-
Clalizarea este scopul pe care-1 urmăreşte învă-
t&mîntul secundar din toate ţările din lume. A 
forma caracterul, a desvolta şi disciplina toate pu
erile sufleteşti şi mintale este năzuinţa la care 
1;nd toate preocupările didactice şi educative din 
V l a ţa interioară a unei şcoli secundare bine or
ganizată. Creer bine desvoltat şi disciplinat, ca-
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racter tare şi înalt, într'un amestec sănătos echi
librat : iată idealul unei bune şcoli secundare de 
oriunde. Liceul german a realizat mai cu seamă 
întăia parte; liceul englez în special pe cea de 
a doua. Contopirea fericită a ambelor idealuri e-
ducative într'o sinteză atît de superioară e obiec
tul de sforţare al tuturor ţărilor civilizate. 

Ori care ar fi tipul de liceu,—clasic, semi-clasic 
sau non-clasic,—şi oricît de multe ar î\ furcaţiile lui» 
nicăeri nu se urmăreşte decît cultura generală, nU 
specializarea profesionistă. Nu poate fi vorba de
cît de baza pedagogică a sistemului preconizat 
într'o furcaţie,—clasică, clasică-modernă, moder
nă ori reală,—nu de scopul învăţămîntului secun
dar însuşi. Din discuţiile şi experienţile făcute în 
ţări de veche cultură,—şi acestea desigur nu ne 
pot fi nouă indiferente, cînd voim să punem Pe 

baze solide instituţii simiiare, — a rezultat faptul că 
pretutindeni Liceul actual a părăsit baza unitară 
clasică. Sistemul furcaţiilor e general: fie că se 
aplică prin funcţionarea de licee unitare cu baze 
deosebite,— ca în Germania, în special; fie că el func
ţionează în sînul aceluiaşi liceu care se desface în trei 
sau chiar patru secţii, ca în Franţa, Anglia, Italia. 
Statele-Unite Americane şi în ţara noastră. Se 
poate însă pune în discuţie dacă şcoala primară 
trebue să fie ataşată de liceu, ca şcoală pregăti
toare,—aşa cum se obişnueşte în foarte multe gy"1' 
nasien, real-gymnasien, ober-real-schulen şi r e ' 
form-schulen în Germania (vorschule), în multe 
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'Cee din Franţa şi din Anglia, şi în foarte puţine 
Şcolj secundare (high schools) din Statele-Unite 
"^ericane. Această ataşare,-deşi întăreşte in-
^JWdualitatea şcolii şi-i dă putinţa de a-şi sta-

1,1 o continuitate educativă într'un ciclu de 10— 
j ani asupra copiilor dela7—19 ani,-introduce 
°tuşi confuzie între ramurile de învăţămînt. Şis
t u l nu e nicăeri general, şi accesul din şcolile 
Pfirnare, chiar în acest tip de liceu cu şcoli pre
gătitoare ataşate, nu e imposibil. 

Principiul furcaţiei nu implică specializarea li-
ului care, în orice tip de cristalizare a lui, tre-
e să rămîe o instituţie educativă prin mijloci-

a culturii generale. Nu educaţie şi cunoştinţi, ci 
. Ucaţie prin cunoştinţi trebue să dea Liceul. E-
, ^aţia nu este o creştere prin acumulare dina-

a> ci o desvoltare dinăuntru,— o sporire a per-
Calităţii omului, nu o încărcare a memoriei lui. 

. e s* scop pe care-1 urmăreşte Liceul trebue să 
ermine criteriul de selecţionare a obiectelor de 
"iu din programele liceale. Nu urmează de aici 
obiectele trebue să fie numaidecît aceleaşi, în 

, a t e secţiile unui liceu,-căci atunci principiul 
Caţiei ar fi negat dela început; se cere numai 

vaIoarea educativă a obiectelor principale, 
le ^ variază dela o secţie Ia alta, să fie echiva-

*>—o echivalenţă intelectuală mutuală care le 
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Aii' 

poale da aceiaşi valoare de schimb în scara e 

cativă. Numai conţinutul cultural şi valoarea 
cipiinară mintală a grupurilor fundamentale ° . 
biecte din diferitele secţii furcate ale Licel -e 

trebue să fie aceleaşi. Pe această constatare 
echivalentă educativă între anumite grupuri o 
biecte s'a ajuns Ia sfărmarea unităţii clasice a 
chiului Liceu şi la furcarea lui în tipuri nou8 

licee clasice, modeme, reale sau alte forme "1 

mediare. Succesul sau nesuccesul în ating 
scopului educativ şi cultural al Liceului nu a ,e 

dar de variaţia grupului fundamental de ob' 
care-i determină fisionomia, căci între aceste g 
puri există o echivalenţă educativă desâvîrşi*8, ^ 
cantitatea de cunoştinţi acumulate în capu' 
solvenţilor unui liceu măsură valoarea lui, c 
pacitatea tinerilor pentru cunoştinţi nouă. \ 
rea de a învăţa este o moştenire liceistâ ma I . 
ţioasă decît învăţătura încărcată între ziduri' 

* 

Cu toată variaţia între grupurile de obiecte ^ 
damentale ale deosebitelor tipuri de licee sa < 
secţii ale aceluiaşi liceu, baza linguistică pred 
pretutindeni. .^e 

Iată de pildă tabloul schematic de repar ti 
a numărului total de oare pe săptămînă» (|. 
tru fiecare obiect, în fiecare din cele cin QV 

puri de licee din Germania, aşa cum au f° 
ganizate prin reforma din 1901 : 



Religia 
Germana 
Latina 
Greaca 
Franceza 
Engleza 
Istoria 
Geografia 
Matematecile 
Ştiinţi fisico-naturale 
Caligrafia 
Desenul , . . . 
Muzica 
Gimnastica 

TOTAL . . . 

Grupul linguistic 
Grupul ştiinţific: Matemateci, Ştiinţi, 

Geografiie 

19 
26 
68 
36 
20 

facultativ 
17 
9 
34 
18 
4 
8 
4 
27 

290 

19 
28 
49 

29 
18 
17 
11 
42 
29 
4 
16 
4 
27 

293 

19 
34 

47 
25 
18 
14 
47 
36 
6 
16 
4 
27 

293 

19 
31 
52 
31 
31 

facultativ 

26 

35 
19 
4 
8 
4 
27 

287 

19 
29 
36 

37 
22 

38 

44 
29 
4 
16 
4 
27 

305 

z 

15'i 
61 

124 
82 

106 
97 

145 
67 

124 
92 
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Din raporturile grupului linguistic faţade cel şt'1"' 
ţific se vede clar în tablou că, în toate secţw* 
liceului german, precumpăneşte cultura generâ  
pe baza linguistică; şi că numai într'o secţie- ll 

care Latina s'a suprimat, humanismul lipseşte c 
totul pentru a ceda locul Francezei, ca bază de stu 
diare a celorlalte limbi moderne. 

Tipul liceului german, care e poate cel mai di 
ferenţiat şi mai bine organizat, urmăreşte dar a 
tingerea idealurilor educative din sfera culturii" 
ceale mai ales pe căi literare, — fie via anti^0, 
rum ori via modernorum. In cele patru seCfŢ 
unde Latina formează baza învăţării celorla» 
limbi, copiii încep să o înveţe din sexta, aC||C, 
dela vrîsta de 9 ani, cîte 8 oare pe săptămî11 • 
In secţia în care Latina e înlocuită prin F f a 

ceză, numărul oarelor se menţine la 6 pe sâp 
rnînă în cei dintăi cinci ani, şi scade, caşi P e n 

celelalte limbi moderne, pană la 4, în ultim" P 
tru ani ai liceului. • 

In liceul clasic francez Latina începe la 1» ' 
dar cu 10 oare pe săptămînă; în liceul clasic 
glez Latina se predă din clasa I cu 7 ^ oare 1 
săptămînă, —cînd începe să fie introdusă şi Oţe 

tot cu 7% oare pe săptămînă. Liceul clasic 
glez e singurul care începe cu ambele limb' 
sice şi le menţine pe acelaşi picior de ega" 

In şcoala secundară (high school) din Sta 
Unite Americane, Latina se începe tot din cia 
Greaca însă numai din anul al treilea ; şi Latina ^ 
consacrate mai multe oare de studiu pe săptămî ' 
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oate aceste tipuri de licee, Latina e menţinută ca 
"a*ă de studiu a altor limbi moderne şi în alte 
sfcfii, afară de cea clasică. In Statele-Unite Ame-

lcane, de exemplu, liceul are, pe lingă secţia 
c'asică cu Greaca şi cu Latina, o secţie literară 
£u limbi moderne şi cu Latina, şi o alta ştiinţi-
Jca cu Matemateci, Ştiinţi şi Latină. In Franţa, La-
'na s'a eliminat cu totul numai dela cursul mo-
e r n ; iar la noi Latina s'a scos numai din secţia 

eală. Ea e introdusă şi'n programele şcolilor se-
undare rurale din Ţara Galilor care, în privinţa 
r§anizării şcolilor, stă înaintea Angliei. 

Persistenţa Latinii pană şi în şcolile secundare 
r a 'e din Ţara Galilor şi din Statele-Unite Ame-

J^ne nu e un arhaism supravieţuitor şi anarchro-
c> CH o necesitate pedagogică,—pentru atinge-
a scopului pe care trebue să-1 urmărească ci-

I Ul educativ secundar în orice ţară. Liceul, fie 
ţară sau la oraş, nu trebue să urmărească 

. °Puri utilitare practice, ci trebue să aibă în ve-
re> după cum am arătat mai înainte, numai for-

. f e a omului, pregătirea lui pentru viaţă,—nu 
u u o anumită viaţă profesională, ci pentru via-

eală universală cu toate problemele ei. Acest 
ct de vedere formează criteriul după care se 
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fixează programele Iui de studiu, nu faptul că »" 
ceul e aşezat la ţară sau la oraş. 

Acest lucru, atît de evident în organizaţiile »' 
ceelor din toate ţările unde ele există, la noi—se 

vede-n'a putut fi observat. Numai astfel se poaţe 

explica aberaţia pedagogică de a Introduce 
economia organică a liceului unele obiecte p r a C 

tice profesioniste, cu caracter local, ca Agronom'3' 
Productologia, Ştiinţile comerciale, Tehnologi3'-'' 
în locul disciplinelor educative, cu caracter genera, 
proprii Liceului. Noi sîntem unicii pe lume c a r e ?* 
vem astfel de licee: în care Agronomia se pre 

în cursul superior timp de 4 ani cîte 3 oare pe saP 
tămînă, adică cum nu se predă nici în şcolile sup 
rioare de agricultură. Toată această muncă septet . 
în zadar, căci ea nu e secundată de alte preocup3 

corelative care se pot găsi numai în cadrul u" 
şcoli speciale de agricultură; iar pe de altă pa 

acest obiect intrus viciază atmosfera educativă a 
ceului c&cl el nu prezintă acea equivalenţă educa" ^ 
de care am vorbit mai sus, —şi opreşte, ca un t>3'^ 
inert, ruajul întregului mecanism liceal. Astfel 
iicee prezintă în organizarea lor un caracter de 
generare ; sînt un fel de şcoli secundare degra" 
Agronomia e desigur foarte utilă pentru o \ 
agricolă ; pentru cea mai mare parte a loc"1 

lor ţării noastre, ea este incomparabil mai >° 
sitoare decît cunoaşterea unei limbi moder ^ 
dar, din acest fapt, nu urmează Introducerea 
între disciplinile din Liceu. Scopul urmărit m 
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c'ul educativ al liceului cere, dela obiectele din 
Program, anumite potenţialităţi care lipsesc unei 
Ştiinţi practice ca Agronomia, lată de ce Agro
nomia lipseşte şi din programele liceelor rurale 
din Ţara Galilor şi din Statele-Unite Americane, 
Pe cînd Latina figurează în programele lor ca 
disciplină centrală. 

Programul Liceului, formează un organism so
lidar, cu o individualitate proprie şi cu o anu
mită posibilitate de funcţionare într'un scop 
^ine hotărît. Orice schimbare introdusă ad-hoc 
ln economia lui provoacă dezorientare şi confu
ze : conlucrarea disciplinilor din program îşi pier
de oarecum caracterul ei convergent, iar calita
tea educativă a liceului se alterează. Astfel li-
Ceul îşi pierde şi rostul şi eficacitatea. 

Spiritul organizaţiei şcolilor noastre a fost altă 
dată prea teoretic; acum însă ajunge în mod dă-
unător prea practic şi utilitar. Din acest spirit a 
e?'t tipul liceului estropiat, de care am vorbit,— 
un fel de produs neclasificabil, ca acele animale 
Monstruoase cu organe din specii zoologice de
osebite şi care, din fericire, sînt nereproductibile 

'̂ destinate pieirii. 
Acelaşi spirit a străbătut şi în organizarea Uni-

ersităţilor noastre care se apleacă din ce în ce 
^ a i mult spre satisfacerea nevoilor practice ime-



2 1 4 STUDII ţ i OBSERVAŢII ^____ 

diate, decît să se îndrepte spre idealurile înalte' 
ale culturii omenirii. Fără îndoială că mecani
cii, maşiniştii, electricianii, agronomii... sînt u 
tili ţării noastre, dar nu e nevoe ca Universitatea 
să se însărcineze cu pregătirea lor. Rolul cultu
ral al Universităţii trebue să fie mult mai înalt • 
dela ea trebue să plece curente de idei şi lum"1 

asupra marelor probleme, nu reparatori de rna-
sini şi agronomi. Pregătirea chiar a profesionist 
lor intelectuali necesari ţării nu poate intra deci 
incidental în cadrul învăţămîntului universitar, 
contribui la desvoltarea ştiinţii,—prin natura e 

internaţională, —şi a face asimilabilă cultura u nJ' 
vcrsală a omenirii: iată menirea naţională a u 

niversităţilor de pretutindeni. Scopul creării ori
cărei instituţii de stat este satisfacerea unor a'lU 

mite utilităţi naţionale ; rostul Universităţii este, lfl* 
tre altele,* şi acela de a forma o elită intelectual3 

care să fie la nivelul superior al civilizaţiei ep°cl' 
Dacă acest punct de vedere e admis, apoi u 

curs inteligent făcut chiar asupra istoriei civiliza 
ţiei Chinei e mult mai folositor într'o Universita e 

romînă decît un curs de agricultură, de pildă, ca 
poate să fie făcut în şcolile speciale. Fără în" 
ială că într'o ţară agricolă îmbunătăţirea agr'cU_ 
turii este o chestie destul de importantă, fof1 __ 
rea oamenilor însă e pretutindeni încă mai înse 

nată ; şi acest rol aparţine în cea mai mare p a 

Universităţii. 
„Nu se trăeşte numai cu pîne, ci şi cu cuvi 
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'ui Iui Dumnezeu", spune Scriptura; şi cuvintele 
e i nu trebue să sune în deşert, nici în ţara noas
t a : de aceia am creiat instituţiile superioare de 
cultură. 

Slaba valoare educativă şi culturală a obiecte-
' 0 r cu caracter practic şi utilitar le-a exclus pre
tutindeni din programele liceelor. Influenţa lor 
P°ate fi chiar dăunătoare pentru o solidă organi
c e sufletească, atît din cauza puţinei lor pu-
' e r i de a trezi inerţia intelectuală cît şi din pri-
c"ia orizontului lor mărginit. De aceia ele nu 
Slr>t socotite ca „arme mentale eficace" în pro
b ă r i l e educative ale învăţămîntului secundar şi 
suPerior. Chiar şi în învăţămîntul special şi pro-
tesional obiectele cu caracter exclusiv practic şi 
Militar nu au decît valoarea unor dexterităţi fără im
portanţă organică pentru educaţia profesionistă. 
Cultura generală trebue să precedeze orice bună 
sPecializare. 

»Din cauză că Germania scoate din şcolile ei 
*Secundare atît de mult intelect cultivat în fie
care an, eu uneori desperez de viitorul comer
ţului englez", *) spune un adînc pricepător al 
bestiilor educative. 

Acelaşi autor citează pe un Director al unei 
Sc°'i superioare engleze care, de cîte ori i se a-

tl„ ' **• E. Hugues, Schools at home and abroad, Lon-
a°n- 1901, p. 198. 
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dresa vre-un şef de întreprinderi pentru a obţ'" 
nea un tînăr cu ştiinţa scrisului cu maşina ş" a 

stenografiei, e! răspundea că între cei 2000 
elevi ai lui nu se găseşte nici unul cu asemene2 

cunoştinţi; dar dacă are nevoe de un tînăr inteli" 
gent, deprins să gîndeasoă şi bine pregătit să înveţe 
iute metode nouă, atunci el îi poate recomanda 
mai mulţi dintre elevii şcolii sale. 

Dintre obiectele de studiu ale unei şcoli, acel6 

sînt mai adînc folositoare care au mai mare p u ' 
tere de a disciplina mintea şi de a pregăti pr | C e 

perea, decît acele care predau cunoştinţi dog1113, 
tice mărginite, - cu alte cuvinte obiectele cu n13 

mare putere educativă trebue să formeze ba*3 

învăţămîntului de orice ramură. 
De acest adevăr educativ e pătrunsă org3 

nizarea şcolilor comerciale superioare germane> 
care de fapt sînt adevărate şcoli secundare. CurSu 

complect al acestor şcoli e de şase ani, şi Pr° 
gramul celor dintăi patru ani, e identic cu acel di. 
Realschulen. Baza programului e llngulstlcâ &S 
în licee, şi grupul ştiinţific e tot atît de bine rep r e. 
zentat. Obiectele de specializare figurează num 
îii ultimii doi ani, iar caracterul de cultură g e r l 

rală predomină în aceste şcoli tot atît de 
centuat caşi în Realschulen. , 

Ceia ce a contribuit la expansiunea comerci3 

a Germaniei şi a determinat în multe cazuri sU 
cesul comerciantului german faţă de cel eng> 
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este tocmai educata secundară pe care o are 
comerciantul german. 

„Dela acei pe care Şcoala Secundară ger
mană îi aruncă pe piaţa comercială în fiecare 
«an, şi nu dela cei care ies din şcolile speciale 
»Şi tehnice, comerţul englez va primi, dacă va 
>• trebui să primească, lovitura lui de moarte." *) 

Am făcut această citaţie pentru a întări cu o 
autoritate recunoscută afirmaţia că cultura gene
z ă trebue să aibă precădere chiar şi în pregă
t e a profesională. Acelaşi autor spune: 

»Nu avem nevoe de minţi pregătite pentru re
zolvarea unor probleme speciale, ci de minţi 
"Pregătite să atace toate problemele." **) 

Răspîndirea culturii într'un Stat contribue în 
^od direct şi asupra sporirii producţiei lui ma
teriale. Statistica Statelor-Unite Americane arată o 
variaţie în creşterea capacităţii productive a Io-
Cuitorilor dintr'un Stat în raport direct cu suma 
cneltuită de acel Stat pentru educaţia publică. Astfel 
cniar din punct de vedere comercial, capitalul 
investit în educaţiunea publică este o plasare 
rentabilă. 

Convingerea că răspîndirea culturii e una din 
c°ndiţiile fundamentale de propăşire a unui po-
^ 0 r a făcut pe diferitele State să intervină în or
ganizarea învăţămîntului de toate gradele. Pen-

r u primul grad de învăţămînt, pretutindeni s'a 

*) R. E. Hugues, op. cit. p. 209. 
J Idem, ibidem, p. 205. 
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Introdus obligativitatea, dar calitatea şi durata a-
cestui învăţămînt variază în mod caracteristic dela 
ţară la ţară. Astfel pe cînd noi impunem învăţa' 
mîntul primar dela 7-12 ani,-adică pentru o 
durată de patru ani numai,—Franţa îl impune 
dela 6 — 13 ani ; Germania dela 6 — 13 ani lăsate 
şi dela 6 — 14 ani la oraşe; iar Anglia dela 5—13 
ani la sate şi dela 5 - 1 4 ani la oraşe,—adică 
pentru o durată de şapte, opt sau chiar de nouă am

in diferitele ţări din Statele-Unite Americane o-
bligativitatea variază între 7-16 ani, de pilda • 
în Washington învăţămîntul elementar e oblig3' 
tor dela 8 - 1 5 ani; în New-York, Pennsylvania 
şi New-Mexic dela 8 - 16 ani; In New-Jersey 
dela 7 - 1 2 ani; în Wisconsin dela 7 — 13 ani; 
în Massachusetts dela 7 —14 ani; în Rhode Island 
dela 7—15 ani; în Wyoming dela 7—16 ani. 

In toate aceste ţări obligativitatea şi gratuitate3 

învăţămîntului elementar sînt efective, de oarece 
nu numai că Statele şi Comunele respective af 
desvoltat îndeajuns acest grad de învăţămînt p e i r 

tru a putea primi în şcolile lor întreaga popu'3' 
ţie şcolară, dar în acelaşi timp au organizat sei" 
vicii de ajutorare pentru toţi copiii săraci. In An 

glia, copiii sînt primiţi în şcoală şi ajutaţi de 
vrîsta de 3 ani,—înainte adică cu doi ani de vrîs 
obligatorie ; iar în Statele-Unite Americane, S[a 

tuitatea se întinde asupra întregului învăţăm'ţ1 

secundar care este pus la îndămîna tuturor» ' 
modul cel mai lesnicios posibil, printr'un faaf 
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răspîndit sistem de şcoli secundare la oraşe şi 
'a ţară. 

In ce priveşte ţara noastră, am arătat, în altă 
Parte a acestui volum, cît de neefectivă este încă 
obligativitatea învăţămîntului nostru primar rural 
?' cît de puţin şi-a îndeplinit Statul datoria în fre-
cut faţă de desvoltarea acestei ramuri de învăţă-
^înt. Invăţămîntul elementar durează în alte ţări 
?apte, opt sau chiar nouă ani, şi e socotit ca ci
clul educativ indispensabil masei poporului. La 
•toi acest ciclu e redus numai la patru ani, şi în 
Privinţa calităţii sale, în încrăngătura lui rurală, e 
r edus pur şi simplu la o ruşine. 

Din punct de vedere al încheeturii de conti
nuare între ramura învăţămîntului elementar cu 
C e ' secundar, la noi chestia e foarte simplă, căci 

rîsta de terminare a primului ciclu coincide cu 
rfeta începerii ciclului al doilea. In aparenţă dar, 

n°' deschidem învăţămîntul secundar tuturor ab
solvenţilor învăţămîntului primar. Examenul de 
arnitere în şcolile secundare nu e decît o slabă 
arieră, şi nu datează decît de puţin timp. Taxele 

Molare de asemenea nu existau înainte în învăţă-
, Wul nostru secundar, şi scutirile sînt acum po-

,'D'le. Şcoala noastră primară nu e deci o „şcoală 
nchisă'»,_un fel de cul-de-sac, care să împie-
6 c e pe absolvenţii ei să străbată în şcoala se-
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cundară; şi cum imensa majoritate a absolvenţi' 
lor şcolii primare sînt săraci, noi am realizat, i 
aparenţă, idealul Democraţiei: învâţămîntul nos
tru secundar nu e un învăţămînt de clasă, ci e 

deschis tuturora. 
Dintre ţările despre a căror organizare şcolară a 

vorbit, numai în Ţara Galilor şi în Statele-Unrt 
Americane absolvenţii şcolilor primare pot trec 
deadreptul în şcolile secundare, de oarece n 

este nepotrivire între vrîsta de absolvire a pr'm 
Iui ciclu şi începerea celui de al doilea. In c e l . 
lalte ţări şcoala secundară e închisă absolvent1 

lor şcolilor elementare: ciclul elementar tern11 

nîndu-se după vrîsta de 14 ani, şi învăţămînt 
secundar propriu zis începînd dela 11 anl,"\ 
Germania, chiar dela 9 ani,—între şcoala prima ^ 
şi cea secundară se interpune, de fapt, o imp°Ş. 
bilitat ede continuare. Astfel se loveşte în spccl 

clasa săracă a mulţimii, căci ea populează în c 

mai mare parte şcoala elementară. Tot în ace 
scop multe din şcolile secundare, în deosebi H c e e ' 
din aceste ţări, au ataşate şcoli pregătitoare ca 
nu sînt decît şcoli primare. Pentru absolvent 
şcolilor elementare, Statul deschide alte categ 
şcolare pentru continuare, dar închide şcoala 
cundară. 

In aparenţă dar, se pare că noi avem o org 
nizare şcolară superioară; că deschidem dela 
ceput învâţămîntul, cu toate treptele lui asc ^ 
dente, tuturora; că am realizat acel ideal de 
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cratic al Pedagogiei, care azi are atît de nume-
roşi apărători: „o singură şcoală pentru toţi" 
(one school for all); că scara educativă com
plectă stă la dispoziţia oricui, indiferent de clasa 
socială căreia aparţine; şi că selecţia se face nu-
•fiai pe terenul pur intelectual. 

O, încîntătoare Fata Morgana ! 
De fapt putinţa unei lunecări directe din şcoala 

Primară în şcoala secundară înseamnă că învă-
tâmîntul primar aşa cum e închegat, —am văzut 
cum e aplicat, — e mai redus decît în orice ţară 
civilizată; şi acesta e învăţămîntul celor mulţi, 
care determină nivelul cultural general al unei 
Pri. Posibilitatea dar a legăturii directe între şcoala 
Pn'mară şi secundară, noi o plătim cu scoborî-
rea nivelului cultural al celor mulţi. 

Posibilitatea de a trece din şcoala elementară 
l t l cea secundară nu e exclusă nici în ţările cu 
^Urata învăţămîntului elementar pană peste 14 
atl1- Mai mult încă: majoritatea populaţiei secun
dare e recrutată din şcolile elementare, iar sis-
*ernul liceal cu şcoli pregătitoare ataşate e ne-
c°itenit în descreştere. 

Absolvenţii şcolii elementare nu pot trece în 
ScOala secundară, dar dintre elevii şcolilor ele
mentare se poate alege, - înainte de a absolvi a-
C e s t grad de învăţămînt,—elementele apte pentru 
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a continua învăţămîntul secundar. Mecanismul 
triajului e diferit dela ţară Ia ţară, dar pretutin
deni el funcţionează după principiul selecţiei W' 
telectuale. Elevii distinşi sînt aleşi la vrîsta de 

11 — 12 ani,-în Germania Ia 9 ani,—prin concurs, 
examen sau recomandare a corpului didactic, 
şi trecuţi din şcoala elementară în şcoala secun
dară. Apoi, sistemul larg organizat al burselor in* 
tervine, într'o măsură disproporţionat mai mare 
decît !a noi, ca să ajute pe acei aleşi care, d'n 

cauza sărăciei, nu pot suporta cheltuelile învăţă" 
mîntul'.ii secundar. Astfel, în Franţa, Statul a a* 
cordat, în anul 1896,3,315 burse pentru internii11 

licee şi 1.636 burse în colegiile comunale. Nu cu
nosc numărul burselor acordate de Comune in 

acelaşi an. In Anglia, sistemul acordării burselor 
deşi e deosebit, e încă mai larg. Statul acorda 

subvenţii şcolilor secundare care primesc contro-
Iul lui, şi în schimb le obligă să primească un 
număr de bursieri recrutaţi din şcolile elementare-
Numărul bursierilor de fiecare şcoală variază dup 
suma subvenţiei primită dela Stat. Procedeul Sta' 
tului îl aplică în parte şi Comunele, —Londra,' 
special, într'o măsură foarte mare. Subvenţiile P 
care le acordă Statul englez pentru învăţâmîm 
secundar trec peste suma de 15,000,000 lei I 
an,—care sumă nu constitue decît o fracţie d' 
cheltuelile învăţămîntului secundar din Anglia-

Sistemul burselor vine şi la noi în ajutorul 
levilor distinşi şi săraci din învăţămîntul secUU 
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dar, dar în ce măsură! E drept că Statul francez 
?i cel englez au posibilitatea să acorde mai multe 
burse pentru învăţămîntul secundar, decît Statul 
nostru, dar totuşi disproporţia e prea mare. De 
fept Statul nostru nici nu face sacrificii băneşti 
Pn'n acordarea de burse pentru internatele secun
dare ; uneori chiar îi rămîne ceva, căci toată 
cheltuiala internatului, Statul o scoate din taxele 
s°lvenţilor,—rămînînd în seama Statului numai 
Plata corpului didactic. Astfel Statul nu face sa
crificii băneşti mai mari pentru şcolile secundare 
1,1 care întreţine pe bursierii lui distinşi şi săraci 
decît pentru şcolile secundare externate unde nu 
acordă burse. 

Desvoltarea învăţămîntului secundar a ridicat 
•fiulte obiecţii în ţara noastră. De ele nu ne vom 
^upa, dar constatăm că atitudinea Statului faţă 
c l e răspîndirea acestui învăţămînt la noi nu e favo-
ra°ilă. Introducerea taxelor şcolare în învăţămîn-
,u ' secundar, apoi majorarea acestor taxe; desfi-
'"{area claselor divizionare; transformări de gim-
11azii în şcoli de meserii; critici oficiale a unei prea 
r r i a r ' răspîndiri a învăţămîntului secundar ; încrimi-

ari ministeriale împotriva acestui învăţămînt ca au-
°r al plăgii funcţionarismului... toate aceste arată 

Statul socoate că învăţămîntul secundar e prea 
u | t desvoltat la noi. Un fapt mai caracteristic încă 
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în această privinţă este înfiinţarea Şcolilor Me
dii, inspirate vădit dela şcolile similare din Franţa 
şi din Germania, dar cu o originalitate foarte carac
teristică. Ele n'au fost create pentru a procura 
un învăţămînt primar superior, - aşa cum s'a în* 
tîmplat în Franţa, Germania şi Anglia (Ecoks 

primaires superieures, Mittelschulen, Higher p?1' 
mary Schools), — ci pentru a devia curentul se
cundar, găsit primejdios, în altă direcţie. In Apus 
aceste şcoli au un caracter de clasă: sînt de °" 
biceiu şcolile micii negustorimi; şi ajung din ce in 
ce mai mult să fie populate de fete. 

Astfel de şcoli sînt de obiceiu înfiinţate şi între
ţinute de Comune şi aparţin ramurii învăţămînt11* 
lui primar. La noi au fost înfiinţate de Stat, ?' 
aparţin, prin Director, ramurii primare a învăţa' 
mîntului, — căci sînt puse sub conducerea unui iti' 
stitutor; iar prin corpul lor didactic revin "a* 
muri secundare, căci obiectele se predau depr°' 
fesori licenţiaţi, plătiţi cu salarii de profesori se* 
cundari. Astfel Directorul e obligat prin lege s' 
aibă o diplomă academică inferioară în grad Pr° 
fesorilor,- subalternii lui. Clientela şcolară a aceŝ  
tor şcoli se recrutează din respinşii dela exame 

nele de admitere în gimnazii şi licee, iar ad1*1^ 
nistraţia lor centrală e dată Direcţiei Invătâmi'1 

tului secundar şi superior. 
Dacă aceste şcoli vor rămînea sau nu, rârf" 

viitorului să se pronunţe; felul organizării lor i"1 
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va rămînea desigur monumental în istoria des-
voItării învătămîntului nostru. 

Din datele statistice adunate de d. Arghirescu 
rezultă că intervenţia Statului în oprirea răspîndi-
r" învătămîntului secundar a dat roade efective, 
astfel din tabloul ce urmează se poate vedea e-
P°ca ascendentă şi cea descendentă a învăţămîn-
tului secundar public,—bine despărţite prin anul 
?colar 1899-1900. 

Elevi înscrişi în 

A 'iul şcolar 

1893—94 
1894- 95 
1895-1)6 
1896—97 
1897-98 
1898-1)9 
1899-9U0 

Numărul 
elevilor 

11.511 
12.538 
13.723 
15.2n2 
16.707 
15.575 
16 225 

gimnazii şi 

Anul şcolar 

189'.)-1900 
1900—1 
1901—2 
1902-3 
r903—i 
1901—5 
19H5—6 
1906-7 
1907—8 
1908-9 

licee 

Numărul 
elevilor 

1C..'225 
14.734 
14.123 
13 12.) 
12 178 
11.797 
11.618 
13.170 
13.459 
U.V82 

astfel din balanţa creşterii şi descreşterii nu
cului elevilor din şcolile secundare ale Sta-

pe un period de 17 ani abia avem un plus Si 
" e 1.171 . elevi, 
j \°i din cifrele date de d. Arghirescu asupra 

^tăntfntului secundar particular rezultă o scă-
15 



2 2 6 STUDII ŞI OBSERVAŢII ^ ^ _ _ _ _ ^ -

dere continuă a numărului elevilor, pe ultimii zec 
ani. In 1004 -1005 erau 2.732 elevi secundari p a r t ' " 
culari, iar în timp de cinci ani numărul lor s 
scoborît treptat pană la 1.037 în 1008-1909. ^ r 

nul trecut şcolar numărul lor a ajuns la 1800/' 
în care an, numărul elevilor din gimnaziile Ş1 

ceele Statului s'a ridicat pană la 13.000. Avem 
dar, pentru anul şcolar 1913-1014, 14.800 ele»™ 
de curs secundar, în total. * 

Pentru a vedea cît de joasă este această cit 
reprezentativă a răspîndirii învăţămîntului sec11 

dar în ţara noastră, să calculăm care ar trebui s 
fie numărul elevilor secundari Ia noi în rapor t c 

populaţia ţării, după proporţia ce există în f<eca . 
ţară din Apus între populaţia şcolară sectin"2 

şi numărul total al locuitorilor ei. 
Aflînd procentul pentru fiecare ţară în P a r ' 

şi aplicîndu-1 respectiv ţării noastre, putem s 

bili următoarele cifre ipotetice, dar foarte e'° 
vente: 

Papă proporţia Elevi eecui^Jl 

42.00J 
35.000 
25.000 

28.000 
30.00° 

57.000 

din Germania ar trebui să avem 
„ Prusia „ 
n * osen M „ „ „ 
„ Prusia Ori

entală 
„ Pomerania „ 
„ Mecklem-

burg-
Schwerin „ 
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ar trebui să avem 
II 11 II 1 

» M TI I 

I I I I " 1 

f i II 11 J1 

11 11 H f i 

40.000 
28.000 
27.000 
26.000 
23.000 
32.000 

44.000 

DupS proporţia Elevi secundari 

din Bavaria 
Franţa 
Anglia 
Belgia 
Ungaria 
Austria 
Bucovina 

în total 
„ Bucovina, 

numai po
pulaţia ro-
mînească „ „ „ „ 27.000 

•ată dar pe ce se întemeiază frica de o prea 
^are răspîndire a învăţămîntului secundar la noi. 
^întem şi în privinţa învăţămîntului secundar, caşi 
l t l privinţa celui primar, destul de jos în scara 
Qesvoltării acestui învăţămînt în ţările din Apus. 
|-hgă noi, Bucovina stă de trei ori mai bine 
* această privinţă, iar fraţii noştri subjugaţi 
fl|i această provincie au un învăţămînt secundar 
^•nînesc aproape de două ori mai desvoltat de-

c 't Romînii din Romînia liberă. 
'ar dacă antisemiţii voesc să-şi explice şi prin 

^ z e serioase şi obiective primejdia evreiască, a-
!,Unci să dea atenţie faptului că la cei 300.000 de 

Vrei din ţara noastră corespunde o populaţie 
^°'ară secundară de 2.256 elevi,-adică cît oşe-
"ne din populaţia şcolară secundară romîneaşcă 
*t* de 7.000.000 de Romîni. Dacă am imita pe 
^"eii din ţara noastră ar trebui să avem peste 
«•000 elevi de curs secundar. 
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Măsurile Statului nostru de a împiedeca ras-
pîndirea prea mare a învăţămîntului secundar^ 
fost prezentate adeseori ca măsuri preventive i 
potriva întinderii plăgii funcţionarismulai- ş1 

creării proletariatului intelectual. A trebuit bie 
nostru învăţămînt secundar să sufere şi aceas 
acuzaţie. Să lăsăm cifrele să-1 disculpe: 

In 1902-1903 numărul funcţionarilor Statului, c 
un salar dela 150 lei lunar în sus, era de 10J ' 
In 190S—1909 această cifră se rîdică la 14.304. 
iar în 1913 ea ajunge la 20.000. Aşa dar pe c"^ 
numărul populaţiei şcolare secundare scădea s 

stagna, numărul funcţionarilor Statului creştea ^ 
contenit. In zece ani numărul lor s'a dubla» 
sporind cu 10,000; iar numărul elevilor seţ 
dări din şcolile publice, în douăzeci de ant'^ 
bia a crescut cu o şeptime,—ajungînd dela U-5] ^ 
1893-1894 la 13.000 în 1913 -1914. Dacă pe W" 
cei 20.000 de funcţionari se mai adaogă v 

5.000 reprezentanţi ai profesiilor libere, ajun* 
la cifra de 25,000 profesionişti intelectuali-

Aşa dar, dacă şcoala secundară produce ^ 
toră de funcţionari şi de proletari intelec 
măcar aceşti 25,000 de funcţionari şi P r „ r 

nişti, — selectaţi prin salarii ridicate şi ocupat" u, 
tabt'Ie,—ar trebui să fi trecut prin liceu. Din ^ 
loul care urmează reiesă însă că nici jumătat 
ei n'au absolvit cursurile liceale: 
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Tabloul bacalaureaţilor şi absolvenţilor de liceu 

ANII 

3 C 
^ a u 

'2.2; o 
S o = 

>-i 2 
h l 8 * 

18C.8—18î)7 
1807—1902 
1902—1912 

6.39 2 
3.196 
7.642 

17.239 

C93 
300 
730 

r.99 
2'.!6 
612 

1.723 1.607 

3no/0 

20°/o 
10»|O 

t . f t ° a 
53/E *Z .2 

3.500 
2.080 
5.770 

11.350 

Qnd după 44 de ani de organizare a Şcolii 
S e cundare abia putem avea în raidurile noastre 

'•350 de cetăţeni cu o cultură liceală ne putem 
Pjînge că liceele produc prea mult, că ne ame-

u,ţă cu supraproducţie de funcţionari inutili şi 
5 proletari intelectuali? Ce nivel cultural poate 

S a aibă o ţară în care din 7.000.000 de locuitori 
nUtnai 11.350 au trecut prin liceu ? 

^ar nu numai că liceele noastre nu sufăr de 
uPraproducţie, ele nu pot produce nici elemen
t e necesare pentru şcolile speciale superioare 
are-şi recrutează clientela şcolară dintre absol-

|.eiltii a opt clase de liceu. Acesta e cazul cu Şco-
e Militare superioare, care, deşi după lege trebue 

/? Primească numai absolvenţi cu opt clase liceale, 
| n t silite să primească în fiecare an tot mai mulţi 

«levj 
'atj 

1 de liceu cu şapte sau chiar cu şase clase. 
u n tablou convingător : 



Lkeişti absorbiţi de şcolile militare 

1911 

Şcoli 

Şc. de Infanterie 
ijc. do Cavalerie 
Şe. dd Artilerie 

Total 

00 fc-. «s 

B g fl 

72 
12 
45 

129 

75 
13 
24 

115 

33 
6 

38 

=3 

O 

H 

.282 

1912 

s 
a 
0 

41 
6 

44 

91 

0 

84 
23 
44 

151 

0 
3 
0 

23 
8 

31 

0 

272 

1913 

3 
'O 

69 
10 
72 

151 

3 

91 
li» 
62 

172 

a 
a 
0 

125 
9 

134 

"3 
0 

457 

10 
o; 
O 
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Pe cînd însă liceele nu pot răspunde Ja nevo-
'le culturale ale ţării şi la cererile şcolilor supe-
r'oare speciale, Statul continuă să păstreze faţă 
^e învăţămîntul secundar aceiaşi atitudine ostilă 
ca faţă de o instituţie producătoare de elemente 
Primejdioase şi subversive. 

In anii din urmă, Statul nostru a dat o deose
bită a'enţie desvoltării învăţămîntului profesional, 
a cărui însemnătate fără îndoială că nimeni nu o 
Poate contesta. Ceiace însă arată o concepţie gre-
?'tă este faptul că solicitudinea Statului pentru în-
vaţămîntul profesional se manifestă adeseori ca o 
facţiune împotriva prea marii răspîndiri a învă-
Wmîntului secundar. Prefacerea mai multor gim
nazii în şcoli de meserii, şi prefacerea lor din 
"ou în şcoli secundare sînt experienţi dăună
toare pentru propăşirea ambelor acestor ramuri 
" e învăţămînt. Introducerea obiectelor cu un ca
r t e r practic şi utilitar în programele unor licee 

Slr)t deasemenea începuturi de încălcări foarte pri
mejdioase pentru domeniul învăţămîntului secun-
far; ele dovedesc că este încă destulă confuzie 
^ Pătrunderea rolurilor deosebitelor ramuri de 
ît,văţămînt. 

_ Următorul tablou arată cum Statul respinge din 
S'irinaziile şi liceele sale pe cei care bat la uşa 
vcolii secundare într'o proporţie extraordinar de 

a r e, fără să le ofere în schimb alte şcoli, de 
căror absolvenţi ţara de asemenea are cea mai 

agentă nevoe. 



înscrierile în şcolile secundare din Sept. 1913, pentru ci. I. 

Gimnazii şi Licee Cereri de înscriere Respinşi Procentul celor respinşi 

Bucureşti 
Iaşi 
Craiova 
Tg. Jiu 
C. Lung 
Toată ţara 

1.095 
419 
323 
164 
108 

4.905 

f.15 
188 
1(51 

96 
45 

1.749 

49<Yo 
45°/o 
5(i»/0 

59»/, 
4 V/o 
36°/„ 

Seminarii Cereri de înscriere Respinşi Procentul celor respinşi 

Bucureşti 
Toată ţara 

454 
997 

402 
848 

890/0 
84°Jo 

Şc. sup de meserii Cereri de înscriere Respinşi Procentnl celor respinşi 

\ 

Bucureşti 
laşi 
ToaAă. V>vra 

\ 

279 
60 

M o 

220 
4< 

263 

78°|o 
ft5°|„ 
76°|o 
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După cum se vede din tabloul de mai sus, 
foarte mulţi elevi care vor să se înscrie în şco
lile secundare sînt respinşi din şcolile Statului, 
Şi nu pot fi primiţi, tot din cauză de lipsă de lo
curi, nici în alte categorii de şcoli, cum sînt de 
Pildă Seminariile şi Şcolile de Meserii superioare. 
Cu toate acestea, ţara are încă mare nevoe şi de 
absolvenţi de liceu şi de tineri care au făcut Se-
minariul, şi de cei eşiţi din Şcolile de Meserii su
perioare. Contradicţia între interesele ţării şi în
tre eficacitatea intervenţiei Statului apare evi
dentă. 

Dar atitudinea Statului faţă de interesul obştesc 
al răspîndirii în cît mai mare măsură a învăţămîn-
tului secundar pare provocată nu atît de o imposibi
litate materială, cît mai ales dintr'o prejudecată 
neverificată şi foarte răspîndită chiar în cercurile 
noastre didactice. Pare că s'au luat chiar măsuri 
de apărare împotriva răspîndirii învăţămîntului se
cundar ca împotriva unei nenorociri care ne a-
'tteninţă. S'a hotărît prin lege că nici o şcoală 
secundară nu se poate înfiinţa fără o lege spe
cială. Şi în adevăr, deşi nevoia de înfiinţări de 
Şcoli secundare e dovedită îndeajuns de acei a-
Proape 2000 de copii întorşi îndărăt dela uşa 
Şcolii secundare, la începutul fiecărui an şcolar, 
totuşi de mulţi ani s'a oprit chiar şi înfiinţarea 
"e clase divizionare. 



Răspîndirea şcolilor secundare în Prusia dela 1835—1905 

Anul 

1835 
1855 
1875 
1885 
1895 
1905 

Sumele 
creşterilor 

Gymnaslen 

112 
124 
228 
259 
275 
824 

+ 212 

Pro-
Gymnasien 

24 
28 
33 
38 
45 
39 

+ 15 

Real-
Gymnasien 

(12) 
(54) 
80 
89 
86 

100 

+ 88 

Real-Pro-
Gymnasien 

... 
91 
86 
74 
27 

— 64 

Oljer-
Renl-

Schalen 

14 
U 
50 

+ 36 

Rcal-
Schuleu 

17 
36 
73 
158 

+ 141 

Totalul 
ere .terilor 

+ 492 

Tot;.] Ul 
scăderilor 

— 64 
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In alte ţări, în care cultura e mai răspîndită decît 
la noi, Statul se arată mai generos faţă de Şcoala 
secundară decît Statul nostru. Tabloul de pe pa
gina precedentă arată situaţia din Prusia pe o se
rie de 70 de ani. Progresia crescîndă a şcolilor 
secundare cu şase şi cu nouă ani de studiu e 
evidentă. 

Numărul elevilor în anul şcolar 18Q8 —1899 se 
urca Ia 83.272 în Gymnasien şi la 27.232 în 
Real-Schulen, adică 110,504 elevi de curs se
cundar în ambele categorii de şcoli. Numărul total 
al elevilor din toate şcolile secundare din Pru
sia ajunge la 236,000 în 1912, iar numărul şcoli
lor la 863. Cu ce corespund aceste cifre în 
tara noastră ? Cu toate că Romînia, în privinţa 
numărului locuitorilor corespunde unei şeptimi din 
Prusia, totuşi disproporţia e monstruoasă. 

Tablouri similare ar putea ilustra o aceiaşi situa
ţie în Franţa şi mai accentuat încă în Anglia şi în 
Statele-Unite, unde numărul elevilor de curs secun
dar se urcă la 600,000. Nu credem însă că este 
levoe să mai punem statistica la contribuţie pen
tru a dovedi starea de întîrziare în care se află 
desvoltarea învăţămîntului secundar la noi. 

Dar dacă Statul a luat măsuri împotriva „răs-
Pîndirii prea mari" a învăţămîntului nostru secun
dar, a căutat cel puţin să-i îmbunătăţească calita
tea? 
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Nimeni nu se poate îndoi vreodată că un Stat 
poate urmări slăbirea instituţiilor ţării pe care o 
conduce; şi deci, a priori, şi Statul nostru a a-
rătat totdeauna cea mai vie solicitudine pentru îm
bunătăţirea învăţămîntului nostru secundar : 

1) L-a centralizat într'un aşa grad încît a ani
hilat cu desăvîrşire categoria Directorului,—'factor 
pe a cărei libertate de mişcare şi de iniţiativă se razi" 
ăm întregul mers al şcolii secundare, în ţările din A" 
pus. De aceia nici n'a căutat să introducă norme 
de selecţionare a acestui element de o importanţa 
atît de decisivă în propăşirea Şcolii noastre se
cundare. In cele mai multe cazuri Directorul se
cundar e un fel de intendent al şcolii; un om al 
Statului, răspunzător de arhive şi de local. E itt' 
ventat ori dat afară fără nici o normă. Ridica
rea lui la acest grad nu implică nici distincţii cul
turale, nici prestigiu moral. Autoritatea lui îrrtre 

colegi e nulă; prezenţa lui între ei, foarte adese
ori, în silă tolerată. Faţă de autoritatea centrală e 
cu desăvîrşire şters; e menit numai să primească 
ordine şi să raporteze. Direcţia e o însărcinare 
care aproape atinge demnitatea omenească a a ' 
celui care o acceptă. 

Iată cum caracterizează cu amărăciune şi sfia' 
unul din această categorie a umiliţilor, - într'un Ra' 
port către Minister,—soarta Directorului: 

„Mersul bun al şcoalei s'ar îndrepta şi prin 
„mai puţină centralizare a afacerilor şcolare. N 
„se poate vedea şi conduce totul dela centru» 



INVATĂMINTUL SECUNDAU 2 3 7 

„iar cînd ştii că toate dela centru pornesc, atunci 
„nu mai ai curajul să mai încerci nimica singur". 

2) A împrăştiat- corpul didactic secundar, în
locuind principiul catedrei cu acel mai economi
cos al oarelor. Azi profesorii se angajează cu 
ceasul. Statul nu dispune de şcoli secundare cu 
catedre, ci de oare libere de închiriat. Pentru cel 
angajat i se fixează un maximum şi un minimum 
de oare de muncă pe săptămînă, pe care e dator 
să le facă oriunde şi, în multe cazuri, indiferent 
de obiectul la care s'a abilitat. 

Principiul individualităţii şcolii, al unităţii cla
sei, al educaţiei elevilor nu trag în cumpănă : 
Statul e patronul, şi el vrea ca oarele de muncă 
din fabrica lui şcolară să fie făcute. 

Ca toţi patronii care făuresc norme morale de 
conduită pentru lucrătorii lor din fabrici, Statul nos
tru a editat şi el un cod moral pentru profesori: 
Profesoratul nu e o carieră; e un apostolat,— 
Profesorii sînt un fel de apostoli moderni anga
jaţi cu ceasul pe timp de 30 de ani. Cum însă 
apostolii au fost totdeauna rari, —însuşi Hristos 
abia a găsit o duzină, şi încă unul din ei 1-a tră
dat,—nici un Stat nu se poate sprijini pe apostoli 
Pentru organizarea solidă a instituţiilor profane. 

Platforma apostolatului a găsit mulţi teoreteci-
ani între membrii corpului didactic de toate gra-
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dele, şi a ajuns acum un loc comun indispensa
bil în orice Raport oficial. Practica apostolatului 
însă nu pare,—după opiniunea corpului profeso
ral însuşi,—să fie prea răspîndită. 

In anul 1907, Ministerul Instrucţiunii Publice s'a 
adresat Corpului didactic secundar pentru a-I con
sulta asupra problemei educaţiunii morale în Şcoala 
secundară. La circulara trimeasă de Minister au 

răspuns 197 profesori şi directori secundari, pf"1 

197 memorii; unele memorii cuprind păreri f°r' 
mulate după lungi discuţiuni în Cercuri de profe
sori : cum e cazul cu memoriul Cercului Didactic 
din Bucureşti. Toate aceste memorii formează o 
groasă colecţie care se păstrează de Minister. ' n ' 
tr'un foarte interesant Raport către fostul min|S" 
tru Haret, d. O. Arghirescu transcrie multe Ş1 

lungi extrase din aceste caracteristice mem°rl1' 
pentru a documenta starea sufletească a corpu
lui didactic secundar. 

Dacă s'ar fi luat drept bune cele afirmate de 
marea majoritate a acestor memorii, în privinţa 
stării morale a profesorilor secundari,—profesoa
rele secundare au fost încă mai drastice în Pr°' 
pria lor apreciare despre ele însele,—Minister" 
ar fi trebuit să închidă şcolile secundare ca acte' 
vărate localuri primejdioase societăţii. Din ferici 
însă profesorii nu sînt atît de negri cum s'ait z 
grăvit singuri. Dar dacă aceste memorii nu a^ 
valoarea unor constatări obiective, ele docume 
tează în schimb foarte bogat simplismul atît 
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des supărător şi de caracteristic în judecata ma
sei corpului didactic de toate gradele. 

Fiecare meserie lasă o cută caracteristică în su
fletul celor care o profesează cu exclusivism măr
ginit; infantilismul grav este primejdia care ame
ninţă profesoratul. D. Arghirescu dă următoarea 
explicaţie acestei reduceri sufleteşti, la care sînt 
expuşi profesorii: 

„Obiceiul profesional de a simplifica realitatea 
»şi de a o privi succesiv numai din cîte un sin-
«gur punct de vedere, pentru a o face de înţe-
>.les de mintea elevilor, dă spiritului dăscălesc 
„înclinări unilaterale pe care le păstrează şi în a-
«fară de clasă. Sforţarea ce o facem cu copiii 
..pentru a le arăta lumea cum trebue să fie, iar 
«nu cum este, ne face s'o uităm, şi apoi ne sur
prinde şi ne dă amărăciuni eînd ne izbim de 
«brutalitatea realităţii". 

Ceia ce caracterizează starea sufletească gene
rală din memorii este un dogmatism suficient, u-
nit uneori cu regrete romantice după trecut şi cu 
Un pesimism cînd acru cînd amar pentru starea 
din prezent. 

„Soluţiuni simpliste, cum spune d. Arghirescu, 
«propovăduite cu o extraordinară încredere îne-
«ficacitatea lor de a înlătura rele complexe şi a-
•dînci", abundă în aceste memorii. 

«Profesorii noştri au uitat în mare parte că pro
fesoratul e un sacerdoţiu", spune într'un memo-
r'u unul dintre laudatores temporls acti; „Fon-
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dul moral al împlinirii datoriei noastre în mod 
conştiincios ne lipseşte", ne spune un altul; „P r 0 " 
fesorii care trăesc izolaţi, fără relaţiuni întinse sîn* 
cei mai corecţi", afirmă—fără nici o îndoială- un 
fel de anachoret didactic, în lungul său memo
riu ; iar altul foarte sever faţă de colegii Iui con
stată şi propune : „Fiindcă profesorul de pană azi 
nu şi-a înţeles menirea şi nu şi-a iubit profesiU' 
nea, singura vină fiind a lui, trebue schimbat su
fletul său, dacă nu voeşte a se schimba şcoala'-

Unii, prea zeloşi de puritatea apostolatului di
dactic afirmă, cum spune d. Arghirescu, „că pi-0' 
fesoratul cu 12 oare pe săptămînă ar fi incom
patibil cu orice altă activitate socială" ; iar alt1' 
încrucişează lancea cu atita impetuozitate împ0' 
triva politicii încît, după cum remarcă d. Arg"1' 
rescu, „ar trebui să se conchidă nici mai mu" 
nici mai puţin decît la ridicarea drepturilor cetă
ţeneşti la toţi profesorii". 

Categoria acestor ultimi cavaleri sans peur tit 
reproche ar descreţi în adevăr frunţile aplecate 
pe gravele pagini ale memoriilor, dacă un alt sen' 
timent n-ar fi provocat de nesinceritatea lor, cînd 
numele protestatorilor sînt prea cunoscute,- c a C 

ţara noastră este mică. 
Din această ultimă categorie se recrutează aşa 

zişii „oameni ai şcolii", o nomenclatură care a-
rată complectul lor indiferentism faţă de partidele 
politice sub care sînt dispuşi să colaboreze P 
rînd, căci, —de oarece un partid apolitic nu pOat 
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conduce învăţămîntul declt în perioada lui de gu
vernare, - din punct de vedere al intereselor şco-
tare toate partidele sînt egale. Aceştia sînt, de 
obicei, „fanaticii" învâţămîntului; ei se „sacrifică" 
Pe altarul Şcoalei şi sînt gata oricînd să accepte, -
căci totdeauna li se propune, — cîte trei şi patru 
°ficiidela Onor. Ministerul de Instrucţie,—fie chiar 
?' în oraşe deosebite, dacă principiul că munca 
*rebueşte totdeauna plătită nu e încălcat de „poli-
"ciani." Apoi, guvernele sînt trecătoare, iar inte
nsele Şcoalei sînt permanente, şi e lucru ştiut că 
J'umai continuitatea poate da roade în învăţămînt. 

entruce „oamenii şcoalei" s'ar schimba din ofi-
C|''e lor odată cu guvernele ? Unul din ei a pro-
j^s în memoriul său ca, prin excepţie, Ministrul de 
^strucţie să fie numit pe viaţă, - poate ar fi pro-

^ s şi nemurirea lui dacă aceasta ar fi posibil. 

adevăraţii factori de progres ai oricărei ra-
U r ' de învăţămînt sînt oamenii întregi, nu „oa-
ettiişcoalei" nici „apostolii", -ci oamenii complecţi 
? r e înţeleg rostul vieţii întregi, în care întră şi 
lata cetăţenească cu resorturile politice ale or-

^lismului ei. Pentru această viaţă politică a ţă-
'!' - care pretutindeni şi fatal trebue să se pre-
^ n t e sub formă de lupte între partide organizate, 
lă Profesorii sînt chemaţi să formeze pe viitorii ce-

•etl' ai Statului. Viaţa politică are totdeauna un 
16 
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Înţeles istoric, şi acei care educă tinerimea sînt da 
•tori cei dintăi să-1 priceapă. Dacă lipsa de i'''e' 
res în luptele politice e o deserţiune cetăţc 
nească, apoi negarea importanţei cetăţeneşti 
acestor lupte, precum şi desgustui ce-1 profess2" 
ză,—ca semn de distincţie intelectuală, - mulţi diA" 
ire profesori-sînt o dovadă de multe Iipsur 
sufleteşti. A pricepe viaţa din jurul tău şi a '"' 
parte Ja luptele ei este o datorie şi un mijloc o 
a lărgi orizonturile propriei tale vieţi. Ascetism 
politic de rază scurtă al corpului didactic, aŞ 
cum reiesă din memoriile profesorilor trimese M' 
nisterului în 1907, arata o personalitate omeneas^ 
săracă, o vedere îngustă. Cuvintele „hidră", «^ 
lima" aplicate de profesori luptelor politice a ^ 
vieţii cetăţeneşti, în memorii cu pretenţii de a n ^ 
liză obiectivă a faptelor, arată cîtă lipsă de c° . 
prehenziune a fenomenelor sociale există în SIt1 

corpului didactic. 

Fără îndoială că modul strimt şi uşor in L ^ 
în general, memoriile din 1007 răspund unor c e 

tiuni attt de complexe şi de însemnate arată 
oase neajunsuri ale corpului educatorilor noŞ 

Unde stau răspunderile? ^ 
Pentru propăşirea morală şi intelectuală a 

pului didactic de toate gradele sînt răspunză'0 

în primul rînd, Universităţile noastre. Ele foM1 
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profesorii, şi ele trebue să dea înaltele exemple. 
Sînt oare Universităţile noastre la înălţime ? 
Polemicile urmate, în anii din urmă, între unii 

din membrii Universităţilor noastre, au desvăluit 
lucruri destul de dureroase, caic ating adînc pres
tigiul Universităţilor şi eficacitatea lor culturală. 

Măcar Universităţile ar trebui să aibă vigoarea 
sufletească ce isvoreşte dintr'o morală neimpusă 
de sancţiunea autorităţii legale; şi acest exemplu 
•a voit să-1 dea Statul cînd le-a acordat autono
mie. Rezultatul ? Universităţile noastre sînt azi 
filai bine înzestrate decît în trecut; profesorii lor 
filai bine plătiţi; sufletul Universităţii însă ? Se 
Poate afirma că s'a ridicat ? 

Poate nicăeri rolul instituţiilor de înaltă cultură 
fi'ar fi mai binefăcător decît Ia noi. Avem nevoe 
^e lumină, de multă lumină; de lumină dătătoare 
*te viaţă, sub razele căreia deşertul să rodească. 

A nu critica neajunsurile organizării instituţii
lor e o atitudine recomandată de înţelepţii ad-hoc; 
* critica însă e a crede în progres. Numai Bu-
fiul Creator a rămas mulţumit de ceia ce-a creat 
ltl şase zile şi apoi şi-a luat repaos; noi oame-
ni' trebue să nu fim niciodată mulţumiţi de pro
dusul slabelor noastre puteri, şi să muncim fără 
Preget. Rareori entuziasmul aduce victorii, mai 
n'ciodată însă perseverenţa şi tenacitatea nu su-
^ r infringed. 



Scriitori engleji despre Rotnîni 

In cele ce urmează vom da,-înordine crono
logică şi aproape în cadrul restrîns al unei sim* 
ple bibliografii,—titlul cărţilor şi numele scriitor'"" 
lor engleji care au fost prin ţara noastră şi-aU 

scris despre noi ceia ce au văzut singuri. Vo^1 

indica şi paginile unde sînt cuprinse observaţi''e 

lor referitoare la ţara noastră, şi uneori voifl 
reproduce scurte citaţii din ei, ca îndrumări p e n ' 
tru cetitori. Nu sînt turişti, cum poate sîntem î"' 
clinaţi a crede ; cei mai mulţi sînt profesionist'» 
— oameni care călătoresc anume ca să studieze p 1 ' 
locuri şi moravuri spre a Ie face cunoscute conce
tăţenilor lor pentru consideraţii practice, nu p e n ' 
tru simplul sport al curiozităţii. Nici într'o \aî 

nu s'a desvoltat atît de mult acest gen de litera 
tură ca în Anglia ; şi poate nici un popor n 

are simţul observaţiei atît de precis, de just ş1 a 

concret ca cel englez. . 
înainte de a începe relaţii comerciale cu o P ' 

Englejii au căutat întăiu să o cunoască sub c 

mai multe raporturi: călătorii au fost pionierii» 
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pionieri totdeauna conştienţi de rolul lor. Ii gă
sim trecînd pană şi cu aparate ca să măsoarelon-
gitudinea şi latitudinea locurilor. 

Cele mai vechi descrieri ale călătorilor engleji 
Prin Moldova şi Muntenia se găsesc în renumi
tele colecţii de navigaţii şi călătorii: Richard Hak-
l l ,yt*) (înt. ed. 1589), şi Purchas His Pilgriraes 
wit. ed. 1613),—apărute în numeroase ediţii. 
J(,hu Newbcrie, Parch. His Pilgr.,ed. 1625, vol. II., 

P. 1410; 1420- 1. Trece prin Wallachia şi Bug-
dania şi se opreşte prin oraşele Mus, Yas, Fal
len. Descrie îmbrăcămintea locuitorilor.—Anul 
1582. 

^ n r y Austell, Rich. HakL, ed. 1598, vol. II., p. 
196. Se opreşte în Yas, oraşul principal al Bog-
daniei, unde e primit curtenitor de Peter Vay-
voda. Trece prin Stepanitze, Zotschen.—Anul 
1586. 

In.) In această colecţia se găseşte şi călătoria călugăru-
?.

1 francez W. de Ruhruquis, în Răsărit, în 1SÎ63, la p. 93 
J'"1'*»., vol. I.—Se vorbeşte aici de „Valakia ţara lui Asan
ai "> de Blaci ori Vlachi ori „Cangl« care se scoboară 
p a Romani" (p. 111).—Călătoria aceasta se găseşte şi în 
lto??ha.<! His Pilgrimes, pt. 3 ; şi în colecţia lui Pinkerton, 

6 \fl colecţia lui John Ilaris, 1705, so găseşte în voi.,II., 
i n , 6 2: „Călătoria părintelui Averii în Moldavia". El a stat 
iui ş ' 0 P ' z " e SÎ a a v u * ° întîlnire cu Constantin Canto-
{̂ •—In acelaşi voi. p. 213, se găseşte călătoria lui Spă-

. Milescu, în China. 
vJ" BaMuytus Posthumus (19061, vol. 111., p. 461, se 
f<J "e$to do călătoria lui Martin Braniovious de Biezer-
l6Qra> ambasadorul Poloniei în Tari aria, prin Moldova, în 

• t i troce prin laşi ori Stepanovztia. 
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William Hareborne, Rich. Hakl., ed. 1598, voU 
11, p. 289. Trece prin Valachia şi în Moldavia 
e primit de A?fcr, prinţul ţării, de profesie gr e C ' 
cu care încheie ştiutul tratat comercial.—AnU' 
1588. 

Captainc John Smith, The true Travels, Adven
tures and Observations in Europe, Assia, 4/" 
frica and America, London, Thomas Slater» 
1630, pp. 18-23. Se luptă, împreună cu alţi zece 
Engleji, împotriva Tătarilor, la Rottenton (1602)» 
un pas în Transilvania, pe valea Oltului. Făcef. 
parte din armata lui Sigismund Batori. Tovarăş" 
lui cad în luptă ; el e găsit pe cîmpul de b ă ' 
taie, rănit. 

William Lithgow, The totali Discourse of *" 
rare Adventures, and painefull peregrination 
of long nineteane years traveles... London, N' 
cholas Okes, 1632 (int. ed. 1614), pp. 416-41»-
Spune că ţăranii din Transilvania vorbesc lat'n^ 
populară. A stat 15 zile în Moldova ; laudă ° 
pitalitatea oamenilor de acolo. . 

Edward Browne, A. Brief Account of TraV 
in Hungaria, Servia, Bulgaria, Macedonia, i "• 
saly, Austria, Syria, Corinthia, Carniola, Frl1 

London, 1673. Alte ediţii engleze au apărut 
1677 şi 1685. O traducere franceză a apăru* ' 
1677 la Paris. Numai această traducere se S 
seşte la Biblioteca Academiei Romîne. Din ea 
vede că autorul era: „Medecin du College 
Londre, un des Membres de la Societe R°y 
et Medecin ordinaire du Roy de Ia Grande P 
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tagne". El descrie amănunţit minele din Unga
ria. La p. 166 [tr. fr.]: „ Unitarii trăesc în Un
garia de Sus, în partea Transilvaniei, şi se 
spune că toţi vorbesc în general latineşte". 

Edmund ChishuH Travels in Turkey and back 
to England, London, W. Bowyer, 1747, p. 72 : 
••O călătorie prin Walachia, Transilvania... în 
1702" ; vezi pp. 77 86: în Bucurest e oaspe
tele lui Joannes Constantinus Bassarabas, prin
ţul Walachiei. Laudă pe prinţ şi pe Constan
tinus Cantacuzenus Stolnichus pentru inteligenţa 
Şi iubirea lor de cultură. A fost şi prin Cotro-
chan, Tergovist, Rukar. 

*ir James Porter. Turkey... from the journals 
and correspondence of Sir James Porter, Lon
don, Hurst and Blackett, 1854. La p. 375 e o 
scrisoare din 1762, în care se face descrierea 
trecerii lui Sir James Porter cu suita lui prin Mol
dova. Au stat mai multe zile în Galatz şi Jassy. 
Vorbeşte de vanitatea grecească şi de mizeria o-
raşelor. In suită era şi Ioseph Boscowich, de la 
Comp. de Jesus, care îşi scrie impresiile din că
lătoria aceasta. El a scris în limba italiană şi ma
nuscrisul a fost tradus în franţuzeşte în 1772,— 
*-f. R. p. Joseph Bosi'owicb, Journal d'un vo
yage de Constantinople en Pologne, Laussanne, 
Qrasset, 1772, pp. 175-310. 

l"- Lord Baltimore, A tour to the East, in the 
years 1763 and 1764... London, W. Richardson 

1 ?67, p. 127, şi urm. Trece, în 1764, prin Walla-
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chia şi Moldavia. Vorbeşte de Galatz, Birlatt> 
Jassy, care e podit cu scînduri şi are case ca 
de sat. Povesteşte cum a dormit într'un bordeiu 
acoperit cu stuh, în Iaşi, şi pe la miezul nopt" 
o vacă a spart acoperişul şi şi-a vîrît capul deasU' 
pra patului lui. Prinţul ţării tocmai fusese mazi
lit şi altul încă nu venise în loc. 

Elizabeth Lady Craven, A journey through tne 

Crimea to Constantinople... in the year 17°°' 
London, G. G. J. and Robinson, 1789, pp. 3 ° 2 

-315. Două scrisori datate din Buccorest. In a 

doua: „Această frumoasă ţară, al cărei pămîn 
şi climat produc toate cu îmbelşugare, estepr"1 

capriciul soartei sub o putere care stoarce Pe 

locuitorii ei fără milă... silind adesea pe nenoro
ciţii Walahi să fugă în munţi". Cartea a fost tra
dusă în limba franceză de Guedon de Berchere> 
1789, Paris. 

Robert Townson, Travels in Hungary... in 1' 
London, G. G. and |. Robinson, 1797, pp. 252-
257. Vorbeşte despre caracterul VallachiloT Ş 
despre nesupunerea Pope-Wov. Aminteşte ş1 

revoluţia din 1785 ca să dovedească caracter 
sălbatec al Valachilor şi preoţilor lor. Se ve 
că isvoarele sînt ungureşti. 

W. Eton, A survey o} the Turkish Emp^e"[ 
London, T. Cadell, 1798, pp..297-301 : »LocUg 
itorii Moldovei şi Walachiei sînt mai apăsaţi 
cît oricare alt popor din Imperiu; ei nu ar P 
tea suporta aşa stoarceri dacă pămîntul lor nu a 
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extraordinar de fertil". In 1778 era în Galatz, 
unde a fost martur la o panică a populaţiei, la 
zvonul că „vin Turcii". Cartea a fost tradusă în 
franţuzeşte de C. Lefebure, 1799, Paris. 

John Jackson, Journey from India towards En
gland in the year 1797, through Curdistan.... 
Wallachia, Transylvania, London, T. Cadell and 
W. Davies, 1799, pp. 258-261 : „Wallachia are 
în general pămînt bogat". A stat în Bukarest: 
„E multă intrigă în clasele superioare". 

William Wittman, Travels in Turkey, during 
the years, 1799, 1800 and 1801..., London, Ric
hard Philipps, 1803, pp. 463-476. Trece prin 
Georgival, Boucharest, Galatz, Borlat, Yassi, 
Borda/heen, Dorhove: „Evreii sînt foarte nu
meroşi în toate părţile ţării". Vorbeşte de pa
nica provocată de zvonul venirii lui Pafwan 
Oglou. 

William Hunter, Travels through France, Tur
key ad Hungary to Vienna in 1792... London, 
J. White, 1803, vol. I., scrisoarea XVIII, datată 
din Galatz; şi scrisoarea XIX, datată din Bucho-
rest.—Voi. II., scrisoarea XX, datată din Bucha
rest; şi scrisoarea XXI, datată din Turnul Roş. 
Toate din anul 1792. Spune că a stat cîtva 
timp în Fokshan unde a cunoscut pe guverna
torul Moldovei, un om călătorit prin ţări străine 
care vorbea fluent italieneşte. Despre Moldova 
Şi Valachia : „In această nenorocită ţară, poporul 
« degradat mai prejos de nivelul obişnuit al ser-
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vituţii, şi cea mai nedreaptă şi odioasă parte a 
sistemului feudal e îngăduită să-şi păstreze forma 
ei primitivă. Boyar-W formează nobleţă, ori mai 
curînd sînt stăpînii pămîntului acestei ţări. Ei au 
mare putere, de care fac o foarte rea întrebu
inţare... sînt în general dedaţi la cabale şi ' l 1 ' 
trigi împotriva prinţului de pe tron... Toţi 00" 
yar-ii bogaţi stau iarna în Buchorest şi mulţi 
dintre ei trăesc în mare îmbelşugare şi lux". ' n 

alt loc: „Speranţa lor [a boyar-ilor] de a pune 

mîna pe guvernul ţării este un neîncetat îndemn 
al ambiţiei şi estorcării lor". 

Thomas Thornton, The present state of Turkey* 
...together with the geographical, political and 
civil state of the principalities of Moldavia 
and Wallachia, London, Joseph Mawman, 1809 
[întăia ed. 1808], vol. II., pp. 297-428. Spune 
că relaţiile între boyar-i şi ţărani îs ca între cu
ceritori şi cuceriţi: „Ţăranii se numesc ei sin
guri rumân ori roman, cuvinte prin care se deo
sebesc totodată ca inferiori faţă de boyar-i saU 
nobili". In privinţa Grecilor din ţările romîneşt'• 
„Grecul, care Ia Constantinopol provoacă mi'a 

şi dispreţ, îţi produce desgust şi oroare în Ba\ 
karest şi Yassy". Are impresia că : „Grecii ş-
cu boyar-u formează o clasă deosebită, prin na
ţionalitate, de ţărani". Iarăşi: „Boyar-ii afirmă ca 
ei sînt de o rasă deosebită de popor". In Prl* 
vinţa culturii claselor superioare: „Trîndăvia Ş' 
vanitatea au introdus şi stabilit obiceiul, în c a " 
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pifalele ambelor principate, de a petrece dimi
neaţa Ia palatul prinţului. Grecii şi boyar-\\, fie 
în slujbe sau nu, se îngrămădesc la Curte şi îm-
plu golul vieţii lor cu conversaţii lipsite de in
teres, şi cu stîngacea îngîmfare de importanţa 
lor". Cartea a fost tradusă în franţuzeşte de De 
Sance, 1812, Paris. 

William Martin-Leake, Researches in Greece, 
London, John Booth, 1814, pp. 361 — 402. Vor
beşte numai de Wallachii din Sudul Dunării. 
Dă o lungă listă de cuvinte romîneşti cu tran
scrierea pronunţării, cu traducerea în limba en
gleză, şi cu corespondentul lor latin, pentru a în
vedera latinitatea limbii. 

Edward Daniel Clarke, Travels in various coun
tries of Europe, Assia and Affrica... London, 
1810-1823. Vezi vol. din 1816, Part. II., Sec. 3, 
pp. 525-735. In 1802 trece prin Giurdzgio, 
Bukorest, Piteşti, Corte d'Argish şi face descri
erea Walachiei între pp. 576—598. Călătoria îm
preună cu ambasadorul Porţii la Paris şi cu ei 
venea şi prinţul Murâzi dela Constantinopol să 
înlocuiască pe predecesorul Iui detronat. Despre 
sistemul de guvernămînt al Wallachiei spune, Ia 
p. 581: „Fiind un sistem de hoţie şi de corup
ţie, uşor se poate închipui ce atracţii are capi
tala Walachiei pentru Greci şi Evrei. Ţăranii, 
după cum îşi poate închipui oricine, sînt despo
iaţi de cel mai necesar lucru pe care îl au, şi 
întreaga populaţie e redusă la cel mai jos nivel 
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de servitute. Cu toate acestea, în mijlocul neno
rocirii lor, trăind în bordee de pămînt, acope' 
rite cu stuh, fără o singură înlesnire a vieţu> 
Walachti totdeauna ni s'au părut veseli... N1" 
mic nu ni s-a părut aşa de interesant ca limba. 
Nu-i deajuns să spui că e de aproape înrudita 
cu latina ; din multe puncte de vedere este chiar 
latină". In tovărăşia Iui Clarke erau mai mulţi 
membri ai Universităţii din Cambridge, colegi de 
ai Iui. 

Richard Brigbt, Travels from Vienna through 
Lower Hungary with some remarks on the 
state of Vienna during the Congress In the 
year 1841, Edinburgh, Archibald Constable and 
Co., 1818, p. 554: observă „marea analogie în
tre limba Walachllor [din Transilvania] şi limba 
latină". Dă o listă de cuvinte romîneşti cu p a ' 
ralelele lor latine, şi traducerea lor engleză. Re* 
produce evident informaţii dela Unguri, cînd in
sistă asupra caracterului sălbatec al Walachllor-

Adam Neale, Travels through some parts of 
Germany, Poland, Moldavia and Turkey. Lon
don, Longman, 1818, p. 164: „Cele mai apăsă
toare obligaţii sîht impuse pentru a smulge de-

'la aceşti nenorociţi de ţărani [din Moldova] ba
nii necesari pentru a plăti venitul Sultanului ş' 
să ţie divanul în bună dispoziţie"; p. 166: „Mol' 
dovenii de astăzi au însuşiri mai alese decît multe 
popoare bine înzestrate; totuşi ei sînt apăsat1 

de hoarde de mici tirani, şi blestemaţi cu cel 
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mai rău dintre guverne". Face o descriere a Ja-
ssy-\ov, „care e un oraş nesănătos"; vorbeşte 
de Galatz, Birlat, Vaslui, Botussano, Doro-
hoi. La Jassy a fost primit de prinţul Alexan
der MourousL Cartea a fost tradusă în franţu
zeşte de Ch. Aug. Defauconpert, 1818, Paris. 

William Macmichael, Journey from Moscow to 
Constantinople in the years 1817, 1818, Lon
don, John Murray, 1819, pp. 76-123. Vorbeşte 
de Jassy, Fokschani, Buchorest. A fost primit 
la Curţile ambilor prinţi şi vorbeşte de ei, de 
boyar-'i şi de ţărani. A vizitat un club din Bucureşti. 
La p. 79 : „Boyar-ii, sau nobilii, din Moldova 
petrec cea mai mare parte din timp în oraş, şi 
cheltuesc mare parte din averea lor în joc de 
cărţi" ; p. 83: „Boyar-ii sînt aşa de dedaţi la 
joc de cărţi, şi noţiunea lor de morală pu
blică e aşa de slabă, încît magistratul care are 
titlul de Agă, şi datoria unui ministru de poliţie 
în oraşul Jassy, foarte adeseori e văzut ţinînd 
banca la Faro (un joc de cărţi)" ; p. 84: „Dar 
dacă boyar-ii au adoptat toate viciile Europei 
civilizate, ei au făcut foarte puţin sau deloc pro
gres în manierele unei societăţi educate. Sînt 
extrem de inculţi, cultura lor mărginindu-se în 
0 oarecare uşurinţă de a vorbi franţuzeşte". 

William Wilkinson, An Account of the Princi
palities of Wallachia and Moldavia, London? 

Longman, 1820. Autorul a fost mai mulţi ani 
consul al Angliei în Bucureşti. E un isvor de în-
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tăia însemnătate pentru studiul acestei'epoce (Ci. 
Ponipiliu Eliade, De {Influence Francaise sur 
l'esprit public en Roumanie, p. 414). Voiu re
produce numai cîteva caracterizări. La p. 155-
„Poate că nu există un alt popor care să mun
cească sub un aşa grad de apăsare şi aşa de 
încărcat cu impozite ca ţăranii din WallachiQ> 
şi Moldavia; nici un altul care ar suferi pe j u ' 
mătate sarcinile lui cu aceiaşi răbdare şi resig' 
nare aparentă"; p. 131, vorbind despre BoydM 
„Banul este singurul lor stimulent; şi mijloacele 
pe care ei le întrebuinţează ca să-1 cîştige n U 

sînt sforţările muncii, nici nu sînt modificate de 

scrupulul conştiinţii. Obiceiul i-a făcut spoliatori, 
şi într'o ţară unde faptele cele mai nedernne 

sînt chiar încurajate, şi cele de rapacitate soco* 
tite ca dovezi de abilitate şi de pricepere, corupt1 

moravurilor nu se poate opri de a ajunge g e ' 
nerală. Risipa 5qyar-ilor e egală cu lăcomia l ° r ' 
fudulia îi conduce într'un fel şi sgîrcenia în a 1 ' 
tul" ; p. 129, vorbind de cultura claselor supe' 
rioare: „Dacă vreunul [dintre Boyar-\] e în sta 

re să vorbească familiar, deşi imperfect, de 
nul sau doi scriitori clasici sau celebri, sau Ţ 
facă cîteva versuri proaste care să rimeze, 
ia titlul de literat şi poet, şi e socotit ca înz^ 
trat cu un geniu superior" ; p. 143, vorbind ^ 
moravurile aristocraţiei: „Manierele societăţii pf 
tre Boyar-n Wallachiei nu sînt remarcabile P 
rafinare. Subiectele de conversaţie sînt în ge 
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ral de cea mai trivială natură, şi adeseori un su
biect indecent e în discuţie ; foarte arareori băr
baţii sînt descurajaţi de scrupulele vreunei doamne 
care e de faţă. In obişnuita stare de trîndăvie, pro
dusă de o aversiune pentru orice ocupaţie seri
oasă care nu se rapoartă imediat la un interes 
personal, ambele sexe, bucurîndu-se de cea mai 
întinsă libertate între ele, ajung uşor la legături 
clandestine. Credinţa matrimonială a ajuns nu
mai nominală". 

Sir Robert Ker Porter, Travels in Georgia, Per
sia, Armenia... during the years 1817, 1818, 
1819 and 1820, London, Longman, 1821. Au
torul trece prin Roustchouk, Boucharest, Rim-
nik, Fockshan, Tekuch, Birlat, Yassy, Doro-
kay. A vizitat pe prinţul Aexander Sutzo, în 
Boucharest, şi pe Gregoire Sutzo în Yassy,—vezi 
vol. II., pp. 777 - 807. Descrie două baluri ia care 
a luat parte şi prinţul,—unul la Constantine Balsh 
Logothet. Găseşte mult mai mult gust în toate 
la Iaşi decît la Bucureşti. Voi. II., p. 799 : 
„Orice la curtea lui [a Prinţului Moldovei] se a-
rată într'un stil mai rafinat şi mai splendid decît 
Ia ruda sa din Valachia... Boyar-\\ trăesc în
tr'un lux şi-o splendoare cu greu de a fi în
trecute în orice altă capitală din Europa. Ba
lurile şi petrecerile, cu rochiile bătute în 
petre scumpe ale doamnelor lor, întrec orice 
imaginaţie; pe cînd jocul de cărţi continuă în 
jurul meselor. Bostonul, whistul, ombrul, faro... 
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întreţin o neîntreruptă circulaţie a aurului"-
Kev. K. Walsh, Narrative of a journey from 
Constantinople to England, London, F. West-
ley, 1828, pp. 200-266. In appendix dă un 
text romînesc cu vocabularul lui în englezeşte, 
şi cu pronunţarea cuvintelor „luate aşa cum sînt 
pronunţate de ţărani". Trece prin Buchorest, 
Pitechti, Corte D'Argish... p. 265 : „Marea masă 
a poporului, cuprinzînd şi boyar-ii, e foarte in
cultă" ; p. 203: „Este o vanitate favorită a Bo-
jyar-ilor de a-şi arăta aceste maşini [trăsuri], P e 

care ei cheltuesc mari sume de bani... atît de 
mare e vanitatea acestor Boyar-'i încît ei nu se 
pot opri de a-şi arăta echipagiiie lor nici pe timp 
de ciumă". Arată cum luxul boerului din trăsura 
contrastează cu mizeria ţiganului de pe capra-

Capt. Charles Colville Franklaud, Travels to 
and from Constantinople in the year 1827 and 
1828, London, Henry Colburn, 1829, vol. I-, PP" 
22 - 38. , Walachii sînt un popor chipos, robust, 
muncitor şi primitor dar extrem de sărac". »BU' 
charest prezintă un straniu amestec de lux eu
ropean şi de murdărie orientală". Vorbeşte de un 

doctor englez stabilit de cîţiva ani în Bucureşti •' 
Dr. Griffiths. A fost primit de prinţul Nicholas 
Ghika. Descrie un bal la care rămîne fermeca 
de frumuseţa şi graţiile d-nei Marii Ballaciano-
Laudă frumuseţa şi atracţiile femeilor din Bucu* 
reşti şi spune : „Am simţit că ar putea fi primeJ 
dios să rămîn mult timp aici". Vizitează încă "l' 
testi şi Kurte d'Argish. 
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Michael J. Quin, A steam voyage down the Da
nube, with sketches of Hungary, Walachia... 
London, R. Bentley, 1835, vol. I., pp. 142-190. 
Dă în special descrieri geografice şi referinţi is
torice. 

Edmund Spencer, Travels in Circassia, Krim 
Tartary... including a steam voyage down the 
Danube, from Vienna to Constantinople and 
round the Black Sea, in 1836, London, H. Col-
burn, 1837, pp. 76 — 91. Trece prin oraşele Giur-
gewo, Brăila, Galatz. Descripţii şi referinţi co
merciale. 

Edmund Spencer, Travels in Western Caucasus, 
including a tour through Imertia, Mingrelia, 
Turkey, Moldavia, Galicia... in 1836, London, 
H. Colburn, 1838, vol. II., pp. 127-256. Vor
beşte de populaţia evreiască din Moldova şi de 
mizeria ei ; face o descriere a Iaşilor; p. 205 : 
..Oricare ar fi fost splendoarea laşilor mai îna-

(
inte, el este acum redus la nivelul unei nenoro
cite capitale din Orient". Face observaţii asupra 
Portului naţional, evident romanic. Vorbeşte şi 

I . despre Galaz. 
James Cre:ij;h, Over the Borders of Chris

tendom and Eslamiah; A journey through 
Hungary, Slavonia, Servia, Bosnia, Herze
govina, Dalmaţia and Montenegro, to the 
North of Albania, in the summer of 1875, 
London, S. Tinsley, 1877. Cartea neaflîndu-se 
•a Biblioteca Academiei Romîne,—deşi existenţa 

17 
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ei am aflat-o din colecţiile cataloagelor sale,—Ş1 

neputînd-o acum consulta în vre-o biblioteca 
engleză, nu cunosc încă referinţile ei asupra 

Romînilor. 
J. W. Ozanne, Three years in Roumania, L°n" 

don, Chapman and Hali, 1878. Cartea e, după 
cum spune autorul: „O schiţă a ţării şi a locuito
rilor ei; obiceiurile şi viaţa lor, scoase în cea 
mai mare parte din cunoştinţa practică prilej"'1 

de o vieţuire de trei ani în Romînia". El sta în 

Romînia dela 1870—1873, studiind anume şi s a ' 
Ionul şi bordeiul deopotrivă. E un bun obser
vator şi profesionist în materie. S'a retras anul 
trecut din cariera de corespondent al ziarului 
Times la Paris, după peste patruzeci de an' 
de meserie. La p. 24 : „Romînii sînt sau patfl" 
ciani sau plebeiani; clasa mijlocie e compusă a-
proape în totalitate din străini" ; p. 26 : „Originea 

grecească şi străină a boyar-\\or romîni oferă o 
rară cheie pentru a pricepe caracterul şi modul 
lor de viaţă. Odată orice nobil era un erou; aJ 
cum nobleţă este sinonim cu efeminare, rîsipa 

şi trîndăvie... Gentlemanul romîn e cel mai ve
sel dintre cei mai veseli. Viaţa lui se compUne 

dintr'o continuă alergare după vizite, flirt şi j°c 

de cărţi" ; p. 27 : „Iubirea boyar-Wov pentru j 0 ' 
cui de cărţi se poate egala numai cu setea 1° 
pentru intrigă" ; p. 47 : „Ţăranul este reprezerl 

tantul elementului trainic al ţării, moştenitorul t r a 

diţiilor glorioase din trecut. EI s'a aplecat su 
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jugul generaţiilor succesive de tirani şi spolia
tori, dar sufletul lui este brav şi neabătut; el e 
gata totdeauna să uite şi să ierte. Mizeria şi ne
norocirea trecutului în loc de a-i înrăi caracte
rul n'a făcut decît să-i lese un fel de resignare, 
nu neamestecată cu o nuanţă de ironie, în pri
virea lui. E isteţ şi inteligent... In ce priveşte bo-
yar-ul, care de atîta vreme îl apasă, el îl pri
veşte numai cu un dispreţ batjocoritor. Cuvîntul 
ciocoi, ori cîni spurcaţi, aplicat grandi-lor fana
rioţi e invenţia lui". 

Mrs. Walker, Eastern life and scenery, with 
excursions in Assia Minor, Mytilene, Crete and 
Roumania, London, Chapman and Hall, 1886, 
vol. II., pp. 211—269. Descrie cîteva mînăstiri 
din Carpaţii Moldovei şi laudă frumuseţa peisa-
giilor munţilor. Despre biserica Trei-Erarhi, din 
Iaşi, spune : „Aproape face să vii anume la Iaşi 
ca să vezi acest frumos monument de artă o-
rientală". 

Mrs. Walker, Untrodden Paths in Roumania, 
London, Chapman and Hall, 1888. Un vol. de 
355 pagini în 8°. Conţine descrieri desvol-
tate ale mînăstirilor Varatec, Horaiţa, Agapia, Cer-
nica... legende şi balade populare în rezumat, şi 
referinţi istorice asupra Romîniei. 

Referinţi istorice şi literare se găsesc şi în lun
gile introduceri la volumele : 

£• C. Grenville Murray, Dotne, or the National 
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Songs and Legends of Roumania, London, 
Smith Elder and Co. 1854.—Autorul a cunos
cut de aproape pe Bolintineanu. A cunoscut şi 
pe mai mulţi dintre revoluţionarii romîni dela 
1848, a căror soartă în exil o deplînge. 

Henry Stanley, Rouman Anthology ; or Selec
tions of Rouman poetry, ancient and modern, 
Hertford, Stephen Austin, 1856.—In acest volum 
e tradusă şi Mioriţa însoţită de textul romîn-
Jumătate de volum conţine texte romîne şi altă 
jumătate traduceri engleze. 

Harry de Windt, Through Savage Europe, Lon
don, Collins Clear-Tipe Press, 1911. Autorul e 
un corespondent special al ziarului The West
minster Gazette. Călătoreşte anume prin P e ' 
ninsula Balcanică. Serbia e numită „Grădina Bal
canilor* ; Bulgaria, „Ţara agitaţiilor" ; Bucureştiul, 
«Oraşul Plăcerii" şi „Parisul Balcanilor". Autorul 
laudă cîmpiile mănoase ale Munteniei şi rămîne rau 
impresionat de mizeria caselor de pe şesuri'e 

Prutului. In Bucureşti rămîne uimit de etalarea 
luxului, frumuseţa trăsurilor şi rîsipa Boiard-^°r 

la cluburile de cărţi. Constată că în Bucureşti 
„infidelitatea conjugală este foarte obişnuită", s l 

că divorţurile nu ostracizează pe divorţată c a 

în alte ţări. Observă că femeile sînt fermecă
toare şi galante, şi-şi amestecă dulcele şi mel°" 
diosul jargon latin cu fraze întregi franceze, 
dar constată foarte multă „frivolitate (pentru a 
nu întrebuinţa un termen mai rău)" Ia feme»e 
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romîne, pe care autorul o explică prin faptul că 
clasele de sus îşi duc viaţa într'un continuu vîr-
tej de plăceri, care nu lasă timp liber pentru stu
dii serioase de orice fel. Impresia autorului e că 
Bucureştiul e „cu siguranţă cel mai imoral oraş 
din lume", de cînd un alt oraş din America a 
încetat să mai aibă această reputaţie. 

Adaug la această listă şi cărţile cu caracter pur 
istoric, fie scrise de autori engleji ori de au
tori de altă naţionalitate, dar apărute pentru în
tâia dată în englezeşte, — în care se găsesc re-
ferinţi asupra istoriei noastre. 

•Richard Knolles, The Generali History of the 
Turks, from the first beginning of that nation 
to the rising of the Othoman familie, London, 
Adam Islip, 1603 (int. ed.). 

î*aul Rycaut, The Present state of the Otto
man Empire, London, Starkey and H. Browne, 
1668, vezi Chap. XIV.—Cartea a fost tradusă 
în franţuzeşte de M. Briot, 1670, Paris. 

Demetrius Cantemir, The History of the Growth 
and Decay of the Othoman Empire, London, 
James, John and Paul Knapton 1734. A doua e-
diţie a apărut în 1756. Traducerea engleză e fă
cută după manuscrisul latin al autorului, de N. 
Tindal. După traducerea engleză s'a făcut tra-
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ducerea franceză, de De Joncquieres, în 1743, 
— adică nouă ani mai tîrziu după tipărirea cărţi' 
engleze. —Academia Romînă a editat operele lui 
Cantemir în 1872,-adică după 138 ani dela a-
pariţia acestei cărţi a scriitorului romîn în limba 
engleză. Cartea lui Cantemir a fost foarte mult 
cetită în Anglia, dovadă e scoaterea ediţiei a 
doua; şi e considerată ca una din cele mai bune 
Istorii ale Turciei. Byron a cetit pe Cantemir * 
îl citează în Canto V şi VI din Don Juan, ală
turi de Knolles şi de De Tott,—ale cărui Menxr 
rii au apărut în englezeşte în 1786, îndată după 
publicarea lor în franţuzeşte (Cf. Memoirs of Ba
ron De Tott, vol. I., part. II: sînt multe lucruri 
interesante asupra ţării noastre). 

Elias Habesci, The Present state of the Otto
man Empire, London, R. Baldwin, 1784. Car' 
tea e tradusă după manuscrisul francez al auto
rului. Cartea engleză a fost tradusă în franţu
zeşte de Fontanellc, 1792, Paris.-Vezi Chap-
XIII şi Chap. XIV. 

General Manstein's Memoirs, traduse în engle' 
zeşte de David Hume, după manuscrisul fran 
cez al autorului, în 1770, London, T. Becket and 
P. A. De Hondt, pp. 227—241. După ediţia en
gleză au apărut mai multe ediţii germane şi fra 

ceze. întâia ediţie franceză apare în 1772. 
James Samuelson, Ffoumania, Past and Presen > 

London, Longmans, Green Co. 1882. E o isto
rie sistematică a ţării noastre,—o compilaţie-
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William Miller, The Balkans, Roumania, Bul
garia, Serbia and Montenegro, London, T. 
Fisher Unwin, 1896. După cum se vede din tit
lu, ţara noastră e considerată ca ţară balcanică. 
Vezi pp. 1 — 118. 

O compilaţie sumară asupra istoriei ţării noas
tre se găseşte de asemenea în The Historian's 
History of the world by Henry Smith Willi
ams, London, the Times, 1907, vol. XXIV. *) 

Cele observate de scriitorii engleji nu adaugă 
nimic nou la cunoştinţa istoriei noastre, dar ne 
arată în ce contrast trăim, de atîta vreme, cu lu
mea civilizată. In viaţa poporului nostru a fost 
0 epocă ce nu se poate asămăna cu nimic în is
toria universală: epoca în care scoborîtorii celei 
^ai strălucite civilizaţii din antichitate ajung ins
trumentele de apăsare şi spoliaţiune ale celui mai 
°arbar Stat din Europa. E aşa numita epocă fa
nariotă, a cărei înfăţişare ca stare de moravuri 
S e întinde mult peste graniţele ei ca regim politic, 
^a e urmarea ultimei năvăliri barbare în Europa, 
^ar nu e numai atît. Numai prin asta nu se 
P°ate explica. Ea implică şi decăderea şi des-
c°mpunerea morală a unui popor cu civilizaţie 
V eche : e o combinaţie selectată din tot ce au po-

j ) Traduceri din călători engleji au dat la lumină d. N. 
0 r ga în diferite publicaţii, şi d. M. Beza în Romînul. 
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poarele mai rău în primitivitatea şi bătrîneţa lo"> 
— o colaborare între barbaria Turcilor şi deca
denţa Grecilor. 

Noi am trecut prin multe năvăliri barbare, Ş1 

violenţa lor a sîngerat adînc trupul nostru ; da1" 
bărbăţia rasei a rămas oţelită pană spre veacU 
al optsprezecelea. Unele amestecuri au înăspr» 
chiar această bărbăţie. înainte de regimul fana* 
riot, boerimea noastră era ostăşească şi ţărani' 
mea răzăşească. Fusese limba slavonă în Bise-
rică, dar graiul boerului era acelaşi cu al ţăranu
lui, şi sufletul lor era caşi graiul, - căci erau de a-
ceiaşi viţă. Obiceiurile lor nu se deosebeau d e ' 
cît după înstărirea fiecăruia, caşi portul. Boem 
nu era moleşit de efeminarea orientală, şi t^ r a ' 
nul nu ajunsese ca vai nemernic de dînsul. * 
mîndoi aveau vînă în ei, şi cel dintăiu nu se î»* 
cuse încă vinovat de jăfuirea celui din urma' 
vrednicia încununa fruntea celui de sus, şi u t T" 
linţa nu ofilia obrajii celui de jos. Pe-atunci boe 
rul nostru era fruntaş între fruntaşi, şi nu P u t e 

să provoace dispreţul şi desgustul străinului t r 

cător, nici ţăranul compătimirea lui. Amîndoi 
se făcuseră încă răspunzători de ruşinea u n 

mul"1 

a 

neam întreg cu atîta glorie în trecut. 
Timpul a îndreptat multe din relele regi 

fanariot, dar Istoria n'are rezistenţa obiectiva 
ştiinţilor exacte, şi ea de multe ori a fost si ^ 
pentru a crea tradiţii şi a satisface interese 
rale superioare, nu în nelegătură cu cele ^ 
riale actuale. Regimul fanariot, odiosul şi 
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barul regim fanariot, pentru toţi străinii din ţări 
civilizate care au avut prilej să-1 cunoască direct, 
—regimul ale cărui, poate, cele mai rele conse-
cinţi au fost de a ne otrăvi clasa noastră con
ducătoare pană 'n măduva oaselor; de a ne răpi 
pe vechii noştri boeri eşiţi din sîngele nostru, cu 
durerile neamului nostru întreg în sufletul lor; 
—acest regim de o bucată de vreme găseşte ad
vocaţi de reabilitare. El a introdus cultura fran
ceză Ia noi! Mai cu seamă acest argument e 
invocat de acei care azi nu mai vor contactul 
nostru intelectual cu Apusul civilizat, şi condamnă 
influenţa franceză dela 1848 încoace. D. Alexan
dre A. C. Sturdza (La Terre et la Race Rou-
maines, p. 428.) numeşte „detracteurs" pe acei 
care aduc învinuiri regimului fanariot. Cultura 
franceză fanariotă! E aceiaşi cultură pe care o 
aduceau şi ofiţerii ruşi cînd ţara noastră era o-
cupată de armatele lor. Cultura franceză a în
ceput să fie regeneratoarea neamului nostru nu
mai după întăia jumătate a veacului trecut, cînd 
a introdus direct spiritul democratic şi-a provo
cat desmormîntarea sufletului poporului nostru cu
prins în literatura populară; cînd a început să 
se sprijine pe un nou strat social naţional. E o 
influenţă străină sănătoasă care provoacă o Re
naştere naţională : aşa cum s'a întîmplat de multe 
°ri în viaţa popoarelor. 

Un regim vechiu nu moare însă deodată: el 
se retrage numai din fort în fort pană ce Istoria 
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îi deschide portalele templului eternităţii şi-i scrie 
pagina pe care o merită în cartea Neamului, fără 
amestecul intereselor celor care-I regretă. Cu tot 
progresul netăgăduit făcut de ţara noastră în ul
timele decenii, se pare totuşi că momentul pen
tru ultimul requiem al vechiului regim încă n'a 
sosit: glasurile acelora care nu cred pe poporul 
nostru din sate destul de matur ca să între în 
viaţa politică a ţării, şi nu găsesc viaţa lui destul 
de interesantă ca s'o admită în literatură, nu au 
amuţit încă. 

Tradiţie de cultură! Nici un legămînt cu cea 
fanariotă care a fost a cîtorva, străină în limbă ŞJ 
simţire; ea a oprit în loc pe cea a poporului 
romînesc. Tradiţia noastră naţională o găsim în
dărăt peste acei „străini la vorbă şi la port" dm 
veacul al optsprezecelea,—la cronicarii Moldo
veni şi Ia autorii anonimi ai Mioriţii. Cultura 
veacului al nouăsprezecelea nu-şi capătă avîntul 
naţional dela al optsprezecelea (Cf. N. Iorga, fs* 
toria Literaturii Romîneşti în veacul al X/X-tea> 
passim). Limba romînească poate ar fi azi un 
instrument de artă şi de cugetare mult mai perfec
ţionat dacă acea nobilă tradiţie scoborîtoare dela 
vulturii romani n'ar fi fost înăbuşită de apăsarea 
turco-bizantină, în lunga sincopă a vieţii noastre 
naţionale. 

Cînd în mîndria noastră de popor neolatin» 
căutăm în trecut nume mari pe cîmpuri de răz-
boae glorioase ori în izvoadele bătrîne, nu g "̂ 
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sim nici unul în această epocă, decînd Cantemir 
s'a dus. Virtutea neamului nostru nu era în su
fletul acelora care ne-au stăpînit atunci. Şi dacă 
stăm adeseori în admiraţie înaintea trecutului nos
tru glorios, să cădem în genunchi înaintea sufe-
rinţilor nedrepte îndurate de, atîta vreme de ţă
ranul nostru,—de poporul nostru,—pe pămîntul 
pe care el 1-a ţinut pană astăzi, el îl rodeşte din 
belşug pentru toţi, şi el îl va apăra cînd va veni 
ziua de primejdie. Să nu-i precupeţim dreptu
rile lui, în ţara lui; şi să nu ne închipuim că noi 
sîntem îndrituiţi să-1 micşurăm pe el, în numele 
culturii noastre. Să ne mustram că n'am făcut 
pentru el—pentru ţară—atît cît se cuvenea. Să 
ispăşim păcatele şi ale noastre şi ale altora din 
trecut. 



O scurtă privire asupra Neolatinilor 
din „Răsăritul Apropiat" 

Regiunea în care descendenţii vechilor Romani au 
izbutit să-şi întemeeze o civilizaţie modernă superioa
ră, e Europa Apusană; cu toate acestea, nu toţi sco-
borîtorii Romanilor se găsesc în această parte a Eu
ropei : peste 14.000.000 de oameni vorbesc astâz' 
o limbă romanică şi formează o naţiune com
pactă în Răsăritul Europei. Ei îşi dau numele «e 

Romîni şi păstrează cu tenacitate tradiţia şi 'e* 
gendele romane, lăsate lor ca moştenire de cu
ceritorii Romani cu multe veacuri înainte; da 
numai 7.500.000 din aceşti reprezentanţi ai v f 
chilor Latini în Orientul Europei trăesc acum i 
propriul lor Stat independent. 

Romînia şi-a schimbat harta de mai multe ° 
în cursul veacurilor, şi aproape jumătate din n*" 
ţiunea romînă a rămas pană azi împărţită pol»1' 
ceste între diferite State străine ; totuşi există p e " ' 
tru toţi Romînii o unitate morală de întregire: >n 

sufletul lor trăeşte amintirea aceleiaşi origini r°" 
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mane şi a aceleiaşi istorii nefericite; ei păstrează 
cu tărie pretutindeni peste hotare limba lor naţio
nală, individualitatea lor etnică, idealurile neamu
lui lor întreg caşi fraţii de acelaşi sînge din Sta
tul neatîrnat al Romîniei libere. 

Nefavorabila situaţie geografică a regiunii lo
cuite de poporul romîn, aşezată tocmai în calea 
deschisă năvălirilor mongolice din cursul evului 
Tiediu, şi nenorocitele vicisitudini istorice din tim
purile moderne—au făcut viaţa grea pentru Romîni. 
datoria lor de a păstra neatins ceia ce au moş
tenit, n'a putut fi cu totul îndeplinită. Ei fură siliţi să 
se încovoae sub apăsarea unor împrejurări peste 
Puterile lor de a le stăpîni. Soarta a pus în Orientul 
Europei o naţiune romanică ca o pătură izolatoare 
între două rase puternice, tocmai acolo unde ci-
vilizaţia modernă a Apusului face Ioc întîrziatului 
Medievalism oriental. Astfel Romînia,—care atîta 
'•mp a trăit în dedublarea Moldo-Vlahă, —este ne
contenit expusă în faţa aspiraţiilor celor două 
•nari Puteri din coastele ei. Urmările i-au fost pană 
acum în mai multe rînduri fatale. In veacul al 
^VlII-lea, Moldova a fost despoiată de „dulcea" 
ei Bucovină dinspre partea apusană; şi în seco-
'UI următor, — cînd principiul unităţii naţionale tre-
*eşte sufletul Germaniei, şi izbuteşte să creeze 
•talia modernă,—Basarabia a fost ruptă din coasta 
răsăriteană a Moldovei. m 

Protecţia de care s'au bucurat pană acum Statele 
r°mîne, din partea celor două mari Puteri vecine 
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pare să fi fost mai mult o prudentă supraveghe
re mutuală de a nu-şi sfărma una alteia propriile 
lor corpuri; şi în timpul trecutelor conflicte ori
entale, Romînia, în mai multe rînduri, n'a jucat 
decît rolul unui zid de apărare a hotarelor aus-
triace şi ruseşti. 

Deşi de aceiaşi origină cu popoarele ro
manice din Apusul Europei, şi vorbind o limbă 
ce aparţine aceleiaşi familii, Romînii au trăit vea
curi despărţiţi de civilizaţia Apusului. împrejurări 
speciale, care au stăpînit viaţa politică în Răsărit, 
au împiedecat pe Romîni dela un contact intelectual 
mai strîns cu cultura apusană, aproape pană că
tre veacul trecut. Pană atunci, Romînii avură sa 
treacă prin lupte aprige pentru a-şi păstra indiV" 
dualitatea lor etnică sub forme de opresiune sla
vonă ori bizantină. Această stare de lucruri a 
ţinut masa poporului în ignoranţă, şi a tins ne
contenit să desnaţionalizeze clasele suprapuse-
Limba literară, în care cei de sus socoteau c â 

merită sâ fie păstrate producţiile cugetării '°r' 
a fost la noi, după vremuri, slavona, grea("f 
ori franceza. Cele două dintăi au avut, pe rîna» 
autoritatea oficială a Statului şi a Bisericii. Num*11 

masa poporului, cu perseverenţa ei îndărătnic» 
s'a prins tenace şi exclusiv de idiomul nation 
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romanic, în care s'a păstrat oral pană azi o bo
gată literatură artistică. 

înainte de sfîrşitul veacului al XVIII-lea, cînd 
aurora influenţii franceze începu să apară Ia ori
zontul ţărilor romîne, o influenţă apusană indi
rectă fusese introdusă în provinciile romîneşti prin 
cultura polonă. Aceasta se rapoartă în special la 
Moldova veacului al XVII-lea, cînd au trăit cei 
mai buni cronicari ai ei: Or. Ureche, M. Costin, 
I. Neculcea,—deşi nu toţi reprezintă această in
fluenţă. 

In Transilvania, contactul cu Catolicii a adus 
pe Romîni în atingere cu cultura latină, care a 
trezit conştiinţa lor naţională şi a produs în se
colul al XVIII-lea pe învăţaţii istorici şi filologi P. 
Maior, G. Şincai, S. Micul. 

Valahia a cunoscut cultura apusană, în veacul 
al XVIII-lea, prin mijlocirea Grecilor din Constan-
tinopol, ale căror vicii turceşti adeseori erau po
leite de maniere franţuzeşti. 

Nici una însă din influenţile străine în Romînia 
iu se poate compara cu influenţa franceză din 
Secolul trecut, cînd atît literatura ţării cît şi or
ganizarea ei socială încep să devieze dela tradi
ţiile lor vechi de desvoltare. Secolul al XIX-lea 
a început o eră nouă în istoria poporului romîn. 
Sufletul Iui naţional a fost trezit din amorţirea o-
r'entală, alipindu-se definitiv la civilizaţia apusană; 
?i Democraţia modernă începu treptat-treptat 
s^ înlocuiască tirania aristocratică. Aceasta e în cea 
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mai mare parte opera Franţei,—opera culturii fran
ceze. Limba franceză, care fusese introdusă de 
către aristocraţii greci în veacul al XVIII-lea, a-
junge foarte răspîndită în Romînia în veacul al 
XIX-lea. Cărţile franceze puteau să fie cetite de 
toată lumea bună în ţările romîne, şi cele mai 
multe din operele scriitorilor mari fură traduse în 
romîneşte în prima jumătate a veacului trecut. 

Franceza a fost deasemenea mijlocitoarea lite
raturii engleze în Romînia. Cele dintăi traduceri 
romîneşti ale operelor lui Shakespeare, Defoe, 
Pope, Young, Byron, Moore, Scott, Dickens ş' 
ale multor altora au fost făcute după traduceri fran
ceze. Unele din piesele lui Shakespeare au fost 
traduse în prima jumătate a veacului trecut ; Şi 
Defoe, Young, Byron şi Scott erau printre cei 
mai apreciaţi scriitori pe la începutul acelei jU" 
mătăţi de veac în ţările romîne. 

Se poate spune că Franţa a desmormîntat su
fletul nostru romînesc din mormîntul turco-grec-
Influenţii franceze se datoreşte Renaşterea R°' 
mîniei. Nici o altă influenţă n'a rodit vreodată 
mai mult cîmpul unei Renaşteri naţionale deci 
influenţa franceză la noi. 

Originea romanică a Romînilor i-a atras spre 

formele civilizaţiei din Franţa, şi contactul cu cu 
tura franceză a dat minţii romîneşti cel mai ma r e 

impuls spre desvoltare. Numărul studenţilor r° 
mîni la Universitatea din Paris se urcă la m" 
cursul veacului trecut. Este caracteristic că t 0* 
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capii Revoluţiei dela 1848 din Romînia îşi făcuseră 
educaţia în Franţa; şi din această Revoluţie s'a 
născut Romînia modernă. 

Pe de altă parte Franţa a fost cea dintăi ţară 
care a atras atenţia Europei neolatine asupra 
„fraţilor săi uitaţi" din „Răsăritul Apropiat", a căror 
existenţă era aproape ignorată în Apus înainte 
de veacul trecut. Aceiaşi adîncă simpatie a încăl
zit entuziastul avînt al lui Michelet pentru „Lati
nii din Răsărit", şi-a făcut pe Edgard Quinet să-şi 
înceapă cartea sa asupra Romînllor cu suggesti-
vul capitol: O naţionalitate descoperită. Pentru 
anul 1856, cînd a apărut lucrarea, descoperirea 
era cam tardivă; dar totuşi, într'un sens, autorul 
ei nu era lipsit de dreptate. Intr'adevăr, Romînia, 
atît din punct de vedere geografic, cît şi din punct 
de vedere etnic, pare că s'a bucurat de norocul 
de a fi fost de mai multe ori descoperită. 

După un raport oficial al consulului general en
glez dela Bucureşti, din anul 1873, scrisorile cu adre
sa pentru capitala Romîniei călătoreau uneori spre 
India în căutarea Bocharei sau se îndreptau spre 
Egipet; iar discuţiile referitoare la naţionalitatea 
Romînilor, cu toată evidenţa produsă de limba 
romînă, nu reuşiră să fie destul de convingătoare, 
pană spre a doua jumătate a veacului trecut. U-
neori, pe lîngă alte consideraţii, interesele poli
tice străine se amestecau cu investigaţiile istorice ,•: 
Şi concluziile pur ştiinţifice provocau persecuţiile 
Şi exilul scriitorilor romîni care contribuiau latre-

18 
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zirea sentimentului naţional. Una din marile Pu
teri protectoare ale Romîniei a făcut tot ce i-a 
stat în putinţă spre a convinge pe Romîni de con-
fraternitatea lor slavă. 

In acelaşi timp istoricii romîni, prea înfierbîn-
taţi de patriotismul lor, uitară toate celelalte ele
mente etnice din sîngele romînesc, afară de sîn-
gele roman; şi filologii noştri, încrezuţi prea 
mult în propriile lor puteri, încercară să expulzeze 
din limbă toate cuvintele care nu erau ştampilate 
cu pecetea latină. „Academia Romînă" şi-a luat a-
supra ei această curioasă însărcinare; dar Dicţio
narul redactat de Laurian şi Maxim, şi apă
rut în 1871, a dat un complect faliment, rămînînd 
numai ca un document interesant pentru filologi-

Romînii, în acea epocă, se sileau încă să-şi în" 
tărească dreptul lor la o existenţă independenta 
în Răsărit prin dovada originii latine a limbii lor. 
Din cauza acestui înalt patriotism, unii dintre fi* 
lologii noştri deveniră unilaterali şi exclusivişti. 

A trecut mult timp de cînd Regatul Romîniei 
se bucură de viaţa unei complecte neatîrnări, re
cunoscută de toate Puterile ; şi latinitatea naţiu* 
nii romîne nu mai are nevoe să fie dovedită. A-
cum chestiunea atît de mult desbătută altă data 
a ajuns un loc comun în istorie; şi istoricii şi »" 
lologii romîni nu mai sînt siliţi să recurgă la *e* 
orii utopice de purism etnic, care nu se potrivesc 
nici pentru un alt popor neo-Iatin de pe lurne-
Au început şi ei să se convingă că nu e nici 
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primejdie pentru existenţa naţiunii romîne de a 
admite că pe vechiul ei trunchiu latin au fost altoite 
•şi ramuri străine. 

Limba romînă era caşi necunoscută în Occi
dentul Europei, pană în primii ani ai secolului tre
cut. Era sau ignorată sau confuz apreciată ca un 
dialect slav ori slavo-roman, cum o considerau 
Sulzer şi Adelung; şi, mai tîrziu, chiar şi Schaffarik 
repetă această părere greşită în 1837,-după ce 
Vater rectificase pe Adelung în 1817, şiKopjţar 
recunoscuse limba romînă ca „cea mai veche fiică 
a Latinei"^ 

Curentul ardelenesc, pornit cu atîta exclusivism 
latin de către S. Klein şi P. Maior, păcătuia prin 
excesele lui; ideia latinităţii limbii romîneşti însă, 
propagată cu atîta zel de ei, fu însfîrşit ştiinţifi-
ceşte documentă de filologii din Apus, între care 
numele lui Diez figurează proeminent printre cei 
dintăi. 

Thomas Thornton,— care nu era filolog, ci numai 
"Un bun observator englez, şi-a trăit cîtva timp în 
ţările romîne,—a putut recunoaşte caracterul latin 
•al limbii poporului. El spune în lucrarea sa The 
State of the Principalities of Moldavia and 
Wallachia, apărută în 1809 : „Limba romînă este 
o corupţie a limbii latine, sămănînd întru cîtva 
«u limba italiană". (Voi. II., p. 328.). E probabil de 
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asemenea că şi călătorul englez William Lith-
gow, care trece prin Transilvania şi Moldova pe 
la 1610, vrea să spue acelaşi lucru cînd scrie: 
„Am găsit chiar pe cei mai de jos vorbind ade
seori latineşte în Transilvania". (Ediţia 1632, p-
416.—Cf. Scriitori Engleji despre Romîni). 

învăţatul elveţian Simonde de Sismondi,—în re
marcabila sa operă: De la Litterature du Midi 
de l'Europe, publicată în 1813, —recunoaşte origi
nea latină a limbii romîne, dar o extinde şi la 
limba bulgară : 

„Pe ţărmurile Dunării, spune el, Valahii şi Bul
garii vorbesc de asemenea o limbă care se poate 
cunoaşte că este scoborîtoare din cea latină, şi 
a cărei mare asămănare cu Italiana o face uşor 
de înţeles. Dintre cele două elemente din care 
ea se compune, unul e comun cu al limbii itali
ene—Latina ; celălalt e cu totul deosebit—slavon, în 
loc de german." (Voi. I., p. 13). 

E vrednic de amintit, printre cei dintăi care au 
recunoscut caracterul latin al limbii romîne, şi nu
mele lui Carra, —un istoric elveţian care a trăit 
parte din viaţa sa în Moldova şi a publicat a sa 
Histoire de la Moldavie et de la Valachie, în 
1781, la Neuchâtel. 

Pe de altă parte acest popor neolatin din Ră
sărit, care se poate spune că fusese revelat ApU" 
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sului de către filologi şi istorici, deveni interesant 
pentru ţările occidentale şi prin expresiile vieţii lui 
literare. Numele unor poeţi romîni,—D. Bolin-
tineanu, V. Alexandri, Or. Alexandrescu,—erau cu
noscute în Franţa pe la mijlocul secolului trecut. 
Unele din operele lor, traduse în limba franceză, 
fură bine primite de critici. Volumul Brises d'O-
rient, scris direct în franţuzeşte de Bolintineanu, 
are o prefaţă foarte elogioasă de Philarete Chasle. 
La un concurs literar, ţinut la Montpellier în 1878, 
între poeţii de rasă latină, V. Alexandri obţinu 
premiul întăiu pentru poezia sa : Cîntecul glutei 
latine, care fu tradus în mai multe limbi străine. 

Mai tîrziu, unii scriitori romîni au fost laureaţi 
ai „Academiei Franceze", pentru lucrările lor 
scrise în limba franceză; iar istoricul romîn 
Xenopol, după o serie de cursuri la Sorbona, a-
junge Membru al Institutului Franţei. Unele din
tre operele acestor scriitori au fost traduse şi în 
Jimba engleză. 

In special baladele Romînilor, cînteceleşi legende
le lor naţionale fură mai întăiu apreciate în Apus, pen
tru primitiva şi simpla lor frumuseţă, pentru farme
cul lor melancolic, pentru tandreţa ce ele cuprind. 
O viaţă plină de chinuri amare îşi trimete ecoul 
din trecut prin aşa zisele Doine romîneşti. 

In 1853 apăru Ia Londra un volum de tradu
ceri engleze ale cîtorva din aceste Doine romî
neşti. Traducătorul, E. C. Grenville Murray,—ca
re cunoştea pe poetul romîn Bolintineanu,—spune 
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în prefaţa sa plină de detalii istorice: „Dacă a-
ceste Doine vor da cetitorului măcar jumătate din 
plăcerea pe care mi-au procurat-o mie, atunci va fi 
într'adevăr încîntat de dînsele". El compară a-
ceste Doine cu poezia lui Ossian. In 1857, H. 
Stanley publică un volum de traduceri în limba 
engleză a unor poeme romîneşti şi a mai multor 
balade populare. Cartea cuprinde de asemenea 
şi originalele romîneşti ale acestor bucăţi literare. 

In 1855, o colecţie de balade romîneşti, tra
duse în limba franceză de către V. Alecsandri, 
fu publicată la Paris. Volumul începe cu o lungă 
introducere, datorită lui Ubicini, care aduce mari 
elogii frumuseţii poeziei populare romîne. Ubi
cini arată de asemenea o adîncă simpatie pentru 
poporul romîn şi compară istoria lui cu un „lung 
martiragiu". 

Cuvîntul lui Ubicini, după cum vom vedea, este 
poate cea mai bună caracterizare a vieţii poporului 
romîn, —nu numai pentru trecutul depărtat, dar 
chiar şi pentru timpurile recente. Vom cita un 
proverb romîn, ca să arătăm prin graiul pop0' 
rului însuşi una din plîngerile lui. Proverbul suna • 
„Schimbarea Domnilor, bucuria nebunilor". N u ' 
mai poporul romîn are acest proverb, pentruc» 
nici un alt popor pe lume n'a avut vreodată ati 
de mulţi Domni ca Romînii în cei şase sute "C 



NEOLATINI! DIN RĂSĂRIT 279 

ani de viaţă de stat între Carpaţi şi Dunărea. 
Toţi regii şi împăraţii ţărilor apusene, adunaţi la 
un loc, nu ajung la numărul Domnilor din Mol
dova şi Valahia, în cursul acestei perioade de 
vreme. Amintim, ca exemplu, epoca dintre 1711 — 
1821, cînd avură loc 71 de schimbări de Domni 
în cele două mici provincii romîne, pe lingă 13 
invazii ale armatelor ruseşti, turceşti şi austriace— 
care ocupară aceste ţări aproape douăzeci de ani, 
în total. In acelaşi interval de timp Anglia şi 
Franţa, de exemplu, au avut numai cîte trei regi de 
fiecare.—Şi cum orice schimbare de tron însemna 
nouă biruri şi nouă jafuri, e clar că înţelepciunea 
proverbului romînesc aizvorît din lungile chinuri în
durate de poporul romîn în cursul istoriei sale. 

Vom încerca să dăm numai o caleidoscopică 
privire a evenimentelor istorice mai însemnate 
care au dat naştere poporului neolatin din „Ră
săritul Apropiat". Vom căuta să schiţăm mai cu 
seamă acele momente din viaţa trecută a poporu
lui romîn, în care sforţările lui de a păstra nea
tinsă moştenirea romană, în decursul veacurilor, 
i-au adus nenorociri fără sfîrşit şi au întimpinat 
greutăţi fără număr. Numai o ochire prin aceas
tă extrem de turburată şi de nefericită istorie 
poate învedera cauza pentru care naţiunea ro-
mînă a întîrziat atît de mult să-şi impue in
dividualitatea sa distinctă de popor cultural între 
celelalte popoare neolatine, şi pentruce poporul 
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romîn n'a putut încă produce opere mari pentru 
cultura omenirii. Toate celelalte popoare neola
tine au reprezentanţi de prima mărime în ştiinţa, 
arta şi literatura lumii,—care au ajuns celebri pe 
toată suprafaţa globului; singuri numai Romînii 
nu pot împărtăşi încă această glorie, pentrucă ei 
nu s'au bucurat niciodată îndelung de acele îm
prejurări favorabile care dau unui popor posibi
litatea de a produce mari opere de cultură. Ei 
au trecut prin veacuri de lupte pentru a-şi scăpa 
propria lor existenţă ; şi în mai multe rînduri 
au format zidul viu de care hoardele mon
golice şi-au tocit furia năprasnică înainte de a 
merge spre Apus. In acest chip poporul romîn 
a contribuit indirect la desvoltarea civilizaţiei a* 
pusene, apărînd-o ca un scut împotriva Răsăritu
lui barbar. 

Pe de altă parte Romînii au trebuit şi, în unele 
părţi, încă trebue să se lupte împotriva siluirilor 
de desnaţionalizare în mijlocul unor rase puter
nice şi agresive. 

Poate cel mai extraordinar eveniment, din 
întreaga istorie a acestui popor neolatin din „Ra* 
săritul Apropiat", este însăşi propria Iui exis
tenţă în timpurile de faţă. Acest fapt dă cea mai 
puternică dovadă de vigoarea şi vitalitatea v e ' 
chei rase latine, şi pune speranţe optimiste in 

sufletul Romînilor. 

Cea mai mare parte a poporului romîn trăeşte 
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azi Ia nord de Dunărea, vorbind aproape în toate 
provinciile aceiaşi limbă, pe care filologii n'o pot 
împărţi în dialecte. Peste o jumătate de milion 
de Romîni trăesc la sudul Dunării; şi limba lor 
a suferit schimbări destul de mari pentru a se putea 
împărţi în două dialecte. Astfel limba romînă 
are trei dialecte, în total: daco-romîn, macedo
nean şi istrian. Cel din urmă dialect e aproape 
dispărut, fiind absorbit necontenit de limba ita
liană cu care trăeşte într'un contact atît de apro
piat. Dialectul macedonean rezistă încă cu tărie, 
deşi a avut să înfrunte împrejurări foarte vitrege. 

Toate aceste dialecte îşi scoboară originea lor 
din limba latină vorbită în partea răsăriteană a 
Imperiului Roman, pe trunchiul căreia s'au grefat, 
în decursul timpului, elemente străine,—în special 
elemente slavone. Sînt şi influenţi greceşti, tur
ceşti şi ungureşti în limba romînă; şi, în timpu
rile din urmă, multe cuvinte franceze au fost na
turalizate în limba noastră literară. Cîteva cuvinte 
engleze şi mai multe încă germane au fost de a-
semenea împămîntenite de curînd. Gramatica 
limbii romîne însă, precum şi acele particule or
ganice care ajută la circulaţia cuvintelor şi dau po
sibilităţi de nuanţare în expresia diferitelor relaţii 
de idei într'o limbă—au rămas latine. Caracterul 
sintetic al limbii romîne şi sistemul ei de inflecţii 

sînt de asemenea latine. 
* 

Incepînd cu Iliria în secolul al H-lea înainte de 
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Hristos şi sfîrşind cu Dacia în secolul al II-lea 
al erei noastre, Romanii au cucerit întregul teri
toriu din „Răsăritul Apropiat", cuprins între A-
driatica şi Marea Neagră, şi au întemeiat colonii nu
meroase atît pe ţărmurile Dunării cît şi în văile 
Carpaţilor. înainte de secolul al III-lea, cînd 
Goţii începură invaziunile lor în Răsărit, limba 
latină reuşise să se impue şi în partea răsăriteană 
a Imperiului Roman ca limbă vorbită. Domi-
naţiunea romană izbutise astfel şi 'n Răsărit 
să-şi săvîrşească măcar în parte opera ei de a-
similare a popoarelor. Fără îndoială că limba 
vorbită în vastul Imperiu Roman nu putea fi 
limba literară pe care o cunoaştem noi; lingua 
vulgaris sau lingua rustica era limba vorbită 
atît în Apus cît şi în Răsărit. 

In Apus, Romanii avură de asimilat triburi cel
tice ; în Răsărit ei găsiră, pe lîngă vechii Greci 
civilizaţi, pe primitivii Traci. Acestei rase aparţi
neau Dacii, un popor îndrăzneţ şi războinic care 
trăia la nord de Dunărea. Invaziunile lor peste a-
cest fluviu au hotărît pe împăratul Traian sa 
poarte două mari războae împotriva lor, după 
care ţara Dacilor a fost prefăcută în provincie ro
mană-.Dacia Traiana"—în 106 d. H. Columna 
lui Traian, ridicată în forul Romei, există în c a 

pentru a comemora faptul. 
Sistemul roman de a asimila populaţiile băşti"' 

naşe ale ţărilor cucerite izbuti în mare parte sa 
transforme „Răsăritul Apropiat* într'un domeniu ro-
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man. Limba latină ajunse limba naţională a tutu
ror supuşilor, afară de Greci şi de strămoşii AI-
banejilor care trăiau izolaţi în munţi. Romanii ştiau 
că limba naţională a unui popor conţine sufletul 
lui, şi de aceia ei au căutat totdeauna să impună 
limba lor popoarelor cucerite. Astfel, cînd împă
ratul Aurelian hotărî retragerea legiunilor romane 
din „Dacia Traiana" (anul 270 d. H.),—lăsînd 
provincia neapărată în faţa năvălitorilor teutoni, 
—„Răsăritul Apropiat" era aproape tot atît de ro
man caşi Apusul. Aceiaşi limbă era vorbită în 
ambele părţi ale Imperiului; diferenţile nu puteau 
fi decît deosebiri locale ale aceleiaşi limbi latine. 
Fără îndoială că limba latină vorbită în Apus era 
mai apropiată de limba literară decît cea vorbită 
în Răsărit, din cauza deosebirii nivelului de civi
lizaţie şi de cultură dintre cele două părţi ale Im
periului ; şi desigur că limba latină vorbită în Ră
sărit avea un caracter mai rustic decît cea vorbită 
în Apus, din cauza caracterului rural mai accen
tuat al vieţii poporului în Răsărit. 

Această lingua rustica este la rădăcina singu
rei limbi romanice de astăzi în „Răsăritul Apro
piat",—limba vorbită de poporul romîn. 

In Apus, împăraţii romani fură treptat-treptat 
despoiaţi de provinciile lor, care fură ocupate, 
la date deosebite, în mod definitiv de către Bar
bari. Noua epocă de mari transformări etnice a 
început întăiu în Apus. Năvălitorii au învins arma
tele romane, dar cultura romană a cucerit sufle
tul învingătorilor; şi nouă popoare latine, vor-
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bind nouă limbi romanice, eşiră din amestecul ro-
mano-teuton. 

In Răsărit, „Dacia Traiana" a fost întăia pro
vincie sacrificată. Ea începu să fie încălcată de 
Goţi în veacul al Ill-lea d. H., şi după anul 270 
fu lăsată neapărată în calea invadatorilor. Pro
vincia nu fu ocupată de Teutoni în mod perma
nent ; dar pentru ea începu o perioadă de inva
zii de triburi germanice şi mongolice, care ţinii 
aproape o mie de ani. In timpul năvălirilor, 
Barbarii distruseră toate cetăţile găsite, şi cu ele 
şi civilizaţia adusă de Romani. Tot ce înteme-
iaseră descendenţii vechilor colonişti ai lui Tra-
ian, în timpuri de linişte, a fost distrus de năvăli
torii barbari, în această lungă epocă de invazi-
uni. Populaţia romană a provinciei îşi găsea adă
post în munţi, oridecîteori o nouă invazie venea 
peste ei; şi se reîntorcea să-şi lucreze ogoarele, 
cînd năvălitorii se retrăgeau. Carpaţii au fost a-
dăpostul scoborîtorilor vechilor colonişti în t°* 
timpul năvălirilor barbare. Munţii i-au ajutat Pe 

strămoşii noştri să-şi păstreze naţionalitatea Şj 
limba, şi s'o ferească de amestecuri teutone Ş' 
mongolice. Gibbon întăreşte acest fapt cînd spune, 
în a sa History of the Decline of the Rortiatţ 
Empire, că „Valahii erau împresuraţi de Barbar', 
dar nu amestecaţi cu ei". 
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Influenţa triburilor teutonice asupra populaţiei 
din „Dacia Traiana" n'a fost de natură etnică ; 
ea a dat numai îndărăt nivelul civilizaţiei sale ro
manice. Raporturile duşmăneşti dintre invadaţi 
şi năvălitorii teutoni în această provincie n'au 
îngăduit stabilirea unei influenţi etnice şi linguis-
tice între dînşii. Germanii, după ce prădară Impe
riul de Răsărit, se aşezară în Imperiul de Apus. 
In limba romînă nu se află nici un cuvînt a că
rui origină veche germanică să se poată ad
mite cu certitudine, —întocmai caşi în limbile ro
manice, vorbite în Sardinia şi în Sicilia. Aceste 
sînt singurele limbi romanice lipsite complect de 
o influenţă veche germanică. Dintre celelalte limbi 
romanice, Franceza e cea mai mult influenţată de 
acest element. 

Năvălirile mongolice avură în Răsărit un ca
racter cu mult mai distrugător decît cele germa
nice. Raporturi paşnice n'au putut fi stabilite aici 
între Mongoli şi populaţia romanică, care să fi 
imprimat o influenţă durabilă asupra limbii romî-
neşti. 

Vechii influenţi germanice asupra limbilor ro
manice din Apus îi corespunde, şi încă în măsură 
mai mare, influenţa slavonă în Răsărit. Această 
influenţă datează dinainte de veacul al VI-lea, 
cînd triburile slave începură să vie în contact 
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paşnic cu populaţiile romanice. Ea ajunse atît de 
puternică şi de absorbantă, încît numai limba Romî-
nilor i-a putut supravieţui. Toate celelalte idiomuri 
probabile, derivate din limba latină populară în 
Răsărit, au dispărut în vastul ocean slav ; şi e de 
mirat cum structura limbii romîneşti a putut să 
reziste prin atîtea veacuri de contact cu Slavii, 
fără să-şi schimbe caracterul ei latin. 

Slavii fură primii barbari care urcară Carpaţii, 
nu ca năvălitori, ci ca fugari dinaintea hoardelor 
mongolice ale Avarilor. Aici ei găsiră pe Romîni, 
care se refugiaseră dinaintea altor invazii; şi ne
norocirea lor comună stabili relaţiuni paşnice de 
convieţuire între noii şi vechii refugiaţi. Procesul 
neviolent al influenţii slavone în Răsărit era sus
ţinut prin continui unde slavone, puse în mişcare 
de marile năvăliri mongolice. 

Unitatea latină a Imperiului de Răsărit începuse 
să fie distrusă de Germani şi de Mongoli înainte 
de efectele infiltraţiei slavone. Slavii contribuiră 
numai la această transformare etnică a Imperiu
lui, inundînd încet toată regiunea dintre Grecia şi 
Panonia. Limba romînă îşi găsi puterea de rezis
tenţă mai cu seamă în munţi. 

Pe de alfa parte Grecii transformară Imperiul 
Roman de Răsărit într'un Imperiu Bizantin, care 
în curs de aproape o mie de ani fu reprezentan
tul unui nou tip de civilizaţie grecească. 

Astfel limba romanică din Răsăritajunse să fie ame
ninţată atît de cea slavonă cît şi de cea greacă. A-
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mîndouă aceste limbi reprezentau State puternice 
cu organizaţii politice deosebite, cu forme diferite 
ale Bisericii, cu literaturi de alte tradiţii—faţă de ve
chiul tip de civilizaţie romană. 

Intr'o situaţie atît de neprielnică nu-i de mirat 
că limba scoborîtoare din Latină nu putea fi păs
trată în Răsărit decît de populaţiile mai izolate, 
care trăiau prin munţi. Pe această cale, limba ro-
mînă, —neîntrerupîndu-şi continuitatea cu limba ve
chilor colonişti ai lui Traian,—a putut ajunge pană 
astăzi, purtînd în lexicul ei mărturia turburatei 
vieţi a Răsăritului. 

Nu putem întră în discuţiile polemice, dacă lea
gănul limbii romîneşti este numai în Carpaţi sau 
numai în munţii dela sudul Dunării. Sînt destule 
argumente pentru a admite calea de mijloc, cum că 
limba romanică vorbită la nordul Dunării a găsit 
un sprijin continuu în sud. 

Care-i istoria vieţii acestui popor din Răsărit, 
aşa de tenace păstrător al unei limbi romanice, 
după ce influenţa latină a fost înlocuită prin cea 
slavonă şi bizantină? Istoria unei limbi este în
registrarea vieţii sufleteşti a poporului care a păs
trat-o şi-a desvoltat-o; povestirea evenimentelor 
istorice cuprinde numai desfăşurarea faptelor po
poarelor, determinate cele mai adeseori de constrîn-
gerile împrejurărilor exterioare. 
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Slavii, după ce au asimilat pe Bulgari,—un po
por mongolic care s'a aşezat în Moesia, în vea
cul al VH-lea, —au întrat într'o epocă de expan
siune teritorială. Ei fondară un imperiu, ai cărui 
şefi se luptară în mai multe rînduri victorioşi îm
potriva împăraţilor bizantini, şi reuşiră să întindă 
hotarele imperiului lor la nordul Dunării pană în 
„Dacia Traiana". Astfel Romînii ajunseră cuprinşf 
în Statul Slavo-Bulgar. Ca supuşi ai acestui Stat 
slavon, ei fură constrînşi să-şi schimbe forma cre-
dinţii, părăsind creştinismul latin pentru cel slavon, 
impus de Stat; aceasta se întîmplă în secolul al 
IX-lea. Limba slavonă, avînd autoritatea Statului 
şi prestigiul Bisericii, era considerată ca singura 
limbă cu valoare literară. 

De sub dominaţiunea politică a Bulgarilor, Ro
mînii au scăpat chiar înainte de sfărmarea Impe
riului Bulgar de Bizantini, în 1018; tirania limbii 
slavone însă au îndurat-o pană în veacul al 
XVlI-lea. Cu cîţiva ani înainte de sfărmarea Im
periului Bulgar, Ungurii,—un alt popor mongo
lic care veni în Europa în secolul al IX-lea,—cu
ceresc Transilvania dela Bulgari şi vin astfel în 
contact cu Romînii care, în ultimii ani de descom
punere a Imperiului Bulgar, începuseră să orga' 
nizeze mici centre de viaţă independentă. 

Sub dominaţiunea politică a Slavo-Bulgarilor a-
tît Romînii din regiunile carpatice cît şi cei din 
regiunile Balcanilor aparţineau aceluiaşi Stat; tirania 
aceluiaşi Imperiu apăsa deopotrivă pe toţi. Dup& 
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ce însă Transilvania fu cucerită de Unguri, iar 
Imperiul Bulgar căzu sub Bizantini, situaţia poli
tică a Romînilor se schimbă: ei fură împărţiţi 
între cele două State întemeiate de Unguri şi de 
Bizantini pe ruinele Imperiului Bulgar. 

De acum înainte Istoria Romînilor de pe cele 
două ţărmuri ale Dunării se desfăşură în împre
jurări politice deosebite. 

Români dela sudul Dunării se răsculară împre
ună cu Bulgarii împotriva apăsării împăratului bi
zantin Isac Angelul, în 1185, şi fondară un Stat 
Romîno-Bulgar cu dinastia romînească a fraţilor 
Petru şi Asan. împăratul Ioniţă a fost cel mai ves
tit din această dinastie. EI fu recunoscut ca îm
părat de papa Ioncenţiu al IH-Iea; bătu în mai multe 
rînduri armatele bizantine; şi într'un războiu cu 
împăratul Balduin de Flandra,-care întemeiase 
Imperiul Latin cu capitala la Constantinopol, în 
timpul Cruciatei a IV-a,—îl prinse şi-1 puse Ia 
închisoare. 

Curînd însă după domnia glorioasă a lui Ioniţă, 
rolul politic al Romînilor din Statul sud-dunărean 
decade, cedînd locul Bulgarilor. Cînd Turcii îl des
fiinţează în secolul al XIV-lea, el e un Stat bul
gar. Prin stabilirea dominaţiunii turceşti în Bal
cani, orice încercare de întemeieri de State creş
tine dispare; Romînii de aici au împărtăşit şi ei 
soarta celorlalte popoare din sudul Dunării, tră
ind în grupe mai compacte în Macedonia, unde 
au reuşit să-şi păstreze fiinţa lor etnică şi limba 

19 
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lor naţională. Dialectul macedonean e o limbă 
romanică încărcată cu mult lexic oriental; el are 
o mică valoare literară, dar reprezintă continuita
tea de veacuri a limbii latine în Balcani. 

Romînii supuşi de Unguri în Transilvania, cu 
toate suferinţile lor, avură de jucat un rol mai 
însemnat în istoria neamului nostru. Ei au venit în 
acele părţi ca aleşi colonişti ai lui Traian în se
colul I d. H., şi au continuat fără întrerupere să 
reprezinte pană astăzi geniul latin în regiunea 
Carpaţilor. Numărul lor se urcă astăzi la 4.000.000 ; 
şi, cu toate sforţările altor popoare de a-i desnaţio-
naliza, ei stau înţeleniţi în patrimoniul roman, stră
juit de limba pe care strămoşii lor le-au lăsat-o 
în păstrare. 

Din grupul acesta carpatin al Romînilor se lă
sară prin veacul al XHI-lea şi al XIV-lea roiuri 
organizate de Romîni care izbutiră să întemeieze 
cele două State romîneşti dintre Carpaţi şi Du
nărea. Viaţa lor politică a fost despărţită pană la 
1859 ; sufletele lor însă au rîvnit totdeauna să fie 
împreună, căci ele reprezentau acelaşi popor, cu 
aceleaşi aspiraţii de propăşire, cu acelaşi trecut 
de suferinţă. Abia în 1859 Valahia şi Moldova au 
format o Romînie, şi numai dela 1881 există în 
Europa un Regat al Romînilor. 

Viaţa de stat a Romînilor dintre Carpaţi şi Du-
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narea nu e mai lungă de 600 de ani; iar greu
tăţile de organizare a Statului şi vitregia soartei, 
•care rareori a îngăduit Romînilor perioade lungi 
de linişte, au întîrziat binefacerile civilizaţiei în Ro-
mînia de astăzi. Nestatornicia vieţii care caracte
rizează începuturile evului mediu dăinueşte în ţă
rile romîne mai mult decît în orice ţară neolatină 
din Apus. In cele dintăi cinci veacuri, se poate 
pe drept spune, că războaele şi invaziunile formau 
starea normală în ţările romîne şi pacea era numai o 
excepţie. Chiar dela întemeierea celor două State, 
prinţii Valahiei şi Moldovei au trebuit să se lupte cu 
Ungurii care le încălcau ţara. Toate Statele mari din 
jurul acestor mici ţări au încercat în mai multe rîn-
duri să le cucerească; şi bande de Tătari şi de 
Turci obişnuiau să prade ţările romîne mai în fie
care an, pană tîrziu spre pragul veacului trecut. 
Unii dintre Domnii romîni şi-au petrecut viaţa mai 
mult în lagăr şi pe cîmpul de bătălie decît în pa
latele lor. După ce aceste ţări au ajuns tributare 
Turciei, în veacul al XV-Iea şi al XVl-lea starea 
lor deveni încă şi mai rea. 

Printre Domnii lor au fost unii ale căror nume 
amintesc Romînilor zile glorioase în mijlocul su-
ferinţilor din trecut. Mircea, Domnul Munteniei, 
şi Ştefan, Domnul Moldovei, au numele de „Mare" 
în Istoria Romînilor; iar Mihai, care pentru pu
ţin timp, la începutul veacului al XVH-lea, a dom
nit peste Transilvania, Valahia şi Moldova, are su
pranumele de „cel Viteaz". Faptele lor de vitejie 
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au fost cunoscute şi admirate peste hotarele ţări
lor noastre, pe acea vreme. Mulţi însă din Domnii 
Romînilor au fost incapabili, ambiţioşi şi tirani ; 
şi au contribuit în mare măsură la nefericirea po
porului pe care îl stăpîneau. Răscoale şi măceluri 
au pus capăt adeseori domniilor unor astfel de 
tirani nevrednici. 

In astfel de împrejurări civilizaţia niciodată n'a 
putut înainta, şi astfel poporul romîn a trebuit 
să sufere urmările. 

Limba slavonă,— care a fost limba Statului şi a 
Bisericii la noi pană în veacul al XVII-lea,—nu 
era prielnică desvoltării unei literaturi în ţările ro-
mîne. Şi originea şi geniul ei erau deosebite de 
ale limbii noastre naţionale, iar literatura sla
vonă nu avea nici o valoare artistică. Ea se în
văţa pentru nevoile Statului şi ale Bisericii în şco
lile speciale de pe lingă mînăstiri, dar nu avea 
nici un contact cu mintea poporului. 

Ţările neolatine din Apus au trecut de aseme
nea prin o perioadă în care limbile lor naţionale 
erau considerate prea vulgare pentru literatura a-
leasă; dar în Apus era Latina care corespundea 
Slavonei din Răsărit,—adică : o limbă din care de
rivau limbile romanice şi conţinea comorile litera
re ale antichităţii. Aici zace unul din marile desa-
vantage pentru desvoltarea intelectuală a Neolatini
lor din .Răsăritul Apropiat" faţă de cei din Apus-

Limba slavonă a oprit în curs de veacuri des
voltarea limbii literare romîne. Cărţile sfinte, Cro-
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nicile ţărilor romîne şi toate operele literare din 
ţările noastre erau scrise, în această lungă epocă 
de dominare spirituală străină, în limba slavonă, 
cu litere chirilice. Poporul nu putea înţelege limba 
serviciului divin, a legilor şi-a cărţilor, care pu
teau fi înţelese numai de acei care învăţaseră a-
ceastă limbă în şcoli. Cărţile sfinte au început să 
fie scrise în limba romînă abia din secolul alXVI-lea, 
— cu litere chirilice însă,—şi mai întăiu în Tran
silvania, unde Romînii au venit în contact cu Pro
testanţii. In secolul următor triumful limbii naţio
nale este definitiv : atît în Moldova cît şi în Va-
lahia limba romînă izbuteşte să deslocuească Sla
vona în Biserică şi în legile Statului,— şi Cronicile 
ţărilor de asemenea sînt scrise în limba naţio
nală a poporului. In special talentul artistic al 
cronicarilor moldoveni dă un prestigiu literar 
limbii naţionale ; şi poate desvoltarea ei ca limbă 
literară ar fi ajuns astăzi la altă înălţime şi com
plexitate, dacă nu s'ar fi interpus aşa numitul „Re
gim Fanariot". E probabil că limba romînă ar 
fi acum un instrument mai perfect pentru arta li
terară, dacă renaşterea ei în secolul al XVII-lea 
n'ar fi fost înăbuşită de-un sistem politic fără 
precedent. 

De mult timp Moldova şi Valahia erau tribu
tare Turciei : în schimbul unei sume de bani, plă
tite anual Sultanului, ţările rcmînc se bucurau 
de dreptul de a se guverna singure. Ambe-
Je ţări îşi alegeau Domni după obiceiurile tra-
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diţionale, şi Poarta —ca Putere suzerană —întărea 
numai alegerea. 

Acest sistem a fost schimbat de odată Ia înce
putul veacului al XVIII-Iea ; iar tronurile Moldovei 
şi Valahiei fură ocupate timp de peste o sută 
de ani de Domni străini, numiţi direct de Poartă. 
Ei nu erau Turci; erau numai agenţi turceşti de 
extracţie grecească, selectaţi de obiceiu din ma
halaua Fanarului din Constantinopol, de unde vine 
şi numele epocii în Istoria Romînilor. 

Această foarte tristă perioadă din îndelung tur
burata viaţă a ţărilor romîne începe în 1711, cînd 
Demetrius Cantemir părăseşte pentru totdeauna 
tronul Moldovei, ilustrînd mai tîrziu numele ţării 
noastre ca scriitor şi ca membru al Academiei din 
Berlin. Ea se sfîrşeşte în 1821, cînd ţăranii din 
Valahia ridică steagul revoluţiei naţionale Ş1 

scutură jugul străin al tiraniei şi al apăsării, î n 

ambele provincii romîne. 
Veacul al XVIII-lea este cel mai bogat în Domni* 

în mizerie şi în corupţie, pentru ţările romîne. 
Sultanul schimba după plac pe Domnii din 

Moldova şi Valahia; şi aceasta se întîmpla foarte 
des, pentrucă orice schimbare sau numire noUa 

era plătită de candidatul izbînditor. Era un 
perpetuu schimb de coroane romîne pe cape' 
tele agenţilor turco-greci. Banii trebuiau storşi 



NEOLATINII DIN RĂSĂRIT 2 9 j 

iute din bietele noastre ţări de către Domnii nou 
numiţi, pentrucă alţi candidaţi le concurau tronurile 
în permanenţă Ia Constantinopol. Istoricul a-
proape ameţeşte cînd studiază această grăbită de
filare de încoronaţi agenţi jăfuitori pe tronurile 
Moldovei şi Munteniei. 

Populaţia rurală a atins culmea mizeriei şi sufe-
rinţii în această epocă. Ţăranii nu mai erau în 
stare să-şi procure instrumente de fier pentru 
munca cîmpului. Satele erau prădate de repre
zentanţii oficiali ai Statului, şi acei care nu pu
teau plăti erau torturaţi pană la moarte. Cînd un 
nou Domn venea dela Constantinopol într'o ţară 
romînă, el niciodată nu sosea singur, ci totdeauna 
era urmat de-o numeroasă suită. Toate demnită
ţile şi oficiile înalte ale Statului erau încredinţate 
prietenilor săi, care îl ajutau să scoată banii cu 
care el îşi cumpărase tronul, şi adunau desigur 
îndeajuns şi pentru ei înşişi. In acest chip ţările 
romîne au ajuns un fel de monopol al Grecilor din 
Fanar. Mulţi din ei se îmbogăţeau iute şi rămt-
neau definitiv în patria lor adoptivă, formînd cla
sa de sus a Romînilor. 

Această nouă aristocraţie străină în curînd a ru
inat vechea nobleţă romînă, care a început să-şi a-
mestece mai întăiu sîngele şi apoi şi-a pier.dut cu 
totul caracterul naţional. 

Limba, obiceiurile, îmbrăcămintea... aristocraţi
lor din cele două ţări romîne ajunseră să fie gre
ceşti, caşi sîngele şi sufletul lor. Mulţi din ei nu 
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ştiau deloc romîneşte şi toţi despreţuiau limba 
naţională a ţării în care trăiau. Ei vorbeau gre
ceşte şi mulţi din ei ştiau franţuzeşte. Franceza o 
învăţau la Constantinopol pentru a obţinea oficii 
diplomatice. 

Trebue să recunoaştem însă că Fanarioţii au pus 
baza influenţii franceze în ţările romîne, prin in
troducerea limbii franceze. Aceasta era însă nu
mai o modă aristocratică pe timpul lor ; numai 
mai tîrziu ea a ajuns un factor important în trans
formarea democratică a Romîniei. 

Ruptura pe care a făcut-o epoca Fanariotă în 
continuitatea sufletească a poporului romîn a oprit 
renaşterea literară începută în veacul a! XVIl-lea. 

Politiceşte, „Regimul Fanariot" s'asfîrşitîn 1821, 
cînd tronurile ţărilor romîne au fost redate Domni
lor romîni; înăbuşitoarea atmosferă morală însă 
a trecutului a continuat mai multe decade să îm
piedece îndrumarea desvoltării Romîniei pe calea 
civilizaţiei apusene. 

Unii dintre călătorii străini care au trecut prin 
ţările romîne, în timpul epocii fanariote, ne-au 
lăsat descrieri amănunţite, foarte dureroase. Car
tea : An Account of the Principalities of 
Wallachia and Moldavia de William Wilkinson, 
apărută la Londra, în 1820, este foarte interesanta 
din acest punct de vedere. Autorul ei a trăit mai mult 
timp în Bucureşti, ca consul al Marei Britanii, toc
mai în epoca cînd fructele „Regimului Fanariot" erau 
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coapte. Observaţiile sale sînt exacte cînd e vorba de 
trîndăvia şi de corupţia aristocraţiei fanariote, de su
ferinţa şi de resignarea ţăranilor ; autorul însă gre
şeşte cînd încearcă,—prin generalizări grăbite,—să 
vadă în această epocă anormală din viaţa po
porului nostru, însuşirile naţionale caracteristice 
ale poporului romîn. 

„Regimul Fanariot" a fost accidental în istoria 
ţărilor noastre ; el nu reprezintă sufletul naţional 
al poporului care zăcea paralizat sub opresiunea 
celui mai corupt sistem de dominaţiune. A fost 
o barieră în calea propăşirii poporului nostru caşi 
năvălirile barbare. Se poate spune că e conse
cinţa directă a unei astfel de năvăliri,—un regim 
impus de Turci prin agenţii lor de afaceri greci. 

Cea mai rea şi mai durabilă din toate urmările 
„Regimului Fanariot" în Romînia a fost alterarea 
aristocraţiei noastre, care deveni aproape în mod 
etnic deosebită de popor. Noua nobleţă a ţărilor 
romîne, selecţionată după criteriile turceşti din 
Constantinopol, era departe de a reprezenta ca-
racteristecile elenice. Grecii şi-au impus dominaţi-
unea lor în ţările romîne nu ca cuceritori, ci ca 
intruşi sprijiniţi de stăpînii lor barbari. Faptul este 
unic în istoria lumii, şi a avut urmări speciale în 
formarea caracterului aristocraţiei fanariote. Re
prezentanţii celei mai vechi şi mai strălucite civi
lizaţii din Europa erau frimeşi în ţările noastre ca 
instrumente de opresiune şi de extorcare de bani 
ale ce'iL mai barbar Stat de pe Continent. Ei ?ă-
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rutau poala şi mînile Sultanului, cînd plecau din 
Constantinopol, şi despreţuiau poporul din noua 
lor patrie pe care o jăfuiau. Mîndria şi genero-
sitatea acestei aristocraţii greco-turcite făcură loc 
umilinţii şi insolenţii; sufletul ei era devastat de 
vicii şi de trîndăvia orientală, şi „the milk of hu
man kindness" dispăru din inima abusiva a aces-
tor ultimi apăsători ai Romînilor. 

Vom atinge foarte sumar şi numai cele mai im
portante caracteristice ale desvoltării Romîniei după 
încetarea opresiunii turco-greceşti. Conştiinţa na
ţională a fost trezită şi începu să inspire tot mai mult 
nouă schimbări în economia organizării întregii 
vieţi a societăţii romîneşti. Multe din aceste schim
bări încă nu şi-au produs toate efectele în com
plexitatea organismului social, nici nu au pers
pectiva istorică necesară pentru a putea fi defi
nitiv caracterizate. 

Veacul al XIX-lea este cel mai bogat în eveni
mente mari pentru viaţa Romînilor din Romînia 
liberă; şi fiecare eveniment este un nou prilej dat 
poporului romîn de a-şi îmbunătăţi starea ma
terială şi a-şi desvolta individualitatea lui ca po
por neolatin distinct în „Răsăritul Apropiat". în
cetul cu încetul, toate obstacolele lăsate de tre
cut în drumul civilizaţiei moderne din Romînia 
au fost înlăturate, şi o epocă de muncă paşnică, li" 
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beră şi roditoare pare că, în sfîrşit, a început. 
Intăia briză înviorătoare de cultură naţională 

vine din Transilvania, la începutul secolului tre
cut, cînd ţările romîne erau încă înăbuşite de at
mosfera „Regimului Fanariot". La 1821 acest Regim 
a fost răsturnat prin o revoluţie populară; Ia 1848 
o altă revoluţie a claselor mijlocii, inspirate de i-
dealurile democratice ale Revoluţiei Franceze, a-
duce ca urmare o complectă alipire sufletească a 
Romîniei de civilizaţia Europei Apusene. Deşi a-
şezată în Răsărit, Romînia, prin înclinarea ei et
nică, priveşte necontenit spre Apus. După Con
gresul dela Paris, Statul Romîniei unite a fost or
ganizat după modelul unei ţări constituţionale din 
Apus : Constituţia Belgiei, care e inspirată de spi
ritul libertăţilor engleze, a servit de model Cons
tituţiei romîne. Toate privilegiile de castă au fost 
desfiinţate. Puterea politică trece din mînile a-
ristocraţiei fanariote în mînile unei democraţii 
harnice naţionale, care aşează pe tronul Romîniei 
o veche şi ilustră dinastie din Occident. Regele 
Carol, capul acestei dinastii, a dovedit că este nu 
numai un simbol al civilizaţiei apusene în Romî
nia, ci şi unul din factorii ei activi. 

Din punct de vedere al culturii şi al limbii 
noastre naţionale, marea prăpastie care exista între 
clasele de sus şi popor, în timpul „Regimului Fana
riot", e aproape să dispară. Nobilimea romînă este 
acum mîndră de literatura noastră populară,—cre
ată şi păstrată de mult apăsaţii ţărani în timp de 
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atîtea secole, şi privesc cîntecele, baladele şi le
gendele naţionale ca izvoare bogate pentru nouă 
inspiraţii artistice. 

E necesar de reamintit,—căci faptul e caracte
ristic pentru structura societăţii romîneşti,—că era 
odată un timp cînd aristocraţia romînă nu apre
cia frumuseţa literaturii şi-a artei noastre naţionale. 
Ea a fost revelată atît claselor culte dela noi, cît 
şi cercurilor literare din ţările apusene de către 
conducătorii mişcării democratice din Romînia, 
pe la mijlocul secolului trecut. In anii din urmă, 
Romînii datoresc mult Reginei lor scriitoare, Car
men Sylva,—atît de bine cunoscută în Anglia,— 
pentru răspîndirea literaturii noastre populare 
în Apus. 

Epoca modernă în Romînia se caracterizează 
atît printr'o activitate intensă de a asimila cultura 
apusană cît şi printr'o reînviere naţională. Intrucît 
priveşte desvoltarea literaturii, ambele aceste ca
racteristice sînt evidente. In prima jumătate a se
colului trecut, sute de opere de ale scriitorilor mari 
franceji, engleji, italieni şi germani, au fost tra
duse în romîneşte,—în cea mai mare parte după 
texte franceze ; autorii franceji însă domină prin o 
mare majoritate. Această încordată activitate a tra
ducătorilor a început să descrească în timpul orga
nizaţiei moderne a Statului nostru, care a absor
bit mult din energia naţională. De cîţiva ani tra
ducerile din literaturile străine iar au început să se 
înmulţească ; şi cele direct făcute din alte limb; mo-
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derne decît cea franceză sînt mult mai numeroase 
decît înainte şi mult mai bine stilizate. 

Pe de altă parte o bogată literatură originală 
şi-a luat zborul de pe pămîntul naţional, fără însă 
a ezita să-şi înyigoreze puterile prin influenţi-
străine, şi fără să-şi piardă nota ei naţională 
specifică. Generaţia care a fost educată în Franţa 
şi-a modernizat Romînia, pe la mijlocul secolului 
trecut, a produs cîţiva scriitori de o reală valoare 
şi originalitate, care în acelaşi timp se pot con
sidera ca cei mai caracteristici reprezentativi ai 
sufletului romînesc, fertilizat de cultura apusană. 
Scriitori ca D. Bolintineanu, Or. Alexandrescu 
V. Alecsandri, N. Bălcescu, M. Cogălniceanu —ilus
trează acea epocă. 

Romînia nouă a ştiut să se folosească de ex
perienţa trecută a ţărilor apusene; şi ajutată de 
energia primitivă a unei rase rurale şi de capaci
tatea romană pentru o civilizaţie superioară, ea 
aspiră necontenit către idealurile Apusului. Ultimele 
decade înseamnă secole în Romînia: atît de pro
fund a fost ţara transformată. 

Un nou tip de civilizaţie neolatină propăşeşte 
acum în „Răsăritul Apropiat". Ea este opera ce
lor din urmă descendenţi ai vechilor Romani, care 
abia au început să respire într'o atmosferă des
chisă. Limba lor a ajuns destul de subtilă şi de 
bogată pentru a îmbrăca opere literare de va
loare ; şi bucăţi de aur adevărat nu lipsesc acum 
din ea. Unele din operele scriitorilor romîni mo-
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derni,-M. Eminescu, I. Caragiale, M. Sadoveanu, 
I. Brătescu-Voineşti, G. Coşbuc,—au fost traduse 
în limbile franceză şi germană ; şi critica străină 
Ie-a recunoscut valoarea artistică. Studiul limbii 
şi literaturii romîne a fost decurînd admis în uni
versităţile din Paris, Berlin, Leipzig şi Viena; iar 
templul internaţional al Ştiinţii nu-i închis pen
tru oamenii de ştiinţă romîni. 

Notă.—Studiul de faţă este traducerea,—în unele părţi 
prescurtată,—a lucrării A short Survey on the Neolatins 
of the Near East, pe care ara scris-'o nu pentru a in
forma sumar, şi desigur şi necompleot, publicul englez, 
•cît mai ales pentru a servi chestia noastră romînoască. 
Am urmărit trezirea simpatiei pentru noi şi dobîndirea în
crederii în capacitatea noastră de a produce o civilizaţie 
originală superioară, —admiţînd acest fapt ca cel mai înalt 
criteriu de validare a drepturilor la viaţă ale unui popor. 
Economia întreagă dar a acestui studiu a trebuit să fie 
influenţată de planul şi de scopul lui. Materialul istoric 
e cel curent şi cunoscut, nu cel controversat. N'nm des
făşurat viaţa poporului nostru într'o serie de fapte mă
reţe, ci în repetate sforţări de rezistenţă, de îndurări de 
suferinţi şi nedreptăţi ; şi-am deschis numai orizontul care 
«.bia acum ne promite pămîntul făgăduinţii. Mi-am tradus 
lucrarea în limba romînă pentrucă s'a vorbit de ea în 
publicaţiile şi ziarele noastre. 






