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. D. 7. Petrovici, ministrul culturii naționale, prin stră- 
„duiința căruia se lărgeşte tot mai adânc. brazda .acţi- - 
- unii maiotesciene: asupra culturii noastre,.a luat. ini- 

N 

:fiativa alcătuirii unei antologii a:,,) unimiştilor minori“, 
În consolidarea unzi,. mişcări literate,. de însemnătatea. : 
„Junimii, care, în epoca. creatoare a primului ei sfert 
de veac. de existenţă, a dat cele mai mari. valori lite-. 
rare şi culturale ale noastre; C. Maiorescu, M. Emi-_ 
nescu, Î. Creangă, I.L. Caragiale, A. D.. Xenopol, 

7. Vasile Conta, au contribuit şi alţi mulți colaboratori”: 
“fără să fi lăsat totuşi după. dânşii o operă:'trainică, — 
ostași: anonimi. ai unei bicuinţi culturale ce:nu: sunt - 
pomeniţi decât dodr: în studii colective. Volumele lor 
au fost de: mult uitate;. iar -unii. nici nau ajuns. la 

“această ultimă finalitate a. oricărei străduinţi literare 
„care e volumul. Antologia acestor junimişti „minori“, 
astăzi fără circulaţie, cum at fi, de pildă, Samson Bod- 

'- nărescu, Matilda Cugler-Poni, N. Schelletti, M. Cornea, + 
V. Pogor, Ștefan. Vârgolici, A: Naum, -D. Ollănescu- . : 
"Ascanio, etc. i-ar putea scoate din anonimatul acțiunii .. 

"colective pentru. a-i înfățișa separat în ce. au încă . 
pia Ma a - AIE , N 

„In primul plan al preocupării momentului, dm 'con- .



4! 

venit totuși că: -ar fi mai bine venită deocamdată pre- * 

zentarea unei antologii a „ideologiei junimiste” , adică 

a expânenților criticismului junimist; n'am înțeles însă 

„să reproducem articole din Criticele lui Maiorescu sau 
- fragmente din. Discursurile lui P. P. Carp, material | 
ideologic poate, mai esenţial: dar prea cunoscut, ci să 

adunăm numai. "stridii oarecum inedite, înfrucât nefiind 

" “desgropate până astăzi din colecția unei reviste vechi 
«de 75 de ani, nu se bucură de nici o cicculaţie. 'Am 

ajuns, astfel, la concluzia: de a pune la îndemâna 
cititorilor următoarele texte: importante, la care mulți 
se referă, fără să. le fi putut, totuși, cunoaște dintr'o 
“lectură proprie: - 

| L T. Maioreseu: 

1 Pentru ce limba latină este chiar î în ; privinţă edu- 

-caţiei morale studiul fundamental în. simnaziu. . .. -. 

— O disertaţie a-lui C. Maiorescu, publicată în 1863, 
II primul lui studiu în limba română scris acum. „optzeci 
de ani, : 

| "2. Despre reforma. Amvăttmantuli public, studia din . 
1870. 
3, Invăţământul primar ameninţat, tot din 1870. 
Amândouă studiile. sunt caracteristice pentru ideo-. ” 
logia culturală şi şcolară a lui €. Maiorescu.  -. 

4. Idei dintr'un. ciclu de „prelecţiuni populare“ din 
cursul anului 1866, — 'de unde ne apare un C..Maio- 
rescu nou, căâre, oricât ar fi în "contradicție cu cel de; 

„mai: târziu, trebue să fie cunoscut de toți cei ce se 
interesează de formarea personalităţii lui.
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a
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H. IT: Buckle, Istoria. civilizaiunii. în Enslitera, Stu- | 
- diu apărut în 1867, închinat unui. scriitor atât de dis- 

cutat în cercul Junimii şi ale cărui idei. i-au u influența 
ideologia. E | 

“TUI. Th. Rosetli: | 

"Despre direcțiunea prosreșului nostru, stadii apărut " 
"în 1874, mereu: pomenit dar necunoscut, în care se 

expune; ideologia junimistă în materie „de cultură, de. | 

politică, de economie... ae a 

IV. A D. Xenopol: 

: Studii asupra stării noastre: actuale, apătute în 1870, . 
în care junimismul ia 'o coloratură naționalistă. 

* Studiile lui A. D. Xenopol din această epocă, cu 
| mult prea lungi (Cultura naţională din 1868, Istoriile 
„civilizaţiunii din 869, și. cel: republicat aici din 1870- , 
'1871 sunt deosebit de interesante. și ar merita să fie 
adunate în volum şi. pentru. fixarea fizionomiei lui 
AD. Xenopol şi pentru poziția lui cu totul specială 

"în anicarea junimistă. 7 . 

V. . Panu: N a 

Studiul istoriei. la Români, : Ce. 'ne redă ceva din 

luptă Junimiştilor împotriva - Bucureștenilor: pe tere- 

nul istoriei '(Hasdeu, V.: A.. Urechia, Gt. Cocilescu, 

etc.), adică a falsului naționalism aplicat în dome- 

| niul istoriei naționale. 
. 

7-a , . 

!
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Limba! Tomână.. veche * şi: nouă, “din: 1873, poate” sin. 
guzul studiu al celui dintâi filolog ieșean” adunat . 
întrun volum, "deşi întreaga. lui activitate. at merita 

„să fie scoasă 'din uitarea unei colecții de revistă. 

ă VII. Vasile Bulă: | - i a îi i « 

“Contra: ortografiei impuse de Minister. şcoalelor ro- 
mâne, 'din 1872, studiul celui de al doilea filolog juni- 
mist, implicat în - polemicile : Convorbirilor - împotriva 

- Arde! enilor și a lui B. P. Hasdeu. Tue 

VII. e, Missir. i OR | 
Poezii de; Al. A Macedonski, din 1865, | pentru. a 

aduce un. svon. din lupta Convorbirilor literare îm- 
potriva poeziei lui Al. Macedonski. 

Republicarea acestot studii relativ inedite constitue, 
„ credem, o contribuţie apreciabilă pentru cunoașterea - 

atmosfetii. ideologice” a: Junimii și situarea + ei pe. te 
renul cultural şi politic. - 
„Cum aceste “texte. 'nu ne interesează ca documente. 

de limbă, ci niimai sub raportul: atitudinii şi al. cali-- * 
tății lor, nu li s'a. păstrat ortografia şi particularită- 
file gramaticale” ale timpului, ci-li s'a adus, chiar şi 
uşoare modificări de câte ori cuvintele: aveau forme. | 
părăsite -astăzi, ce le-ar fi îngreuiat lectura. Fiecare. - 
text. e precedat: de o. introducere, care-i precizează 
importanţa şi îl Pune în atmosfera “momentului său , 
istoric, : 

| Noermbrie 1940, E LOVINESCU...





„Pentru „ce limba latină este .chiar în privinţa . 

„educaţiei morale studiul fundamental în Gimnaziu 

- Privim această '„Dissertaţiune de T, L. Maiorescu“ -apărută în: 

! PE . - Anuariul 

 "Gimnasiului şi Internatului din Iassi 

m 7 PG anul 'seolastieu. 1862-1868 

a i "* publicatu de Na 

aa * Directorul “T. L.. Maiorescu. ..  ,.- . 

" Doetoru, in filosofie. și licenţiatu în dreptu, Professoru la Univer-. 

- sitatea din Iassi si.membru cor-alu - societăţei filosofice 

Me “din Berlin. . .-. » Da 

e Jassi - . 

„- “Pipogrăfia Bermann — Pileski, Podul-vechiu,: 1863. 

IA - drept cea mai verierabilă! între producţiile” literare ale lui T,. 

“Maiorescu, întrucât e .prima sa operă mai consistentă în limba 

ŞI - română. In limba germană publicase încă "din '1860 'opusculul. său 

E. - “Țilozeție.. Einiges philosophische in : gemeinfasslicher, Form, de in- 

"“flzenţă herbartiană, şi alte câteva articole; în limba franceză îşi 

publicase teza de licenţă în drept Du regime dotal (1861). „Disser- 

fațiunea“ este citală pretutindeni fără să fi fost reprodusă vre- 

odată, aşa că republicarea ei în dceastă Antologie 'se impunea şi * 

„prin 'valoară şi prin . cronologie: Problema! nu e privită. nict din 

“punct de vedere filologie nici literar ci filozofic; importanța stu- 

diului” clasicităţii vine din faptul că el „scoate egoismul sau mai -. 

bine individualismul din fiecare .om şi 

rioare, adică întrucât 'e cetățean, statului şi disciplinii, întrucât 

este spirit: gândilor — naturii, lucrului şi. adevărului... „Cu un * 
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cuvânt: anlichilatea şi Studiul ei este calitatea nemuritoare, care 

"impune spiritului junimii studioase direcţia _cea mai sănătoasă, 
care îi deschide un câmp pentru activitatea raţiunii, însă i-o su- 
pune lotodată subt legea' naturii” lucrurilor sau a adevărului şi 
astfel îi taie în rădăcină aberaţia egoismului“. In: aceste rânduri . 

-„ găsim o prefiguraţie a principiilor de estetică idealistă formulate - 
mult mai târziu, 

Obiecţiile ce avem de adus disertaţiei lui T. Maiorescu, scrisă 
într'un ton atât de înalt, susținut şi matur la vârstă de 22 de 
ani,;se-pot.găsi-în E.:Lovinescu, 1. Maioreșeu,. o. 1,.p. 112. (EA, 
Fundaţiei p. lit. şi.artă „Regele: Carol, 11“, 1940).'Nu putem să nu 

„amintim; totuşi, că ii dot Elogiiil adus învățăriăntuitiii clasic; acti- - 
vitatea viitoare de legislator a lui T. Maiorescu se. va inspira dela | 
idea de 'a-l'-înlotit printr'un învățământ real. El înființat primele 
şcoale reale. MR a NE ” - 

- Mai aminlim de asemeni! ca” amănunt . istoriograjic că această. . 
disertaţie a fost atăcată,! zece ani: după publicarea ei, de V.: A. 
Urechia în articolul Noua direcţiune ' din Iaşi, apărut în Revista 
contimporană, 1 August, 1873,.. p. 542, = în” urma - polemicii în- 
treprinse. împotrivă acestei reviste în' Bsţia de cuvinte (1873)::T. . 
“Maiorescu -'era. prezinta! însă “ca un “detractor al clasicismului! . .. 

Acuzaţia a fost: 'reluată şi. de P.: Grădişteanu în Nr. dela 1 
lunie 1873 al Revistei Contimporane, susținând că” programul Ju- . nimii era de a înlocui în şcoală pe autorii “latini cu aitori ger-. 
mani..In Răspunsurile Revistei contimporane, „al „doilea studiu. de 
patologie literară (18373), după ce. reproduse un. jragment.. din - disertaţia . sa, T. „Maiorescu replică: Multe” lucruri sunt iertate înir'o polemică. Dar a atribui unui om, care a Scris aceste pagini ! cu un enluziasm poale prea juvenil pentru limba Iatină” în gim- 

' naziu, a-i atribui, „Că „vrea. să. gonească autorii latini şi "să-i în, „locuiască cu, nu ştiu: care alţii, iacă un lucru: prea' tare chiar: - pentru Revista contimporană“ A a 
„N 
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îi 1 INTRODUGERE î 
, a pi 

Intrebarea această este 'vitală pentru Gimnaziu." Dela: . 

înţelegerea ei depinde soarta celei mai importante, în- 

stituţii scolastice. Intrebărea, iaceasta 'este apoi focmai 

: acum la ordinea zilei, fiindcă o 'mare parte-a tinerilor. - 

bărbaţi care încep. astăzi a avea influență asupra îm- - 

-prejurărilor noastre, fiind din nenorocire înşii lipsiți 

de binefacerea în vățăniântului 'serios; al limbii” latine 
“şi în 'schere al sininaziului, nu înţeles 'ce importanță” 

„enormă are pentru alţii şi 'ar 'fi avut mai întâi pentru. - 

" -înşii -acel învăţămânf.. Astfel -vedein, 'şi aceasta este 

cel mai trist lucru pentru şcoală, că nu numai studiul . 
ae o 

anfichității în limba lui originală nu e te prețuit după 

justa sa "valoare, ci că se “formează încă în contra lui * 

'o “direcţie de idei inamică. 
*.. Această direcție,  susfinută :prin “spirite care" de-" 

"_ clară de superiliu. şi 'pedant sau. chiar”. de fals tot 

ce întrece sfera necoapfei lor intelişenţe, fiind peri-: 

culoasă. educaţiei înfresului. popor, trebue să fie mai 

"întâi de: toate lovită în poziția de! sofisme 'în care 

se crede tare, deinascafă: în absiirdifatea: şi pentru ca 

“astfel convingerea salutară despre importanţa clasici- 

+ -tăţii să aibă loc a se întinde în. toafe: părţile, a fi: 

pusă în lucrare şi a contribui apoi ca unul din-cele 

«ai puternice elemente la formarea unei „societăți mai 

serioase.
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"IL. Argumentele adversarilor 

Argumentele principale ale acelei opoziții în contra 
studiului limbilor clasice şi în specie a' limbii latine 

“în gimnaziu sunt următoarele:. - i: | 
1. Este superfluu' de'a învăța limba latină, fiindcă: 

autorii vechi: sunt traduşi în -limbi moderne şi. prin 
urmare pot să fie cunoscuți mai bine din aceste: tra- 
duceri. | 3 o E Ş 55 Sa 

- 2. Afară de aceasfa, clasicii moderni “sunt tof aşa 
de buni ca şi cei vechi, dacă nu mai buni; sunt mai, 
mulți autori morali între cei noui;, şi în fine clasicii 
moderni au imporfanța cea mai mare pentru fineri- 
mea noastră, că au conlucrat imediat. la 'desvoltarea | 
secolului în care trăim, şi au. devenit astfel indispen- | 
sabili pentru înțelegerea. acestuia, vrea. să zică ei, 
trebue să fie cunoscuţi cu preferinţă înaintea celor 
vechi: OO 

5. Este chiar stricăcios de a. se ocupa 7-—8 ani în 
mod principal cu limba. latină, fiindcă este o „limbă . - 

moartă. şi nu are folos social; timpul acesfa trebue. . 
'să fie mai bine aplicat la studiul” limbilor moderne, | 
care sunt chiar necesare pentru un tânăr. şi care ... 
“totuşi se învață foarte rău în. şcoalele publice. Limba: 
latină se poate trata “ca studiu secundar pentru cuno- 
Ştinfa formelor: sramaticale şi înțelegerea lexicogra- 

-fică a câtorva cuvinte introduse în toate limbile eu- - „ropene; dar, nu mai mult. . i 
„Să: ne mărsinim „la aceste trei argumente, care în 
aparență sunt. aşa de fari şi de conchizătoare, încât - inimicii clasicităţii ni -le. debitează ! de: resulă cu un 
surâs sublim de satisfacere şi suficiență, parcă ar fi 

+
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pronunţat te miri: ce adevăruri profunde şi. decizive. 
„Însă să facem un pas: mai departe într'o altă direc- 

ție. Să.ne permitem a declara de inimici ai clasici- . 
tății; dacă nu în opinia. lor “proprie, cel puţin în 
-rezultatul faptic,. pe acei amici şi apărători orbi care, 
neînfelesând înşii importanța lucrului, combat argu- 
„menfele expuse prin argumente şi. mai slabe şi mai 
false. . 

TI. Gontra-argumentele amicilor neadevărați 

“Aceşti amici, intrând în cuibul celor trei argumente 

sofisfice, în loc de a le. demonstra din: capul locului” 
de false fiindcă lovesc în .vânf, în loc de a nimeri 
în ţintă, caută a combate ideile conţinute în ele prin. 
pozifiunea' ideilor contrare şi prin urmare conced în 

„mod indirect justeţea punctului de plecare, devenind 

- astfel de fapt vătămători. şi nu amici ai studiului 

“clasic. | a 

Iată combaterea lor: îi a: 
La 1. Deşi autorii vechi sunt fraduși în limbi mo- - 

„derne, fofuşi o traducere nu se apropie niciodată de 

-. original, ci se raportă la el, după cum a zis Madame, 

_+de Stael, ca covorul pe 'dos la covorul pe faţă. In 

traducere - sunt o sumă de. neînfeleseri; apoi limbile 

- moderne în mare parte. nu.sunf în stare a exprima 

curat ideile strămoşilor . noştri. Prin -urmare studiul 

clasicilor în limba lor. originală rămâne neapărat ne- 

cesară. a 
 La:2.. Cum să fie “Clasicii moderni tot aşa de. buni 

“ca şi cei vechi? Unde au modernii; pentru a ne măr- 

sini. la . „materia „propusă, la. limba“ latină, autori, ca 

, - 

?
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Virgiliu, ca. Liviu, ca . Tacit, ca Horaţiu? Cine a. în- 
„trecut. pe. Virgiliu în grafia fanteziei 'sale? Cine pe ... Liviu. în frumuseţea naraţiei? Cine :pe Tacit în seve- „ifatea opiniilor?. sau pe Horaţiu, în fineţea şi 'urba-_ nitatea ideilor. sale? Autorii moderni fiind „mai .slabi . în aceste privințe decât. cei vechi, sunt dar. de. mai. mică imporfanță, Şi apoi. este - fals de: a crede, că modernii ar fi: singuri apropiaţi desvolfării noastre; " fiindcă calități nemuritoare precum. le au autorii cei. vechi “sunt: şi “rămân pentru. pururea .un tezaur al. - . 

oricărui secol... ..:. Aaa E „La 3.-Nu poate. fi stricăcios a. se ocupa atâta: timp - cu limba latină. Bărbaţii. cei mai renumiţi, ce-i avem . 

umanităţii şi-şi conservă influenţă . asupra spiritului. . . 

noi modernii,. au - fost. adăpaţi: din fântâna. anfichi- _- tății. In toate naţiunile civilizate oamenii eminenţi au .- avuf: şi. au păstrat o stimă profundă pentru sfudiile : - „clasice şi le-au atribuit. lor .cea . mai: esenţială parte “din propria-le desvoltare. Astfel Boileau; astfel Cor- . ncille, Lessing, Goethe — dar. ce' să mai vorbim nu- 

perseverentă s'a ocupat: în. toată, viața. sa de 'studiul | lui Iuliu Cesar. In fine: noi Românii, strănepoții! ace- : lor Romani ' despre a: căror. limbă . discutăm „acum, avem 'o sfântă datorie: a: cunoaşte 'antichitafea lafină, fie numai: din pietate istorică, Dar. chiar limba-noas- îră însăşi. nu poate să. facă -nici un pas mai departe . fără limba. latină. Cunoştinţa.. acesfeia . este mai: ales . - pentru noi. indispensabilă. a, aa lacă dar că este. fals 'ce pretind inimicii clasicității; : 
- 
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iată dar: că autorii vechi. trebue. să fie cunoscuţi , în. 
limba. orisinală, fiind toate -traducerile rele; că au- 
torii. vechi sunt mai: “presus, de cei: moderni, şi că în: 
fine utilitatea” clasicităţii  recunoșcufă de. toţi! bărbaţii. 
cei mari ai timpurilor noastre, este cu atât mai mare. 

„pentru noi, -cu cât limba noastră are încă lipsa, până 
se. va desvolta, - a recurge: întofdeatina la “cea latină 

ca lă un isvor.de lămurire şi de clarificare. . E 
» Acestea sunt - contra-arsumentele amicilor aparenți 
ai - clasicifății, contra-argumenfe . care, departe de a 

produce vre-un .sprijin cauzei. ce. vor s'o apere, e 
.compromit mai mult prin slăbiciunea lor şi: „uşurează 
asffel- poziţia adversarilor, Pătrunşi de adevărul pro- - 
verbial, că este mai bine a avea un înimic „cumsecade . 

decât 10 amici necăliți, ne vom. desface mai întâi de , 
aceşti prieteni, combătându-le. din punct în punct foațe 
argumentele lor şi având întru. 'aceasfa' aerul de -a 
“sprijini pe .adversari. După ce însă vom fi terminat 
„această' parte a temei noastre, . ne vom întoarce în | 

contra adversarilor şi, dărâmându-le punctul de ple- - 
„care, vom. sfabili înfine opinia: ce ne pare, a fi Sin- ! 

Sura adevărată. în. acest: caz. ... | " 
. . 
o. 

av. Respingerea contea;argumentelor 

1. Sunt. în eroare sus-numiţii amici ai clasicităţii, 
când, în” contra „primului. ,arsumenf,. răspund că o 

"traducere nu. se apropie. niciodată de. original şi că 

prin urmare autorii vechi, pentru a fi bine citiți, pre- 

: supun. cunoştinfa: limbii, lor. orisinale. Dacă. acesta. ar. 

- fi scopul: studiului, latin în Simnaziu,.atunci în toate 

“instituţiile, moderne. n'ar: fi niciuna care să-şi fi ajuns 

+
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mai” rău scopul decât: gimnaziul. Cine din şcolarii .. 
cari au ferminaf cursul. sSimnazial, iese cu o cunoştinţă 

“așa de desvolfată a limbii. latine şi greceşti, încât să 
poată citi autorii cei vechi în. limba .lor.orisinală cu. 
destulă ușurăfate pentru a judeca asupra stilului lor, 

„pentru a fi impresionabili la cunoştinţele lor poetice, 
în fine, pentru a simți vre-o plăcere estetică citindu-i? 

„Au nu ne mai aducem aminte, fiecare din noi, cu ce 
Sreutafe neplăcută, cu câtă căutare prin lexicoane şi 
Sramatici citeam .chiar în ultima clasă: simnazială pe 
“Platon, pe Sofocle, pe Horaţiu, pe Tacit? Cum în. 
aceasfă cercetare linguistică cei mai mulţi dintre noi .. 
nici nu se mai gândeau la frumuseţile estetice sau la 
adevărurile filozofice, „şi acei. cari: se sândeau, o fă- 
ceau numai. din. când în când și în-mod cu totul se- 
cundar?. Este de comun cunoscut. din experiența fă- 
cută în şcoală, şi ar fi o orbire a ne da sfatul acesta, 
că: din contra tocmai, autorii vechi citiți în Simnaziu, 
se discreditează la cei mai mulfi şcolari, fiindcă ace- 
Ştia în confuzia lor gramaticală, istorică, lexicosrată, 
etc., nu sunt în sfare a 'mai' afla nici o. frumuseţe în 
ci, ci îi iau în dessust pentru toată viaţa lor. Ce idee - 
are şcolarul în clasa 3-a: de. stilul. sau de orice altă” 
califate a lui Cornelius Nepos? Care şcolar din clasa: 
4-a este impresionabil pentru timbrul unei anfichi- - 
tăţi pline de măduvă şi de energie, precum se. ex- Primă în stilul lui. Sallustius? Ce influență are entu- 
ziastul Livius, sinsaşul Ovidiu, moralistul . fin :Ho- 
rațiu asupra clasei 5, 6,:7 prin stilul 'şi ideile lor? 
La mai toți aproape nici una; şi aceia asupra cărora 
are influență. sunt aşa de puțini, deabia în . fiecare clasă câte unul, încât acesta n'ar putea niciodată jus-'
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- tifica. introducerea autorilor vechi î în simnaziu "pentru... 
toţi. şcolarii. Deşi dar este foarte adevărat, că o fra- ; 
ducere rămâne chiar în cazul',cel mai “favorabil de- 
parfe de orisinal, totuşi: o traducere a autorilor vechi 
într'o limbă modernă face pe' şcolari cu iînult mai 

bine să simtă frumuseţile şi să înţeleasă ideile au- 
- torului decât. lectura în original, fiindcă limba ori- 

sinală pentru. autorii. latini şi sreci, cu fot studiul 

serios: ce. i. se: „consacră. în "şcoalele moderne, nu. 'se 

studiază până la o cunoâșfere; sau cel puţin înţelegere 

deplină. Ca. să vă. convinseţi, luaţi. Dvs. care afi stu- 

diat. numai” simnaziul pe: Liviu -sau. pe Virsiliu, . (ca 

să nu zic pe Tacit'sau pe. Horaţiu) în mână, cetiţi un 

capitol sau o eslosă - oarecare în orişinal, şi, după 

ce veţi vedea îndată ce dificultate vă: prezintă lec- 

tura, 'cefiți aceleaşi rânduri înfr'o. traducere bună şi 

„veţi. mărturisi. că în traducere aţi aflat o plăcere fără 

„comparaţie mai mare ca în original. 'Aci nu -e vorba 

- de bărbaţi care după terminarea simnaziului se ocupă 

anume de” studiul antichităţii . şi îşi câştisă după o 

. dilisință' mai îndelunsată o destulă cunoştinţă a limbii 

latine, nu numai pentru 'a înifeleşe tot ce .cifesc, ci: 

pentru: a înţelese frumuseţile sau . slăbiciunile unui 

„stil: (ceeace este încă o mare diferență). Aici e vorba. 

numai de Simnazişti; Şi pentru simnazişti esfe un 

adevăr neconfesfabil, că ei înţeles şi sustă pe:un 

“ autor mult mai bine în traducere decât în orisinal- şi 

2 

că. prin urmare traduicerile, moderne ar putea înlocui 

“în această: privință cu totul lectura în limba originală. 

“Au dar, drept adversarii. clasicităţii; şi dacă studiul 

„limbii latine este cel orincipal în simnaziu; cauzanu. 

„poate E „cea arătată sub. punctul 1. 

! E 
- pPisolica 
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9, Să 'trecem acum la punctul al doilea. Aci disputa 

„devine 'cearfă; nu mai are .sens şi nu mai! e de des-. 

curcaf. “Unii zic că: autorii moderni sunt mai buni şi 

numără vre-o câţiva; ceilalţi zic că autorii vechi sunt. 

mai buni şi numără şi ei vre-o câţiva. Când începe 

cineva cu “personalități, atunci încefează cu raţiona- 

mentul. Cu toate acestea putem zice că au drept îni- 

micii - clasicităţii când ne spun că autorii moderni 

pot să fie tot aşa de buni ca. autorii vechi, luat -fie- 

care în parte. Că ce merit mare este în Cornelius 

Nepos? Ce merit. necomparabil este în. Liviu? încât 

lectura lui Gibbon sau al lui Macaulay sau a lui Ioh. 
v. Muller să nu poată aduce tot -acel folos? Ce merit. 
este în fine în Cicerone? Stil? idei? atunci să citim 

pe Lessins, cu stil mai frumos decât perioadele mo- 

nofone şi' lung: suflate ale lui Cicerone şi cu idei 
orisinale şi fertile, după care poţi vâna. mai în. toate 

"operele lui, fără a afla vre-una. Ne mai rămâne din 
autorii simnaziali Ovidiu cu metamortozele. Virgiliu 
cu 'Eneida, Horaţiu şi Tacit. Fără îndoială î în privinţa 

“ideilor şi sustului estefic, o' lectură. din Dante, din . 

.Camoens, din Niebelunsen ar face tocmai 'cât meta- 
„morfozele şi cât Eneida, dacă nu. mai mult. Horaţiu 
şi Tacit în adevăr sunt autori clasici în cel mai strâns. 
sens al cuvântului şi. esfe reu a arăta cine din. au- 

„torii moderni le corespunde. Atât însă este sigur că _ 

„cetirea pasaşiilor etice din Goefhe, respective a scrie- 
- rilor 'isforice de Prescott, de Gibbon, de Herder, ar 

produce. tot. acea utilifate poetică asupra Simnazişii- . 

„lor, ca şi acei doi aufori. Și apoi arsumentul adver- 
„ sarilor, care zice că autorii moderni sunt cu atât mai 

" preferabili, cu cât au predomnit la. formarea epocii
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“de civilizație în care trăim, este foarte judicios şi 

„mai puternic decât ceeace s'a zis în confra lui. Căci: 

'pe lângă calitățile nemuritoare şi în - perpetuu vala- 

bile .ale unui 'aufor bun şi prin urmare şi. ale autotri- 

“lor vechi, există şi calități ad-hoc, dacă e:permis'a. 

le numi-aşa, calităţi individuale anume potrivite. pen- 

tru secolul în care şi: din care sunt născute! şi focmai 

ele 'sunt mai fertile şi de cea mai mare influenţă asu-_ 

pra secolului.. Aceste calităţi însă se află pentru noi 

: numai în auforii moderni şi nu în cei vechi. Dacă 

totuşi 'studiul limbii lafine este cel fundamental în 

simnaziu, cauza adevărată nu poate. îi în neajunsul' 

_autforilor moderni şi preferința a vre-o „5 sau 6 au- 

“tori vechi. e 
5, Să ajungem în fine la punctul al treilea. În fa- 

voarea 'clasicității s'a spus aci că cei mai celebri oa- 

meri au fosf nutriţi cu ea şi apoi că noi Românii 

"în specie avem lipsă de limba lafină ca îsvor pentru 

“constituirea: limbii noastre proprii. În ceeace priveşte . 

oamenii celebrii, se pot face la acest confra-arsumenf.' 

“trei replicări: întâi, că există pentru o sumă de cele- 

" brități moderne nutrite în studiul clasicităţii, o sumă 

"tot aşa de mare lipsită de acesta;.al doilea. că cele- . 

prităţile antichităţii înși-le au devenit celebrităţi fără 

un asemenea 'studiu: Socrate, Platon, Sofocle, Homer 

(dacă a existat), tof. celebrităţi care din propriul lor 

tezaur, fără alt. studiu decât al naturii, au produs 

nemuritoarele lor opuri; în fine al freilea, și aceasta 

“e adevărata 'replicare, că simnaziul nu are de fen- 

dință principală producerea 'de genii sau de celebri- 

tăfi, ci că frebue să se adreseze cu. învăţământul său 

la acel termen de mijloc al inteligenţei pe care ni-l . 

,
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arată majoritatea copiilor. Faţă cu un şeniu, întrebarea  - 
studiilor teoretice are o importanță mult -mai mică; ge- 
niul își. croeşte „calea sa, chiar fără ajutorul. altora, 
„din propriul său impuls, ipso Marte, cum ziceau La-- 
finii; însă, simplul. falent şi capacitatea mediocră, ace- 

” stea au trebuinţă de ajutorul studiilor în şcoală, şi la . - -. 
ele se adresează simnaziul. Lor însă nu li se poate 
„aduce de exemplu _seniul;: 'căci.. ceeace nutrește pe 

„_Seniu, poate omorî 'pe falenț...- | E 
„» . lar ce:se atinse de imporfanfa. limbii latine -pentru. 

noi: Românii în specie: și de derivarea necesității ei. 
din. acest punct. de vedere, aci apărătorii necusefaţi . 
ai, clasicităţii comit eroarea -ce în :losică se numeşte. 
Extgov (insts adică ajuns cu demonstrarea lor alt-: . -- 
undeva decât unde trebuiau: să ajunsă!. Dumnealor! . 
demonstrează importanţa limbii latine. în senere pen: . 
tru:Români; pe aceasta'nu i-a trecut nimănui prin cap... 
ao contesfa; Dar vorba este de a demonstra că limba : 
latină: este studiul 'cel' mai important în: Simnaziu, şi 
aceasta este cu fotul -altcevâ. Aici nu se poate aduce 
arsumentul numit. Căci. studiul filolosic al limbii la- 

„fine cu scop de-a clarifica și: resula limba română 
are din. capul locului. alt fundament. și -altă metodă Si 
de. învățătură decât cel adoptat în Simnaziu: şi .va 
rămâne ca specialitate rezervat „Universităţii, pe când. - „Simnaziul după toată natura -sa nu are a se-ocupa de 
specialități, ci numai de cultura. senerală “a inteli- ! 'Senfei. Acel studiu linguistic - cere "mai. întâi “dc toate 
„cunoştinţa limbii vulgare latine, precum'se vorbea de: „ Popor în Ifalia și în Provincii, iar nu cunoștința limbii 
clasice. a” autorilor, care se “tratează: în „simnaziu şi 
care esfe foarte diferită de. aceea. . Cere, ai doilea, un n 

: - e. N Ea N 
N , a 

.
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pa “ studiu” istoric. al. acestei limbi “populare, care “Goincidă 

| cu cel. lexicosrafic, adică: a: căuta ! 'fiecare cuvânt ca 
r. 

o există- astăzi” în. limba română, a-l: "urmări în toți au- .- 

torii. latini, în toate inscripțiile cunoscute, în monete, 

.efc., din toate epocile până în ziua de astăzi, pentru 

a afla vicisitudinile sau schimbările ce le-a suferit dela 

| prima "origine şi până acum. De ex. pentru, cuvântul 

|“ român Pământ se cere. din” punct de: vedere “al! stu- 

“diului. limbistic cunoștința! fufuror” locurilor : unde. se 

ua afla cuvântul latin pavimenfuim, care! “în diferiţi. au- 

|... toriate o diferifă însemnare (în epistolele lui Sidoniu 

aa „ Apollinarul: din 'secolul al 5- lea după Christos însem- . 

- nează firmament, cet; pe când în Cicerone şi Horaţiu 

însemnează podini sau duşumele, pavaşiu;. etc.; cari 

două însemnări sunt tocmai aşa de diferite una de alta - 

Ia i ca .cerul' de: pământ); se. cere apoi constatarea dacă 

“i-l dăm noi astăzi şi când-a început să-l aibă, se cere 

| „mai . departe urmărirea lui în diferite . secole, adică 

|..." constatarea, cum sa pronunfat: în secolul al 2-lea, al 

“3-lea, efc. până astăzi,: spre. a: afla, când din: pavi-. 

-mentum.. s'a făcut” numai -paviment,; apoi “poate pai- 

” „ment, apoi. pământ . şi: când. vocalele a şi: e încep a 

nu fi pronunțate! curat, ci primesc. sunetul de î şi b 

“la vreun 'aufor sau în. limba 'poporală avea: sensul ce : 

-. 

„precum îl au acum. Tof-'asemenea să se facă această - 

li i cercefare cu toate cuvintele, limbii române. Ce va îi ă 

| 7 - „.xezultatul? 
| “Rezultatul _ va fi, că atunci, însă nimai atunci: vom . 

a - putea: scoafe din toate acesfe cazuri cunoscufe legea. 

E desvoltării limbii. hoasfre, -vom/pufea afla: +1) care. 

„este secolul în, care limba noastră începu a se separa 

Dr i „de cea latină” într un mod; aşa . de esențial încât. să 

Da Ă i p- 
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“constituie o limbă sui seneris, limba română? Şi dacă 
„oare a fost vre-o ,influență exterioară, marcâtă în 
limba care. a produs aceasta? 2) când s'au introdus 
sunetele bşi î în limba română? dacă exista din- ve- 
chime în ea, încă din pronunţarea vulsară latină sau 

sunt importate? Dacă acest import este făcut din 
“secolul al zecelea şi prin urmare de atribuit influenței 
slavone?'3) dacă vre-o sumă considerabilă de cuvinte 
de-ale noastre arată rădăcini latine neîntrebuințate în 
limba poporală ifalică, ci aflate numai -în vre-o altă 
"provincie a marelui imperiu roman? Această consfa- 

fare -ar lumina mai deaproape orisina noastră; 4) 
cari şi câte sunt cuvintele; ale căror.rădăcini nu se 

“afla deloc în limba latină? în 'ce secol se văd ele în- 
troduse în limba noastră şi prin urmare cărei influenţe 

"sunt de. atribuit?: 5) Sunt din aceste cuvinte câteva 
„cari nu se pot deriva din nici o limbă mai deaproape. 
cunoscută astăzi? Ar fi probabil a -le socoti pe ace- 

“stea 'de orisine dacică? '6) Care „cuvinte române, de 
origine bună lafină, au fost. întrebuințate, în limba 
noastră, însă s'au . pierdut astăzi? Şi când şi de ce 
sau pierdut? 7) După: care lese taptică (nu, după vi- 
suri de analogie cu limba clasică latină, precum le 

„trece prin cap filolosomanilor) s'a făcut -şi se face 
schimbarea vocalelor . şi consonanțelor .în. limba -ro- 
mână? pentru a afla asffel pe. calea istorică, sinsura 

"admisibilă în acest caz, seniul eufonic al' poporului 
- român şi numai asffel a trase consecințe pentru viitor. 

şi a pune fundamentul regulării limbii. no 
astăzi; etc., etc. e 
Jacă ce esfe un sfudiu sănă 

„Numai 

astre de 
. t ” 

tos al limbii române: 
după ce-l vom îi făcut cu această severifate,
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vom. avea ceeace cred Domnişorii noştri că se poate 

câştiga de astăzi până mâine cu încercări jurnalistice, 

adică: o. sramafică, o ortosrafie, un „lexicon, în fine 

o limbă română 'rafională; care cuvânt „rațional“ nu 

vrea să zică ceeace , corespunde rațiunii oricărui în- 

divid care visează despre limbă, ci vrea să zică ceea- 

ce corespunde numai raţiunii poporului -precum s'a . 

desvoltat ea în toate secolele dela naşterea sa şi până 

în 'epoca noastră. 
In-ce raport, vă ros acum judecaţi "dvs. toţi cu 

mintea sănătoasă, în 'ce raport: stă studiul limbii. la- 

tine, precum se face în gimnaziu cu filologia limbii” 

române?! fără îndoială, - studiul limbii lafine este o. 

- condiţie pentru studiul filolosic, în acest sens, că ori-. 

cine vrea să studieze limsuisfica română; trebue să fi. 

studiat mai întâi:limba'latină din simnaziu.: Însă cine 

-a studiat numai limba latină din gimnaziu, acela na 

“făcut încă aproape nimic. penfru cea română; şi de- 

„aceea nu se poate zice, că studiul limbii latine în sim- 

_naziu are de scop sau de parte importantă a sa cul- 

tură  raționala a limbii române. Cine ar zice aceasfa, 

„ar trebui să zică de ex. că învățând a.scrie calisrafie, 

ne preparăm: pentru arta picturii. In adevăr, scrierea 

ne dă primele .rudimente de: pictură, ne dă un condei 

“sau un creion, ne dă hârtie, ne conduce mâna spre 

“ copierea câtorva semne, efc. Insă ar fi absurd de a. . 

- numi aceasta o, preparare 'pentru arta picturii. 

Aşa dar scopul sfudiului limbii latine în “simnaziu 

“nu poate fi nicidecum linsuisfica română. - | 

Din contra frafarea jumătăţită a limbii .române pe . 

baza cunoştinţelor” mărginite de limba latină câştigate. 

numai în. şcoalele secundare, departe de' a produce 

E a y 

. 
.
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vre-un - folos, produce. numai “ceata aceea de « opinii âr- 
bitrare care, . neînfelesând adânca. lege a desvoltării - 

poporului, se reazămă una mai tare decât alta pe o 
oarbă analogie între cele două limbi. şi- cauzează ast- 
fel confuzia fatală de care: sufere astăzi: vorbirea şi 

- scrierea românească. -: Wa Nae 

Nefiind dar nici exemplul bărbaţilor. celebri nici 
imporfanfa pentru limguistica română cauza adevărată 

pentru care limba lafină este studiul principal în sim- 
'naziu, nu rămâne decât-a da drept înimicilor clasici-. 
tății şi în privinfa punctului al' freilea. Cu această 
concesie însă am ajuns la termenul părții negative.- a 
_disertaţiei noastre şi avem'a trece în fine la” partea 
pozitivă. : a 

v. “Rezumat şi” tranziție E 

Sau expus întâi cele trei argumente ale adversari: 
lor, s'au arătat apoi confra-arsumențtele corespunză- - 
toare şi în fine s'au combătut aceste contra-arsumenfe. 
Rezultatul! esfe: inimicii limbii. latine în Simnaziu au 
drept de a zice că autorii vechi se pot. cunoaşte tof 
așa de bine din. traduceri, că -autorii . moderni 'sunf 
tot aşa de buni şi 'că cunoaşterea limbilor: moderne, | 
ca limbă, ar aduce mai mare utilitate socială. decât. 
„cunoașterea unei limbi moarte ca: cea latină. 
Acum însă se naşte întrebarea cea 'decizivă:. ce. ur- 

mează din acest rezultat concis?. Care. este concluzia 
din cele. trei premize adevărate? Şi aci.am; ajuns la: 
punctul unde. “începe eroarea adversarilor. Adversarii 

„Zic că concluziunea. nu era decât una: adică, limba 
lafină nu mai poate fi studiu fundamental î în. gimnaziu 

N
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„ rei nu este demonsfraf: de . complet (resula” veche a 

- teoriei Dilemelor din Logică), până -atunci - conclu- . : 
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și că prin urmare frebue-să se faie cea mai mare parte . 

din timpul consacrat. ei. „Intru. aceasta adversarii se 

înşeală.. Coricluziunea este, dublă: sau în adevăr limba 

latină ca studiu esenţial: trebue să- fie depărtată din 

gimnaziu, fiindcă cele: trei cauze. din - care. s'a: intro- 

dus'acolo nu sunt-valabile, sau al doilea, cauzele pen-.; 

“tru care s'a introdus limba lafină în simnaziu, nu sunt 

cele frei, ci. sunt altele, şi atunci arsumenfarea spre 

“combaterea -lor a fost superfluă, sasacitatea întrebuin- 

fată. pentru aceasta -a fost. degeaba, căci n'a lovit. 

centrul țintei, ci periferia, n'a combătut fundamentul 

: esenţial, - ci o ficțiune. soală confundată cu. acesta, 

Când cauzele introducerii limbii latine în: gimnaziu: 

ar fi numai cele trei, atunci: adversarii ar avea: drept. 

: an: concluziunea lor. Până când însă acest număr de 

ziunea „este falsă, căci mai există posibilitatea altor 

cauze prin care să se susțină -limba latină cu foată . 

importanţa ei. Adversarii mărinindu-se, în neajunsul . 

argumentelor expuse, nu comit numai o eroare. logică, 

"-ci- dau: semna de spirit frivol; fiindcă este :0 frivo- 

lifate, dacă cineva, căutând adevărul şi ajungând; la”, 

“un punct unde calea lui se răscrucie, în două direc- - 

iuni, alege de. neșisur numai una din acestea şi se - 

““anerede cu fotul în ea; neînsrijind pe: cealaltă; de 

unde ştie el că cea dintâi nu-l conduce în întunericul . 

eroarei în loc de.a-l 'conduce spre. adevăr, precum 

poate ar fi fost îni starea cea de-a doua? În contra. 

unei asemenea frivolităţi: este o datorie de conştiinţă 

de a'se opune cu o severitate desvelită şi fără cruțare. 

Aşa dar: îndată ce se va” arăta: că. limba lafină-a 

A
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putut să aibă şi alte cauze pentru cari a fost intro- 
dusă ca studiu principal în Simnaziu, afară de cele . 
trei combătute, şi că nouile cauze sunt mai puternice 
decât orice obiecţiune, atunci deodată va fi căzut toată 
argumentarea adversarilor şi lupta lor va -fi de com-. 
parat celebrei aventuri a lui Don Quijote, care în 

„ideea sa se lupta cu uriași; iar în realitate se luptase 
cu mori de vânt; atunci deodată vom fi ajuns scopul 
acestei mici diserfațiuni, adică demonstrarea studiului 
limbii latine ca acelui dintâi în simnaziu. o | 

N a | “VI Afirmare -- 

Cauza . principală -pentru care s'a. introdus limba - 
latină ca studiu. fundamental în Simnaziu este în ade- 
văr alfa şi se află pe un alt tărîm decât acela pe care 
se  lupfară  inimicii “clasicităţii, -pe tărâmul moralei. 
Aflându-se însă pe un alt tărâm, acea cauză este fot- - 
„odată mult mai' -profundă "decât sar. presupune, la: 
prima vedere, este atât de profundă încât stă în cea mai strânsă legătură. cu principiul întregii educaţii şi nu se poate prețui decât acolo unde se află conștiința | despre acest princip. Fiindcă dar menţionafa cauză adevărată are o rădăcină. aşa de adâncă, trebue să-i dessropăm întâi tot pământul, în mijlocul căruia a „crescut “şi atunci îi: vom vedea cu toată claritatea natura şi importanţa ei. Aveni prin urmare a rezolvi acum următoarele întrebări: 1) care este: scopul edu- cației? 2) care: este imporfanfa studiului pentru edu-' caţie? 3) care este importanța limbii latine pen» tru. studiu? ai a ie
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VII. Scopul educaţiei .., : 

E e E 

i Dela înţelegerea. scopului. oricărei. educaţii spiri-. 

a - tuale afârnă înţelegerea. utilității limbii latine. De- 

Ş "aceea noi nu putem da o definiţie a educației după | 

a „ideea noastră, fiindcă 'âtunci sar zice că a formulat: 

- scopul. educaţiei astfel încât 'să se potrivească cu 

„teza noastră şi să vorbească. în favoarea ei. Vom ex- 

plica dar scopul educaţiei astfel precum este înţeles . 

şi pus în lucrare de. către pedasoşii cei mai celebri, 

„fie ei oricât de osebiţi în opiniunile lor, pentru a de- 

monsfra apoi, că din cele mai diferite autorităţi peda- ' 

sosice câştisăm tofuşi acelaş rezultat în privinţa ma- 

“teriei noastre. . -. i e Ie 

- Care pedasos vă este mai de aproape "cunoscut şi 

cu ale cărui idei să- începem? Fără parţialitatet Ori- 

cât ar fi! Locke — materialist, Rousseau — natura- 

list, Diesterweg — raţionalisf, Pestalozzi — pios? lacă 

patru: pedasoşi cunoscuţi. de foată lumea" şi luaţi din 

toate partidele, Spre mai mare sisuranță să cercetăm 

ideile despre educaţie a tuturor patru şi văzând ceeace 

au cu. foții de comun să decidem că aceasta va fi. 

"nofiunea sau esența scopului educaţiei. ! A 

Locke, celebrul filozof şi autor al încercării „despre 

mintea omenească“ (1694), a scris-cu un an mai înâinfe | 

un 0p „despre educaţia copiilor“ (1695). În partea - 

| întâia tratează despre educaţia fizică, în partea a doua . 

„-.*: despre cea intelectuală, Aci- determina scopul edu- . 

-caţiei astfel: „Scopul educației este.a aduce pe în- 

[ divid în stare de a-şi păstra .la toate întâmplările şi 

| “an. toafe cercusfările' caracterul său :neschimbaft, de a 

nu comife: nimic în contra demnității sale de om. Prin,. 
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- Scop reşulile, maximile, - 

, 
ps 

, 

| urmare principiul fundamental al educației este: a întări sufletul spre: abneşafiune şi spre: suprimarea dorinfelor sau - pasiunilor: periculoăse: “Pentru. acest : principiile trebue să intre în | - minfea copilului. pe neştiute şi să-i devie astfel a doua sc ă natură“, 

7 

. _Jean-Jacques-Rousseau, unul ' din. seniile prepara- five. ale. revoluţiei, celei. tiniversale prin care se dis-, tinge . secolul nostru: de cele frecufe,'. se exprimă în „Emile “(1762). asupra scopului educaţiei: „Noi venim slabi în lume, şi ne. trebue tăria;. despoiaţi de toate şi ne trebue ajutor;. proşti şi: ne trebue judecată.. Tot | „ce ne lipseşte la naștere, ce ne trebue. însă când sun- tem mari, are să: ne dea educația (Cartea I]). Astfel educaţia. prepară - fericirea. Principiul. ei consistă în „a întrâna: dorințele Şi pasiunile şi a pune voința în „Justa proporţiune cu: facultatea copilului. Deaceea să nu se: conceadă omului 'himic numai, întiucât dorește,. . 

Supuie, iar nu să. domneâscă“. “(Cartea :1]).. : Diesterweg, renumitul: Director al Seminariului: de învățători şi acum:deputat în Camera din Berlin, 'unde. . susține cu un înalt liberalism Cauza instrucției 'pu- : " blice, a publicat în 1844 opul său “pedagogic prin- 

specială, unde . aceste principii se aplică: la: diferite: obiecte ale învăţământului. Din partea' generală . ex- + trasem urmăfoarele Ptincipii:. Educaţia: este terminată 
A ” 

, 
a A a_ A IT o. st i 

Când. omul: s'a, copt. înfr'atât încât să. aibă voința: şi, i .. 
A , A | , 
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puterea de a se cultiva. şi - a. se susține însuşi pe sine 
în -toată viafa sa. Căci, scopul. educaţiei nu este altul. 

“decât: ăctivitatea independentă, : (adică . independentă 
mai întâi de pasiunile interioare şi. apoi ca: consecinţă 
de ' orice. influenţă contrară exferioară) în "serviciul 

"adevărului, al binelui 'şi al frumosului“. - 
- In fine Pestalozzi, .reformatorul specific. al: educa-. 

| "ţiei teoretice moderne, înfre 'opurile pedagogice destul 
de numeroase a scris unul fundamental, din care pu- 
“tem :mai bine cunoaşte principiul său faţă cu. între- 

. barea. noastră, „Cercetări despre prosresul naturii. în 
 desvoltarea senului omenesc“ (1797). Acolo zice Pas- 
talozzi: „Eu, ca. 'din- natură! separat -de alţii, aşi fi şi ;--- 
aşi rămâne egoist, Insă tot! natura m'a legat. de alte 

„ cercusfări şi -m'am silita mă „supune lor; ea .nu se. 
lasă a se învinge de. către mine cu forfa; ea m'a pus . 

întâi în: dependenţă dela ' mama, prin care şi sub a 
“cărei veshere .am crescut; Această dependenţă” este is- 

„vorul moralei şi produce recunoştinţă, supunerea, în- 

""crederea, amorul,-cu un cuvânt toate simțimintele ce 
| contrabalanță esoismul. Şi acest egoism trebue să fie 

_ as. 
ț | 

nimicit, căci legea cea mare a desvoltării naturii este: 
"- vorul moralei şi produce recunoștință, supunerea, în- 

dividului numai ca a unei tofalităfi în armonie: cu în-. 
"tresul. Astfel trebue să fiu şi.eu educat. Să: nu voesce 
şi să nu “fac: ceva numai pentru mine, -ci pentru toţi, ' 

să nu; lucrez pentru individ, ci pe nfru sen, nu „pentru. 

“parte, ci pentru întreg. - 

„Să -rezumăm acum ideile ce: Te-am. câştigat din opi-: 
piunile: acestor patru pedasoşi şi ce le-am câștisa din 

-" opiniile tuturor . pedasosilor. în privința întrebării se- 

nerale:: care este. scopul educaţiei? Cei „patru peda- 

-
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$osi şi în urma lor: foți ceilalți, âu aceasta de comun, 
că. formulează scopul educaţiei cel puţin astfel: 'ni- 
micirea mărşinirii esoistice a individului şi Supunerea 
lui sub raţiunea lucrurilor, spre a-l face independent : 
şi întărit în contra pasiunilor sale proprii şi influențe- 

“lor exferidare, Toţi amplifică această “idee, 'o speci- . . 
fică şi o motivează "după particularitatea . sistemului 
lor; o parte zic că -acesta esfe principiul fundamental . 
de a produce cetăţeni buni, o:-altfă parte zic că. cu 
acest scop se cresc-nu' anume cetăţeni, ci mai întâi - 
de toate oameni;. unii pun de fundament al acelui 
principiu rațiunea, alţii moralifatea religioasă, iar alții 
fericirea individului sau eudemonismul. “Toţi însă se 
întâlnesc în acea coridiţie Senerală a educaţiei pe - 
care o rezumarăm mai sus. - - 

VIII. Importanța studiului pentru educaţie | 

Să răspundem acum la a doua înfrebare. Dacă scopul. educaţiei este nimicirea mărşinirii -esoistice a indivi- - dului şi supunerea lui sub: rațiunea: naturii lucrurilor, . spre a deveni. independent. şi întărit în contra 'pasiu- nilor sale proprii. şi influențelor. exferioare, în ce ra- - port stă studiul teoretic cu educaţia? Este el sinsur suficient pentru: educaţie sau nu? Studiul teoretic, fiind ca orice: teorie  seneral; „nu este şi nu poate fi deajuns pentru educaţia individului. Educaţia prac- tică care se dă în familie, va rămâne întotdeauna ele- mentul fundamental, elementul care se adresează de-a dreptul și în mod specitic la calităţile naturii fiecărui "om, le desvoltă în parte, în parte! le suprimă 'şi le! aduce în armonie! unele 'cu altele. Aşa dar studiul nu 
4 
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poate fi decat un complement al' educaţiei familiare, 
însă esfe un complement aşa: de esenţial încât fără el 
educaţia nu şi-ar ajunse niciodată scopul său. | 

„Căci care este semnul caracteristic al studiului feo- . 
refic? Pe când toată: practica şi foată experienţa nu 

ne 'dă alta decât cazuri. determinate, mărginite, feoria 
ne ridică la abstracție, la universalitate. Experienţa 

„> ne dă faptul individual, teoria ne dă lesea generală. 

Ce “diferenţă esențială 'există însă între faptul îndivi- 
- dual şi între legea generală? Faptul individual este - 
variat, legea este. una; faptul individual se schimbă, 
legea rămâne consfantă; faptul individual moare, legea. 

"e. nemuritoare. Un balon se sue în-aer, o piațră cade 

_ la pământ, un inel -ceresc, învârtit în jurul planetei . 

se sparge, moare în forma şi natura sa și devine un | 

număr de sateliți —.şi alte şi mii de.alte fenomene 

__ constituie suma variabilă. şi trecătoare de cazuri izo- 

late de acelaş fel. In.foate acestea î însă! domneşte una 

şi aceeași - lege: gravitația, care nu se schimbă, nu 

se frece, ci rămâne în efern ca ideca senerafoare, ca 

sufletul motor al unei înfinități de fenomene fizice. - 

Asemenea leşi sunt obiectul studiului feoretic. Cine 

“dar se ocupă de studii feoretice, în spiritul aceluia se: 

petrece procesul. de a scoate din sute de cazuri trecă- 

_- toare elementul etern. Când după un studiu teoretic 

consideri practica, afunci fe dedai-a vedea și a înfe- 

. lege dinfr'un punct de vedere consfanf o lume schim- 

- bătoare. Cu cât o faci aceasta mai mult, cu atât îţi 

devine mai:mult a doua natură, până când în fine ai! 

câştisat în sufletul tău un şir de asemenea legi: con- 

stante astfel de numeroâse, încât devin: predomina- 

toare în inteligența fa şi tu devii, un om: stafornic şi 

y
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cristalizat în ideile tale, dintr'un. om neașezat şi ba- 
lotat ce erai mai înainfe: o 

Şi oare a educa nu vrea să zică aproape tot aceasta? 
Intăreşte-te în contra pasiunilor “şi influențelor exte-: 
rioare, devii independent şi astfel. serveşte în acțiu- 
nile tale raţiunei, aceasta .ne: prescrie : scopul . educă- 
ției. Cum să fe întăreşti în contra influenţei exterioare 
şi în contra. pasiunii; când vedem că lumea în tot 
minutul te încearcă? că fiecare din noi avem sute de 
ocazii de'a ne excita şi safisface pasiunile egoiste? 
Când vedem 'că;chiar în contra .voinței noastre lumea 

-năvăleşte cu forța: prin canalurile -sensurilor exferi- 
- oare .în sufletul nostru şi caută a domni acolo cu 
splendoarea ei aparentă, cu sâdilarea pasiunilor 'şi cu 
veşnica. ei nestfatornicie? Intărirea în contra acesfei | 
influenţe exterioare se face prin maxime de carăcter. 
Cine cunoaşte cât de puţin psihologia, fie aceasta din 
carte sau dintr'o experiență bine meditată, acela ştie 
că în suflef se petrec, cu sau fără conştiinţa noastră, 
"lupte de idei, că- unele rezistă altora și altele se con- 
„cordă cu ele; uitarea este rezulfatul luptei: de opoziţie, 
ținerea în minfe este. rezultatul concordanței.. În acea- 

„stă luptă se întăresc ideile. Tăria unei idei atârnă dela. . 
rezistența cu care: poafe întâmpina orice idee ad-. 

„ Versă, o poate “slăbi și în fine .depărfa din. inteli- 
senţă.: Dacă dar esta vorba a slăbi şi în fine a de- 

» Părfa cu totul 'din conștiința noastră atacurile peri- - culoase ale lumii ce ne:înconjoară, atunci vom frebui 
a. căuta alte idei care să fie în noi: printr'un înde-: 
lungat exercițiu intrate 'şi devenite a. doua natură aşa 
încât să fie mai fari decât” orice altă nouă idee ce 
năvăleşte asupra. lor. Asemenea 'idei fundamentale: ale 

ă e . , " o 
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unui suflet 'cari sunt mai tari decât oricare alfele şi 

anume decât o pasiune sau o tenfaţie exferioară,. se 

numesc maxime şi omul în care aceste maxime sunt . 

formate, şi: cu succes puse. în lucrare, se numeşte un 

caracter. Caracterul. nu. şovăe când în sfânsa, când în- 

dreapta, nu este asfăzi de o opinie şi mâine de alta, 

“precum îl influențează lumea- exterioară astăzi astfel 

-. şi mâine altfel, ci fiind în maximile sale mai fare de- 

cât orice altă influenţă, -el' este unul şi acelaş întof- 

- deauna, este consfânt, fiindcă posedă - un "principiu 

_ vealizat, o les2 nestrămutată, pe când fenfaţia nu-i 

„ este decât un caz individual în perpetuu” schimbător. 

“După ce am desvoltat astfel ideea caracterului ca 

a unui rezultat din. educaţie, se va înţelege. cu clari- 

tate ce influenţă are studiul teoretic asupra educaţiei, | 

adică asupra formării de caracter. Studiul teoretic : 

" dedă pe individ a considera legea şi nu faptul izolat, 

educaţia îl învață a se ţine numai după principiu 'şi 

nu' după întâmplarea individuală. Asttel teoria S'ar. 

“putea numi un caracter în abstracţie şi! caracterul o 

- “teorie pusă în lucrare. i Su 

“Diferenţa între ele: este dar, că. studiul teoretic 'se: 

ocupă numai de idee, fără a întreba după făria ei 

practică; pe: când educaţia nu se. ocupă de idee, în- - 

itrucât este numai idee ci întrucât această idee este 

aşa de tare încât să 'frânsă 'şi să-şi supue toate fen- 

”taţiile adverse şi caracterul; scopul educaţiei este cu- 

prinsul măximelor. victorioase: ale acţiunii. Cine îne- 

lege după un sisfem bine resulat de percepte feno- . 

menele lumii morale, acela a făcut. studiul teoretic al 

„eticei; însă educat în morală esfe numai acela care 

“ are ideea 'etică aşa de întărită în natura -sa încât să - 

,
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fie. mai presus de orice: alta şi prin urmare pusă în 

lucrare oriunde se prezintă ocazia. Studiul nu îa din . 

„materia educaţiei decât cu discernere,. alegând ideea | 

. şi: desfăcând-o de. elementul . pracfic .al tăriei; edu- 

.caţia. iarăşi nu ia din materia” studiului decât cu dis- 

cernere alegând. numai 'acele idei - cari pot. avea. făria - 

şi pot fi puse în lucrare. 
"Totuşi importanţa studiului teoretic pentru educaţie”. 

“rămâne. acesta: că studiul. are aceeași formă de exis-- 

. tenţă : ca: şi. rezultatul. educaţiei, adică că. amândouă 
cuprind principiul seneral şi în perpetuu consfant în 
contra cazurilor individuale şi în perpetuu. variabile. 
Prin urmare 'acesfe. două sfere prind. una într'alta, 
fiecare. serveşte celeilalte - de complementul cel mai 
natural: şi una fără, alta. ar rămâne fără putere, 

x 

IX. Importanța lizibii latine pentru studiu i 

Acum să facem. pasul. din urmă şi să aplicăm cele : 
explicate la clasicitatea ' lafină. După ce am arăfatce 

„vrea să zică educaţie şi 'am demonstrat rolul studiu- 
lui teorefic în educaţie ca a unui compliment: al aces- 
feia, putem forma . a priori şi înainte de a ne referi. 
la vre-o materie dată, 'srâdul. mai mare sau mai mic 
de importanţă al diferitelor studii teoretice față cu! 
formarea inteligenţei şi a caracterului în individ, (a- 
dică cu scopul educaţiei). în următorul mod: Fiindcă 

| scopul educaţiei este de a ne întări principii constante - 
în contra oricărui fel, de tentaţii, de a ne nimici 'do- 
'rințele egoiste neregulate şi de a ne supune raţiunii, | 
aşa dar acel sfudiu teoretic va fi cel mai puternic 
ajutor al cdricaţiei practice care ne va prezenta: 1) o 
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resularifate strictă şi precisă cu cele” mai puţine 'ex- 

"cepfiuni -posibile; prin 'aceasta se câştisă şi se întă- 

reşte. ideea principiului; 2) o sferă de obiecte aşa de 

întinsă încât să poată influența asupra celei mai mari 

părţi a existenţei noastre spirituale -şi să ne lumineză, 

respectiv întărească pe cât se poate toate ramurile 

“sufletului 'nosfru până a ajunse şi la “cel mai slab; .. 

prin aceasta se câştigă o armă în contra .varietăţii | 

tentaţiilor; 3) Studiul în fine care ne prezintă în în- 

întinderea acestor obiecte o sferă în care se mişcă şi 

ideile -noastre şi în care domnind: o regulă strictă să . - 

fic şi ideile noastre, până acum libere de orice frâu, 

silite a.se lua după acesta şi astfel supuse rațiunii; 

cu' acest “chip se prepară învingerea. -a' sine însuşi, : 

_ Aceste trei cerințe ce educaţia le adresează sfudiu- 

“lui teoretic, sunt adevărata şi singura măsură, la pierre 

de touche, după care trebue să fie cercetate şi dis-. 

tinse obiectele învățământului gimnazial, fiindcă: sco- 

pul acestui Institut scolasfic, precum e cunoscut și - - 

admis acum de toată lumea civilizată, este cultivarea 

" întelisenţei în genere, iar nu înzestrarea ei cu specia- 

- lităţi. Prin urmare măsura generală va fi sinsura apli- 

cabilă: Cercetând ' dar- practica cu' această măsură, | 

vedem că din toate studiile simnaziului unul sinsur 

corespunde tuturor acelor cerințe ale educaţiei şi ace- 

sfa. esfe studiul. limbei. latine. Aceasta o vom proba 

prin compararea şi aprecierea celorlalte obiecte ale 

învățământului simnazial. PI 

Mai înfâi ştiinţele exacte şi între ele Fizica, Chi- 

mia şi Istoria naturală, nu au nici sfera de obiecte 

„spirituale înfinsă, nici o analogie 'cu ideile. noastre, 

„ci numai resularifatea ştiinţifică şi aceasta încă, după 

.
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-modul propunerii în -sininaziu înfr'un srad secundar. 
-Imporfanţa lor: consistă mai mulf în utilitatea practică 

“(în înțelesul mărsinit al cuvântului) şi în deşteptarea. - 
spiritului de observaţie, iar nu în. însăşi conformărea 
inteligenței. Lor li: se cuvine dar fără îndoială-un loc, 

"însă loc inferior: în 'ierarchia studiilor umanitare. 
„Cât pentru Matematică, această. are- o: califate pre- 
țioasă şi o are în cea, mai mare perfecțiune, adică: o 
regulă exemplară, o necompatabilă claritate şi. preci- 
ziune. Însă pe,de altă parte obiectul ei este cu totul 

„mărginit şi în marginile 'sale nu se ocupă de lucruri 
din aceeaşi sferă cu celelalte idei ale noastre, este. 

“dar indiferent. Mărginirea. şi indiferența, deși sunt 
- pentru desvoltarea specială a matemaficei :ca ştiinfa 

"-mai secundar înfre sfudiile 'simnaziale | | 
Trecând acum la limbile moderne studiate în gim- . - 
naziu şi mai întâi la limba franceză, avem a constata: 
că, pe lânsă folosul. practic, importanța lor mâi esfe | 
aceea că ne prezintă printr'o literătură- avută sfera 

7 

„calităţii de cel mai 'mare preţ, nu pot fi privite în. 
Simnaziu ca favorabile şi. dau acestei ştiinfe un-rans. 

- 

cea mai întinsă şi cea mai apropiată intelisenței noas- 
tre. Defectul însă- le este întâi că ideile lor sunt prea 
apropiate ideilor -noastre şi că prin urmare noi nu 
avem înfrînsele o normă căreia să ne supunem, ci „oarecum numai o. confinuare a propriei noastre sân- 

- diri, lucru: foarte bun “pentru ru un-cap copt, însă rău 
pentru un cap de culfivat; şi al doilea, că Sramațicei 
şi stilului lor le lipseşte regularitatea precisă pe care o “au limbile antice și care este cel mai: bun. frâu. în contra licenţei spiritului. Limbile moderne sunt dar 
pentru desvoltarea rațiunii mult mai inferioare decât. 

A 4 

) 

/ 

 



„ 

7. “MAIORESCU. . ai 

cele antice; totuşi îşi conservă importanţa lor pentru.. 
_ şcoalele 'secundare din cauza. sus numitei calităţi. Se. 
înțelege -însă dela sine, că după maniera cu.care se: 

" tratează astăzi. acele limbi moderne î în şcolile. noastre, 
nu numai că nu au nici o importanță serioasă, ci sunt - 

chiar o pierdere de. timp. Să sperăm că pe 'viifor şi. 
mai. ales printr'o comunicare mai vie înfre fara. noas--. 

ră şi ţările străine, se va repara această lacună. 
Vine -apoi Isforia. Istoria universală are o cuprin- 

dere de obiecte aşa de întinsă încâf poate influenţa: 
“Antwadevăr asupra înțresei noastre  existențe. spiri- 

„_tuale. Afară de:aceasta noi:studiind-o, frebue să aflăm: 
“în întinderea ei -de maferii, părți analoage cu sfera. 

„noastră de idei: lacă două din cele trei condifiuni pe- 

 dagoşice împlinite. Ceeace lipseşte acestui studiu, este: 

sfricfa și precisa regularitate, “este ideea legii care, . 

fie cât de..marcată dz către câţiva istorici filozofi în: 

„teorie, nu se află în defaliul realităţii ce se produce 

înaintea ochilor noştri, nu :se află mai întâi de toate: 

în "cercul î în care se poate. învăța isforia în simnaziu.: 

„ Astfel istoria ocupă, nu sradul suprem, însă un Srad. 

înainfaf între studiile. umanitare. . - ” 

Limba elină - -are toate calitățile sus ' menţionate, ce. 

-se cer dela un sfudiu feorefic în simnaziu. lasă pe 

- deoparte diferența între. cele patru. dialecte elenice 

fundamentale, pe de alta prea marea, varietate a. for- 

-melor: gramaticale, mai ales în 'feozia verbului, fac | 

"de “lipseşte acesfei : limbi, cel puţin în marginea. în;. - 

"care se studiază în _Simnaziu, claritatea: şi preciziunea.- 

: ştiinţifică întrun mod foarte simţit. Şi chiar 'conside-. 

"+ând numai sramatica elină în ea însăşi, cu absfracfie. - 

„dela dificultatea de a o sfudia bine în şcoli publice,
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ne - convingem că "este departe de . a avea însuşirile 

simple și în sensul cel mai activ, caracteristice ce le 

are sramafica latină. . Deaceea recunoscând pe deplin 
importanţa limbii eline pentru 'simnaziu, .nu putem 

totuşi a-i concede o însemnăfate esală limbii latine şi 
- tot deactea trebue să credem că direcţia ce răsare 
acum în sfafele vecine de dincolo de Carpaţi, de a. 

“ înlocui în Simnaziu limba! latină întrucât este studiu 
| principal; prin limba elină, va rămâne o utopie ser- 

mană. . 

“Gradul suprem între toate! studiile. simnaziale se 
"cuvine dar limbii lafine. Având ca limbă şi literatură 
“în senere o sferă din cele mai întinse şi predomina- 
toare în inteligența şcolarilor, acest studiu, ca studiu 
antic, mai are şi propasă califatea cea eminentă a în-.. : 

_tresei antichităţi pe care -unii o numesc obiectivitate, 

alții realitate şi a cărei existență este: a scoate egois- 
mul. sau mai bine individualismul din' fiecare om şi a 
supune pe acesfa unei stere superioare, adică întru- 

cât este cetățeanul statului şi disciplinii, întrucât este 
spirit sânditor — naturii lucrului şi adevărului. Ast- 
fel subiecfivitatea cu. Luptele nefericite ce le produce, 
lipseşte dintr'însa. Şi de aici provine. impresia de: re- 
paus şi de mărime ce ne-o „produce antichitatea, pare : 
că dintr'un' râu furburat intrăm în oceanul -limpede, 
de aci provine diferența că: pe când în scrierile mo- 
dernilor auzim întotdeauna vorbind un “individ . cu. 
mărginirea .sa egoistă, în opurile clasicităţii, în Tuci- 
dide, în Cesar şi în Salustiu nu auzim pe istoriosraf, 
ci pare că auzim. însăși Istoria, în epopeele:lui Omer | 

“şi în cântecele rustice ale lui Virsiliu nu vedem pe 
poet, ci chiar întâmplarea şi realifatea poefică.: Cu un 

d 
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cuvânt: antichitatea şi studiul'ei nu ne-dă o lume stre- 

curată şi modificată prin creerea vre-unui “individ. 

pronunţat, ci ne dă lumea simplă şi adevărată precum 

este ea în ea însăşi. Aceasta este calitatea nemuri- 

toare care impune spiritului junimii- sfudioase direcția : 

-cea mai. sănătoasă, care îi: deschide un câmp. întins . 

pentru activitatea  rafiunii, însă i-o supune totodată 

' sub legea. naturii lucrurilor sau a adevărului şi astfel 

îi taie în rădăcină aberaţia esoismului.. Această. cali- 

tate' esfe “puternicul argument. pentru care „studiile 

„clasice -au fost până acum _nutrimentul principal al 

intelisenței în omenire şi vor rămâne întotdeauna 

- până când va fi. vorba de bine, de adevăr şi de fru- 

mos.. Insă această califate o împărtăşește. limba latină , 

cu limba elină. Ceeace este propriu limbii latine şi o 

“ înalţă peste cea elină din punct de vedere al instruc- 

ției 'simnaziale, este simplicitatea şi regularitatea Sra- 

maticii.. Gramatica lafină, cu cele mai puţine excepții, 

'cu o brevitafe lapidară, cu o 'risoare şi enerşie de stil 

“pare că ar fi sranit turnat, este unică înfre Sramatici 

și va rămâne prin urmare în pururi cel mai bun fun- 

dament şi. cea mai bună disciplină pentru orice parte 

_a gândirii noastre, . ..- Sa | 

„„Iacă:dar că în limba latină, și numai în ea, se în-- 

"- truneşte împlinirea tuturor condiţiilor ce le. reclamă 

“educarea? dela un sfuditi teoretic, conform desvoltării 

terminafe la începutul acestui $. Insă pentru ca limba 
u- 

-: latină--să aibă în foată potența cerută, acele calităţi . - 
: II . , e au a 

ale sale, esfe neapărat necesar ca studiul ei în sim- 

naziu să se mărginească la lafinifatea clasică; adică la 

așa numitul timp de aur al desvoltării limbii latine şi . 

în special la.lafinitatea Cesariană și Ciceroniană. Pen- 

ii
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tru orice om care-a sândit asupra materiei disertafiei : 
de.faţă, acest punct nu are lipsă de a mai fi demon- 

: strat. Noi afirmăm dar aici numai, 'că fără acea res- 
trângere se periclitează. toată influenţa instructivă a - 
limbii latine. Căci atunci, adică considerând întreaga 
ei desvolfare, trebue să zicem că -ea nu este moartă, 
ci că trăeşte în limbile române de astăzi, mai ales. 

- fiindcă ;nu putem fixa în mod precis timpul în care! 
limba lafină încetează de a mai fi şi începe limba ita- - 
liană, română, franceză, etc. şi atunci prin urmare nu - 
mai poate fi vorba de regularitate sramaticală sau sfi- . 
lisfică, unele frec peste alfele, ceeace a fost strictă 
resulă cu 100 de ani înainte încetează de a fi regulă 
cu 109 de ani în urmă, şi astfel n'am mai avea nici 
Sramatică, nici stil, nici sinonimistică, ci un haos lexi:" 
cosratic. Şi apoi! nerestrânsând sfudiul latin în sim- 
naziu la un timp fixat precum sunt cei 200 ani ai 
clasicității, pierdem, chiar.şi acea: prețioasă calitatea 
anfic pe care o numirăm mai sus obiectivitate sau rea-' 
litate, și în locuri, introducând stil: şi, idei 'în toate 
epocile latinităţii, introducem totodată şi dessustă- 
foarea subiectivitate ce se observă la auţorii din. fim- 
pul decadenței romane. . ... -.. | 

Să insistăm cu atât “mai mult asupra acestei mărgi- 
niri în clasicifafea latină, cu. cât lipsa ei în școalele, 
„române esfe cauza pentru care mai toţi studenţii, care : 
“din simnaziile noastre : tre ecură la studii literare: în 
Universităţi străine, avură acolo la examene-un succes A 
aşa de nemulţumitor. In simnaziile străine se învaţă . 
numai şi la Universitățile străine se: cere numai anume - 
latinitatea Cesariană şi C 
possible est (pentru:, este cu putință caplio (pentru: 

Si 4 

iceroniană. Expresii precum: .
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1uare), guod. î în “loc de construcția - Ace. cum Inf., 

etc., nedistingere între . contingere, accidere, 'evenire, 

între 'pel-vel, sive-sive, aut-aut, etc. şi o sumă de alfe 
barbarismie, 'la care un elev din simnaziile- noastre nici 
nu-î. frece prin cap a se: sândi, sunt îndestul pentru a 

-compromite - succesul unui exaînen de facultate de * 

“litere, bă chiar de bacalaureat. Ceeace se numește. în 
„şcolile apusene urechea latină, pe care acolo o pre- 
_găteşte 'Simnaziul în şcolarii săi cu fot dinadinsul, este 
“încă un lucru necunoscut la noi, însă aşa de necesar 

“încât subscrisul o crede de a sa daforie a atrase a 

ftenţia - profesorilor asupra acestui” punct ca asupra - 
unei: condiții s sine gua non “studiul latin în Simnaziu. Să 

! 

x. Rezumat şi concluzie 

Din cele. spuse; rezultă: limbă latină având gramatică 

cea mai. risuroâsă,, având o înfindere de sferă care 

poate îmbrăţişa “toate părțile inteligenţei, având în - 

- fine obiectivitatea - anfică, este studiul fundamental al 

" Simnaziului nu numai ca studiu . teoretic, ci chiar în: 

“ privinţa morală, şi este fofdeodată modelul care ne 

arată cum instrucția şi educaţia se întăresc una prin 

alfa. La acest merit principal. şi deciziv al numitului 

studiu mai vin ca noui merite, că este deja admis în 

instrucția popoarelor civilizate şi. că prin- urmare for- 

mează astăzi . o. rădăcină comună a: întregei culturi 

„europene, etc. 
| 

Spre studiul limbii latine, dar- şi în senere al anti-. 

chității “clasice au a se - concentra! tendințele de în- 

dreptare în privinţa învățământului în şcolile secun- 

„dare. Acel studiu, departe de a rămâne îndărăf, tre- 
e 

. 
+
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bue să câştige din contră. o desvoltare energică, în. 

canfitate un îndoit număr de ore consacrate lui, iar: 

în calitate o. mult mai mare rigoare sramaticală şi 0» 

mai vie introducere în “spiritul antic. Atunci, el va pă- 

trunde în măduva junimii "noastre. studioase ca nufri-: 

“mentul cel mai sănătos al 'raţiunii; atunci îi va ocupa. 

în timpul simnaziului “tot cercul - ideilor. și o va feri - 

asffel într'un. mod adevărat pedasosic, adică spon- 

tan, de. molipsirea cu “lucruri mai înalte însă tocmai. . 

deaceea. periculoase junimii, precum sunt politica şi. 

altele; atunci va realiza frumoasele fructe. şi în fine- 

- ximea noastră, îi-va da şi ei ceeace a dat claselor cul-: . 
tivate din apus, un spirit “adânc de realitate, care în. 

„Partea practică: se prezintă ca onestifafe, în parfea - 
_ teoretică ca iubire de adevăr şi în orice caz ca serio- 
zitate de caracter şi afunci vom avea în fine fericirea. 

'.de a zice cu 'drept: finerimea noastră. este coaptă pen- 

tru misiunea ce i-a rezervat-o istoria fării şi epocii îm - 

care: frăeşte! 
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_ “Imvăţămâritul: primar ameninţat! : 

"- “Articolul „Invăţământul primar ameninţat“ s'a publicat. în “frun= 

“tea “numărului 3 al: Convorbirilor literare, dela 1 Aprilie 1870. 

Intrinsul G. Pami vede *„cea. dintâi manifestaţie politică “a Con-.. 

„xorbirilor literare“, Apariţia lui s'a produs în următoarele condiţii, 

La putere se afla efemerul minister Alex. G.-Golescu (2 Februarie 

“-1870—20 Aprilie 1870), având ca Ministru al Instrucţiei publice 

“pe G. Mârzescu, rămas din ministerul precedent al. lui D. Ghica. 

Ținând seama de rivalitatea dintre T. Maiorescu—G. Mârzescu, G. : 

Panu presupune că'era la mijloc şi o răzbunare politică: temelia . 

articolului se încadrează însă atăt. de organic în structura sufle- 

_jească a lui 'T. Maiorescu — încât nu e: nevoe să căutăm şi alte 

“ motive personale. Punciul de plecare” al. articolului e amenda- ! 

 încadr 

- „mentul: pornit din iniţiativă parlamentară. al generalului ]. Em. 

Florescu —' arbitrul situației parlamentare — prin care. preoții 

“armau să devină învăţători în şcolile comunale. T. Maiorescu se 

ridică împotriva acestui. amestec al religiei în şcoală, găsind o 

incompatibilitate. între... credința dogmalică -a religiei. şi raţiunea 

ce trebue să domine. învățământul, punct de vedere excluziv laic, - 

at în psihologia lui ireligioasă.: Insemnările din 1856 (avea . 

16 .ani) sunt “pline - de criza . sujlelească a pierderii credinții; 

încă de atunci îşi propunea să demonstreze „absurditatea religiei“; - 
Ă i. - . rr , a . 

şi 'se jelea cu palelism romantic: „Desper cu totul! 'plâng şi 

mă pot convinge că e un Dumnezeu! Şi ce € 
plâng; 'căci nu 

? De înnebunit“. In 1857: când, prin contactul 
omul fără Dumnezeu 

- - 

1) G. Panu, Amintiri dela „Junimea“ din Iaşi: Lp. 9...



“44 | BE" LOVINESCU: 
N 

4 

cu filozofia, i se încheagă definitiv „personalilalea, el notează: 

" „Sa infiltrat însă în' mine un scepticism deconcertant, 'o punere 

“la îndoială! a " tuturor -- celor “tradiţionale, Da chiar a .ideei de” 

. Dumnezeu şi de nemurirea sufletului — paralel cu imposibilitatea 

de a concepe absolutul. La ce oscilări e supus cugelul meu în 
această privinţă! Cine mă constrânge să admit un Dumnezeu, care 
e cu totul. de neconceput de. rațiunea mea? Dar, în acelaş limp, . : 

mă constrânge să-mi zăpăcesc mintea prin necesitatea şi  totdeo- - 

dată şi incomprehensibililatea: a ceia ce este dat necondiționat“ 1). 

Pe aceeaş linie laică, în ciorna eventualului program. ministerial 
- _ din Aprilie 1870, el își propunea: “să desființez seminarul dela 

Socola şi în locul lui să introduc. la Mitropolie un curs de un 
an sau doi, în care să fie, primiți (candidaţii) cu “patru clase _. 

gimnaziale“. Şi mai jos: „Poate de desfiinţat seminariile, fiindcă liber- 

“tate religioasă, deşi (religia) ortodoxă e religie de stat şi mi- 

nisterul se numeşte Ministerul cultelor şi nu, cultului 2)... Ajuns 

deputat, cum generalul Chr. Tell, ministrul cultelor şi. al insiruc- 
„iei publice, voia să desființeze şcolile normale şi să lase învăţă- 
mânlul primar pe seama preoţilor, T. Maiorescu susfinu la tri- 

"bună, în discursul dela 12 Martie. 18721) „că  simţirea . religioasă . şi 
inteligența pozitivă se separă radical una de alta şi că tendința 
statelor moderne e 'de a separa biserica. de şcoale“ 3), isbulind, 
astfel, să restabilească şcoalele. n normale” şi să menţină învăţământul - 
la menirea lui laică 2), 

Abia după 20 de âni avea să-şi schimbe. părerea T.. Maiorescu, 
nu în privinţa liberei cugetări, pe . care: a împărtăşit-o întot- 

„deauna, ci în privința raporturilor dintre religie şi şcoală.. In 
proeclul. de lege 'a învățământului depus la 1891 ca. ministru în 
guvernul generalului Gh. Manu, “se sprijinea pe colaborarea bise-. 
ricii. cu şcoala, recunoscând seminariştilor dreptul de a fi învă. 
jători, după ce vor hi urmat” un an un curs de „pedagogie. mhe- 

  

os 

DT. Maiorescu, Insemhări, IL. p. 84. IN ” i 2) T. Maiorescu, op. cit. I., p. 138. | 
3) T. Maiorescu, Discursuri parlamentare, ! L p. 141, 
4) În aceiaş notă e şi darea da scam ă asupra Compendiului de 

" pedagogie a lui LI. Popescu, . Convorbiri literare, 1867, p. 141. CR 
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a]lând dar alt interes ideal în ţăran, declara el!), cu care să-l 
putem atrage spre şcoală, trebue să ne întemeiem pe ce. -găsim, 

pe simţimântul. lui religios, şi cu, ei împreună să deşteptăm şi să 

întărim interesul pentru învățământ“, * 

Contrazicereu între cele două atitudini, — una din arele într'o- 

viață unitară — a recunoscut-o singur în articolul, său  Contra- 

-ziceri?. din 1892: „Este. deosebire între părerea noastră din Con- 

vorbiri literare dela Aprilie 1870 asupra admiterit preoților ca ' 

“învăţălori : săteşti şi „părerea din „discursul dela Februarie 1891 

“ţinut la Sena! asupra. reformei” învățământului. La o. distanţă: de 

„douăzeci de ani după experiența dobândită. în Administraţia gene- 

rală, părerea. “din 1870 se. vede acum modificată şi se arată de ce“, 
, ÎN i a | 

In volurnnal la monografiei lui T. "Maiorescu (p. 9) scriam des- 
_pre tatăl său, Ioan Trifu (în acel moment), că, după ce-şi ispră- 

„vise . studiile de teologie la Pesta, Jusese primit prin stăraință - 

- episcopului Lemenpi, la Augustineul din Viena, în vederea -docto- 

'ratului; în loc să-şi urmeze cariera preoțească, el o părăsi brusc, | 

trecând în August 1836: Carpaţii în - fară. „Criză ..de. -conştiință? 

| adăugam. Probabil; sigur, chiar. N-o cunoaştem în amănunte şi nici 

nu bănuim .să. fi mers până. la pierderea credinței; a „fost mai 

de grabă convingerea “lipsei unei vocații. preoțeşti. - 

Amintim, totuşi, că, -încă de pe. băncile „Theresianului, . şi pe 

_ fiul său Titu l-a frământat la fel o criză „religioasă, ce avea să-l 

--ducă la'libera cugetare definitivă. Indiferența fiului poate fL. „pusă 

-în legătură cu. lipsa de chemare, preoțească a tatălui“, 

Când” scriam aceste. “rânduri nu “cunoştearn broşura „Din tine- 

reţea lui Ioan “Trifu alias Maiorescu: De 'ce a trecut în ţară? 

„ (extras din revista Societatea de mâine, Cluj 1927) a D-lui' Corio- 

“lan, Suciu .din Blaj. Motivele părăsirii Augustineului, a. carierei 

_preoțeşti şi a trecerii Carpaiilor .se dovedesc a fi -fost de ordin 

„ sentimental. : La Viena, loan Trifu făcuse cunoştinţa . lui Ioan 

* Popasu, dela Braşov, ce se afla în convictul dela Sf. Barbara, 

de a-cărui soră Maria se îndrăgosti. Toate actele acestei drame 

| existente în arhiva. „mitropoliei din Blaj au fost publicate de da, 

/ 
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1) T. caza: Discuri parlamentare, IV. p. 519, 

a i pe Sa : ,
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„Coriolan Suciu. în  broşura citată, aşa . „că “lamina este aruncată 

complect asupra cazului. E reprodusă, între altele, şi scrisoarea 

din 28 August 1836, 'cătră episcopul . Lemenpi, prin care-l vestia 

că renunţă de bună voe. la situaţia “lui preoțească pentru -a -se 

putea însura: „Hoe signilicat: sponte renuntio, exercitio olficio- 

rum vi ordinis mihi incumbentium et me suspende, ut. ducere 

possim“ . 
„Illustrissime! încheia el, știa că. vă va cădea greu, “dar eu nu 

pot Jace altfel: sunt pregătit. să iau hotărârea cea mai desnădăj- ăi 

duită (paratus sum extrema .tentare) -decât să mai rămân în or- 

- dinul, preoțesc şi. în patrie“, Se mai adaugă corespondenţa de- - 

zolată a. episcopului Lemenpi în jurul . situaţiei penibile cu . loan 

Triju, devenit Maiorescu, care şi părăsise Ardealul fără să mai 

aştepte răspunsul, cu directorul Augustineului Mihail Fogarasp, 

cu parohul aulic Iosif Pletz, directorul suprem al institutului, etc. 

In anul următor, 1837, el se însură cu Maria Popasu, pentru oare -- 
” părăsise ordinul preoţesc (jusese "hirotonisit preot “la 24 Octom- 

brie 1835 de episcopul S. Vulcan). Acestui. fapt îi datorăm exis- 
'tența lui T. Maiorescu; putem, totuşi, deduce că, pentru a porni pe 
„acest drum; vocaţia Iui preoțească nu era prea puternică, aşa că 
cele afirmate de: „mine asupra * „lipsei „unei  vocaţii preoleşti“ -ră- 
mân în picioare. . | - 

Ameninţat e un cuvânt slab. Am zice nimicit, când 

, 

într'o fară! schimbătoare ca a noastră s'ar putea în- 

_trebuinfa un cuvânt definitiv. Dar la noi nu se nimi- 
cesc, ci numai se clafină; nu se îndrepfează, ci se în-, 
cearcă; şi de azi până 'mâin€ toate se pot schimba, 
în bine şi în.rău, se'nțelese pe dinafară. 
Dar în fine, aşa cum e fara astăzi, învăţământul pri- 

mar este amenințat şi, dacă: propunerea votată va 
rămâne. pentru mai mult fimp, anulat în folosul său 
şi prefăcut. în pericol pentru generaţia viitoare, 

lată de ce e vorba.. : [. 
In şedinţa Camerei române din 14 Februarie. a. c. 

cu ocazia desbaterii budsetului prezentat de Minis. 
y
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erul Cultelor şi, “al Tnstrucţitnii Publice; sa primit 
următorul amendament: e 

„Preoţii să fie îavăţători î în şcoalele comunale; pen- 
- tru aceea salariul prevăzut să se dea preoţilor. Se în- 

' “elese, că aceasta să se realizeze treptat cu ieşirea - 
tinerilor din: seminare sau chiar cu preoții, care ar 
justifica cunoștințele: necesare“ A | 
” Amendamentul a fost: propus de d-l general J, E. 

__- Florescu şi motivat Prin următoarele argumente prin- 

:cipale:), Aa Su 

- „Cine are 'să asigure învățătura primară, prin co- 

“anune?. negreșit învăţători buni, învăţători înzestrați cu | 

:cunoştinfele: cerute pentru asemenea şcoale și negreşif 

cu conduifa, care se cuvine, şi pentru. aceasta' trebuie ' 

să nu fie în mizerie, să. aibă înijloacele de :exisfenţă, 

Pe. cât: este. trebuincios câ. să avem “învăţători , în 

asemenea: condiţii,. apoi este recunoscut de fofi că 

-esfe necesar de a avea şi preoţi în asemenea condiții, -. 

"căci mi separe că religia este pe linia € cea mai "dintâi “ 

"şi apoi vin. celelalțe.. . .: e 

- Acum, d-lor, faţă cu deficitul enorm Cu care se pre- 

“intă budsetul, față cu: situaţia, financiară, pe care o 

cunoaşteţi toți, vă întreb: putefi să faceți pe amân- 

două? puteți să amelioraţi soarta. bisericii. şi tof deo- 

„dată pe a “şcoalei? | 

"Ovoce. Nu. . ... . 

“ D. general ]. Florescu. Răspunsul l-aţi dat de mai. 

-"mainfe, că nu putem să facem. Făcând să coincidă 

aceste două înalte misiuni, . dând preoților resursele 

  

1) Le citragerm di. Monitorul Oficial al României Nr. a0, 

E] E ii - 7
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- -creafe penru profesori, mi 'se pare, că . începe a fi 

posibilă, a fi. demnă poziția preofilor. 

Acestea au fost. argumentele. d-lui: general Florescu. 

"Majoritatea. Camerei s'a arătat la înălţimea lor; le-a 

săsit temeinice şi a primit astfel un amendament, 

“care. sub aparenţa sa simplă nu cuprinde mai puțin. 

decât ruinarea învăţământului, Primar. în sensul cul- 

_turii moderne. 
Cu d. seneral Florescu şi cu. partizanii d-sale natu- 

rali nu avem de discutat în această privinţă. Arsumen- 

tele d-lor. sunt: argumentele partidelor” reacţionare şi 

pietiste din. toafe sfafele. Faţă cu ele ne mărsinim a . 

accentua în. opoziţie: radicală principiile liberale ale 

| statului modern, şi la ideea. „că religia este pe. linia 

cea dinfâi şi apoi vin celelalte“ , răspundem că în 

sfat religia nu esfe. pe nici 0. linie, - ci trebue. să. ră- 

mână afacere comunală sau privată. | 
Mai curând am fi dispuşi a exprima pe larg admir 

_xaţia noastră pentru. inocența acelor, deputați şi re- 

prezentanţi ai suvernului, care, crezându-se prosresişti 
liberali în principiile d-lor, s'au înrolat totuşi în ma- 
joritatea recrutată de d-l general pentru propunerea. 
sa. Insă coloanele acestei reviste au buna deprindere 
de a nu admite politică militantă şi.ne opresc astfel 
a aduce un tribut de recunoștință publică acelor băr- 
baţi plini de merite şi! de cunoştinţe. 

Suntem dar siliți a ne mărsini la o simplă arăfare, 
din punct. de vedere pedasosic, a consecințelor prac- 
fice ce decurs din noul amendament. ă 

Şi mai întâi: cum se va compune. de acum înainte 
„personalul învăţătorilor pe la şcoalele săfești?  * N 

Până acum, „după legea Instrucţiei . publice în vi, 

=
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soare, aceste cafedre se ocupau aşa: art. 367 ş şi 375 dau 
drepful .a fi învăţători sătești. la toţi.-aceia, cari vor ..- 

. justifica la concurs, că posedă „cunoștințele :obliga-- 
torii. pentru şcoalele. elementare, plus noţiuni .de agri- 
cultură şi artă veterinară, după putinţă.:-Pe lânsă 

- acesfea,. arf. 245 dispune că: elevii, cari au..fterminaf 
“patru clase, dintr'un seminar şi ar avea: acum dreptul 
de a. se face preoţi, să poată deveni; dacă vor, învă- 

gători. săteşti fără alt examen. RE 
„+ Ce însemnează aceasfa? Aceasta însemnează, că e 

i gislatorul în justa. sa preocupare de: lipsa învăţători- 
-lor şi de necesitatea de a completa totuşi şcoalele să- 

teşti, a lărgit cercul de admitere în: favoarea școale- 
„lor primind învăţători de pretutindenea, chiar de a-. 

colo, undc ei erau destinaţi la altă misiune. El a per- . 
mis seminariștilor, care altfel ar.fi fost obligaţi a. 

“servi sfatului ca preoţi, a părăsi serviciul eclesiastic 

„pentru a deveni învăţători şi prin urmare a împufinat 
numărul candidaților bisericei pentru, a înmalți nu-,* 

mărul candidaţilor. școalei. î... .. 
„.. Această - permisie prin -nafura ei nu putea să Hs 

- decât cazul extraordinar şi. excepţional;. resula ră- - 

„ mânea cea. sfabilită în: art. 367 şi 375 şi numai per- 
_“soane laice.:se au în vedere când este vorba de nu-. 

„ mirea „personalului învățător la şcoalele săteşti.. O do- 

vadă mai mult sunt-art..345, 344 şi 345, din lege, care 

prevăd şcoala primară normală Pentru formarea în- 

vățătorilor. ' - o 

Să considerăm. “lângă aceste,. că tocrnai în timpul 

din urmă se luase câteva. măsuri bune. pentru o pre-. 

parare. mai solidă. şi mai- specială: a persoanelor: laice. 

la misiunea: şcoalelor săfeşti, In. institutul preparandal 

4 .
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din laşi se înmulțise în: fine catedrele, 1a Bucureşti, 
se fundase prin munificenţa. Domnitorului un institut 

„ preparandal: nou sub! direcțiunea “d-lui R..Melidon. 

În proporţia în care se înmulțeau astfel persoanele 
laice. preparate "pentru şcoalele sătești, se micşora ne- 

„cesifatea, care produsese. admiferea excepţională a se- 
minariştilor la acele: şcoli... a 

Zicem.a seminariștilor şi nu â preoţilor. A 
„Căci lesea Instrucţiei- publice nu a înţeles niciodată. 
prin acea permisiune excepţională, că cineva poafe să: 

” Hie.şi preot' salariat al. Statului şi. învățător. Dovadă 
__arf. 392 şi 393 din lege, care prescria ca : învățătorii. 

de: orice 'ram să nu ocupe. nici-o -altă funcţiune nici 
să exerciteze vreo -altă- profesiune decât. aceea de în-_: 

_văţători. Aceste. articole, ce e drept, s'au abrosat mai 
pe.urmă prin decret (cum; se ştie: în favoarea advoca- 
ţilor), dar faptul, că au 'exisfat mai înainte în orga 
nismul leşii . este: suficient. pentru a dovedi, - în “ce: 
“spirit şi cu ce înțeles a fost concepută de: egislator : 

7 

permisiunea. dată seminariștilor de a deveni învăţători. -- 
"Cum va:fi de acum înainte? Toate. institutele pre- . 

parandale! sunt . declarate supertlue Şi evlaviosul se-.- 
neral cu deputaţii săi din majoritate, dacă ar fi acor= . 
dat infereselor: lumești ale budsetului ' aceiași 'aten- 
fiune, cu care au privit la interesele . bisericei, ar. fi. 

i trebuit, ca: o. conse cință neapărată a amendamentului 
-lor, să şteargă din budget nişte: insfitute rămase. 

acum fără înţeles. Căci la orita „cafedră vacantă. de 
şcoală elementară. “se va pune. “întrebarea: o "vrea | - preotul din. sat: sau alt preot? . Nu numai - dacă - au' 
absolvit. patru. clase seminariale, 

| cunoştinţele - necesare, (Justifică. prin examen? sau 

ci şi dacă. justifică i
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numai prin atestat. de şcoală primară?:) Acești preoți 

depărtează pe orice „concurent laic; ei ocupă atât - 

"biserica cât şi școala şi cumulează salariile. Rezultatul 

"practic: ori cine va voi de acum înainte să-se con- 

_. scrierea. şi că, odată 

"sacre insfrucției elementare, se va desfina la preoție; 

căci numai prin preoţie ajunge la catedra şcoalei pri- 

- nare.. Pe când. legea. instrucției permitea a se soli 

biserica-pentru a se umple şcoala laică, amendamențul - 

” soleşte şcoala laică pentru a'umple biserica şi a în- 

- troduce' numai prin canalul ei nutrimentul intelectual: 

- la copiii din sat, a NE 

- Acesta -este- rezultatul. formal al: nouei "dispoziţii. 

Să vedem acum: rezultatul în. sine, rezultatul pentru. 

„cultura- poporului. e 

“Opinia răspândită la noi esfe, că şcoala comunală. . 

are de scop principal de a învăfa pe săfeni cetirea şi 

"acest scop împlinit, misiunea 

ei este terminată. Atunci, în adevăr, ar îi de puţină -- 

"importanță, dacă. preoții, sau mirenii. sunt învăţători . 

prin sate. Insă acea opinie este greşită; scopul şcoalei - 

comunale nu e învăţarea cetirei. şi scrierii în sine, ci 

este în primă linie desvolfarea intelisenţei sătenilor 

-prin înzestrarea cu toate cunoștințele “importante în.-. 

sfera lor. de viață.. Pentru acest scop cetirea şi scrie-- 

“ea sunt numai mijloacele mecanice, pe care învăță- .. 

-4ocrul trebue să le absolve-cât se poate, mai iufe (după - 

metodele. din: urmă în 6—8, luni), pentru a putea 

1) In genere” amendamentul şi, discursurile în favoarea -lui sunt. + 

„deo: stilizare deplorabilă, şi noi am fi făcut în text mai multe 

- “observări în contra lor dacă mu ne-ar fi. părut prea puţin ge 

s 

"neros “de -a cere numai, decât stil bun: dela un: general 'din ar- : 

- mată, chiar-când acest: general s6 ocupă de îndreptarea. şcoalelor. *. 

e 

.
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trece. la ordinea. sa de. zi, care: este: - Iăţirea acelor 

"cunoştinţe, şi agerimea infelisenței.: 

- Câtevă cuvinte dă explicare ne vor înlesni înţelege= | 

:rea acestei misiuni a şcoalelor săfeşti. . 
_“ Majoritatea. iinei naţiuni sunt: sătenii, dar focarele. - 

- culturii, ştiinţă, industrie, arte, teatru, jurnale, des- 

-bateri . politice, . efec. sunt în oraşe, mai ales în capi- 

fală, şi aci în capetele unei mici “minorități. Condiţia . 
*" oricărui prosres este un raport perpetuu între” mino- 

-“ritate. şi majoritate, ., între. oraş şi saf. Oraşul are să: 

introducă în sate rezultatele activităţii. sale ştiinţifice, . 
şi popularizând astfel cultura : să-i dea întinderea can- 

"titativă şi oarecum . rezonanța națională, fără care îi i 

lipseşte! valoarea practică. Satul .din. contra, cu oca- 
ziunea primirei acelor” rezultate, are să „arate! capa- 

cifățile eminente ce le posede, naturile. alese, . care 
“sunt chemafe a frece peste sfera mărginită a comunei 

şi, intrând în oraşe, a colabora într'un cerc mai lars 
'la înaintarea patriei lor. In. acest 'raport. perpetuu de . 
dare şi primire, în această endosmosă Şi exosmosă a 
elementelor de "cultură - între orașe şi safe, - -orsanul 
“principal: de intermediare, fără “care o mare. parte a 

"mişcării ar rămâne. amorţită, este şcoală comunală: 
: proSramul ei stabileşte cunoştinţele, - despre a căror 
însemnătat= sa convins cultura oraşelor şi care tre- 
buiesc răspândite prin: safe, examenele . ei arată pe 
copii di săteni: cu capacitafe extraordinară, care sunf. 
chemaţi a împrospăta anfeluptătorii culturii şi prin 

“urmare frebuiesc primiţi în oraşe. . .. | 
Școala comunală. astfel înțeleasă: este dar închesa- 

"rea organismului unei societăți dafe, susținerea uni- . . - 
tăţii naționale şi teritoriale, Știm bine, că ea nu „ser-. >
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veşte: singură, la acest scop.  Găite- de: comunicare, ar- 

mafa, unitatea legilor 'şi mecanismul administrativ con- 
tribuesc şi ele, fiecare penfru partea sa. Dar în mij- . 

: locul lor; şcoala comunală este poate elementul cel. 

mai puternic, fiindcă 'sădeşte şi înrădăcinează . din 

_priima copilărie şi în mod special ideile, care formează 
apoi cultura comună' a unei! nafiuni., “Unde aseme- 

- nea -mijloace,' şi, în rândul: dintâiu şcoala comunală în 

: acel: înțeles, lipsesc, acolo esfe ruptă -lesătura înfre -- 

oraş şi sat, şi prin. urmare ruptă participarea săteni- 

lor, adecă: a poporului, 'la cultura naţiunii. Atunci (şi 

dovada ne este înaintea ochilor:. statul nostru): toate .- 

înstituțiile de civilizare. sunt paralizate, universităţile 

nu sunt frequentate, funcfiunile. statului nu sunt ocu-: 

_pafe de. oameni speciali, camerele legislative şi par- - 

tidele politice nu reprezintă trebuinţele poporului, - 

jurnalele. şi cărțile nu-şi află „răsunet, opinia publică 

nu există. Oamenii: publici, depufaţi şi funcţionari,” 

- recrufaţi numai din oraşe şi lipsiţi de legătura salutară - 

cu poporul, se: restrâns într'o mărsinire fatală, pro- 

-duc esoismul excluziv de clasă şi formează, pe făcute 

n societate de exploafare a- veniturilor publice în sar-- 

cina făranului. Tăranul plăteşte fără folos, funcţio- - 

narul se: folosește fără răsplată. Atunci societatea în 

" conexitafea ei esfe spartă şi prefăcută înfr'un "agregat 

“de afome izolate, căci ţăranii nu sunt.parte intesrantă . . 

- a organismului sfatului, ci membre deslipite şi moarte. 

“dintr” un fot, pe care nu-l înțeleg. Vine un vecin şi le 

ia o provincie de ex; Bucovina, vine alt vecin 'şi le 

ia altă provincie de. ex. Basarabia, vine:un congres 

străin - şi le. dă înapoi o parte din provincia luată: 

7 
poporul de jos. rămâne e indiferent la asemenea schim- - 

: i . PE
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bări istorice, nici un district nu, se interesează de. 

soarta 'celuilalf; unitațea. teritorială este o idee ne-:. 

cunoscută, însăşi "existenţa statului. este un simplu 

joc al întâmplării exterioare. - 

„De -aci se înţelege toată importanţa. + ce sa dăt: în. 

statele civilizate învățământului primar şi pentruce . 

tocmai acesta s'a considerat ca unul din fundamentele 

organismului politic, N 
Să vedem acum, -ce corespunde. întăunteal. şcoalei : 

- săteşti acestei misiuni - de cultură, ce are să o în. 

deplinească. i ă 
Toate rezultatele activității initelectiiale, din oraşe, 

întrucât trebuesc să fie lăţite prin popor sub formă. 

teoretică, se concentrează din diferitele ramuri, din. 

ştiinţele exacte, din istorie şi geografie, din litera- | 
- tură, din biblie și se:prezintă în cuvinte populare UŞOr - | 

| de înţeles prin — cartea de lecţură. .. .: : 
Cartea de lectură este sufletul şcoalei elementare, 

în ca se dă făranului tezaurul intelectual pentru toată. 
„viaţa. lui 'şi prin ea se introduce în sate: acel şir de. 
" idei, care „produce unitatea culturii. şi contribue, în - 
mod esenţial a face dintr'o împreunare îatâmplătoare 

de oaimeni-o societate alcătuită. . . 
Pentru a ne convinse, să aruncăm. privirea în cu» 

- prinsul unei cărți . de lectură penfru școalele săteşti 

dintr” un stat. apusean. 

Pe primele pagini!) sunt deprinderi de cetit, scris. . 
şi Gesemnat într'una şi 'anume lesafe de o isforioară 

potrivă cu Sradul de înţelegere al copiilor mici. 
„Desemnul se învaţă împreună, cu cetirea şi scrierea 

  

1) Mnlerbeager V olicschuesebuch, 

pi
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„şi toate acesfea se: învață numai împreună cu .0 na- i 

- rațiune, .pentru a deprinde. în' acelaş timp înţelegerea 

ideilor abstracte de cultură şi perceperea exactă a. a 

formelor concrete 'din.natură şi anume a'le 'deprinde 

nu în mod mecanic prin recitare de a-b-c .şi tragere. . 

- “de linii indiferente pe tablă, ci prin aminfirea „lesă-. 

” turii de viaţă între 'scop şi mijloc, între naraţiune, . 

_cetire, .scriere şi desemn.. Apoi vin - descrieri, fabule” 

- şi poezii uşoare, poeziile în mare pârte; se cântă :de 

“şcolari. în cor vocal, pentru a li-se introduce astfel; 

ritmul şi ordinea armonică şi a-i face:să participe .. 

„„şi la această manifestare: a culturii naționale. Apoi vin: 

" îndată. descrieri de plante și animale,' de: regulă cu 

- ilustrafiuni 'şi totdeauna -cu explicări - despre folosul - 

“lor practic, apoi; descrieri gcosrafice, cosmosrafice şi... 

fizice, mai pe urmă bucăți potrivite din Biblie, în fine. 

"narăţii istorice, bucăţi alese din literatură şi noţiuni 

“despre orsanizarea: politică. .a "statului. O: repetăm:.. 

. “cartea: de cetire este. săfeanului un vademecum, de 

cultură pentru foată viața lui. Sa 

Dacă acesta este cuprinsul unei cărți 'de lectură pen- 

„tru 'şcoalele sătești dintr'un' stat apusean, unde sunt 

"atâtea alte mijloace special destinate _pentru . popu- 

populare, unde prin urmare S'ar putea mai uşor zice, . 
'larizarea culturei, calendare bun, sazete sătești, cărți 

“că şcoala comunală să deprindă numai cetirea şi scrie-, 

vea, fiindcă materialul de cefire se oferă apoi sata, 

prin literatura” contemporană: cu cât. trebue să fie 

mai mult la noi concentrată toată însemnătatea şcoalei * 

comunale în carfea de lectură. bine alcătuită, la” noi, 

'care' alttel suntem lipsii. de literâtură şi, în special 

-de orice literatură populară? După.ce a învăţat ță-, 

7
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'xanul. nostru: să” cefească, la ce :să înfrebuințeze el 

"această deprindere: mecanică, dacă nu. are cartea de 

lectură? Cărţi populare, 'sazete sătești nu avem; ca-" 

lendarele ndastre -sunt folositoare numai pentru Îi-: 
„brarii cari :le editează; singura ocaziune ce se oferă 
ţăranului afară: din şcoală, -sunt circularele subprefec- 

filor afişate la uşa Primăriei, şi -sperăm că nu vom fi 
taxaţi de adversari ai Suvernului, dacă zicem că aceste 

circulare nu' sunt suficiente pentru cultura poporului 
român. : - . 

La noi, mai. mult decat otiunde, toată valoarea şcoa- 
Jei comunale stă şi cade cu acea carte de lectură, care 
să aserească infeligenfa săfeanului şi să o înzesfreze 
cu elementele culturei moderne, în special. ale ştiin-. 
felor exacte şi ale desvoltării literare. 

“Dacă . după aceste :explicări. revenim la amenda-, 
mentul d-lui . general Florescu, ne întâmpină îndată 
întrebarea consecventă: In ce raport stă „preoțimza 
„cu ştiinţele naturale și cu. literatura unui. popor, "ele- 

| menfele de viață ale şcoalei. comunale? „- 
. 

“După lege, seminarele: sunt puse sub inspecția Mi 
” tropolitului şi a episcopilor. Ce protecție va da Mitro- 
“politul ştiinţelor naturale şi liferaturii? . 

După programul lor, 'seminâriştii, în "patru. lase. 
| învaţă ca 'obiecte: principale, confesiunea: ortodoxă, 

liturshia,. istoria n. şi v. Testament, teologia. morală 
şi pastorală; despre ştiinţele năturale se cer numai 
„nofiuni“, matematicele. sunt neşrijite, . de geometrie, . 
de algebră, de literatură nici vorbă. Capul lor, cu ne- 
cesitate. psihologică va da toată preponderența învă- 
ţăturii dosmatico-religioase, catechismului și istoriei 

| biblice, A explica Ştiinţe naturale și a analiza, bucăţi | 

—
—



“literare. sunt şi vor rămâne. incapabili; şi dacă sunt . 

incapabili seminariştii, „ce, vor.fi ceilalți preoți? --- 

--: Chiar de sar schimba prosramul actual al semina-. 
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relor şi. de -s'ar 'infroduce atâta literatură şi ştiinţe: 

naturale,.. câte se 'cer 'pentru un învățător în şcoala 

“comunală, fotuşi preoţii prin chiar natura preoţiei nu 

vor fi niciodată în stare a fi învăţători buni. Căci preo- . 

fimea nu este nicăeri, periculoasă şcoalei prin multele - 

sale cunoştinţe: dosmafice şi. prin puţinele sale cuno- 

ştințe exacte; ci este mai înfâiu periculoasă prin: me-: 

toda sa, metodă inerenfă misiunii ce o are şi prin 

-urmare neschimbătoare. Misiunea preofimei nu este 

“de a desvolfa. şi 'aseri intelisența, ci de a' produce 

“credința dosmatică supranaturală. Metoda pentru acea- 

„sta este în state civilizate exaltarea fanteziei spre de-.. 

 trimentul raţiunii, iar în sfate necivilizate tâmpirea 

"zaţiunii prin memorizare mecanică şi prin. întreține- 

rea superstiţiilor. Astfel credința dosmatică este com- 

- pafibilă “cu: şcoala, a cărei: obiect este înțelegerea 

" Yumească,, numai până când se mărgineşte în sfera ei 

_. supranaturală; dar îndată ce se întinde mai departe. 

„ _:Şi cere credință: oarbă în chesfiuni care 'se raportă la 

ştiinţa - naturală, devine : incompafibilă - cu şcoala și 

 trebueşte combătută. Când vin cărțile. ce mi: le-au 

introdus” preoții în învățământul primar, catechismul 

şi istoria: biblică, şi spun. şcolarilor: 

” „Ce este credinţa? Credinţa este darul lui Dumne-. 
zeu, după care noi neîndoit cu inima. cunoaştem pre- . 

;„cum că tof este adevărat, ce se cuprinde în simbol; 

_ „carele dă înainte multe. şi cu mintea neajunse faine, . 

„precum feţele sfintei. Treimi”, şi spun tofdeodată în 

“alt loc; a | Aaa 

„„In câte zile a făcut Dumnezeu lumea? Dumnezeu 

Li 7 

pa .. ” o. : PI
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a ficut lumea î în: şase zile, î în ziua dintâi lumina, în. a 

„doua tăria, în a patra soarele, luna şi stelele, efec.“ 
atunci învățătorul . conştiincios, căruia îi: stă la inimă . 
„desvoltarea intelisenţei şcolarilor lui, ar trebui să ex- 

__plice, că acel. simbol este:de crezut, dar nu esfe de 

înțeles, şi că acea facere. a Iumei este de. înţeles, dar. 
nu este 'de crezut. . - 
.In_ce conflict puneţi astfel. pe "preotul învățători: 

Ori trebue ” să propună. fabula lui “ Moisi, şi atunci -, 
propune .0. eroare fizică inadmisibilă în şcoală, ori. -: 
trebue să propună - cosmogonia adevărată, şi atunci 

- contrazice cărțile „sale preoţeşti. ” ” 

- Ce dovedește aceasta? Aceasta dovedeşte « că rău. : 
Sau. infrodus. citatele cărți în : şcoala elemențără, Şi - 
:dovedeşte mai departe, că în: senere rău se introduce: 

„. influența preoţiei: în şcoală, . (afară: de morala creş-- 
fină); căci ea va exasera totdeauna sfera sa de in- 
fluenţă, de- câte oii. se dă 'ocazie. şi va finde a lăţi _ 
„ideile ei dosmatice chiar acolo, unde” ştiinţele exacte. : 
„au ajuns la alte rezultate ale adevărului. i 

Prin aceasta însă se periclitează cultura . populată; E 
căci ştiinfa pe deoparte nu -poafe' tolera. 6 eroare în 

__ propria ei sferă şi, fiind astfel silită a combate - unele , . 
„.afirmări dosmatice, slăbesc pede, alta fără a voi 

- auforifatea tuturor, chiar a acelora, care 'se referă la. 
chestiuni transcendenfale, la îmortalitate, la sancţiu:. 

„mea legii morale, efc. pentru: care ideile. religioase . 
. trebuesc deocamdată considerate ca: salutare în po- | 
"porul dela 'fară1).. Sinsurul mijloc de prudență. ce ne. 
rămâne, esfe „de a despărţi cele două sfere de acţiune, 

pc 1) Vom 'reveni mai pe. larg întrun număr viitor la raportul în-—: „tre. ştiinţă şi „credinţă! în: „şcoala comunală, -.': . :



„- Be. MATORESOU a Sa 

- de a lăsa ştiinţei câmpul. 'excluziv -pentru toate con“: 

sfatările inaturale şi Bisericei influenţa liberă pentru. 

_chesfiunile' transcendente, fără a-i permite frecerea., 

peste această marsine. 
i | 

__Că sunt. preoţi care fac excepţie şi ştiu a împăca. 

religia creştină cu cerinţele ştiinţei moderne, cel puţin 

în sfera învățământului elementar, aceasta o credem. - 

cu afât mai uşor, cu cât cunoaștem câțiva 'din propria 

noastră experienţă. Dar aceştia sunt puţini şi vor dis- 

părea fofdeauna în majoritatea celorlalți, faţă cu, care. .. 

. zămâne adevărat, că. preoțimea, a cărei. obiect de stu-. 

diu sunt dosmele neschimbătoare, sftasnante de zeci de. 

secole, este. inamica. specială a științelor naturale, 

„care progresează din. an în an, şi prin .urmare, ina- 

mica şcoalei elementare în înţelesul culturei moderne. - 

„Acest adevăr este incontestabil; toată experienţa îs- 

„ torică . fără -excepfie, îl confirmă, şi îl confirmă nu. . 

numai pentru preoţii unei singure religii, nu numai 

peritru catolici sau înfre aceştia pentru iezuiţi, ci şi 

"pentru protestanți şi pentru bonţii budhaişti şi pentru... 

ulemele turceşti. A da şcoala primară în mânile preo- 

fimei, va să zică pretutindenea a ucide spiritul cul- | 

 turei populare... - 

Aceasta odată dovedită, considerările “de pe alătu-. 

rea ale d-lor deputaţi sunt indiferente. „Lipsesc mij- 

" loace maferiale, deficitul e mare“, spun: d-lor. Acea- 

„sta este srav, dar nu poate autoriza, sacrificarea şcoa-: 

ei în folosul Bisericii. Dacă. sunt mijloace mai multe, 

se vor face școale mai. multe; -dacă sunt mijloace. - 

puţine, se vor face şcoale puţine. Insă multe puţine 

câte vor fi, trebue' să fie bune în sensul culturei mo-. 

derne, şi sensul culturii moderne restrânge prefutin” -
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ii denea' intluența Bisericii asupra şcoalei. Aci nu mai 

-este de discutat, aci este-numai de constafaf şi domnii 
deputăți, care nu ştiu aceasta, nu au decât a-şi pro- 
cura o cunoştinţă mâi bună de cauză, dacă se poate 
pentru altădată înainte de a vota. Căci nu- ne pare: 

lucru serios, când se pun iarăşi în. chestiune pe malul 
Dâmboviţei fapte de cultură, care sunt. odată hotă- 
râte pe malul Senei, Spreei. și. Tamisei, : | 

Că amendamentul primit de Cameră nu va. avea _ 
deocamdată vreo valoare practică 'mai însemnată, cre- 
dem şi noi.: Chiar învățătorii laici "de prin. safe nu 
sunt „pătrunşi de misiunea lor". în înţelesul. explicat 
mai sus, şi cărţile de lectură, în care se rezumă acea 

„misiune, nu sunt încă introduse în poporul nostru. 

„Insă o direcție bună | începuse deja a se pronunţa; 
"câteva publicări scolastice, mai ales în Transilvânia, 
“despre. care vom vorbi întrun număr viitor, sunf. la SE 
înălțimea cerinţelor. culturii: moderne; şi. acum, când 
rămânea numai ca acele producte existente în oraşe: 
să fie răspândite prin toate satele, tocmai: acum să 
se adopfe o măsură care opreşte direcţia cea bună şi 

- amenință de a paraliza tot învăţământul elemeâtar? 
" Aceasfa nu se poate! Constituţia noasfră . liberală, 
încercările noastre 'de civilizare * şi cu un cuvânt: lo-. 
Sica faptelor nu o. permite, şi. “onorabila . majoritate a 
Camerei, care printr'o. naivitate parlamentară a pri-. 
mit ca dispoziţie de budget valabilă pentru un sinsur. 
an un amendament, ce. fără. îndoială .frebuia. să . fie 
desbătut. în Cameră şi Senat ca proicet, de lege, va
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binevoi a se reîntoarce în anul viitor la spiritul sa” 

lutar al leşii instrucției publice şi a face din ideile | 
__ scolastice.ale d-lui Florescu. ceeace meriță să fie: un . 

” anacronism, frecător ca şi în anul 1870, în care . sa 
produs.



AL 
„Despre reforma învăţământului: public. - 

a In Aprilie 1870 au avut loc' tratativele noului guvern Manolache |. 

_ Kostake-lepureanu- cu ,T.. Maiorescu. pentru intrarea acestuia în 

program ministerial: intitulat: Reforma învățământului și gânduri 

despre administraţie,: reprodus în Insemnări?), un program mai * 

mult de „devastare a învățământului“, atât de “multe şcoli - voia * 

T. Maiorescu să suprime ca nepotrivite cu starea de fapt. a cul-:: 

iurii noastre: şcolile. de belearte, conservatoarele, internalele, se-, 

minariile, facultăţile .de .filozoție ale. ambelor Universităţi, toate 

celeldlte facultăţi 'dela' Iaşi, afară de cea de drep!,-etc., elc: ” 

“Unele din: ideile. lui reformatoare au “devenit obiectul studiului * 
Despre învăţământul” public, din câte au apărut riumai două părți 
în „„Convorbiri'-literare“ 3), întrerupt,. deşi ultima. poartă indicaţia 

- „pa urma“, All cât: a apărut, 'studiul începe cu critica adminis- 

- iraţiei şcolare şi. cu analiza 'unui proect, al. consiliului permanent 

de a- aduce modificări învăţământului. 'In partea. lui constructivă, 
„articolul arată: preocuparea de totdeauna a autorului peniru pre- 

_gătirea corpului didactic primar. Câteva din ideile lui cunoscute : 

în malerie de: învățământ” sunt schițate în articolele de jaţă. Şase 
luni după apariția lor, în Mai 1871, tânărul profesor ieşean 
intră în Parlament, apoi în ministerul 'Lascăr Catargi (7 Aprilie - 

1874), unde avu ocazia să-şi expună public .ideile fără să poală 

Jegijera: aproape nimic dintr'insele... 
x i , i . oa 

- - . - „N 

+1) E... Lovinescu, T.. Maiorescu, I, p. "349, etc. | a 
2) T. Maiorescu, Însemnări, I, p.. 133. | 

.3) Convorbiri literare, 1 Oct. 1810 p. 237; 1 

e . 
. 

— ' Mă - . .. 

“minister la portofoliul Cultelor şi al Instrucţiei publice, tratative . . 

„ce mau dat nici un rezultat 1). Din această epocă, în care T. Maio- - 

"rescu se: pregăteşte totuşi. să. intre în "politică, datează 'articolul 

Învăţământul primar ameninţat. (apărut la 1 Aprilie 1870), şi. micul 

, „. . A | 
5 Oct. 1810, p. 233..
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„In adininisteaţie 

Se mai interesează cineva de soarta Instrucţiei pu- 
“blice în România. liberă, cel puțin la învățământul 

- primar? , . 

„Răspunsul nu e “indoelnie:. majoritatea. este de o: 
-nepăsare. completă pentru chestiunile şcolastice. Nu 
se inferesează mai întâi mulți din cei ce prin poziţia 

„lor oficială : 'ar fi datori ase: interesa; şi aşa esfe-na- 
tural, că nu se inferesează- aceia, cari prin” poziţia lor! 
“nu:suit datori a se interesa. La noi sunt atâtea. alte. 
„licruzi mai. demne de interest 

Administrarea centrală a învățământului Dublic” este 

după lege încredinţată î în mâna a două, consilii, admi- 

7 

„> “nistrarea specială în mâna-revizorilor.: Cele ' două con- 

“sălii. sunt Consiliul permanent al Instrucţiei - şi Con- 
o silul general al Instrucţiei.. Consiliul: permanent -se . 

numeşte dintre. persoanele: „distinse“ în sfera instruc-. 
'ției şi trebue 'neapăraf. să :fie consultat de minisfru 

_Yasupra! chestiunilor -scolastice. Deaceia hotărârile mi- 
„-nisteriale poartă formula ăuzind pe. consiliul perma- a 

_nent al Insfrucției“. .... î -:- | | 

. Cuvântul - „auzind“ e ales. cu măesfrie. Ministrul « e. 
finut a auzi pe. consiliu, dar nu e finut a-l; asculta, 
“Dealtmintrelea consiliul ar trebui să fie: 'permanent î în. 

persoanele sale” (în număr de cinci) şi numai la îm- | 
„plinirea. de 5 ani să-şi: schimbe. câte doi din membri. . 
. In fapt însă, deşi' există deabia de 5: ani, şi-a schimbat , 

: “de :mulfe “ori personalul.. Se vede . că. bărbaţii „dis- -- - 
„ni în sfera. instrucției: 'sunt prea numeroși. Ceeace
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a rămas permanent până acum este inerția. membrilor. 

şi stasnarea intereselor şcolare.  -- - 

Alături. cu acest consiliu, stabil, este un consiliu 

mobil, compus din vreo 30 ds persoane, unele foarte - 

“ilustre, membri: ai Curţii de .Casafiune, etc. Acest 

" consiliu se adună odată pe an la Bucureşti, şi trebue. 

„şi el'să fie consultat asupra „tuturor chestiunilor care 

“au raportat. la întinderea şi. îmbunătățirea ÎInstruc- 
fiunii. o _ Ş | | N. a 

“A descurca relaţiile acestui consiliu cu cel'arătat . 

“ mai înainte; ar: fi o problemă demnă, de înalte: studii | 

' administrative. Inainte însă de a ne întrebuința timpul 

la aceasta şi pentru a înfelege însemnătatea ce a. 

“câştisat-o până acum. în învățământul public: „Con- 

siliul general“, va fi bine-a spune de îndată, că în 

toamna. trecută. s'a născut un întres proces între un 

Ministru de Culte şi un membru al Curţii de Casaţie 

asupra faptului,. dacă în adevăr. s'au. deschis şedinţele: 

acestui consiliu sau nu. Ne putem: închipui folosul : 

unei adunări, a căreia început anual a putut fi în- 

velit în întunecime mitologică. --.. i 
” Aşa este administrarea centrală. Administrarea pro”. . : 

vincială se' reprezintă prin revizori. Aceştia, cu mi”. | 

siunea de'a inspecta -şcoalele de, prin districte, erau - 

să fie câte unul de district sau cel puţin unul pe două.: - 

districte, cu 'mai mulţi subrevizori, după frebuință. . .. E 
 In'fapt însă, revizori au -fost când unul pe disfrict, 
“când unul pe şapte districte şi*personalul într'o per- ! 

petuă schimbare. In laşi am. văzut vreo 5, de patru 

ani, şi astfel nu.va fi de miraf, dacă aceşti funcțio-. 
* nari cu toată bunavoinţă nu sunt. în: stare a avea:0.-. 
"idee lămurită de circumscripţia lor. Credem,.că 'cei. - 

Ba 

ÎS
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mai! mulţi din d-lor at fi puşi înte”o situaţiune. rea, 
când i-ar întreba cineva despre numărul, dar nu- 
mărul adevărat, al şcoalelor comunale din, sfera fie- 
cărei şcoli, o întrebare. ca aceasfa ar trece peste Emi- 
tele bunei cuviințe. . --: Sa 

In mijlocul acestei - confuziuni. mai vine şi camera 
deputaţilor. şi se ocupă câteodată de şcoale,. în mod . 
frasmentar, prin aforisme: înse enioase. Mai când era 
voia să frimeată o. anchetă asupra Universităţilor.! 
Obiectul anchetei l-am mai fi înțeles; dar cine erau 
să fie. subiectele? Quis custodiet ipsos custodes? - 
În iarna trecută un deputat, general din: armată, şi-a 
“dat osfeneala de a. ne. reforma personalul învăţător 
la şcoalele săteşti şi a decis a recruta tofi învățătorii 

dintre. preoți, cel puţin pentru un an de budset. Noi 

.* din parte-ne i-am adus în revista “prezentă, tributul 
--cuvenit de recunoştinţă 1). - | .. 

Din uşurinţa cu care la această « ocazie a fost tratat. 
învăţământul de cameră şi suvern se vede, că opinia 
publică în România nu. este bine preparată sau nu , 
“este preparată deloc în privința. şcoalelor. Din sfas-. 

7 

narea intereselor şcolare în imecanismul administrativ - | 
“al consiliilor. şi 'revizorilor descriși mai sus, se vede 
„că'o parte a leşii Insfrucfiei publice nu este aplica- 

bilă în fara noastră şi frebueşte modificată. Reforma 

învățământului devine astfel o problemă căre trebue 

“prezentată publicului român, şi datoria jurnaleior este 

de a-l lămuri din diferitele lor puncte de vedere. : 

Si vorbim întâi. câteva. cuvinfe în treacăt despre re- : 

forma administrativă, obiect prea polific. pentru a îi 

  

1) Vezi Convorbiri Literăre an Aprilie 1020.
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tratat. pe lars în coloanele. acesfei reviste, şi să ne 

„oprim apoi mai mult la reforma: cărţilor de şcoală. 

O reformă presupune o formă stabilită de mai ma”. 

inte; căci ea esfe o formă nouă. în locul unei forme 

vechi. Insă. cum la noi, care deabia 'am avut timp a... 

introduce formele,. să fie deja vorba de reforme? . 

Aci este o anomalie, ca în toate, dar anomalia nu 

se: comite acum când. cerem reforma, ea s'a comis 

atunci; când s'a introdus legea 'cea nouă a instrucției, 

lege nouă în aparenţă, în realitate învechită din ziua 

E promulsării ci, cel puţin nepotrivită pentru Noi. 

La noi, după cum se ştie, lesile.nu se fac pentru a 

îndeplini trebuinţele simţite de societate, ci vor a 

produce mai întâi trebuinţele pe care le îndeplinesc . 

mai pe urmă; ele se fac dar din sus în jos şi nu vice- 

versa. Ia: această cale, dela: sine nenaturală; nu se în-. 

trebuinţează cel puţin - prudenţa de a se consulta mai | 

întâi persoanele - practice, cărora li. se încredințează - 

aplicarea. In cazul nostru legea instrucţiunii. s'a lucrat 
de fostul. Consiliu: de Stat, şi s'a decrâtat şi pro- î 
_mulsat fără o prealabilă desbafere a cercurilor com- 
petente, fără consultarea" corpului profesoral, fără con- 
-sultarea cel pufin a deputaţilor. din Cameră. Astfel în 
“primul an al aplicării. ei s'a dovedit nepracticabilă; 

| câteva dispoziții administrăfive, de ex.,- cele relative 
* la vacanțe, s'au schimbat îndată, altele nu s 'au aplicat 
deloc, restul cere a fi reformat. op | / 

a ; Cererea de reformă era „senerală' din partea învă- 
ţătorilor; dar ea:a pătruris acum 'mai departe şi în 

anul cureni 1870 însuși Consiliul. permanent al. Ins- 
trucţiunii publice; ne-a surprins cu un întreg proiect | 

de: modilicări menite „a. ridica școalele inferioare şi
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supetioare la nivelul intelectual şi moral. la e care Statul 
- şi Nafiunea: doresc ca să fie“: 

Noi âjunsesem mai întâi “prin organe. oficiale da. 
„cunoştinţa acestui proiect de ridicare şi preferam 
„atunci a .ne ascunde sub. discreţiunea ; de funcționar 
pentru a-l frece. sub. tăcere.. Din nenorocire de câtva 
timp' elaboratul consiliului se vede publicat prin: Mo- 

nitorul Oficial. Acum tăcerea nu. ne mai este cu pu 

tinţă. Un proiect de reformă emanat dela autoritatea 

„cea: mai înalfă în organismul învăţământului public 

nu poate:să fie isnorat într'un articol de revistă, ce. 

tratează aceiaşi materie, şi lecforii vor binevoi dar a. 

„nu ne atribui nouă vina, dacă în urma acestei necesi- 

tăţi de discutare o: parte a lucrării noasfre. îşi va 

- pierde caracterul de seriozifate, ce se cuvine, elemen- 

tului. celui mai important. de regenerare a României. 

Button nu a fost generos, când a zis: că. stilul este! 

omul însuși. Nu a fost seneros şi, fiind prea aspru, . | 

poate nu a'fost nici just. Sperăm cel puţin, că mulţi 

oameni sunt mai buni decât sfilul lor. . .- ! 

Stilul raportului prezentat de consiliul permanent 

este. deplorabil 'şi 'merită o relevare în această re- 

vistă. Să. cităm câteva exemple: .- 

„Studiul caligratici şi desemnului e ce generalminte s se 

propune de un maestru prezintă un. mare inconve- 

-nient. de a.nu avea nici . Scolari caligrafi, nici „de- 

 semnatori“ „! | 7. Da 

- Nu „studiul“ caligrafiei şi  desemmâcului prezintă 

 inconvenienfe, ci împreunarea acesfor deprinderi; în- - 

- convenientul “de; a.:nu.. avea . şcolari nu însemnează. 

ceeace vrea consiliul, ci însemnează lipsă de frecven-.
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tare, care nu “există. In fine, a. produce calisrati şi . 

”  desemnatori nu esfe. scopul şcoalelor primare. 

„Pe româneşte;. consiliul vrea să zică: Caligrafia şi 

desemnul propuse. împreună de un singur - maestru. 

„prezintă marele inconvenient, că şcolarii nu deprind -- 

bine nici caligrafia nici desemnul. | 

„Instrucţia publică. deşi a trecut prin. diferite faze, 

întâmpinând: în mersul ei o mulțime de dificultăţi, 

cu foate acestea din tabloul următor se poate vedea 

proşresul ce a făcut. şființa în "Româfia“. 

: Scolarilor Îi -se dă! următoarea resulă în- stilistică: 

Intr?o perioadă. sândirea' principală se pune: în pro- 

poziţia principală, iar ampliticările. laterale se pun în 

propoziția incidenfală. - .- - _ i - 

Aceasta o spune stilistica. și o: - spune şi mintea - 

sănătoasă. Prin urmare vom zice pe româneşte: Deşi . 

instrucția publică, trecând prin diferite faze, a întâm- 

Ppinat o 'mulfime de. dificultăţi, cu foate acestea ştiinţa 

în România a făcut prosresul ce se: poate vedea din 

tabloul urmăfor.. Căci a zice: deşi “instrucţia a trecut 

prin faze, cu toate acesfea din tabloul următor se 

" poate vedea ceva, este fără înţeles. 

„Acest tablou, d-le ministru, din punctul de vedere 

numeric poate că ar satisface dorința ce avem pentru 
* întinderea luminii, atât a D-voastră cât şi « a Consi- * 
“ului”. i 

. Dorinţa! consiliului pentru : întinderea. luminei sale 

este o mărturisire a cărei legitimitate, după exemplele 
„arătate mai. sus,.nu o putem. contesta. Mai de con- 
tesfat ar fi tactul de” a: exprima aceiaşi "dorinţă şi ” 

4 AN
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pentru înfinderea luminelor domnului ministru. Însă, 
în comparare cu fonul foarte supus al celorlalte părți 
„din raport, acest pasasiu apare ca o trăsură de eroism 

antic, care trebue să ne facă indulgenţi pentru neob- 
___servarea bunei cuviinfe. Continuăm: 

„Cu toate aceste Consiliul crede” de a sa datorie a. , 
vă arăta opiniile, sale asupra mai multor amelioraţii . 
în privința diferitelor srade de învățământ, „ceeace ar. - 
face a corespunde mai bine cu destinaţia lor“ o: 

"După această neglijență în formă, ne putein aştepta, 

la un fond mai bine cugetat? 
In fond, Consiliul propune următoarele măsuri (le 

mărginim la şcoala primară şi la adminisfrarea sene- 
“rală, obiectul arficolului de faţă). | 

Localurile în care sunt aşezate şcoalele să fie bune. 

"Să se aplice obligativitatea instrucției . prevăzută 

“în lege... ta Na 

- Să se plătească resulat salariile; 
Să se sporească salariile. 

Să-se publice resulamente de ordine : și disciplină. - 

“Toate aceste propuneri sunt fraze în înțelesul rău 

al cuvântului, fraze fără niciun folos, şi nu sunt la: 

_ locul lor întrun asemenea: raporf. „Să se; să se, să .. 

se“, — „aceasta o ştiam cu fofii, întrebarea era „cum . 

să sec?1.—'Aci Consiliul trebuia să răspundă cu mă- 

suri. din practică, dar. nu cu. „dorința platonice, şi încă 

unele așa: de naive;- precum este aceea că „să se 

SI plătească regulat salariile“. Parcă starea noastră noas- 

- tră de criză permanentă în finanţe: ar fi o chesfiune 

. de defaliu, administrativ, care s'ar. exprima numai aşa 

pa
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între imbiniătățirile propuse. de un” eșnsiliu - al ins- 

trucției publice.  -. | - 

„De interes mai practic sunt celelalte propuneri ale. 

Consiliului. - 
- Să se numească de minister comisiuni pentru ela- . 

borare de cărți didactice. 

Să se: concentreze învăfătorii rurali. vechi în reşe= 

- dinţa. districtului: o lună la Crăciun. şi. la Paşti, unde . 

sub conducerea insfiftutorului- urban să facă, repefiţii. 

(Unde să locuiască această mulțime de învăţători fimp 

„de o lună? Cu a cui "chelfuială?). 

__ Revizia „deasă şi conşfiincioasă“ fiind „sufletul în- . 

. strucțiunii, (1): să. se. facă de câte un revizor pe 

. district, - _ 

Pe lângă acestea, “cdasiltul! propune. unele , „măsuri 
- senerale care ar însufleți şcoalele inferioare şi superi- . 
oare şi. le-ar ridica la nivelul intelectual şi moral la 
“care Statul şi "Națiunea doresc ca să fie“. Acestea sunt. , 

I. — Numirea 'a' doi inspectori: senerali. ' (A aştepta. 
însutleţirea şcoalelor dela numirea a doi inspectori!) 

IL. — Nişte modificări la legea Instrucţiunei publice. 
Cele administrative: „senerale sunt: | 
» După art. 10 din L. 1. Consiliul să nu se! mai nu- 

- imească permanent, “ci superior. (Numească-se | cum : 

va voi). e 
La arf. 13 se limitează că membrii acestui consiliu 

să se poafă numi numai dintre. profesorii cu 6 sau - 
12 ani de 'serviciu.. Până acum se zicea, că se puteau 
alese şi din alte persoane distinse în sfera instrucfi- | 
unei (fraze soale” amândouă 'redacţiile. Un Suvern . 
bun ar îi numit persoane în adevăr distinse în sfera 

instrucției, fără ca_să fie. ptofesori.. de 6.sau 12 ani; 
Lo
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"un Suvern rău va: numi profesori de 6 şi 12 ani, fără -. 

ca să fic distinși în sfera instrucției). | 

La art. 14 se specifică. chestiunile de administrare, 

care frebuesc supuse deliberării consiliului. (De pri- 

sos, dacă Consiliul se aude şi nu: se ascultă). . - 

In fine la art. 11: actualii: membri ai consiliului . 

". adaugă o dispoziție neprevăzută în legea veche.” 

„Membrii Consiliului superior. vor avea o. diurnă de 

"Aritmetica are nu ştiu ce caracter solid şi hotărâtor; . 

când vezi. 6 cifră, ştii, cu ce ai a: face. Poafe-de aci - . 

trebue si-n explicăm faptul, că din tot.proiectul con- . 

'siliului permanent acest articol ne-a părut cel mai 

+ Din celalt cuprins al raportului ne mai privesc nu- 

mai două dispoziții: una hotărăşte ca învățătorii să | 

He inamovibili, însă: să poată fi strămutați „în înte- 

resul. serviciului“. (Interesul serviciului, trebuia ex: 

plicaf. şi prescrisă fotdeodată procedarea disciplinară 

resulată penfru aceasfa, altfel este numai 'o. ocazie de - 

„măsșuri arbitrare). Cealaltă hotărăşte “salariile, cifra 

şi gradarea „lor. (Intro lese orsanică. nu se cade a 

se fixa cifra salariilor. In fapt pentru starea. noastră 

- financiară _de astăzi, salariile “propuse ne par prea 

mari; mai târziu ar putea să fie prea mici). | 

„Acestea sunt propunerile de ameliorare prezintate 

“de actualul consiliu. permanent al Instrucţiei publice. . 

După cum s'a văzut, cele mai multe sunt în foate pri- 

'vinţele neînsemnate. Vom vedea îndată că acele care * 

“sunt mai. însemnate, sunt în toafe -privințele rătăcite. 

Spiritul predominator în cele mai multe articole ale
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Legii instrucției publice, precum şi în ameliorările 
închipuite de Consiliul Permanent, este tendinţa spre 
centralizare. Toate. “măsurile se. aşteaptă”, deadreptul . 
dela „guvernul! din Capitală şi dela; consiliile lui; pen- 
tru cea' mai mică dispoziție se cere aprobarea Minis- 
trului, Ministrul prin felurite organe îşi întinde inge- 

“rința sa pe cât se poate mai înainte, până şi în viaţa 
privată, a indivizilor!). Lipsesc cărfi. de şcoală, Mi- 
nistrul să numească o.comisie pentru elaborarea lor; 

" înstrucţia nu merge resulat, Ministrul să trimeată îns- 
-pectori generali pentru „însufleţirea“; ei toată adminis- 
ftrarea- şcolară lâncezeștfe, să se hotărască. atribuţiile 

consiliului superior pentru îndreptarea ei,. efc., efc. 

-. Astfel tot impulsul administrativ -afârnă dela per-.. 
| sonalităţi: Ministrul după chibzuinţa sa personală va 
numi câfiva comisari pentru cărțile. de şcoală, care . 
le vor elabora: după. aptitudinea lor personală  con- . 
sacrafă acum prin alegerea Ministrului şi le vor im-. 

- pune şcoalelor;. Ministrul va alese după arbitrul său 
pe cei. doi inspectori senerali, care după arbitrul . 
lor subordonat vor, raporta și vor propune soarta îxi- : 
vățătorilor; Ministrul va "numi după aprecierea sa: 
cinci consilieri superiori, care după aprecierea lor în- 
ferioară vor opina asupra chesfiilor şcolare. 

„ Propriu vorbind, administrarea centralistă este. un 
3 * 

  

1) In anul 1865 s'a trimes universităţilor dela Minister foi 'din- 
tr'un registru ă souche, numit. registru ' de calităţi cu invitare de. 
a le: îndeplini rubricele pentru fiecare” profesor. In aceste liste de. 
conduită, pe lângă notițele permise despre. etatea, studiile :şi ve- 
compensele oficiale, se mai întreba şi despre „moralitatea“ fiecăruia, 
despre „procesele poliţieneşti', dacă” are avere pereditară sau „câg- 
digată” » dacă are zestre, etc. 4 

, ” y , - .
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sistem 'de neîncredere mutuală “pentru. toate “srădele... 
"Numai: Ministru face excepție; el. este încrederea în- . 
săși, dela el emană. binele şi: lumina, moralitatea: şi - 
inteligența. Dar îndată ce ne coborim mai jos; începe. 
neîncrederea; cu cât: autoritatea esfe:mai inferioară, . 
cu afât neîncrederea este mai mare, şi fiindcă tot Sis- 
temul este personal, neîncrederea . are “aerul de îin- 
sultă. In liceu de' ex. unde se propune enciclopedia 

” Științelor, învățătorii secundari aşează în fimp. de 7. 
ani în capul finerimii fundamentul culturii moderne. . 
Dar 'când e vorba de examenul general pentru acest” 
învăţămânf, de diploma de bacalaureat, administraţia 
unde poate nu' se încrede în profesorii, cărora le-a în- .. 
credinţat totuşi întreaga! instrucțiune, de şapte ani, 

ci numeşte opt profesori de Universitate -pentru exa- 
-minare. Dar nici în verdictul acestora nu se încrede, 

ci raportul lor îl supune. aprecierii Consiliului supe- 

» 

4 

rior, care îl poate modifica. (Să ne închipuim sifuă-, 
ţiunea! Opt profesori de Universitate. examinează în 
aşi băieţii din. liceu la toate obiectele; după apre- 

„„cierea 'lor, după: impresia de bună conduită şi silință 
adesea produse prin aparenfa. personală, profesorii. 

- opinează asupra: maturității la aceste examene. Acea- 

“stă opinare se frimife la Bucureşifi, şi cinci persoane . 

„de acolo au dreptul de a modifica rezultatul apre- 

cierii făcute la Iaşi). 
Alt exemplu: E vorba a se face concurs ; pentru ocu- 

parea unei catedre superioare de liceu. Juriul exami- 

nator se compune ad-hoc din şapte membri. Trei sau : 

patru se tras la: sorţi „dintre profesorii Universităţii, 

pe ceilalți patru 'sau trei îi numește Ministrul dea- 

dreptul. Acest. juriu, trecător, care lucrează numai 

4 

7
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. vreo câteva zile, nu-şi poate alese însuşi prezidentul, a 

el trebue 'să fie numit de ministru, deşi nu are nici o. 

importanţă specială. Petiţiile de concurs nu se adre- 

 sează. la Universitate; ele frebue să meargă înfâi la 

niinisterul din Bucureşti, care trimite comisiunei lista 

concurenţilor înscrişi. Comisiunea nu - poafe.. lucra în 

maâjoritate; pentru orice operafiune ea trebue să fie 

în numărul complect: de şapte: Ea nu poate examina 

„după aprecierea «i, ci întrebările, sub “pedeapsă de 

nulitate, trebue să se scrie pe, bilete care cuprind N 

"toată materia (ce va să zică toată materia pentru un 

profesor de limbele clasice de ex.?) şi care se aruncă 

într'o urnă. Ea nu merită încrederea de a trage obiec- 

tul' fiecărei întrebări. din urnă, ci peritru tragerea a- -. 

cestor sorți.trebue să se aducă un copil. Cine a asistat . 

- vreodată la o -asemenea scenă, care numai fiindcă | 

este: prea ridiculă nu este insultătoare, cine-a văzut 

şapte bărbați maturi care compun juriul, în prezenţa 

"a altor bărbaţi: maturi, care se prezintă pentru cafedre 

de liceu, aşezaţi foţi în sala. Universităţii înaintea unei 

urne cu bilete, așteptând ca: vătaful să le.aducă un 

copil nevârstnic de pe stradă, care să traşă sorții şi - 

să dea întrebările concurenţilor; acela a văzut întrun . 
model mic de cristalizare, ce vrea să.zică adminis-. 

-. trafie centrală. - * - Ei Si 

+“ Aceasta ne pare cu afât mai sreşită în învăţământul 
public, cu cât modul ei de neîncredere şi. de control 
din sus în jos este focmai falsificarea raportului” ade- . 
vărat: Poate ar fi just: a zice în senere pentru orice - 
sferă de administrare, că dacă există odată răul în 

majoritatea unei “societăţi, atunci acest rău este cu . 
atât mai mare, cu cât te urci mai sus în ierarhia con- 

ţ 

Y . 
„ , a . ati '



  
“ “juriu examinator a propus un bărbat foarte capabil ' 
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.venţională. Dar cât pentru şcoli, din experiența avută 
până acum, această feză.ne pare incontestabilă... . 
"Vorbind în total; instifutorii primari din oraşe sunt. 

:mai buni în sfera lor decât profesorii: de licee, ace- . 

„ştia mai buni.decât cei dela Universitate, şi toţi ace- 

ştia mai nimeriţi la locul lor decât membrii Consiliu- 
lui' permanent de. Instrucţiune, pentru a nu mai vorbi. 

de miniştri. Comparând cu această sfare de lucruri, 
“ sistemul centralizator, controlul şi inițiativa încredin- .. 

"ate acestor miniștri, revizori şi consilii „permanente, * 

trebue să mărfurisim că avem a face cu'0 răsturnare 

a raportului natural şi că printr'o ironie a soartei pira-. 

mida administrativă stă pe vârful ei, îri loc.de a fi, 

„aşezată pe fundamențul -sisur, . 

"Un alt simptom, care vorbește în confra centrali-" 
zării în. învățământul public, este faptul, că tocmai 

"miniștrii și directorii cei mai.răi d susfin; că acolo, 

unde :lesea are ' câteva dispoziţii descentralizate, ei 

caută a „le eluda prin- măsuri deturnate. Numirile de 

învăţători 'se fac prin concurs, zice legea și concursu- 

_rile se” judecă de juriuri, locale; acest principiu de 

_ descentralizare ce e drept e foarte redus în “valoarea . : 

“sa -prin numirea! directă a câtorva membri din juriu. 

“din partea. ministrului, prin facultatea- ce are de a nu 

confirmă rezultatele concursului şi: prin facultatea ce- 

şi atribue de a le modifica uneori. (Concursurile -pen- 

tru ocuparea catedrei de. istoria “universală a liceul 
“ “din Jaşi de ex.: au trecut prin multe peripeții; primul 

pe care însă ministrul nu l-a primit, ci a publicat un 

" nou-concurs; al. doilea juriu a propus pe cel mai emi-: 

ment dintre concurenții examinaţi, dar -îninistrul l-a 
. Pi 

i
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tiimis la Botoşani şi în laşi a confirmat. pe altul). 

Dar, în fine, este un principiu de descentralizare. De- 

aceia guvernul face toate încercările, pentru a-l ocoli. 

Cea mai blândă este cea arăfată de a moditica ra-!. 

porturile şuriilor examinatoare confirmând pe alt con- 

curenf care la examen pare ministrului a nu fi. do- 

. bândit. note prea rele. (Pare că notele la un concurs: 

âr avea alt înțeles decât de a arăta. tăria relafivă a 

“concurenţilor şi de.a spune dar numai -care a fost 

concurentul cel bun, în faţa căruia” notele tuturor . 

celorlalți nu' pot rămâne decât rele). -Mai bizantină 

"este altă înanieră. In momentul, când devine o catedră. 

" vacantă, Ministrul numește deadreptul un „suplinitor, - 

ființă neprevăzută în lege, pe care însă Ministrul o: 

introduce „zicând că nu poafe lăsa cafedra neocupată 

până la publicarea concursului. Dar publicarea 'con- 

cursului atârnă tot dela Ministru. Lesal ar fi dar, ca. 

odată cu numirea supleantului să se publice concursul - 

şi să se numească apoi la catedră pe cel mai.bun din 
. concurenţi. Insă cu acest chip persoanele “favorizate, 

care sunt de resulă cei mai răi dintre concurenţi, . 

nu ar ajunse la post, de aceea guvernul nu publică . 
- concursul, aşteaptă doi ani, şi apoi dă supleanţilor săi . 
_dreptul de a fi confirmaţi la catedra, lor fără examen, 

după o falsă interpretare a dispoziţiei legale întru 
aceasta. Din norocire, Ministerul actual a început a: 

stăvili abuzul arătaf, cerând dela.toţi supleanţii exa- 
:minarc la concurs: - o vii. 

-. Insă dacă se închide această cale -de înrâurire. arbi- 
“trară a suvernului. central, 'se. încearcă deschiderea 

alfeia. Se interpretează că toţi aceia care S'au supus 
odată. la concurs: pentru vreo cat 63 edră, însă după exa- 

ț 

N.
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minarea lor, deşi au. avut: nofe. bune, au rămas înfe-” 

riori unuia din concurenţi, au câștisat prin acest unul 

şi singur concurs dreptul de a ocupa în viitor vreo 
altă catedră vacantă “de 'aceiași cafesorie fără exa- - 

“meri; şi astfel: Ministrul la 'o.nouă vacanță deschisă 

: poata. interveni cu ingerința sa personală şi alege Şi 

pe cine vrea dintre toţi aceia, cari au: căzuf la con- 

„cursurile” anferioare, numai să nu 'fi căzut 'prea rău. 

Eroarea acestei procedări esfe manifestă. 

“Concursul nu poate judeca niciodată. capacitatea 

unui aspirant pentru toate cazurile, aceasta se judecă 

prin atestatele de studii teorefice, Concursul judecă 

„pentru fiecare caz! determinat, cine esfe cel relafiv: 

mai bun dintre cei înzestrați cu. studii teoretice, care. 

arată dorinţa de. a ocupa: funcția! practică vacanță. 

EL prin urmare -nu poate să fi fost făcut şi să aibă 

valoare pentru viitor, neştiindu-se dacă nu se vor 

prezinta atunci 'aspiranfi cu mai multe merite. 

: In fine, dacă se închide şi această cale -de abuz, su- 

vernil va“ profita de lacuna leşii, care nu vorbeşte de 

-strămutările învăţătorilor interiori, pentru a frimife 

“cel. puțin după arbitrul său un învăţător dintr” un 

oraș în altul, deşi o simplă justiţie .ar cere pretutin- 

_denea :0 procedare disciplinară 'resulată „şi pentru. 

aceasta. Şi aşa mai departe în dulce infinitum caută 

toți miniștri arbitrari a eluda orice umbră de dispozi- 

ție. 'descentralizatoare. i | 

“În rezumat, lucrul ne pare. a sta așa: sau inajori- 

“tatea funcţionarilor merită încredere, atunci este. mai. 

bine a lăsa pe cei inferiori cu un cerc mai-mare de, | 

activifate independentă; sau“ majoritatea . nu merită.
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_ încredere,. şi atunci este mai rău a a. lărgi competența 

celor. superiori... 

„ Acestea sunt câteva din considerările "speciale, pen- “ 

tru.care.noi nu putem vedea; îndreptare prin sistemul 

centralizafor de până acum și pentru care dar chiar 

“punctul de vedere al proiectului de reformă prezentat. . 
“de Consiliul permanent ne pare rătăcit. Prin modifi- 
carea atribuţiilor unui consiliu, prin inspectori: sene- 
rali, prin revizii oricât de frecvente, prin comisii nu- 
mite .de suvern pentru elaborare de: cărți, etc., nu se. 
îndreaptă nimic, ci se risipesc numai banii publici cu 
lucruri nefolositoare. Să mai observăm lângă acestea, 
că arf. 132 din. Constituţia noastră . prescrie cu drept - 
cuvânt a:se face „în cel mai scurt fimp“ leşi asupra . 
descenfralizării.. administrafive,. revizuindu-se' legile 
“existente! pentru a se pune în armonie cu aceasta şi . 

cu celelalte dispoziții din Constituţie, -şi că prin ur- 
mare este deadreptul o călcare de lege constituțională 
„de a' mai prezinta un 'proiect de reformă a acțualei 
legi de Instrucție Publică în care centralizarea deja 

prea mare a acesteia să "fie şi mai accentuață. * 

- Să descentralizăm: dar! şi cu 'această provocare să: 
încercăm totodată a arăta în scurt -măsurile: de re- . 
formă, ce le credem mai oportune pentru starea noa- 
“stră şi mai. pofrivite cu spiritul * salutar. al Consfitu- 
„iei, mărginindu-ne la obiectul articolului de faţă, la 
- învăţământul primar: | - 

Descentralizarea. în îinstrucţia.. publică (ca în cele- 
alte ramuri de administrare) « se face după 'două prin- .. 

„cipii: |. Sufletul învățământului este — nu inspec- 
torul, ci învățătorul însuși; acestuia trebue dar. lăsată . 
independenţa. + cea mai, mare. ce. se poate: acorda, pre- -
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cum el are şi deplina răspundere penfru ceeace face. 
-I].. Funcționarea maşinei administrative: (ocupare. de 

* locuri vacante, promovări, etc.) trebue să se. facă 
prin ea însăşi şi dela sine, adecă prin o metodă: ge- 

: nerală, şi nu din.- impulsul Și arbitrul Suvernului 
“central. 

Câteva cuvinte: pentru Tmiurirea acestor principii 

şi pentru tragerea concluziilor din ele: Administrarea 
- proprie, fie centralizată, fie descentralizată, nu se face . 

"- niciodată de şefi, ci de. funcfionarii cei. mai de. jos, 

, 

fiindcă -numai aceştia întră. nemijlocit -în' contact .cu 

“obiectele şi cu persoanele de administrat.. Sisuranța . 
„cetăţenilor este în mâna sersenţilor şi nu a prefecfi- - 
„lor, adunarea banilor Statului în mâna 'subperceptoru- 
” lui şi nu a ministrului de finanţe, învăţătura copiilor 

în mâna institutorilor şi nu a' consiliilor superioare. 
- Imvăţătorii î înşişi. sunt dar singurele 6rsane. adevărate 
-ale instrucţiunii: publice şi astfel ei.au lucrarea cea , 

mai grea și importantă, sau mâi -bine zicând ei au 
singura lucrare. Inspectări,. orsanizări, raporturi, con- 
cursuri — foate acestea sunt relaţii fictive; ceeace e 

real şi rămâne,. este: lecţia profesorului .cu școlarii săi. 
Prin urmare de fapt, acesta are toată sarcina, toafă 

- răspunderea şi după- ce i s'a încredințat deja partea 
cea principală, trebue. să-i fie lăsată şi toată indepen- 
denţa posibilă întru aceasta. De aici rezultă că inge- 
rinfa.. subrevizorilor, revizorilor, inspectorilor, consi- 

„ Jierilor sau cum se mai numesc nu poate fi decât un - 

. lucru! secundar. Ea. esfe ștricăcioasă, când molestează ! 
“pe învăţător degeaba, îl împiedică în celerifatea' lucră- . 

; zilor sau îl afinse: în demnifatea'. sa; ea este sfrică- 
4 ilor când amestecându-se. în prea multe, . îl face .. 

' i -
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nepăsător şi îl dedă a aştepfa orice îndreptare dela: 

. alţii; ea este. stricăcioasă, când reclamă un. mare a- 

parat financiar 'sau un mecanism complicat al: admi- 

> nistrației; ea nu este niciodată de folos esenţial în 

“şcoală fiind un element 'de crifică nesafivă şi nu un 

factor productiv. Rolul. ei trebue dar. mărsinit. Ale- 

»  serea cărților de şcoală, darea notelor, facerea exame- 

nelor, promovarea şcolarilor, eliberarea de ' diplome, 

trebue lăsate în libera dispoziție a acelor persoane 

- cătora li s'a încredințat şi însuşi învăţământul, adecă 

insfituforilor. N a aa | 

La această propunere radicală, cei dedaţi cu spiritul - 

„vechii administrări se vor săsi jisniți în obiceiurile 

lor cele mai scumpe, şi noi ne înfemeiem pe această 

jisnire, ca pe un mijloc de ase lăfi mai curând înfe- 

legerea adevăratelor împrejurări "în. această materie. 

Cum înstitutorul să dea singur diplome? să fixeze: 

“singur premii? să nu accepte cartea şcolară aleasă 

din . Bucureşti? Ministrul şi - Consiliul permanent să 

nu mai facă nimic în acestea? Prea mare pericol! 
„ ără îndoială, mare pericol, zicem şi noi! Dar ce 
naivitate, a simţi mărimea. pericolului în acesfe oale - 
formalități externe, în premii, nofe, diplome şi cărți, 
şi a nu. o simţi în faptul interior mult mai însemnat, . 
de ada însăşi mintea şi inima. copiiilor nevârstnici în 
dispoziția învăţătorilor! Aci este pericolul, pe: sare 
tot aparatul de centralizare nu-l îmconjură întru ni- .- 
mic, ci din contra îl ausmentează, producând o iluzie 

' de sisuranță, îndată ce mecanismul sec al controlu- 

lui asupra formelor externe îl vede pus în mâna mi- 
„ mistrului şi al funcționarilor săi. administrativi, şi-l * 

crede acolo bine saranfat. .



  

Popa. o) 

 Indată ce va dispare acest. mecanism: al “confrolu». 
ui, va dispare şi iluzia de sisuranță, şi atunci toată. 
atenţia şi toate puterile, care. astăzi se. constimă . în- 

tun formalism" inutil, se vor "concentra la înlătura: : 
" xea reală a acelui pericol, şi această înlăturare. este 
una. şi” 'sinsură; : “producerea de învățători. capabili și - 

"oneşii. Nu controlarea învățătorului, după ce l-ai pus 
odată pe catedră, este întrebarea cea mare; ci. creşfe- 
rea lui înainte de a-l:pune pe catedră. 
„- Aci esfe dar. primul fundament de reformă; şi după 

„ce l-am arătat în teorie să afinsem şi câteva măsuri 
practice mai defailate „pentru realizarea. lui. : | 
"Ştiind, că este mai bine a nu. înfiinţa o şcoală de 

loc; decât a. înființa o şcoală rea, vom decide mai 
întâi a nu deschide nici o şcoală. elementară înainfe - | 
de a avea învățătorul ei: bine preparaf. 
„Invăţătorii elementari bine preparaţi însă se. -pro- 

duc : şi nu.%se pot produce decât prin o '" studiere. 

specială a didacficei,. adecă a sistemului . de a. pro- 

- pune: diferitele ştiinţe elementare, : aşa încât să fie. 

„pe: deplin înțelese: de şcolatii începători şi.să le des- . 

volte infelisenţa până la o face independentă: Acest 

adevăr esfe astăzi constatat; noi, îl vom dovedi în. 

partea a doua a: articolului de. față, când vom frafa | 

despre reforma cărților” de şcoală. Până atunci anfi- se 

cipăm rezulfatul, şi cetitorii vor binevoi a ne crede 

deocamdată. când -zicem: că arta de a „propune în:. 

şcoala elementară, adecă didactica sau metodica, esfe 

o: specialitate, ce frebuește anume: studiată ' şi pentru 

care nu este deajuns a şti obiectul ce vrei să-l propui, 

ci îţi. frebue încă şființa metodelor. cum frebueşte, RI 

propusă. o
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» De aci rezultă necesitatea. de a deschide mai întâi 
şcoli speciale pentru prepararea învăţătorilor elemen-: 

” tari,sau cum se numesc. la noi, insfifute preparandale 
-sau normale, . şi' anume atâtea institute, câte se cer 
„pentru a prepara foți. învățătorii destinaţi la şcoale 
primare săfeşti 'şi urbane. Obiectele -de propunere în 

" aceste insfifute sunt alese cu. două scopuri: întâi pen-. 
tru a înzestra pe învăţător însuşi cu cunoștințele ne- 

"cesare şi a-i produce ideea „misiunii lui pedasosice, 
„al doilea, şi. aci este studiul special, pentru a-i însuşi 
metoda de a propune elementele ştiinţei la copii înce-. . . 

„ pători, aplicând-o- aceasta la cursuri! practice din toate 
cunoștințele elementare... .. .- a 

__ „Spre “a putea deschide asemenea institute se cer: 
„mai înfâi profesori capabili. Aceştia ! lipsesc la noi 
cu foful pentru didactică şi cursurile ei practice. Noi 

„ce e drept avem două institute preparandale, unul în 
” Jaşi şi unul în Bucureşti. Dar acestea nu'au deocam-. 
"dată nici o valoare, sunt numai ca mai toate. institu- 
-țiile noastre forme fără fond, fiindcă profesorii lor! 
nu au idee despre ceeace vrea să zică metoda tuturor“ 
științelor elementare în şcoala primară, şi prin urmare 

„nu pof produce învăţători speciali, ci în, cazul cel mai 
favorabil numai oameni care. ştiu o învăţătură pentru 
uzul lor privat. (Când s'a deschis în Bucureşti insti- 

„tutul preparandal s'au srăbit o sumă de persoane mai : . 
mult sau mai puțin disfinse, diferiți doctori şi licen- 
țiaţi,, a da serviciile lor acestei . şcoli; multe ştiinţe 
erau pe program, numai cu ştiinţa de a le propune. 
Fără această ştiinţă însă, care, începută de Pestalozzi 1) - 

  

- ” e ” . 4 

1) Unul din cei mai j, 
al acelui institut din B 
întrebat cine e? : 

iluştri“, Profesori de pe primul program 
ucureşti, când.a auzit numele Pestalozzi ne-a
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şi realizată de. “succesorii. săi, a. produs. o întreagă 
revoluţie şi din cele măi binefăcătoare în învățământul | 
elementar, institutele preparandale sunt lipsite” de. sin- 

sura lor rațiune de a fi). 

Pentru a ne procura dar profesori buni la: a aseme- 
nea însfifute, trebue. să frimefem în. străinătate - un 

"număr suficient. de. bursieri capabili, aleși dintre stu- 
denţii facultăţilor de. litere care în acele state, unde 
instrucția. metodică elemenfară :este în floare, să-i. 

studieze teoria şi organizarea. Fiindcă ei sunt prima: 
necesifate în învățământul nostru public, celelalte con- - 
siderări trebue să. cedeze, şi astfel în dificultatea noa- 
sfră financiară, trebuiesc suprimate orice alte. burse, 
"care ar împiedica .crearea lor, în prima linie: cele ale. - 
pictorilor şi muzicanţilor, apoi-ale juriștilor. 

După trei ani, la întoarcerea profesorilor normali | 
preparaţi, trebuesc înfiinţate cel puţin 6 institute pre- 

parandale. Ele se vor frecventa de cei mai buni şco- 
. lari primari în. efafea cerută, care vor fi trimişi. pe 
contul Statului din 'districte .pentru a se înfoarce'ca 
învățători fiecare în comuna sa, așa încât nimeni să 

nu fie învăţător, decât dacă a absolvit institutul pre- - 
_ parandal și toţi cei ce l-au absolvit să devină numai- 
decât învăţători. Pentru a afla: mijloacele materiale .. 

„la susținerea acestei orsanizări, fără a încărca bugetul 
. deja. exagerat al. cheltuelilor: statului nostru, frebuesc 
_cu risoare absolută şterse din buset toate cheltuelile 
“care în sfarea de astăzi sunf rău aplicate sau numai 

superflue, toate. internatele liceelor, seminariile. ecle- | 

siastice (în locul lor un curs: teologic de 1. şi 2 ani: 

ataşat pe lânsă mitropolii şi frecventat după absol- 

virea gimnaziului, ori liceului laic), : şeoalele de mu- 
a
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„zică, de “bele arte, facultatea. de “medicină, poaţe și 
alte- facultăți. Cu. mijloacele rezultând din asemenea 
principiu salufar de economie se vor întreține insfi-" 
tutele preparandale şi se vor crea şcoalele. săteşti noui - 
în proporția, în care ies învățătorii bine. preparați, 

* Acestor. învăţători li se poate atunci încredinţă cu 
inimă liniștită educarea poporului din sate şi alăturea! 

„cu' aceasfa tot: formalismul, administrativ, . facultatea 
„de a alese cărți, de a face examene, de ada nofe 
şi -diplome. Căci“ei au dobândit, de mai. -nainte con- 
șființa misiunii lor şi în aceasta constă sisuranța cea 
mai tare pentru buna lor: conduită 'şi pentru. demna 
„reprezentare: a primului şi celui mai: imporfant ele- 
“ment de adevărată reformă a: învățământului public. 

II. Al doilea. principiu de adminisfrare' descentrali- 
zată a fost: funcționarea maşinei administrative trebue, 
să se facă prin ea însăşi după-o metodă: senerală, - 

care să excludă necesitatea unei. perpetue impulsiuni 
“din partea. Suvernului central. Pe când astăzi primirea 
. într'o şcoală se face de o autoritate, examinarea de 

„se va educe la expresia cea mai simplă, cea mai ex- 

- alta, eliberarea diplomelor de o a. treia, ţinerea :con- 
“cursurilor iarăşi de alta, numirea la post de o a cin- 
cea, inspectarea de a şasea, supra-inspectarea de a 
şaptea” etc, şi în toate aceste :xezultaful final atârnă 
"dela hotărârea” personală a ministrului, într'o adminis- 

„ trare 'sănătoasă se va simplifica acest mecanism-com-. 
"plicat care se razimă pe neîncredere perpetuă și cere |, : 
timp prea mult şi prea multe. mijloace materiale şi 

peditivă. cea mai simplă, şi cea mai demnă: Pentru a 
da un exemplu, revenim la institutele noastre prepa- 
 Fandale. şi ne închipuim că funcţionează deja. Atunci 

. . si 

e
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credem, că esfe bine să funcționeze: îri următorul mod: : 
: Directorul cu dreptul profesorilor facultativ. de. a a- 
"sista şi opina, primeşte în şcoală pe elevii trimiși din . ' 
districtele rayonului: său, el asistă la examenele anuale, 

- însă asupra: promovării şi repetiții, decid profesorii 
şcoalei; la examenul final: directorul este asistat de 
şetul diviziei. școlare înființate: pe .lânsă prefectură 
(vezi mai. jos)_şi de profesorii! şcoalei; majoritatea . 
acestora decide asupra.admiterii.. Elevii absolvenţi ast- 
fel examinaţi dobândesc: prin. chiar aceâsta .califica- - 
rea de învățători, şi fiind fără amânare! confirmaţi de ; 
prefect după lista şefului diviziei, se -retrimit'la co- 

„munele lor, unde încep îndată funcționarea în școală. 
Şcoala acum trebue 'să se deschidă. Înfiinţarea ei se 

„ impune în bugetul, comunei, de prefect, "a cărui îngri- -. angua d o - “o „i ce .. , „Jire întru aceasta se susține prin secția respecfivă, | 
Unde. comuna nu are'mijloace suficiente, se subven- 

 fionează de consiliul județean sau de suvein. Cheltue- . . 
„ “ile pentru şcoala sătească sunt neapărafe. Guvernul 

nu se poate dispensa de ele.- In; dificultatea noastră 
financiară, se suptimă foate cheltuelile' de. lux şi toate, 
care nu sunf stricf. necesare, precum . am: arătat mai 

"- dobândesc învăţători preparați. - 

sus, şi se fac.școalele sătești, în proporția în care . 

Pentru efectuarea lucrărilor de. administraţie: şco-. 
„„lară în district, pentru raporfare de locuri vacante, 

de comune care nu au încă şcoală şi trebue să aibă, 
„pentru ăsisfare la examenele - finale - din Insfifutele -. . 

- preparandale, care: sunt totdeodată mijlocul numirii 
învăţătorilor, pentru activărea acestei numiri din par. . 

„.. tea, Prefectului, efc. se ataşează lângă: fiecare prefec- . . , 

fură o 'divizie a şcoalelor, Șefii ei se numesc nuinai .. .. 
Pa . Dia PI , ' . „i . .
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dintre institutorii cu. experiență, la” început şi "fiindcă 
astăzi prefecţii. nu se''pricep în asemenea chesfiuni, 

__va fi bine să fie desemnaţi.prin. alegere din partea 
institutorilor reşedinţei districtului. Şeful diviziei şcoa- 
lelor este inamovibil, adecă nu se poate. schimba de- 

“cât pentru cazuri prevăzute: prin lege şi după o pro-. 
cedare disciplinară resulată. Odată pe 'an el revede Ă 

- fiecare. şcoală comunală din districtul său şi când 
consfată insuficiența deplină a -unui învăţător, pro-- 
voacă în contra lui :măsurile disciplinare. până la 
destituire, consultând profesorii Institutului _prepa- 
randal' sau institutorii superiori din reşedinţa distric- 

“fului său. . - 
Jacă, în scurt, câteva idei despre reforma învăţă- 

| mântului primar în ceeace priveşte administraţia. Faţă 
.. cu legea-actuală a instrucţiunii publice, ele nu sunt 

numai ameliorări ci constifue:o reformă radicală. Insă 
reforma este făcută în spiritul constituţiei şi cât pen- 
tru 'radicalismul €i, să nu uităm, că este radical şi: 
răul ce vrea să-l îndrepte şi că în materii de această 

| natură nu se operează cu mijloace paliative. 
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i 1aei dintr un ciclu de „prelecțiuni popularei: 

din, cursul anului 1868 

Scopul acestei antologii este, după. cum'am mai spus, de a piine 

„da îndemâna publicului cititor o serie de texte rare ori cu o cir- 

culaţie . restrânsă, raportându-se la ideologia şi fizionomia morală 

a Junimii, mai ales în prima ei: fază: de elaboraţie şi de formulare; 

- de data. această prezintăm un text maiorescian care constituie tol- 

odată şi 'o noutate. în structura: sufletească a unui om considerat 

ca o unitate de, cristal.. 
Intre 11 Febr. — 17 Martie: 1868 7. Maiorescu a , ținut urmă- 

* torul ciclu de şase „brelecţiuni populare“, cum le. numea . el: ” 

1. Despre osebirea între_inteligenţă şi pasiune. 

'2. Despre! valoarea istorică a acestor două. elemente. sufleteşti, i 
3.-Despre imperlecţia - radicală a inteligenţei. - PI 

4. Despre individualitate şi egoism. . 

: 5: Despre “adâncimea “sufletului. . . 
6. Despre “importanţa lumii interioare. ; | 
Ca şi la.atâtea alte „prelecțiuni“. chiar. amintirea Li sar fi pier-, 

- dat, dacă mam avea o serie de. trei, articole. ale lui C. Eraclide. 

“intitulate + .Reflecţiuni asupra prelecţiunilor d-lui 'T, Maiorescu apă- 
rute în Convorbiri literare, ][, 1868, p: 27, 36, 55. Faptul că rezu- 

matele s'au publicat chiar în Convorbiri” literare ne face 'să le con- 

siderăm autentice, iar înălțimea - susținută a stilului ne face să bă- 

nuim uneori. o reproducere textuală. Ideile reproduse. aici nu se 

integrează în personalitatea de mai: târziu a lui T. Maiorescu; au 

fost, prin' urmare, idei * părăsite. Cum. nu - urmărim decât scopuri , 
" ştiinţițice, le-am reprodus totuşi, din sentimentul obligaţiei isto- 

- . 1 
-
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ricului.de a aduna toate elementele, fie ele cât de divergente, pen- 

tru- a se ținea seamă de dânsele, în studiul formaţiei unui om de 

importanța lui: T. “Maiorescu, mai "ales când se crede că bronzul lui 

"a fost turnat dintrodată şi n'a cunoscut „evoluţia. 

Destinul umânității este de a realiza progresiv. în 

societate, în familie, în individ, libertatea, ştiinţa şi 
„justiţia care singure..pof asisura unei naţiuni, pros-! 

„peritatea, ordinea şi pacea. Libertatea, ştiinţa şi drep- 

tul și fericirea 'au drept. corolar: necesar esalifatea.: 
"Da, noi zicem şi o susținem, cu toate aparențele con- 

rare, că societăţile păşesc astăzi prin drept, prin 

- ştiinţă, prin producţie, prin justiție, către esalitatea 
„condiţiilor şi a averilor. Dela esalitafea înaintea leşii 

la esalitafea condiţiilor şi averilor, nu esfe decât dis- 
tanţa dintre! principiu ! şi. universalitatea aplicaţiei lui. 

Democraţia, precum. am: zis,. este regina epocei; : ea - 
„ dirijă politica naţiunii. Ea operează . pretutindeni unde | 
„există spirite independente, conștiinți care raționează, î 
acolo" mai cu seamă unde _Suvernele privesc.ca cea. 

- mai sloricasă â lor: prerosativă a lumina poporul asu- - 
„pra drepturilor şi datoriilor lor. Democraţia nu. este . 
astăzi un partid, ea este nafiunea întreagă, căci puferea 

- ce vine din jos simpatizează mai bine cu poporul.. 
Urmând cu atenţie învățămintele istorice,- vom putea 

concepe, “puţin câte puţin adevăratul principiu de Su- 
vetnământ, condiţiile echilibrului social, regulile eco- - - 
nomiei publice... . | 

- Dreptul modern inaugurat în locul celui : vechi, -a 
pus faţă în faţă, pe aceiaşi linie, două puferi paralele, E 
“care în frecut erau într'un raport de subordonare. . 

— Aceste. două. puteri sunt: statul: şi individul, “cu alte . 
cuvinte, guvernul şi libârtatea. Este de. notat aci, că



 Stâtul 4 în “sensul: modern, nu este un lucru abstract; o 
ficţiune legală, el.este o realitate: atât de pozitivă ca 

“şi însăşi sociefafea, ca' şi individul. Statul este o pu- 
„tere de colectivitate, şi. liberfatea: este o facultate po- 
zitivă: - 

Sub eşimul -vechi, raţiunea. de: Stat: contundată cu 
raţiunea dinastică, aristocratică sau „clericală, "putea 
prea bine a nu fi conform cu justiția. Sub resimul 
„nou, din contră, rațiunea de Stat trebue să fie în totul: 

conformă cu justiția, expresia adevărată a dreptului, , 
_rafiune esenţial . senerală - şi "sintetică, şi "prin urmare, 

;.- distinctă de 'rafiunea individuală. . : 
Statul, putere-de colectivitate, este protectorul: li- 

bertăţii şi a proprietăţii cetăţenilor; păzitorul credinţei: 

, 

"publice. Tutela sa înfăţişează prezentul şi viitorul, şi 
„fiindcă Statul. este subordonat justiţiei, el 'este. pus 
„sub controlul cetățenilor. Nici o idee, nici un prosres 
„pacific şi măsurat nu se poate naște decât înfr'o. so- 

ciefafe. fundată pe justiţie şi pe rațiune. 
" Societăţile moderne stabilite asupra: dualismului li-. 

„ beztăţii şi a Statului, find esenţial :spre descentralizare 
“şi mişcare, Prin descentralizare: se -ucide sermenul i 
sau principiul . absolutismului; se suprimă. luxul, sine- 
curile şi. favoritismul, se dobândeşte controlul, publi- 

citafea, economia, chiar. şi. impozitul reintră în pro- 

“porfia. sa normală.  .- - i 

Ă. institui puteri. în Stat, a numi, reptezentariți, 

face şi a desface dinastii, a mânui și a remânui neîn- . 

„cetat menajul. şi personalul Statului,. a. împărți pă 

mântul şi a: “combate privilegiul, toate acestea nu re- 

zolvă însă problemă. organizaţiei sociale. Ceeace e 

mâi cu! seamă. dificil, este. de a săsi u uh sistem legitim 
o . 
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de ponderafii, ude facultăţile şi averile să tindă la 

echilibru prin însăşi legea lor de expansiune; înlesni-. 

rea fraiului să. fie precumpănită . prin egalitatea sar- 

cinelor, unde virtutea civică să se vulsarizeze prin în 

“ 1denfificarea sa cu raţiunea de Stat. Naţiunile, trebue : 
să pășească în viitor prin dreptul ştiinţei, iar. hu prin - 
rațiunea de Stat. Această maximă este esenţială: so- 

"cietăţilor moderne. Sub resimul dreptului feudal, în 
care justiția exista numai în sfare de mit, unde știința 

"era nulă, unde nafiunea avea o viață factice supersti- : 
țioasă, Statul nu subsisfa 'decât prin puterea centra- 

"lizării sale, socicfatea nu se mișca decât. sub impul- 
siunea autorităţii: * individul, familia, corporaţia, co-. 
muna, națiunea, erau sub deplină tutelă. Acolo, din ! 
contra, unde jusfiţia a sfabilit şi desvoltat resulele ei, 
„unde şființa şi-a aşezat diviziile sale; unde economia. 
politici a început demonstraţia feoremelor sale; unde 

" îsforia studiată sub punctul de vedere. filosofic, dă 
bărbatului de Stat fructul experienţei . secolelor. fre- 
cufe, unde Statul şi societatea apar ca un orsanism 
care are propriile sale leşi, este clar şi evident că | 
acolo, suvernul comunității nu mai cere. o. direcţie | 
aşa de aufocrată, națiunea este aptă a se Suverna de 

sine, fără altă inspiraţie decât conştiinţa şi rațiunea sa. 
Inima omenească conține trei fapte principale: sen-. 

| sibilitatea, infelisența: şi libertatea. Dacă omul nar 
- avea darul preţios: al libertăţii şi prin urmare morali- . 
tatea cu tot cortegiul Său ordinar de falente şi de vir- . 
tuţi, el ar fi numai un asental naturii; nu s'ar urca. 
„niciodată la gloria. de a face ceva mai bine decât 
planta. sau „animalul. Dacă. inima omenească nu ar A 

- - ” . . 
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„ Hberă, nici morală, ea nu ar avea demnitatea şi des- 

- tinul ce are. Pa - e 

“- Distincţiile între nobil şi nenobil, între seniori şi 
„vasali, sunt 'acum abolite; astăzi nu mai există în sfa- - 
„tele culte decât cetățeni liberi, esali în drepturi, în 

credinţă şi în pedepse. Aceasta este noua dosmă care 
a. luat posesiune de societăţile regenerate. Principiul 
esalităţii a deschis un abis între regimul vechi şi acel. 
ce a ieşit din revoluțiile sociale ale timpurilor mo-. 

derne.  _ .. a a a a 

Urcarea 'confinuă a claselor inferioare spre clasele - 
superioare, este fără dubiu, un mare progres; învin- 

serea aristocrației facțioase, era un act. de justiţie. 

Ea a pierdut acum tot ce făcea forța unui.corp poli- 

tic, adică unitatea în scop şi omosenitatea în elemente. .- 

Privilegiul însă nu transise, pentrucă el esfe nesația 

dreptului chiar. Sub suflarea. populară. au dispărut 

"acum toate fărămiturile 'feudalității; în locul privile-: 

“siului s'a pus dreptul comun. Securea revoluțiilor 

“sociale apărute în timpurile moderne a sdrobit abu- 

zurile! şi 'aberaţiile seculare unde nu-pufeau străbate . 

razele binefăcătoare ale libertății. Rațiunea omenească - 

“sau simțul comun s'a însărcinat cu această lucrare. 

Umanitatea' ca şi individul începe opera sa socială , 

prin insfinct,. îl: continuă! prin rațiunea empirică şi-l 

sfârşeşte prin rațiunea propriu-zisă. Cu alte cuvinte, 

ea încep= prin instinct, continuă prin egoism şi sfâr- 

şeşte prin. morală. Nu. trebue însă să luăm această 

aserție înfr'un sens absolut, căci există oarecare con- 

comitență între punctul de vedere egoist şi punctul | 

de vedere moral. Instinctul este sfrisarea orsanismu- . 

lui nostru, vocea: naturii care având conştiinţa exis- 

7
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_tenţei sale, “aspiră -la scopul pentru 'care e creiată, 
„. fără însă a-l înţelege; când vine raţiunea să asiste la. 

aa. . „acest .fenomen al desvolfării primitive, şi spontanee 
a nafurii omeneşti, ea examinează formula senerală. 
a detferminaţiilor noastre instinctive: sau egoiste şi re- : 

„ formează sau. modifică viciile Şi . defectuozităţile im- 
pulsiunii noastre primitive, mai înainte de a-i da satis- 
facţia leşitimă; rațiunea individuală care nu este decât 
emanaţia raţiunii divine, recunoaşte legile care: sunt 
comune tuturor rafiunilor. In consecinţă, ordinea uni- 
'versală prin care creațiunea pășeşte spre menirea ab- 
-solută -şi definitivă a lucrurilor, nu: este alta decât E 

E totalitatea. leşilor raţiunii absolute a. lui Duninezeu, e 

“Prin: urmare a oricărei: raţiuni individuale. - 
In concluziile - ce vom formula 'la. sfârşitul 'schiţei 

e faţă, ne. vom încerca a proba această aserțiune. 
„Aci nu facem decât.:a aşeza -perisfilul unui sistem, 
pe care _ne:vom sili a-l rezuma în toafe părțile sale. 

Istoria ne învaţă că viața popoarelor faţă de. viaţa 
„indivizilor este .o luptă şi o reformă confinuă. Să re- 
formăm dar şi noi neîncetat, însă cu măsură şi 'cu. pă- 

“trundere. Să studiem faptele, sistemele şi chiar uto- 
piile. Principiile nu au patrie, ele sunt cosmopolite. 
Nimic nu este inutil în ceeace poate lumina poporul: 
Nimic nu serveşte mai mult la “prosperitatea şi mo- ralizarea naţiunilor decât ideile. juste. -Să vulsarizim 
dar adevărul;:astfel numai Vom putea opera reforme 

„compatibile cu starea instituţiilor noastre şi vom putea . 
* da problemelor sociale o soluţie. realizabilă, Din ochi- 
rea retrospectivă ce am “aruncat. cu repeziciune asu- 

„Pra unor. fapte ale istoriei, rezultă că trei mari: prin- CIpii împart lumea: autoritatea, individualismul și: fra: 

e
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ternifatea. Principiul autorității este. cel ce reazimă! 
viafa naţiunilor pe credinţe acceptate: cu orbire, pe 
inesalifate, pe: respectul: superstițios al tradiției şi .. 
„care înfrebuinţează constrânserea ca: mijloc :de su- - 
„vernare. Principiul individualismului ' este acela: care, 
luând omul în fară de starea. socială, îl constitue . 
“singur judecător a fot ce-l înconjură, îi dă un sim-- 
fământ exaltat al. drepturilor :sale, şi-l “abandonează . 
propriilor sale 'puferi: In fine, principiul fraternității 

„este: acela care, privind ca solidar pe toţi membrii 
asociației omeneşti, tinde a organiza societățile după 
modelul corpului omenesc, şi întemeiază puterea de a 
suverna asupra persuasiunii și a simțământului ..vo- - 
lunfar al inimilor. Din aceste trei principii, cel dinfâi 

“produce opresiunea, cel: de al doilea conduce la a- 
narhie, cel de al treilea sinsur, prin armonie; aduce 
progresul şi adevărafa civilizaţie. .. 
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-H, 7. “BUCELE. 

aa storia civilizaţiunii în Englitera 

E un fapt cunoscut că Istoria civitizaţianii în Englitera a a-lui Buchle 

" afost una din cărțile cele mai discutate în şedinţele - primilor. ani ale 
Junimii. „Cel ce răspândisc gustul citirii uvrajelor lui Buckle. ju 

Maiorescu, scrie G. Panu în Amintiri 1), D-sa nu numai că a făcut. 

” prelegeri populare pe tema ideilor învățatului englez dar. a făcut 

chiar un curs la Universitate asupra lucrărilor lui. Buchle“. ” 

Cel dintâi care s'a ocupat însă în scris de Buckle a fost devo: E 
ratorul de cărţi nou apărute Vasile Pogor într'un articol publicat 

chiar în primul an al Convorbirilor literare, 1, 15 Mai 1867, p. 80. 
Despre „prelecţiunea populară ă“ asupra lui Buchle a lui T. Maio- 

rescu . avem indicaţii întrun „Rezumat de prelecţiunile populare ale 

d-lui Maiorescu“. cu caracter redacţional apărut în anul următor 

1868 în Convorbiri literare (p. 47). „Vorbind, despre valoarea isto- 

„__vrică a /actorilor psihologici, - afirmă redactorul, d. Maiorescu a 

“profitat de ocazie pentru a expune teoria civilizației formulată în.“ 

timpul' din urmă “de Buckle, şi a demonstrat, pentru ce progresul IN 

"se face numai prin inteligenţă şi nu prin morală“. . 

„Un studiu mult mai vast cu o latură critică foarte susţinută avea. 

- să publice după un an A..D. Xenopol sub titlul „Istoriile civili- 

-.» zaţiilor“: în Convorbiri literare, 171, 1869, p. 106, 121, 145, 164, 203, 

217, 235, 251, 281, 293, 309, înglobând în el'şi pe Guizot, Lechp şi 

* Draper. Acest studiu foarte documentat a constituit, probabil, teza 

e doctorat 'a lui A. D. Xenopol la Giessen 1). L'am fi reprodus, 

dacă el singur. mar. „lua proporţiile unei adevărate cărţi. - ! 

4 

  

1), G. Panu, Amintiri, ri, p. 447, 

2 L E, “Torouţiu, SE. şi doc. Lit., IL, p. 147. 
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” Studiul lui V. Pogor e mai modest; el nu-şi propune decât -să 

"- dea:un rezumat al teoriilor lui Buchle, în care „junimiştii“ aveau 

să-şi găsească atâtea -puricte de plecare. Căci, de pildă; nişte idei. 

ca. aceste că măsurile: legislative mau: înlăturat niciodată relele 

sociale ori că legile sunt rezultatul şi nu cauza progresului social | 

"— au un timbru „junimist“. Acelaş timbru îl: au şi idei ca: „Ten. 

, 

gres ieşit din legi naturale, organice .. . 

dința legislaţiei moderne este de a 'aduce toate lucrurile pe calea: : 

lor naturală, cale dela. care. au fost abătute prin ignoranţa Iegis- 
laţiei precedente. Din aceste rezultă că, dacă oamenii politici nu . 

"sar fi amesticat spre a. împiedeca şirul natural al. lucrurilor, „fpro- 

gresul ar fi urmat:o mai mare repeziciune“, | 

„Guvernele, după Buchle, sunt cei mai .mari duşmani” ai: “progre- : 

sului; prin legislaţiile lor ele pun numai 'piedeci adevăratului pro- 

S 

Un'op deo mare însemnătate: a “mişcat, în împu- 

rile din urmă, lumea ştiinţifică; el tinde la nimic mai 
puțin decât de a sfrămuta bazele pe care s'a rezemat 

istoria: până acum, şi de a o.aşeza pe. baze mai :pu- 
ternice şi mai armonice decât cele, admise de istorio- 
graf, trecuţi. : Sa A 

” Acest op este intitulat „Istoria oivitizățiăi în "Engli- 
tera“ «de H. T.. Buckle; el merită o. serioasă luare a- 

minte. chiar din partea celora care nu vor adera în: E 
totul la sistemul" autorului, şi credem profitabil pen- . 

_tru' lectorii noştri de a le face'o scurtă expunere a 
- principiilor : emise de D. “Buckle,: principii care sunt 
„de natură a: schimba opiniile noastre. asupra “mersului 
„omenirii şi a punctului de vedere a- istoriei generale. 

- Cadrul: nostru: nu ne permite. de a urmări aci întu- 
direa: ideilor D. Buckle, cu'ideile altor scriitori: ante- 

„Tiori, ne vom mărgini dar de.a reproduce unele din 
liniile principale * ale acestui mare fablou, care cu- 
prinde evoluţiile omenirei dela timpurile primitive = 
până în. zilele noastre.
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„Mai înfâi de toate, D. -Bucksle, se încearcă a proba 
„că istoria: nu este; nici nu poate fi, o. serie de. fapte 

ce se produc unele. după, altele, fără. legătură înfre - 
_-dânsele.. pi a 

IE ii A aminti acțiuile regilor, a. “descrie războaiele ur- 
aăte, nu este îndestul spre a scrie. isforia. unui popor.“ 

„Aceste detalii sunt cu atât mai puțin imporfante în 

nu este chemat niciodată a! da celor: suvernaţi o.im- 
- pulsie! oareșcare pe. calea civilizaţiei, ci sfimă ferice. 

„ţările. acelea unde. Suvernul cel. puţin se abține de a 
“împiedica prosresele poporului, progrese câre se,fac 
toțâeauna afară de inițiativa suvernelor. şi cele de mai 

„multe ori în contra voinței. lor. 
-D.-Buckle combate” de asemenea istoricii acei. cari, 

-precum Bossuef, s'au încercât de a supune evenimen- 
a -tele omenirei la planuiile, “misterioase a unei provi-. 

“dențţi. şi mai misterioase încă. Câmpul. istoric fiind 

astfel curățit de arbitrariul resilor şi de norii provi- 
„denţiali, am putea crede că libertatea şi inițiativa în- . 

| „dividuală or să-profife de aceasfa spre.a se: arăfa sub 

_ „adevărate lor lumină şi, că vor să cupe” fronul: pe. 
„care au fost aşezaf-o' un fimp. atât de îndelungat uzur- 

_-patorii acum înlăturați. Eroare! . : 

Pa E - “D. Buckle ne va demonsfra..că individul, este. atât 
Pa “de 'sfrâns legat cu sociefatea care-l înconjoară, încât - 

ÎN | "acţiunea. lui dispare cu desăvârșire, mai ales în cadrul 

_“anfins pe care istoricul. ni-l. desvoltă,, când . vorbește 

Pi "de vechile civilizații ale Asiei... 

p Dacă individul depinde iinediat de. roijlocul în care 

| :s'a desvoltat; societatea . înfreâşsă nu este mai puțin 

sia demite de. oareşcare “legi fizice pe. care, avem a 

“ochii auforului cu. cât el crede că: Suvernul unei țări - 

> 

. 
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“le studia; iată cum :D. Buckle expune această depen- 
dență: Cea 'dintâi condiţiune, pentru. desvoltarea unei. * 

„societăţi civilizate, este sporirea şi acumulația avu- 
ției. Pe cât timp toți membrii unei societăți vor fi. 

_oblisați a.munci cu braţele lor, pentru a-şi câștiga. 
viaţa de toate zilele, acea societate va rămâne în bar- 
„.barie; ştiinţa, care constitue adevărata civilizație, nu, 
se. poafe întemeia decât în societăţile . acelea care. 

- produc mai mult decât consumă; care prin urmare 
au ajuns la acumulârea unei avuţii destul de. însem- : 

" nate spre a permite unui mic număr de indivizi măcar, . 
dea se deda la studiu, adecăa lucra nu cu braţele, . 
dar cu spiritul lor. - e e 
„Acest. adevăr odată admis, să "vedem. la ce .lese,.. 

sau influenţă fizică, este .supusă 'creaţia 'avuţiei, care 
„Sau stabilit ca punctul de plecare .a oricărei civili- 
zaţii. Creaţia avuţiei depinde de două mari cauze: 
fizice, care „sunt climatul. și fertilitatea pământului.. 
„__ Aceasta “din urmă influență se explică dela: sine,. 
iar influența climatului se explică. prin faptul bine. 
probat, că dela climatul -unei ţări. depinde energia şi. 
resularitatea lucrului celor: ce: locuiesc în ea. Afară. : 
de. aceasta, influența climatului 'şi a. fertilităţii pă- mântului sunt cu afâta mai imporfante: cu câf, pre-: cum vom vedea mai departe, dela ele depinde chiar” 
şi înmulfirea: populaţiei... - A 

i Acumularea avuţiei odată începută, acea avuţie. se: 
va împărți întâi în două părți (salariu şi:profit) apoi, 
într o stare mai înaintată a societăţii în trei părți (sa- 

. lariul, profitul şi interesul sau dobânda). o 
| Salariul este partea: cuvenită lucrătorilor, adică ace-: 
„or câri'prin munca lor produc avuţia 'în mod direct. 

N !
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Profitul este partea cuvenită combinatorilor, adecă 
acelor care prin știința . şi capacitatea lor conduc şi 

.. economisesc energiile fizice a clasei lucrătoare. 
Dobânda în fine este partea 'rezervată. celor care 

"strâns capitalurile ' şi le împrumută celor care „coni- 
„bină sau care lucrează. . 

Precum. am 'zis “mai sus, chestiunea dobânzilor nu 
capătă o mare importanță decât în o stare foarte . .. 

“înainfafă a civilizației, de aceea D. Buckle, spre: a 
„studia stabilirea - societăţilor primitive, . o lasă la'o. 
“parte şi nu 'se ocupă decât de salariu şi de profit.” 
lată în ce mod se rezolvă aceste două chestiuni: Cu. 
"cât. într'o «fară lucrătorii se vor afla în număr “mai. 
mare, cu afâta salariul va fi mai mic, şi profitul mai, : 
“mare. şi mai: în disproporfie cu salariul. .. | | 

_ Numărul lucrătorilok depinde dela înmulţirea popu-.. 
„lafiei şi: dacă vom proba ca în climatele calde populaţia 
creşte. mai repede decât în climatele reci, atunci va 

„Îi evident că în civilizațiile care. se -produc sub un 
“climat .cald vom avea (salariile fiind mici și profitele 

enorme), o inegală . împărțire a avuţiei, “apoi, conse-- 

cînfă, fatală, o inegală împărțire a „Puferei politice şi 
a influenței sociale. - | 

:Populaţia creşte mai repede î în climatele calde pen: 
- tru două rezoane 

1. Pentru că: lucrătorii din Clinăatele calde: au tre: 
buinţi de mai puţine nutrimente decât popoarele” de za | 
-nord. 

2. Pentru că chiar alimentele consumate de popoa-' 
-zele de sud,- sunt cu mult mai ieftine şi mai lesne de 
căpătat decât alimentele . necesare locuitorilor unui 
“climat. mai „aspru. Fiziologia 1 ne „probează că climațele „ 

[E 
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reci cer iiutriimente bogate în carbon precum carnea: 
animalelor, untura” de" pește,.etc., etc., pe când un cli- 
„mat 'cald se mulfirmeşte cu âlimentele bogate. în oxi- 
sen; în alte cuvinte, pe când  locuitorul' din Sud se 
nutreşte mai! mult cu vegetale, locuitorii Europei din. 
nord se nufresc cu carne şi alte ingrediente animale.. 

„De aci, d. Buckle având în vedere că înmulţirea popu- 
laţiei nu are altă margine! decât-numai neputința de. 
a se nutri, conchide că o ţară călduroasă fiind mai 

"- populată decât o fară. rece, va produce  fotdeauna. -- 
sărăcia masselor, adică a numărului. celui mare a: . 
lucrătorilor, şi ca consecință a acestei inegale distri- 
bufii a avuţiei, despotismul, adică inesala distribuție 

"--a puterii politice şi a influenței sociale.: Spre a sus- 
fine teoria mai sus expusă autorul. trece în vedere - 

- toate civilizațiile care s'au produs în Asia şi în Esipt:: 
şi vechea civilizaţie din Mexico; şi ne probează cum - 

în aceste diferite ţări s'a produs. mai acelaş şir de: 

acesfe două facultăţi, î 

“(sau înfăţișările). generale ale naturii. - 

aceleaşi cauze fizice. . Î E 
Dacă condiţia materială 'ă omului este supusă la... 

influențele naturii” şi stă în strânsă legătură cu cali-- 
fatea nutrimentului, a climatelor și a. pământului; con- 
diția morală a omului, departe de a se bucura deo .- 
întinsă libertate, - depinde la: rândul! său 'de aspectele .. 

împrejurări politice şi sociale, provenite toate -din. 

“ Omul este înzestrat de rațiune 'şi de imaginaţie;: 
n naturile bine organizate, se: 

ajută una pc alta şi stau într'un echilibru perfect; în 

- 

cele mai multe cazuri: însă, rațiunea, este prea slabă. . spre a pune o sfavilă imaginaţiei arzânde, care prin: 
fanteziile -sale multiple întunecă: şi de multe-ori înă- 

pi E a ” A



- naturale. 

VASILE POGOR . .: A 103 

duşă raţiunea. noastră. De aci, mai ales în privința 

popoarelor -primitive, un mare pericol 'se prezinţă la 

formarea societăilor.. o e e: 

„. Xoate fenomenele naturale care inspiră sentimente 

„de teroare sau mirare; fof.ce ne aruncă în nedumerire. 

sau ne apare ca un ce irezistibil, toate acestea au de 

“efect de a înflăcăra imaginaţia şi de'a-supune sub al 

ei: imperiu operâţiile: raţiunii; aşa. dar în fara care 

“ne prezintă fenomenele cele.'mai importante, cu cât. 

munţii vor înălța o creastă mai măreaţă neatinsă de. 

“piciorul omenesc; cu. cât, deșertul va „întinde mai în 

"apropiere valurile sale de nisip fără de marsine, cu 

cât oceanul va răsturna întreprinderile neputincioase 

- ale unei navisaţii născânde, cu, cât furtunile, vulcanii, | 

cutremurele de pământ, epidemiile cele' mari vor răs- . 

pândi teroarea şi nesiguranfa, cu atât imaginafia po- . 

- porului care locueşte acea fară va predomina asupra - 

raţiunii sale; omul convins de neputința sa vis-ă-vis 

"de puterile naturii, este cuprins de :superstifii, el se. : 

" închină şi adoră puterile pe care nu se simte în sfare 

--de a combate şi-afribuindu-le la influențe supranatu- 

“ rale, nu 'se încearcă de a mai pătrunde “cauzele lor 

„Pe cât am putut constata până aci, puterile naturii 

“au “produs un rău nemăsuraf, căci parte din ele au. - 

cauzat o inesală distribuţie a avufiei, iar altă parte a 

cauzat o. inegală. distribuţie a sândirii, concentrând 

atenţia asupra unor subiecte proprii de a înflăcăra 

imasinaţia.. -: 
- - Putem adăosa că pentru toate civilizațiile din afară 

"de. Europa, obstacolele naturii au fost şi au rămas” 

2 PI - [i 
neînvinse. lar. Europa fiind clădită pe un. plan mai
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„restrâns decât celelalte părți ale lumii, situată într'o 
regiune mai rece,- oferind fenomene fizice mai slabe, 

„locuitorii din ea au putut mai cu. înlesnire să înlăture 
"superstiţiile inspirafe de „natura imaginației lor,. au 

- „putut mai cu înlesnire. efectua — nu, de sigur, p.. 
dreaptă împărțire a avuţiei, dar' cel puţin ceva mai . 

- apropiat de echilibrul adevărat. : ! | Sc 
„In Europa tendinţa a fost de a supune natura omu- 

lui, afară de Europa de a supune omul naturii. | 
--" Gradul suprem al civilizației este triumful spiritu-. 

lui asupra agenţilor exteriori; de aci rezultă că legea . 
- mentală este. mai importantă decât legea fizică; căci  . 

--“pe'când. natura rămâne fot în: aceeași stare, spiritul: 
omenesc face prosrese pe foată ziua şi . înmulţeşte . 

"neîncefat mijloacele sale de a utiliza şi a învinge pu- 
„.terile naturii, a SN e 

_ Legea mentală este: sau intelectuală sau morală. . 
Legea morală este cu niult mai puțin imporfantă decât 
legea intelectuală, fiindcă, în morală, .prosresul' se 
face cu încetul, pe când prosresul 'adevărurilor inte- 
-lectuale se operează cu 9 surprinzătoare repeziciune, 
In maferie de morală, oamenii de astăzi nu' sunt cu 
mult mai înainfaţi' decât acei din antichitate. Evan- 
shelia: nu conține un 'sinsur 'percepf, care să nu fi 
fost cunoscut şi formulat 'de înțelepții timpurilor an- „ terioare, | Mae Afară de aceasta,! adevărul moral are un: caracter. mult. mai. personal decât adevărul intelectual şi, pe când cel dințâi. se. stinse dimpreună cu persoana care „-l-a conceput, cel de al doilea, departe de a pieri cu „omul care-l descopere, frece mai întotdeauna 'posfe- rității şi devine bunul înfreşii omeniri. . 0-2 
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O altii inferioritate a. legii 'morale este aceea că, 

ssinsură, ea nu este'capabilă de a îndeplini scopul. său; 

aşa omul cel mai moral, de va fi isnorant, nu poate 

ajunge decât a face răul; probă întru aceasta avem 

persecuțiile religioase, care deapururi au fost con- 

duse de oamenii cei mai -virtuoşi şi înzestrați de cele 

-mai bune intenții; proba încă războaiele pe care legea. 

- morală-nu.le-a putut stârpi, din contra: ele însă: de- 

„vin astăzi 'din ce în ce 'mai rare, numai. din cauza 

progreselor intelectuale; şi iată cum: invenţia pratu- 

lui de puşcă, deşi este o 'invenţie războinică, a servit 

însă cu pufere inferesele păcii în rezultatele sale; - 

“apoi legile economiei polifice, mai. bine. studiate şi 

răspândite întrun cerc mai întins, au înăbuşit selo- : 

'ziile comerciale care au fosf, timp de atâtea secole,. 

_soiginfea! unor lupte nesfârşite; în fine vaporul, dru- * 

-murile de fier, -apropiind naţiunile, le-au învățat a se: 

stima una pe alta şi a respecta interesele lor reciproce. 

Toate prosresele care se fac într'o societate, pur-" 

„cedând dela starea de barbarie şi până la civilizația 

cea mai înaltă, sunt rezultatele civilizâţiei intelectu- 

“ale. Legea morală! a. rămas pretutindeni subordonată 

legii intelectuale, fiindcă în - morală prosresul ..esfe 

iînsensibil sau nul. Între pasiunile ce aducem. cu noi 

. Ja: naştere, unele sunt mai puternice în: timpul (ine-" 

reţii, altele devin: puternice în_urmă, însă experienţa.. 

ne arată că ele,- fiind înfofdeauna opuse unele cu 

-altele: suni menținute. în echilibru prin puterea pro-. - 

'priei lor opoziții. Ceeace este adevăr pentru indivizi 

- este.şi pentru societăți: acţiunile celor. răi nu produc : 

decât un rău frecăfor, acţiunile celor buni, decât un 

: "bine trecător; în curând binele şi răul dispar cu totul, 

.



106 . | Die) LOVINESCU |. 

! neutralizate de. generaţiile următoare, absorbite de . 
"mişcarea necurmată 'a: secolelor viitoare. Dar . desco- 
perirea . spiritelor. celor mâi. înalte -nu. ne: părăsesc: 
nemuritoare, ele conţin: acele adevăruri eterne . care: 
frăesc peste. 'răsfurnarea imperiilor şi rămân nestră-: 

mutate, privind luptele credințelor rivale şi schimba-- . 

„rea religiilor ce se succeda una 'alfeia.. ..... ..--:: 
Toate aceste lucruri trecătoare. au timpul şi $ gceu- - 

„tatea lor, însă la-un moment dat,-ele dispar ca "nişte: 
visuri. Singure, invențiile seniului omenesc -rămân:. lor: 
datorăm fot ce posedăm, ele:sunt destinate la toate:. 
„secolele, la toate timpurile; nici tinere,: nici bătrâne,... 
"ele: poartă cu „dânsele seminţele “vieţii. Tezaurul lor. se: 
"măreşte din zi în zi mai mult, influenţa lor se: întinde.. 
„până. la posteritatea. cea mai depărtată: „ani, secole 
pot să treacă; ele produc adeseori mai, multe efecte: 

__dupi scurgerea unui secol decât: chiar * în „momentul. 
în care s'au născut. a E 
"Am expus cât s'a putut! mai: pe scurt, legile gene-. 
rala care prezidă la progresele“ civilizației omenești,. 
ne „rămâne, - pentru a completa . acest studiu, a exa-: 
mina care este rolul relisiei, al: literaturii. şi al Su 
vernului în desvolfarea Vieţii unui: popor. * Si 

După opinia generală se crede că religia, literatura: 
şi 'Suvernul joacă . rolurile cele . mai “importante în. 
orice civilizație; şi că “lor datorăm ! cele 'mai impor- | 
tante din progresele. noastre. Buckle se: încearcă! a. 

E proba Că aceasta este o eroare; şi .că 'relisia, litera“ . 
| tura şi Suvernul, departe de a fi înainte mergătorii. 
* progresului, nu sunt „decât efectele, : iar nu cauzele: 
„Sivilizaţiei. a Ă 

- Un. popor ignorant, lăsat de propriile sale: inspir 
,
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zaţii, va adopta « o religie: plină. de miracole, înzestrată 
de 'un-marc număr de zeități -care 'să' prezideze la 

- toate evenimentele vieţii. Un, asemenea popor nu .va. 
recunoaşte niciodată” că religia: sa este rea, dacă acti- 
vitatea raţiunii nu-i va inspira îndoială. Intrucât ştiinţa 

va fi. stătătoare, nimic nu va împinge la îmbunătăţi- 

„rea religiei şi dacă o asemenea religie se:poate reforma: 
Şi. îmbunătăfi, aceasta se- va datora nu. elementului 

religios, dar numai şi numai: elementului -rațional care. 
„prosresând are înrâurirea naturală asupra religiei: şi 
este. capabil a o purifica. Aa 

„Se poate. întâmpla ca-o: religie înaltă şi pură 5ă 
fie impusă unui popor puţin luminat şi incapabil de: 

“a o înţelese, s'ar putea crede în acest caz că religia. 
 srăbește prosresele - intelectuale: ale :acestui poporş: 
“dar nu: religia: va aştepta desvoltarea - neinfelectuală. 
spre a” produce: efectele sale. 
„Poporul evreesc esfe.: un exemplu + evident şi : bine. 

cunoscut în această privinţă. Doctrina Monoteismu- 

lui, impusă lui, pe când nu se afla încă în stare de'a: 

o înţelese, -a degenerat înfofdeauna în idolatrie. La - 

“toată. ocazia poporul era sata de:a adora sau vifeiul 

de. aur sau şarpele de ofel;: afară de aceasfa el avea. 

_nevoe, de miracole , perpetue - spre a fi încredințat 

despre existența unui singur Dumnezeu: Astăzi evreii. 

sunt mai civilizaţi, “monoteismul este pentru ei o.'cre- - 

“dinţă'. hestrămufabilă;- spre a rămâne: fideli - acestei 

credinţe; ei nu cer nici coloane de fum care să-i diri- 

| _jeze noaptea, nici unul din numeroasele miracole, ne- 

“cesare. imaginaţiei lor din timpurile barbare şi pri 
- 

mitive. - 

„Relisia: creştină, atât : de simplă şi de sublimă, a
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fost, oblisată, spre a prinde rădăcină în mijlocul po- 
-poarelor inculte, de .a:adopfa-o mulțime din super- - 

„stiţiile şi ceremoniile păsânismului încât “cereasca sa. 
„fisură a devenit .mai necunoscută sub aceste forme . 

- sfrăine de principiul său. Când s'a încercat.a se în- . 
lătura aceste elemente! de 'corupţie? Târziu, după un | 
şir de secole în care intelectul -popoarelor. Europei a 
„avut timp a se desvolta şi afunci numai prin efectele 

! progresului intelectual s'a început reformarea. reli- i 
-Siei creștine. . i Dai 

- Cele zise despre religie se. pot âplica şi la litera- 
“tură, Literatura în sfarea ei. normală nu- este decât 
forma în care frebue să se verse cunoştinţele unui 
popor; precum relisia, ea este efectul, iar nu cauza - 
civilizaţiei. Un spirit. înalt poate adeseori. să. freacă . 
„peste nivelul secolului său, însă dacă între clasa inte-. 
lectuală și clasele practice distanţa va fi prea mare, 
clasa infelectuală va rămâne fără nici o influență şi 
„celelalte clase nu. vor trage nici un avanfaj din lumi- 
nile. ei. Aceasta s'a văzut în lumea antică unde dis- 
fanţa între idolatria poporului şi între sistemul epurat 
al filozofilor era prea mare, încât .aceste două clase! 
de infelisenţă au: rămas fără influența uneia asupra . - 
alfeia şi au format două lumi cu totul despărțite. 

Dacă 'Europa a tras mari avanfaşii din literatura sa, 
aceasta provine nu. dela cele ce a produs literatura; 

„dar dela cele ce ea a păstrat; literatura este arsenalul . 
spiritului omenesc, dar e lesne de. înțeles. că trebue: 
să căpătăm mai întâi cunoştinţele și apoi să le dăm - 
forma literară. ci 

» O literatură care nu dispune deo sumă de. idei 
şi de cunoştinţe Seneroase. şi binefăcătoare, e: un ce 

- 

:
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atât. de frivol şi. de inutil încât ca poate dinainte să. i 
se condamne la o tăcere absolută. Afară. de aceasta, ... 

“oricât. de bună să fie. o literatură, ea nu: poate profita. . . 
unui popor dacă spiritul lui nu'-va fi trecut printr'o 

“presătire preliminară, nu va fi îndestul de luminat: 
spre a:se pătrunde de frumuseţile. ei. 'Aci analoşia. 
„ce “există. între literatură şi religie “este “completă. 

.„ Dacă religia şi literatura unei ţări nu sunt proporțio-: 
nafe cu trebuinţele ei, ele vor. fi fără nici o utilitate, 

„ literătura: va rămâne neînțeleasă. și religia fără efect. 
„Cărţile cele mai bune vor fi fără lectori; doctrinele. | 
cele mai pure 'vor fi disprețuite: o 
Dintre toate. teoriile sociale care s'au născocit, nici. - . 

; una nu e mai eronată decât aceea care afribue civili-. 
"zaţia Europei la: dibăcia de “care au'uzat diferite gu-., 
verne şi: la înțelepciunea cu care măsurile legislative: - 
„au înlăturat.relele sociale. . :-:  : Pa 
"*: Pentru a combate această fatală. teorie, trebue mai. 7 
întâi -să ne aducem aminte că-indivizii care suver- - 

-nează o fară, sunt măi întotdeauna locuitori în :fara. 
_ “aceea, trescuţi în literatura şi în tradiţiile ei, şi par» . 

_ “ticipă astfel. la “toate „prejudecățile care domnesc. îri. 
„ea. Asemenea oameni sunt cel mult creaturile seco-. | 
“ului, niciodată creatorii lui; măsurile luate de dânșii. .: 
sunt - rezultatul, iar inu cauza progresului social. 
- Nici una din reformele cele mari, fie legislative, fie: 

„ execuţive, .n'au' fost, nici într'o fară, opera celor ce: 
“Suvernau. Autorii acestor. mişcări au fost deapururi. 
nişte spirite profunde şi semețe care au ştiut: să des-: 
copere abuzurile, să le aducă la „cunoştinţa publică, 

-- şi să arate calea de a le îndrepta. | | 
„2 După ce.asemenea spirite au împlinit misiunea lor, - 

-- . e 
: 7 - 

N



410 : e E “LOVINESCU a 

" bunătăţire politică, : 

z 

Suvernele cele mai luminate. urmează încă un fimp . 
... îndelungat de a. sprijini abuzurile. şi de a refuza îm- 

bunătăţirile propuse. In fine, dacă împrejurările. sunt - 
favorabile, împulsia pornită din afară, devine afât de 
puternică încât suvernul se vede obligat. de a ceda; 
Şi atunci, după îndeplinirea reformei, se, cere 'ca po- 
'porul să admire înțelepciunea şefilor lui, ca şi când 
fotul ar fi pornit dela dânșii. Iată marja a orice îm- 

„ Trebue încă 'să arătăm o. altă. împrejurare: ce vine 
în sprijinul teoriei. noastre,. aceea că foate reformele... 
cele mari care s'au produs, au: consista, în cazurile 
cele mai numeroase, nu în a face ceva.nou, dâr în'a. 
desface ceva care. exista din vechi, Cele mai folosi-: 

„toare din legile: noui au fost acelea care am: desființat * “ 
„pe cele vechi; şi au pus lucrurile, în starea ca şi când . legislaţia n'ar fi intervenit nici. odinioară în asemenea. 

_„Yanţa legislației precedente... Din; .acestea rezultă că. " „dacă oamenii politici nu:s'ar fi. amesfecat spre'a îm- 
lor, prosresul. ar fi urmat cu "o: mâi mare -repeziciune şi singura recuno- | "Ştinţă la care au dreptul . astăzi , . barierele artificiale clădite de se 

! 

materii, a CE De 
În acesi mod sia produs de exemplu progresul 1e- „. “Sislației moderne în ceeace. privește persecuțiile reli- Sioase; leşislatorii s'au întors pe paşii lor. şi au dă-. râmat opera .clădită de €i. Tendinţa legislaţiei” mo- - .derne: este de a aduce: toate lucrurile pe: calea .lor. naturală, cale dela care ele 'au fost abătute prin i$no- 

piedeca şirul “natural al hicruri 

esfe: că au înlăturat 

» Cine a pus.în contestaţie şi a înăbușit atâtea secole drepturile :impre 

a A N N N „A 

menii lor din trecut. 

scriptibile ale omului, 'pe. care civili-
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_zaţia modernă le-a răscumpărat cu atâta sânse? Cine, 

decât suvernele şi legislaţiile trecute? De fapt, inter: - 
vesţia claselor. suvernânte a cauzat 'rele afât, de în- 

inse, încât ne întrebăm astăzi cu, mirare cum civili- 

:zaţia a mai putut progresa. în fafa unor asemenea 

“obstacole, e 
-- n multe din.țările Europei aceste obstacole nu s'au 

putut încă învinge şi progresul naţional a fost .oprit 

„cu desăvârşire. a 

' Cine va pufea descrie relele cauzate de căţre cla--. 

sele. suvernafe în materie de comerţ? 'In câte state 

mâna suvernului se :apasă încă până astăzi asupra. . 

* comerțului şi-l seacă în_ sorsinţile sale. cele mai vii? ă 

“Câte piedici, drepturi asupra importului, drepturi asu- . 

pra exportului, prime. acordate unei industrii în de-..: 

cadență, impozite: spre a înăbuşi un comerţ remiine- 

_zator, cutare ramură oprită, cutare” stimulată în mod 

* artificial, cutate articol de comerţ oprit de a se-cul-: 

tiva fiindcă era deja cultiva. în colonii, alt articol -se 

putea. cultiva. însă “fără. a. se putea revinde, un:al . - 

treilea se putea cumpăra şi vinde, însă nu putea să 

dasă din farăt oc 

“ Mai aflăm legi pentru a regula: dobânzile capitalului, 

.. “legi vamale schimbătoare și vecsafoare, iată cum s'a - 

-. înţeles profecţia : ce: guvernele au binevoit. a acorda: 

comerțului. Da a a 

Fără. îndoială suvernele sunt absolut necesare, în 

orice. fără, pentru înfrânarea crimelor și stabilirea" 

lesilor fără de care o naţiune cade în -anarhie; însă . 

toate” suvernele până astăzi au trecut. marsinile mi- - 

- siunii lor, și au cauzat un rău necalculabil voind a re-: 

“ 'Şlementa nişte. materii care.nu cad în atribuţiile lor.. 

Ia)
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--. Singurele servicii ce un Suvern poafe aduce civili- 
„zaţiei, sunt. de a menţine ordinea publică, de a îm- 
piedeca pe cei tari să impileze pe cei slabi. Rolul. 

" Suvernului este de a face progresul posibil prin mă- 
surile enumerate mai sus; însă dela aceasta până a. 
zice că progresul provine dela Suvern,.avem o mare: 
diferenţă; cu cât luminile se răspândesc mai mult, 
cu afât raporturile complicate ale vieţii sunt mai bine. 
'înfelese şi omul civilizat reclamă abrogarea legislaţii- „lor protectoare care erau considerate de clasele. su-- ”_Vernante ca friumțul prevederii administrative. . | "Am schiţat punctul de vedere Seneral sub care au--. 
forul nostru consideră istoria! civilizaţiei. Nu vom Mur .. „mări aplicarea ce el face de. aceste principii la istoria. Angliei, a Franţei, a Spaniei, ne vom simţi fericiţi. „ dacă acest 'studiu va inspira dorința de a ceti opul. lui Buckle, din. care .desisur oricine .poate “trage în- văţămintele cele mai înalte. şi mai utile,
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Despre direcţiunea progresului nostru i 

Ca. şi. P. p. "Carp, ca şi Vasile Pogor, Th. Rosetii, “cel de al trei- 

a dea din. cei cinci întemeietori ai Junimii, a: scris puţin, necolaborând 

Ja. Convorbiri, literare. în spaţiul. unui sfert de. veac decât. cu: urmă- 

Joarele. trei. articole: - 

1, Despre direejiunea progresului n nostru, CL. “VIII; (1874),- p p. 

1, 53... „d 

"8 “Mişcarea socială la. noi, CL. xx, (1585), p. 609 şi 911. 
” 3. Scepticismul la. noi, C.L. XXV, (1891), p. 875. 

" Din aceste articole reproducem ; numai cel' dintâi, scris. în 1874, 

adică în epoca de -Jormaţie - a. ideologiei junimiste: „ *. 

“Articolul respiră” acelaş pesimism faţă de situația materială” 

ţării” noastre,:ca şi articolele 'lui T. Maiorescu faţă de starea: cul. 

turii;: el este, prin urmare, expresia 'criticismului junimist în ordi- 

nea politică şi economică, Rosetti pleacă delă concepţia statulizi ca 
“exponent. al vieţii: naţionale şi; prin urmare, ca organul, prin care 
"trebue: satisfăcute toate nevoile ei, sufleteşti, culturale, economice; . - 
Pornind dela 'această premisă, el' îşi: aplică criticismul, constătând 

""„carenţa“. statului“ în toate domeniile vieţii publice. Statul. îşi ex- 
" -ploatează' rău avuțiile- sale: naturale, ducând -la „secarea pământului : 

:strămoşesc“. , deoarece nu se îngrijește să.refacă puteriie “productive 

-pierdute: așa e cu agricultura, cu pădurile, cu -salinele, cu pescă- 

„riile, cu 'vânatul, chiar şi îni problema căilor ferate, unde statul' s'a 

“arătat mai activ, s'au făcut” greşeli enorme: (afacerea: Strousberg, 

de pildă), 'risipindu-se banul public în disproporţie cu mijloacele, şi 
EEE) 

. 

„nevoile: lui... | 

* Valoarea instituţiilor. « uriui stat atârnă dela conştiinţa -ori dela 

instinctul : identității dintre! popor şi individualitatea absolută a 

„Statului . .. „Drama. fării. noastre. stă tocmai în. lipsa acestei. identi- 
y p.
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tăți: Rosetti desvoltă, şi el, pe urma îui Carp şi Maiorescu, ideea 

fundamentală junimistă, că, prin introducerea unor forme împru- 
"mutate dela popoare cu o civilizaţie înaintată „s'a rupt şirul des- | 

voltării istorice“. „In loc de a desvolta în sens modern datinile şi 

instituţiile strămoşeşti, în loc de a căuta şi găsi formeie sub care: 

ideea modernă a statului. s'ar fi putut introduce în conştiinţa po-: 

- porului, noi am găsit mai lesne de a împlânta „en bloc“ şi fără cea: 
mai mică cugetare critică, formele prelucrate de alte ginţi, care: 
oricât. de perfecte ar putea ji, nu corespund nici trebuinţelor, nici 

trecutului, nici simţimintelor intime ale” poporului. nostru“. În chipul” 
acesta s'a săpat o prăpastie adâncă între "clasele cuite şi 'cele in- 
culte, în ceea ce priveşte limba, traiul, viața economică, morală. * 
Progresul realizat până acum de stat în orice direcţie e iiuzoriu,. - 
„până când nu vom avea o legislaţie română, o organizaţie în stat: 
şi română, originală şi adaptată trebuințelor noastre, până când! 
nu vom avea o.istorie, o limbă, o ştiinţă. română, nu vom ji un 
popor, ci cel mult o expresie geografică expusă flnctuaţiilor zilnice,. _- 
amestecului fără sfârşit al veciniior noştri“... .. i 

- După 'aceste constatări. generaie, atât de 'caracteristice pentru: 
mentalitalea junimistă a epocii, autorul trece la cercetarea amănin-=- 
țită şi la dovedirea „carenţei“ statului în tot ce a făcut ei pentraa: 

1) sporirea: fizică a populaţiei; 2) pentru desvoitarea ei economică; 
„3.Pentru desvoltarea ei intelectuală... Pretutindeni găseşte „formă: 
goală fără'fond“, .. e e... a „ 

__ Asupra impresiei produsă de lectura articolului lui. Th. Rosetti: 
la o şedinţă a Junimii avem câteva relaţii aie lui G. Panu, pe care 
găsim potrivit: să ie reproducem i): aaa : i 
„Vinerea viitoare Junimea era ia d. Negruzzi. D. Rosetti veni,.. 

"acelaş. de astăzi, mai puţini anii, tot aşa de afabil şi poiiticos. 
Scoase manuscriptul din buzunar şi începu a-i. da citire. Studiul era- 
intitulat: Despre direcţiunea' progresului nostru. Ce să vă spun de: 
acest studiu? D. Theodor Rosetti îşi iuase drept punct 'de' piecare- ' 
acela de a pune în evidenţă întreruperea firuiui istoric, prin intro- 
"ducerea prea. pripită a ideilor şi legilor noi, confuzia ce a rezulta” ' 
şi pericolul care ne amenință. Afară de unele observaţii juste asu- 

__pra consecvenţelor ce au rezultat, în'colo lucrarea dovedea un spirit 

1) G. Panu, Amintiri dela „Junimea“ din laşi, p. 149.» 
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„cu desăvârşire eacționar, un fel 'de critică ; nedreaptă şi foarte pu- 

:ține idei lămurite la ceia ce ar fi trebuit de. făcut.: Aşa d. Rosetti 
îmbrăţişa. totul în studiul său, agricultură, căi de comunicaţie, im- ”- 

_pozit, desvoltarea fizică a poporului, “desvoltarea_ morală, intra în 

„detalii: asupra mijloacelor pentru sporirea populaţiei, peniru des- 

voltarea economică a ţării,: pentru desvoltarea intelectuală. Aborda 

„. „chestia : influenței , măsurilor economice, pe care trebue să le ia 

statul faţă cu particularii; venea la instrucţie şi constata orice 

„ "lipsă de: progres. Cu, alte -cuvinte era un. studiu greoi, pe o temă 

complet pesimistă; nimic bun nu se realizase în fara aceasta, starea 

„din timpul regulamentului organic. era cel puţin o stare istorică, 

„pe când .această nouă nu avea nici -o bază, totul era artijiciai şi 

„factice, tot am copiat dela Franţuzi, nimica. bun. . ! 

-.- Na ştiu părerea. intimă a d-lui Maiorescu şi a celorlalți. De 

„„Tormă, lucrarea a fost găsită admirabilă şi chiar profundă: i: 

_bănuesc astăzi că erau în această apreciere şi oarecare calcule poli- 

„tice, Junimea voia să- şi „păstreze : un om de marcă cum era d.: Theo: 

, „dor Rosetti“. . 

G. Panu susține că, în urma a apariţiei acestui articol în Convor-. 
“biri literare (Aprilie 1874), în'care se vorbea şi de căiie de comu- 

_.nicație, autorul lui a intrat-peste câteva luni în guvernul Lascăr. - 

7 "Catargi, ca un om! „competent“ în materie. - - 

„Un învăţat modern . a avut ideia originală de a sta- 

'bili un fel de 'termometru social sau cum îl numeşte 

.el un -sociomefru, prin care să se poată judeca la 

-prima vedere sradul de desvolfare al deosebiteloi 

-popoare: comparate între dânsele. Ca bază unifară a 

"acestei măsuri acel învățat voia să adopte numărul 

forțelor naturale, pe care un popor oarecare a ajuns . 

- a-l face tributar omului. Căldura și sreufatea erau sin- 

' surii asenţi fizici, pe cari societăţile antice şi le supu- 

sese. Aceea' a vântului sau -a aerului pus în mişcare 

“veni pe urmă și la aste trei, se mărsini mult timp 

stăpânirea omului asupra naturii din afară. Veacul de .
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“idaji6ă a ne. “aduce: cu, descoperita bis6lei folosita nas 
“netismului, timpurile mai noui'în.. sfârșit expansiunea, m 
gazului, electricifâtea şi lumina. ..... _: ; 

„Dacă, fără a ne ascunde cât e .de rudimentară ideea: 

“aşa, “numitului sociometru,' tofuşi- am încerca a face” 

“aplicarea ei la. poporul nosfru, .înfâiul lucru. ce va. 
"-frapa pe. observator, esfe că societatea noastră a ră- .-.| 

mas în privința stăpânirii asupra . acestor agenţi: fizici. 
__ în starea primitivă. In uzul şi viafa poporului nosfru. - 

„ putem zice că n'a intrat până astăzi: nici 'una din des- 
NE coperirile. moderne, care. înzecînd. puferea braţului. 

- Omienesc caută a emancipa din ce în ce mai mult pe. 
om de munca: veşnică la: care e osândit în. lupta pen-.. 
tru existenţă. - Toate îmbunătățirile „mijloacelor: . de 

muncă, câte le vedem introduse până acum. la. noi. 
_nu sunt în adevărata lor fire, decât un: produs exotic: 
“Stăpânirea peste materia brută nu stă. într'adevăr în. 

| întrebuinţarea' sînsuratecă a cufărui sau cutărui - alt 
„asent: îmbunătăţit, ci în intrarea acestor asenți în. 
"viaţa zilnică şi obișnuită a poporului. La noi însă; 
câfe încercări s'au făcut în. acest înțeles,. nu au.venif: 
până acum. decât dela străini şi: nici, o " descoperire, 
nici .o îmbunăfăţire- cât” de mică, proprie neamului: 
“nostru nu 0. Săsim înscrisă în cartea cea mare. a Bi 

i ruinţelor spiritului omenesc asupra naturii inerte. În- .- 
trucât poporul nostru nu a stat în legătură cu .nea-. 
muri străine, întrucât îndemnul. şi | sila: unei . civili- 
-zaţii externe nu l-a: îndatorit până la un Srad oare-: 
care a eși din amorțirea sa,'el'a urmat lupta pentru - 
exisfenţă în contra: naturii cu aceleași unelte simple. ȘI. 
'nemeşteşugite pe care le-a primit dela: străbunii săi, 

car şi un: plus Precum le vedem zilnic în lucrare. 
| 
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1a noi, ne e pot "spune -mai “mult . asupră : adevăratului - 
-prosres,- decât toate: declamaţiile - “jurnalistice, „decât - 
«urmărirea tuturor discuţiilor de politică transcendentă. 
A şti: este a putea“ —'a zis părintele ştiinţei: mo- 

"derne, vestitul Baco de Verulam.. De vom aplica: acea- 
„stă axiomă la starea intelectuală a “poporului - “nostru, --- | 

„vom frebui să mărturisim ' cu uimire, că nu numai 
i „poporul : român e unul: din acelea care: ştie. mai puţin, 

ceeace sar putea explica întradevăr din împrejură- 
rile nepriincioase; în care a trăi pân'acum;.dar ce e 

- mai rău că'e un popor. care se hotărește cu sreu de -- 
„a voi să ştie. „Nil admirari“ era o zicătoare a stră- .. -:: 

- bunilor noștri, şi în: adevăr oricine. cunoaşte poporul: 
român, trebue să vadă, că acel „„nil admirari“ se aplică ' 
tot 'aşa de bine la-ţăranul: Dunării ca la strămoșul său -, 
de'-pe ţărmul Tibrului. Dacă 'la âcest din-urmă însă . 

era,poafe rezultatul simțului de sine: ce era în drept 
a-l avea ca stăpân al lumii, la cel dintâi nu poate fi 
decât rezultatul unui soi de lene, care menținând spi-: 

“ritul întregei naţiuni în cărările bătute de demult, a 
"- desvăţaf-o de orice acțiune proprie, de orice * mani- 

- festare vifală. Această. lâncezire a intelectului na- 
ional se arată, precum - nici putea “fi altfel, sub în- 
„doita formă: a unei refrosradări economice simţite. şi 
"a unei capacități şi mai: “simţite încă: pe tărîmul orga- 

nizării sociale... 
. În luptu sa - contra naturii omul a trebuit de: tim 
„puriu să se. asocieze cu semenul său. În adevăr, ori- 

cât ştiinţa modernă a putut: frage vălul de pe orisi- 

ile şinţii umane, oricât a urmărit în decursul veacu- 

rilor” obârşia omenirii, nicicând nu s'au -Săsif urme . 

de om izolate. Populaţiile lacustre, locuitorii peştere-
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lor,- ca: şi sălbatecii cei.mai depărtaţi 'şi izolați pe. 
care i-am cunoscuf, ne-au dat pururea. icoana unei 

. împreună viețuiri, unei orsanizări :sociale oarecare. * : 
Nepufinţa în care se află. omul izolat de a se împo- . 

_ trivi. cu izbândă” puterii dușimane a naturii, neajunsul . 
„mijloacelor sale fizice a trebuit dela.cea dintâi ivire a 
sa pe pământ: să-l aducă în asociere cu semenul său. 

” :Dacă deja în „unele soiuri de animale vedem o astfel 
de conlucrare adeseori chiar foarte desvoltată, cu atât 
mai. mult o putem privi că starea normală a omului, 
„care prin limbă și intelisență posedă: sinsurele mij- 

-. loace. de desvoltare ale unei .aşa stări de împreună 
lucrare care la animale le. vedem :staţionare. Fără a . 
intra în desvolfări -asupra 'piinctului atât de discutat 
al orişinii societăţii omeneşti, putem consfata "după 

> Starea şfiinfii de astăzi că aceasfă societate, departe 
„de a fi produsul liberului arbitru al unor indivizi, 
e din 'confra un produs natural. Teoria contractului 

„social e o teorie învechită, şi a voi astăzi a explica 
„ „sociefatea prin acel contract sinalasmatic ar fi o erezie 
„Ştiinţifică fot: așa de mare, ca de a-admite că lumea 

„fizică se compune numai din patru elemente. Slăbi- 
iunea individuală a omului a trebuit să conducă de 
timpuriu pe cel mai fare sau pe cel „mai inteligent. 
la subjugarea semenului său, pentruca, sporindu-și 
acțiunea individuală prin: adăoşirea unei alte: acţiuni 
adequafe: cu a sa, să-şi sporească puterea 'de rezis- 
tență şi. de acțiune în contra asenţilor naturali. Des- 

"voltarea acestei stăpâniri individuale a omului. asupra 
„. omului a fost sâmburele din care's'a' desvoltat ideea statului, a cărui rațiune de a fi nu este alta decât -
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neajunsul omului izolat de a realiza tainicul scop al 
"existenței sale. -. DR a 
“In loc de a vedea prin urmare în. sfat.o ființă | 
absolută şi bazată pe raționament, vom săsi în el o 

„fiinţă reală anterioară oricărei răţionări asupra nece- 
sităţii. şi scopului, 'o. personalitate colectivă cu un 
organism mai mult sau mai puţin desvolfat, dar. pu- 
rurea cu o voință, cu scopuri; cu forţe cu totul deose- 

„_biie de acelea ale indivizilor din 'câre se compune. . 
„”- Bazat în esenţa sa pe conformitatea de trebuinți şi 
„„_înferese a: unei despărțiri. de oameni mărsinite pe . 

un feritoriu oarecare,. el are în ţară şi populaţie ele: 
-mentele sale primordiale. Unitatea de inte, deși nu 

„. meapărafă pentru existenţa sa, este, fotuşi,'un postu- *.- 
lat, care decurge deja din caracterul de personalitate 

-“ al existenţei sale. De-aci tendința tuturor statelor de 
_-.a reduce prin orice mijloace populaţia lor la omo- 

„.  seneifate, tendința sinţilor împrăștiate în mai mulfe . - 
state, de ă se contopi întrun sinsur staf,. | 

Acest caracter al. statului ca o personalifate deo- 
sebită de individualitățile, din care se compune, îl: 
face a fi primul şi adevăratul purtător al culturiii 

- Precum numai în el o viață individuală ajunge a fi - 
„_cu'pufință, care după îndestularea trebuințelor curat . 
materiale ale omului, să-i, lase timpul slobod pentru 
ocupaţia dezinteresată 'a infelisenței, aşa numai prin 

- el se poate realiza cerinfele mai înalte ale naturii ome- 
.neşti. Dela situaţia statului și a individului către olaltă - 
va 'afârna: în ultima instanță. desvolfarea intelectuală, 

“şi mai mult sau măi puţin normală a caracterului! . 
acestuia, prin urmare fot ceeace numim progres. EI : 

fiind “manifestarea cea mai puternică a “intelectului 

-
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-uman, fiind. forma în câre întrupează - tendinţele şi: 

puterile unuipopor întres, îl vom putea considera.) ă 

“cu dreptate ca şi purtătorul cel de -căpetenie al vieţii. 

"unei națiuni. Cu dânsul stă şi cade individualitatea... 

_ colectivă ca al cărui mădular numai omul poate rea-- 
liza toate: tendințele proprii ale naturii sale; în el 
'se- oglindește sinsur acel e bstrat al individualităţilor 
deosebite, .-care-l numim .caracferul. sau  seniul unei 

” naţiuni. Oricâte roade bosate ar produce individuali- 
tatea cea mai bine constituită, numai în sfat aceste. : 

roade ajuns a fi comune. omenirii, numai în el şi 
prin el: se îmbosăţește comoara de cunoştinţe şi forțe: 
adunate, comoară compusă fot afât din mulţimea obo-: 
lurilor date de săraci, cât şi din rarii falanţi aduşi de: 
cei bogaţi. , 
Am zis mai sus, că statul. are ca elemente constitu- | 

five și. oarecum. primordiale ale existenței sale un.: 
teritoriu mărginit, locuit de o populație dată.. Scopul. 

_ său în realizarea forțelor „ascunse aşezate: de. natură. 
“ - în embrionul omenesc, fiind cu: neputinţă fără o câ- 

time de agenţi materiali supuşi acţiunii sale, e ve-... 
derat,” că teritoriul va. fi primul şi. pentru început,- 
cel mai important element de existență. . 

__ Ca formă exterioară şi oarecum - fizică, sub care se: 
înfăţişează personalitatea statului, terițoriul care-l. o-- 
cupă va avea o îndoită înrâurire asupra caracterului. 
său. şi. asupra relațiunilor sale. cu alte state indivi- 
duale. Istoria omenirii -e plină de lupte pentru stă: 

" : pânirea feritorială,. şi când vedem fenacitațea şi pa-. 
_“Siunea cu care doi vecini își dispută, un petic: de pă-: 

« mânt de multe ori neînsemnat, nu:ne-am putea. ex-: 
- plica această. înverșunare, "dacă nu am şt că penfzu 

.
.
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unul sau, altul acel petic: în aparenţă neînsemnat este 
“un element -de desvoltare” sau: poate” chiar o. absolută 
condiție. de existenţă. .. 
“Confisuraţia Srariiţelor, - desvoltarea fărmurilor ma- 

 rătime, poziţia generală geografică sau 'elementele cele | 
"mai importante în privința relaţiilor din afară ale unui 
Stat; . Confisuraţia seologică, proporția între văi, . 
câmpii, şi munți, câtimea: şi 'puferea apelor stătătoare 

„sau. curgătoare, îmbelşusarea: naturală, clima, sunt din i 

“contra elementele importante în privinţa viefii dină- 
untru a statului. Elementele acestea: naturale fiind date 
odată pentru totdeauna şi numai: într un .srad. foarte: 
mic supuse amestecului acțiunii omeneşti, avem a le: 

„privi pe deoparte ca -pe un moment oarecum fatal ; 

îh desvoltarea individuală a fiecărui popor, îar pe de 
altă parte prin împotrivirea sau” ajutorul ce-l dau. ! 

"acţiunii "omeneşti | ca nişte asenfi puternici . asupra - 

„voinţii omului. | | 
'Dela sradul de iscudință,: dela spirătul - de consec- 

_venţă, cu care un „Popor daf va urmări sau rofunjirea 

cca mai normală a teritoriului său, sau şi mai mult 
„ adoptarea celui dat la scopurile sale vitale, voni-pu- 
” tea frase o primă: “concluzie asupra vitalităţii: sâmburu- 
“ui “individual, ce 'se. desvoltă în acel popor, asupra 
fodirii intelectuale, la care ne putem 'aştepta dela el. - 

“ Privind din acest punct , de vedere sfarea noastră, 

- trebue să. mărturisim iarăși că stăpânirea omului a” 

supra, naturii la noi, nu a eșit încă -din. stadiul pri“. 

Na mitiv- al unei exploatări barbare şi neînsrijite. Bosă- 

“iile nenumărate - ce: confin munţii noştri, sfau nu nu. 

- mai neexploafafe, dar.chiar necercetate. Chiar .acolo - 

“unde, "precum în salinele noastre, interesul “Fiscal a' 
„7
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 “anenținut exploatarea” începută ab antiquo, mijloacele 
cu care exfragem mineralele, sunt tot afât de primi- - 
five. ca în timpul străbunilor, care au. deschis aceste. 
isvoare de bosăţie. Neîngrijirea statului pentru aceste 

„mine, al cărui produs formează o parte însemnată din 
busetul său, e o ilustrație flagrantă de neînşrijirea, 

economică, cu care, precum vom vedea mai jos, în- 
tresul popor tinde a seca isvoarele de avuţie, puse 
de natură la dispoziţia sa.  -: 4 

Isvoarele şi râurile, aceşti sorginți de viață și 'ro- - 
dire, curs acum ca. şi înainfe de secole din munţii 

noştri, fără ca omul să fi găsit vre-un singur chip 
- de a întrebuinfa. puterea lor, de a regula cursul lor 
adeseori forenţial, de“ a-şi face într'un cuvânt servia- 

“bilă, fie puterea motrice, fie acţiunea fertilizantă al 
acestui agent mai pufernic, - pe. care natura. a putut Ă 
să-l pună la dispoziţia omului; ba ce e mai mult, prin 
stârpirea: sistematică şi neîntreruptă a pădurilor noas- . 
fre de munte, costul acestor râuri, în loc de a fi o 
binefacere, find din ce în ce mai mult a deveni un 
blesfem peritru' împrejurările prin care curs.: 
„Dacă, lăsând la o parte bogăţiile naturale primitive 

" date odată pentru fotdeauna de natură, venim la ace- 
lea: pe care "natura nu le: acordă decât ca rezultatul 

unor combinaţii mai perfecte de lucru, săsim în asri- 
cultura “noastră aceleași elemente de. _neînşrijire, ace- 
leaşi perspe cfive mâhnitoare pentru popor. : 
"Dintr'un capăt al țării în celălalt vedem aplicându-se: 

fără milă un sistem de prădare a bosățiilor naturale, 
care „sub. pretext de cultură conduce direct la secarea 
"pământului nostru sfrămoşesc. Peste tot locul pădu-.. 
rila. seculare cad “sub. toporul propriefatilor,. lacomi 

+ N
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de: a-şi procură “ câteva sufe: sau mii de salbeni mai 
miult pe care să-i poată cheltui în desfătările străină- 
“tăţii. Iar locurile aşa deschise, dacă nu 'sunt osândite 
a fi prefăcute în imașe sterile, :cad sub nume de cu- 
'“xături adeseori în resimul unei exploatări neinteli- | 

_genfe, care de pildă în Moldova, a prefăcut deja un 

"număr bun de dealuri în râpi şi ponoare sterile. O ne- 

îngrijire tot atât de mare o vedem pe locurile menite 

“prin chiar situaţia lor la arătură. Cu o nepăsare 'mâa” - 

“dară de experienţele seculăre ale altor popoare, de des-, 

coperirile ştiinţei' moderne, asricultorul român -con- 

tinuă a semăna de sute de ani pe aceleași locuri ace- 

“leaşi esențe şi dacă acest sistem. de exploatare absurd 

a, început în fimpurile 'din urmă a da recolte din ce 

'în ce mai mici, el în loc de a căuta rațiunea acestui 

fenomen în sărăcirea necesară a țarinei sale, o' caută 

în anofimpuri rele. Singura : îmbunătăţire care sau 

-adus în exploatarea noastră asricolă, e însăşi menită 

a grăbi calamitatea ce ne aşfeaptă, de vom urma cu 

“acest sistem. Voim a -vorbi despre instrumențele îm- 

bunătăţite de agricultură, cu care. aul. început cultiva- 

„torii cei.mari să-şi înzestreze gospodăriile. Toate a-. 

"ceste îmbunăfăţiri, nu find, în adevăr, decât de a munci 

mai bine un biet pământ ostenit deja de lucrul atâtor 

-- generaţii, a aduce la suprafaţă şi a supune la aceeaşi. 

tratare bârbară pături din ce în ce.mai adânci, luând 

astfel . generaţiilor ' viitoare până și putinţa: unei îm 

IE bunăfăţiri, Cât pentru a reda farinei sub o-alfă formă - 

ceeace i sa sustras. sub formă de grâne, nimeni nu 

“gândeşte; şi. chiar în jurul centrelor de. populaţie celor 

“mai mari putem vedea în movile de gunoaie neîntre- 

,
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buinţate. o: icoană, credincioasă despre. neîngrijirea nu 

- numai sanitară, dar: şi agricolă â-poporului nostru. - | 
:“Rasa. vitelor. de: muncă, aceste: ajutoare - puternice 

ale. asricultorului, “de. piere. din-zi- în zi, şi. nu e de-. : 
-parfe. timpul, “unde această fară mănoasă, :care hrănea 
cu vitele sale statele: meşieşite, - care. era. renumiță . 

„pentru. 'canfitatea şi calitatea unor produse, pentru 

a căror: creştere: Şi înmulţire. pământul. ci pare; a îi 
_ menit de natură, va: importa dela - nemți, . englezi . şi 
“francezi până şi vitele sale. domestice. . (Deja. sfatul 

- „nostru: îşi. cumpără .resulat 'remontele în: Rusia), : 
. Ca 'să caracterizăm într” un cuvânt rezultatul defi- 

nitiv. al acestui sistem economic, putem zice, că ro- 
-mânul exportă în detail şi cu încetul însăși arina sa 

îşi o preschimbă, în obiecte, de :lux improductive. În - | 
„acest mod de exploatare zace. adevărata primejdie 

" „economică pentru viitorul nostru naţional. Secând unul. 
“după altul isvoarele naturale ale bogăției naţionale, 

. 'neînsrijindu-se: pentru reconsfituirea „puterilor . pro-.. 
-ductiv=. pierdute, ea: tinde:a. face din pământul: român | 

| tot aşa o fabula rasa. pentru întreprinderile economice - 
ale capitalului şi muncii străine, precum, pe. tărâmul E 

“legislativ şi. social prin. ştergerea . “tuturor - datinilor . - 
"strămoșeşfi, tuturor începuturilor de. organizare pro- . - 

„:prie, am făcut o tabula rasa, pe care. formele de cul- 
-tură străină transplantate fără spiritul care le-a creeat -. 
“și-pe care la noi: aceste. forme nici nu-l. pot avea, a 
produs. icoana „multicoloră! : şi: variată, dar. lipsită. de 
“orice unitate. a instituţiilor noastre. publice. Desnaţia= .. 
“nalizând pământul. român;. precum:: :deja.. am, deSnaţio- 
"-malizat instituţiile: publice: Şi: -fraiul privat, vom. n ajunge _ 

SN 
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"zu. încetul. și pe. nesirnţite,- dar: cu atât: mai . sigiar- la 
pierderea însăşi a individualității nafionale.. 
„Dacă dela industria privată ne întoarcem- privirile 

„către. stat și cercăm 'a. vedea care: este îngrijirea sa. : 

-pentru teritoriul: naţional, săsim. la dânsul aceeaşi 
- “tendinţă de exploatare iraţională, aceeaşi. neînsrijire 
pentru! viitor. Am vorbit mai sus deja. despre. sisfe- - 
-mul : exploatării. minelor: noastre; de. sare.. Am :putea 

“cita ca exemplu de .o neînşrijire- poate . şi: mâi: mare 

| administrația. întinselor. păduri de- pe :fostele moşii 
-mânăstirești.. Abstracfie făcând de abuzurile de tot | 

î soiul, de neîngrijirea tradițională a unui personal: sil- 
--viG- neîndestulător şi rău “presăfit,. însuşi “planul şi 
“sistemul de exploatare adoptat se poate privi ca.per- 
nicios. Bazat pe sistemul învechit.al parchetării pă- - 
“durilor, neţinând nici o seamă de. deosebirile locale, 
:de esenţa lemnelor din cutare sau cutare parte, fără 

mici o privire. la vre-un 'scop economic. oarecare pen-. 

tru viitor, toate aceste păduri cad una după alta sub 

“toporul devastator şi dacă deja -lipsa de lemne de - 

lucru a început a. deveni simţitoare în unele părți ale 

N “ţării, putem prezice, că. timpul nu e departe, unde 

“vom importa poate din, America. lemnul de consfruc- îi 

fie ce ne: va trebui. , . 

-Tot atât de nulă esfe îngrijirea statului pentru păs- | 

_-trarea' celorlalte isvoare de bogăţie naturală. Pescăriile. 

- işi vânaturile: noastre tind a seca deopotiivă cu pă-" 

mântul nostru.. Mica parte de litoral, pe care prevede- 

rea străină ne-a încredințat-o prin trafatul din Paris, 

stă. şi astăzi neînfrebuinţată, şi singura. încercare: ce 

„ „statul român. a.făcuf-o în acea parte de fară, era: cât 

“pe ce să „conducă. la dărâmarea unei prosperităţi e eco- 
$ N 
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nomice, pe. care acele părți le. datorau prevederi si 
gospodăriei înțelepte ale. suvernului ' rus. i 

: Cele două. mijloace de căpetenie de a introduce şi. 
ţi la noi cultura mică, acest -mijloc puternic pentru 
crecarea unei populaţii rurale numeroase şi prospere, 
cultura tutunului şi a viilor, putem zice că a căzut 
pradă. lăcomiei bugetare. Pe când sfatul printr'o or-. 
sanizare puţin rațională a monopolului tutunului tinde . 
a distruse cu desăvârşire o ramură de producţie, care - 
mulțumită pământului nostru şi a poziţiei seosrafice 
a 'țării promitea să devie prosperă, : comunele rivali- - 
zând cu el în înţelepciune, ruinează prin butucărit cul- '- 
tura, viei şi prefac numeroasele podsorii - în câmpii. - ” 

i sterpe. Aceste dări. iraționale Şi stricăcioase - încă mai 

imai mult prin chipul cum.se aplică, decât prin esenfa. 
lor, după ce vor fi: umplut pe vre-un timp oarecare 

"casele publice deșertate, secând însăși sorintea de 
unde curseau,: vor lăsa un sol simţitor nu numai în. 

“acele :câse, dar şi în: întreasa economie naţională. 
Singurul punct î în care sfatul pare hotărât a desveli 

" oarecare îngrijire pentru. teritoriu sunt mijloacele de - - 
„comunicaţie. Nu avem a ne-ocupa aici de influența. 
„economică şi “politică a marilor lucrări ce s'au înfre- 
prins şi se urmăresc cu o energie dealtfel neobişnuită. 
la noi. Privindu-le numai în raport cu teritoriul şi ... 

- ca-un mijloc 'de a' învinge sreutăţile, ce. confisurația. 
SI pământului le pune comunicării de om la'om şi liberii. - 

- cîrculări..a mărfuriloi de tot soiul, trebue să zicem. 
că în acesf punct se arată poate. -sinsura, acțiune ra- 

“țională a 'stafului; şi aceasta însă e numai adevărat 
în privința lincamentelor 1 mari ale. acestei acfiuni, De- 
taliile aplicării arată şi aici aceleaşi elemente de ne- 

7. . “A 
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îngrijire, aceeaşi uşurinţă, aceeaşi disproporţie între 
scop! şi mijloace, care putem zice. esfe trăsătura: ca- 
-racferistică a întregii noastre acțiuni economice. Cu 

legea drumurilor copiată după cea franceză, statul a! 
 căufat să-şi însușească deodată .şi nici .o tranziție. or- 

_ sanică sistemul unor reţele complete de comunica-” 
ție, la care sfatul. cel mai desvoltat poate în această . 

privinţă nu a tins şi nu.â ajuns decât în decurs de 
secole şi într'un mod treptat şi potrivit cu “desvolta- 
'zea sa indusfrială şi agricolă. Fără. nici o lucrare pre- 
 Sătitoare, fără cea mai mică idee. despre importanța 
şi câfimea lucrărilor, despre mijloacele de executare, : 
“s'a votat o refea de căi naţionale, judeţene şi comu-. 
"nale, din care unele vor fi:de un folos economic în-! 
„doelnic, pe când altele. nu vor -ajunge "nicicând a 
putea fi construite. În loc de a concentra prin acea 

. lese, faţă cu mărimea. obiectului de “executat, mijloa- 
: cele. desful: de mari pe care acea lege le-a -creeat 
"asupra căilor. principale şi. de - -0 importanţă nefăgă- - 

- duită, în loc de a îngriji prin studii serioase, prin nu- 
„mirea unui personal technic îndestul de pregătit şi. 

» de 'numeros, pentru o. executare: solidă şi. în raport 
cu scopul propus,. „felul pare a fi fost de a'ajunge 
“numai la cel mai mare număr, de kilometri construit în - 
fiecare an; de. acolo o .risipă de puteri, care în mai 
multe județe 'a făcut ca lucrări deja începute și fă-, 
cute pe: jumătate să fie apoi părăsite; ca altele. exe- 

localităţile pe: care le atinge - sau cu povârnişutile 

'care formează piedeca principală de tracţiune, să nu 

dea rezultatele la.care ne aşteptam. In multe locali- 

tăți. câtimea lucrărilor întreprinse în în . diferite puncte 
1: - 
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e atât de. mare, încât forțele. disponibile n nu 1 vor ajunge 

„nicicând la întreținerea liniilor sata, 1 zecum la creea- 

rea lor din nimic: i 

, Cât pentru programul. cel mai însemnat realizat în 

"acest ordin de idei: căile ferate, îndelunsatele apre- .. 

cieri şi desvoltări, la care a dat loc incidentul Strous- . 

" bers a.convins pe oricine, că deşi folositoare înfr'un. 

srad -eminent, aceste mari lucrări s'ar fi putut -face 

întrun: mod nu numai mult mai economic.şi mai în 

- proporţie cu mijloacele * noastre, dar Chiar „şi. mai 

corespunzător felului urmărit. 

Ar fi fost de crezut că experienţa “tăcută cu aceste 

„drumuri. va. deştepta.: simţul public, asupra necesității 

unei juste proporţii între scop şi mijloace, va convinse 

pe oricine că ufiliftatea oricărui lucru nu. se poate ju-. - 

deca într'un: mod absoluf, ci numai în relaţie. cu sco- 

_purile deajuns, că de câte ori un bine cere jertfe dis- . 

-proporţionate, pentru o: sfare de lucruri dată, acel . 

* bine devine un rău. Văzând însă furia .cu care, abia - 

acest incident închis, statul, ba chiar şi consiliile. jude- ÎN 
feine caută a se arunca în noui întreprinderi totafât de . 
puţin studiate în privința valorii i lor economice,. fof . 
afât „de disproporționafe cu “mijloacele disponibile, 

| trebue să ne zicem, :că această mare. lecţie a trecut - 
“nebăsată de nimeni în seamă şi că în loc dea fi un 

„ învățământ, nu a. servit decât. de a deştepta. întrun 
mod fusitiv pasiunile cele: mici ale” oamenilor .. zilei. 

Dacă în teritoriul său statul are. oatecum date; ele- 
- mentele naturale şi neschimbătoare ale existenţei sale _. 
personale, el are în populaţia: sa elementul mobil şi - 

. progresiv, dela desvoltarea căruia: va afârna măi cu : 

seamă făria şi importanța sa, In acest element se: con-: ă 

,
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centrează: adâvăcată sa vitalitate, în “el. şi prin! el se - 
“urmăresc şi se ating scopurile vitale, penfru realiza- - 
„rea cărora: el este creeat. Dela: gradul de bărbăţie al. 
populaţiei mai mult încă decât dela configurarea feri- 
“torială' va atârna siguranţa sa; dela inteligenţa, activi- 

| tatea şi prevederea economică a populaţiei, importanța: . 
'statului pe. tărâmul economic; dela Sradul de cultură | 

„înterioară şi proprie, dela câtimea' şi calitatea ideilor: 
proprii născute într'un "popor, importanța sa în: cadrul 
general al isforiei şi al omenirii. În raportul cu: popu-: _ 
laţia se manifestă mai ales caracterul: individual şi 
personal al sfatului.: Devenind. purtătorul inconştient 

“ şi nereflectat, dar cu atât mai sigur al ideilor şi țeluri- 
lor vitale ale populaţiei din. care .se compune, per- 
sonalitatea sfafului reprezintă în bine şi în rău sin- . 
Sura icoană credincioasă a poporului: „Relaţia între : 
“el şi acesta nu avem a ne-o sândi ca: o relație între. 

_" două subiecte diferite. Deși statul este o individuali- 
„tate. proprie şi mai înaltă, el totuși nu se poate nici- 

„când. deosebi cu fotul de popor, cel puţin nu, fără 
a necunoaşte misiunea sa. Datorind înfiinţarea sa - 

luptei omului : pentru existenţă, şi aceasfa fiind ba- 
- .zată pe stăpânirea omului asupra omului, e vederat, - 
"că realizarea. practică-a ideii de stat va lua pururea. | 

' forma stăpânirii unei clase sociale- -asupra celorlalte, - 
Viaţa. sa inferioară va fi. umplufă prin: lupta pentru 
stăpânirea acestor diverse clase. Resularea acestei . 
lupte, menţinerea ei în marginile unui proces .de des- 
voltare natural va fi misiunea cea mai însemnată a - 

- oamenilor de sfat în privinţa politicii interioare. -!-.. 
". Dela 'simțfimântul de identitate; care va uni populaţia” 
<u individualitatea absolută a sfatului va depinde.pe - 

!
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. “deoparte tăria instituţiilor acestuia, “pe: de alta însri-, 

jirea sa pentru. interesele populaţiei. Acest simț de 

identitate, mai mult sau mai puţin” conștient e ceeace, 

“-câna se arată înfr'un individ sau în mase, numim pa- 
S 

triotism. Departe dar. de: a fi rezultatul unei ab- . 

“ stracții oarecare, acesfa .va fi pururea instinctiv şi 

se va traduce prin fapte, care acesfea sunt pururea - 

_'vezultatul insfituţiei şi nu al.reflecției. De aici decurge 

“importanța pentru sfat şi popor de 'a nu lăsa nici 

“odată să slăbească acel simț. de identifate instinctiv, 

pe care natura l-a pus în sânul omului ca o con- 

ştiinţă întunecată a principalei sale condiţii de viață: . 

De privim sub acest punct de vedere starea lucru” . 

zilor dela noi,nu putem zice altfel, decât că, departe .- 

„de a fi realizat vre-un prosres, suntem, în acest punct 

“cu mult înapoia părinților noştri. În dorul nemărsinit 

şi nesocofit de a ne însuşi formele civilizaţiei înain- 

tate; de a infroduce în viața noastră publică institu- 

ţiile popoarelor celor mai culte ni s'a rupt cu o mână 

sacrilejă toate tradiţiile vechi, fot .şirul . desvoltării » 

"istorice.. In loc de a desvolta în sens modern dafinile ' 

- şi instituţiile strămoşeşti, în loc. de a căuta și săsi 

formel= sub care ideea modernă a. sfatului s'ar fi . 

putut introduce în conştiinţa poporului, noi âm Săsit 

mai lesne de'a împlânta „en bloc“ şi fără cea mai 

mică cugetare critică, formele prelucrate de alte sinți, 
care oricât de perfecte ar putea fi, nu corespund nici 

trebuinţelor, nici trecutului, nici simțimintelor intime 

ale poporului: nosfru. Crescute în mare parte în străi- 

„năfafe, despărțite. din frageda ' copilărie de. tulpina 

naţională, clasele noastre culte. au .presupus cu uşu- 

rință fără de exemplu în îstorie, că trebuinţele.lor in- * 
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dividuale, ca aspiraţiile şi necesităţile pe care le câşti-. 
sasc -printr'un trai îndelunsat. între străini, în con- 
“tactul superficial cu formele: încântătoare ale unei. 
civilizaţii desvoltate, 'sunf. şi trebuinţele a însăşi tota- 

“ Jităţii poporului. Nicăeri prăpastia care desparte cla- 

__sele culte de cele inculte. ale unui popor, nu e atât de 

mare ca la noi.- Simţul de identitate nafural, de omo-. 

-“geneitate chiar antropoloşică între. ele. s'a pierdut. 

"Precum ţăranul nostru mai nu mai înţelese limba pe: 
„care o vorbim, aşa nici noi nu mai înțelegem fraiul pe 

care-l trăeşte. Tendinţele. noastre de a-l civiliza. nu a 

“condus până acum pentru el decât -la o împovorare 
mâterială fără margini pentru el şi pentru noi la 
simţul :că suntem. străini pe însuşi pământul. nostru 

strămoșesc. Aşa: numitele reforme pe care le-am în- 
. a A . . i. > . - A “ Pi 

trodus în cei din urmă douăzeci de ani nu sunt, 

privite la lumină, nimic alta decât rezultatul unui 

egoism individual sau de clasa; care pentru, safisface- 
rea unor frebuinţe adeseori deșarte nu s'a îndoit a sa- 

crifica felurile cele mai vitale ale poporului: Deprinşi 

a îi înconjurați în tinereţele noastre cu foate. îmbună- 

- tăţirile materiale ale unei stări de 'cultură înaintată, - 

simțim de îndafă ce revenim în fară întrun mod ne- 

_plăcut.şi dureros lipsa lor; şi fără a fine. seama de . 

„relativitatea acestor bunuri, fără a reflecta 'câtuşi de .. 

puţin, că ceeace este util şi poate chiar necesar într'o... 

fară desvoltată şi avută, poate fi de prisos sau chiar 

_stricăcios într'o sfare mai primitivă, ne silim a intro- . 

duce. cu 'orice pref acele închipuite îmbunătăţiri. A- 

“vând trebuințe mai mari şi. mai variate decât părinţii 

noştri şi neputându-le îndestula, din cauza. resfrânse- - 

lor ,noastre mijloace, fără de o muncă la care nu 
. , 
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“suntem depririşi,: ne-am creeat în organismul: statului, 

| un supliment de venituri. pentru a acoperi frebuințele 

individuale mai mult decât un organ, care să cores- 

pună la 'trebuinţele- “poporului. Tendinţa generală. de 

a mări şi spori sub tot soiul de forme aparatul admi- 

: nisfrafiv îşi săseşte. aici adevărata „explicăţie. Emanci-. 
pând poporul de 'jos de şerbirea şi iobăgia seculară, 
lam supus: unei. jobăşii de. alt soiu, care e cu atât 

mai apăsătoare 'cu. cât. atât numărul indivizilor în fo- 
losul cărora ea este constituită, cât și trebuințele lor 

„sau sporit cu „mult. Şi rezultatul acestei tiranii mo- 
- derne e cu atât mai steril, cu .cât nu putem zice că - : 

„el procedează măcar. dela o clasă socială oarecare 
-ce prin însuşi faptul că ar poseda stăpânirea în stat, 

ar fi condusă a se. identifica până la un srad oare- 
"care cu trebuințele. obşteşti, Creşterea pe care am 
primit-o departe unii de alţii; supuşi unor înrâuriri 

atât de “variate, a desfăcut tot atât de mult ca şi. 
reformele politice, lesământul social. -Lipsiţii de orice 
simț de solidaritate cu cercurile mai: strânse sau mai 

largi în care trăim noi, în loc de a reprezenta o'orsa-.. 
nizare oarecare, nu suntem „decât o: turmă turbulentă | 

și. incoherentă de indivizi, în 'care cel mai uricios : 
egoism îndividul-e unicul mobil de acţiune. Rezultatul .. 

ă final al acestei desvoltări îl vedem: în indiferentismul - 

cinic cu care în urma urmelor râdem de toţi și de 
toate. ÎN 

"Dacă: întorcându-ne dela aceste aprecieri generale, 
la. rolul statului faţă. cu populaţia, cercetăm' care sunt 

| principalele: puncte de vedere, din: care el-e chemat 

de a'se îngriji pentru acest” element constitutiv: al 
său, Săsim că punctele cele: : mai esenţiale sunf: Aînsri-. 

4 
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„! Şirea pentru numărul și prospsritatea materială şi apoi 
„ însrijirea pentru .desvoltarea intelectuală a poporului. - 
„Statul fiind o individualitate colectivă, creată pentru 
realizarea . scopurilor vitale, ale unui: popor dat,-el 

“este chemat a interveni-în marginea putinţei, oriunde 
şi oricând forțele individuale izolate sau chiar, forțele 

„colective ale :unui srup de indivizi mai mic, nu ar - 
ajunse pentru a înlătura piedicele ce natura le pune 

desvoltării. omului. Din această misiune a statului se 
“explică cea mai mare parte a. atribuţiilor. sale admi- 

-- nisfrafive; -pe ca :se întemeiază lăţirea constantă. a - 

sferei sale. de acțiune, ce observăm în societăţile .mo- 
derne. Fiind, faţă cu individul, oarecuin nesfârșit, nu- 

- mai: el poafe concepe. şi executa întreprinderi, care 
| trecând. cu mult. peste sfera vieţii individuale, sunt 

menife a aduce roadele lor unor seneraţii viitoare şi 
a asigură astfel. desvoltarea” succesivă. şi, în teorie cel 
puţin, nesfârşită a poporului. - ! 

Dacă privim din acesf punct de vedere ceeace a 

făcut până. acum statul “la noi:' 1) pentru desvolta- 
_rea fizică şi 2) pentru cea morală a poporului, trebue: 

_ iarăşi să ne zicem că progresul şi în aceasfă privinţă 

- a.fost -mai mult iluzie. decât realitate.. „Sinsurul pas 
“.deciziv dela. 59. încoace a fost emanciparea muncii, 
locuitorilor prin legea rurală. Ridicând” piedica cea 

“ “mai importantă, ce se opunea la desvoltarea economică 

şi: întelectuală a maselor, eliberând pe aşricultorul 

nostru de lanţurile” seculare, recunoscându-i în sfârşit 

un. drept asupra unei părticele din. acel pământ, pe 

„. care numai. munca. sa îl făcuse să'reprezinte o valoare 

„ economică, statul: părea că a înfeles foată „importanţa 

e are pentru dânsul Organizarea pe nişte baze: reale, 

Îi Îi - . - .
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a Dărţii „celei mai numeroase a: locuitorilor. săi. De. 

- lânsă îmbunătăţirea curaf.. materială, “ce legea rurală 

eră”. menită -să. aducă în 'soarta- muncitorilor noştri, 

nieritul ţi principal corisistă în faptul moral. că prin | 

ea se înălţau la ransul-de om acei lucrători, care 'în - 

trecut nu fisurau decât ca simplu instrument de lucru. - 

: Putem zice, că dela acea lege numai cuvântul de popor | 

„român a: început a avea un sens concret: “ŞI: practic. | 

Interesând. de-a-dreptul la culfivarea farinei: române 

pe mulţimea până atunci desmoștfenită -a locuitorilor: 

ei, legea rurală părea că urmărește, pe lângă scopul 

cel.mai apropiat al unei: reforme economice, acel mai 

înalt -al unei :reforme „sociale, şi . politice, că ţinteşte 

„într un cuvânt la creearea unui popor. acolo unde 

_ până atunci nu fusese: decât o turmă inertă. de. mun- 

„.cifori. Pentru ca legea rurală 'să fi putut avea însă 

această . înrâurire . binefăcătoare, ce 'eram în. drept a. 

aştepta dela dânsa, ar fi trebuit ca, odată cu ridicarea .. . ,- 

tutelei economice, în care până atunci frăise cea mai 

"mare parte - a. populaţiei noastre, să introducem un 

sistem administrativ şi financiar, menit a. completa - 

emanciparea claselor : de jos. Nu destul că am ridicat . Si 
sarcinile ce apăsâu populaţia din partea claselor pri- 
vileşiate, trebuia să ne'nsrijim ca ele să fie scutite : 

până la consolidarea. lor economică şi :morală,: de 
apăsarea mea .srea,-pe care .o poate . aduce! însuși - 
sfațul asupra - acestor. clase. In loc însă de a le per-. 

. . 3 - . . . ue. . . | . 

mife printr'o reformă administrativă şi mai ales fi-. : 
nanciară de a: căpăta simţul de sine, independența. 
"economică; pentru care legea. rurală. nu dăduse prin 

înlăturarea, piedicei principale decât. putinfa negativă, . 
reformatorii noştri, anticipând asupra efectelor - re-: 

. . B . . 
' : Ni
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formei, scontând „oarecum. un! progres” posibil, dar 
încă nerealizat, s'a. srăbit a înlocui sarcinile, pe care 
le ridicase cu o mână, prin altele, adeseori;mai srele 

-şi mai vexaforii. Considerând pe plusarul nostru ca - 
un individ. înzestrat: deja, cu o responsabilitate eco- 
nomică şi socială deplină, “legiuitorul s'a grăbit .pe 

” deoparte a înlătura! toafe măsurile tutelare cu care 
administrația veche căuta a apăra pe clasa cea mai, 
puţin desvoltată, fie. de influenţele dușmane ale na- 
-“turii, fie de o exploatare prea mare prin clasele aşă - 
numite culte; iar pe de. alta: a trage din ea tot venitul. 
“financiar, de. care avea nevoie pentru inaugurarea 
sistemului: de civilizație aparentă. şi iluzorie, de care 

erau pătrunse! spiritele claselor dominante. 
Prin putinţa dată nouilor propriefări de a împărți. 

în, nesfârşit moşiile lor, legiuitorul a nimicit dela în-, 

„.ceput speranţa constituirii unei clase, numeroase şi 
“prospere de proprietari mici, acest stâlp al oricărei! 

„Țări asricole. Prin: introducerea” simultană - cu legeâ 

rurală a unui şir de reforme administrative, care în 
„starea actuală a populaţiei sunt lipsite de orice sens, 

care! însă sunt cu atât mai costisitoare, cu: cât nu au 

“mici un folos imediat şi practic, legiuitorul pare că a 
voit să reducă la sfarca de prolefariat agricol acea - 
„populaţie, pe care de. abia slasul. său puternic. o fre- 

„zise 'din neantul moral. Introducând . o orsanizafie 
administrativă și judeţeană fabricată în cursul a vreo 
câteva luni după- calupul unor legislații menife de a 
-zegula viața. unor popoare cu mult mai înaintate. şi 

"mai cu seamă industriale, el a răpit poporului nosfri 

| “putinţa chiar de a organiza şi 'desvolta pe nouile baze 

economice, ce le creease. Şfergând rudimentele exis- 

a. PR i „3
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tente de organizație comunală pentru: a le înlocui cu 
legea actuală, al .cărei defect cel mai mic este, că | 
presupune dela înfreașa populaţie ştiinţa de. carte. pe: : 
„care de abia o! aveau cei ce făcuseră legile, el nu a. 

“făcut alta : decât a transmuta stăpânirea de fapt. din. 
mâna proprietăţii mări teritoriale, în-mâna unei noui. 

”: clase amfibie de scribi, care sfrăină cu desăvârșire de . 
„interesele administraţilor lor, nepăsătoare. pentru  ori-- 
"ce: desvoltare a populaţiei, nu vedea în: numărul cel. : 
"mare al foştilor. clăcaşi. decât o maferie. de impus pen- . 
tru dări publice şi private. Aducând în exercițiul stă-. 

"pânirii ei, foată asprimea, pentru-a. nu zice cruzimea... 
omului care singur a suferit până atunci, însâmfată, 
de imporfanfa pe care şi-o vedea câştisafă în, "stat, 

fără ca pentru căpătarea acelei importanţe. să fi lucrat. 
-- sau muncit. ceva, acea : :clasă de slujbaşi - publici, re--: 

zultată în mare parte din 'slujbaşii privaţi ai fostelor. 
„clase privilegiate, a fost darul: cel mai funest pe care: 
starea de lucruri sdrobifă a. trecutului l-a putut lăsa. . 

“generaţiilor actuale. Impreunând.: corupția foştilor sfă- . 
pâni:cu lipsa de cultură şi servilismul foştilor iobaşi,. 
acea: clasă nu a adus altă dorință nouă, alt mobil de 

„Viaţă în sociefafea română „decât scepticismul cel mai. : 
- perfect şi setea plăcerilor materiale. Lipsiţi de orice: 
tradiție istorică, de orice solidaritate de clasă ba chiar” o 

„de familie, aceşti. noui stăpâni ai României au fost: 
şi. sunt purtătorii cei imai cinici ai egoismului indivi-, 
dual, pentru care isbutirea practică e. totul, ideea. şi. 
principiul nimic. Incapabili de a înțelese în adevăratul. 
ei sens mișcarea, căreia au datorit „înălțarea lor re: 
pede, ei au întreprins introducerea. nouilor forme. de: : 
organizare nu atât într un spirit de creaţie, cât de E 

po ” : - . MR y NR
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- distrugere. Nepăsători pentru patimile. altora, ei au 
srămădit.asupra muncitorului, sub pretext de reforme 

"şi îmbunătăţiri, sarcini pe .care vechile 'clase privile- .-: 

 Siate s'ar fi sfiit-de a le. impune. dacă nu: din“ umani- 
„fate şi înţelepciune, . -cel puțin dintr” un.- simț intuitiv 

de. o. solidaritate. economică. Pretextând desvoltarea: 
individualifăţii. sfatului, ei au ştiut a-şi creea în buget 
"şi în numeroasele funcţii salariate mii de. 'sinecuri prin 
care să poată duce! o viaţă. lesnicioasă, fără vre-o: 
muncă simţitoare.. Pe „când însă această nouă clasă: 
'socială se forma şi prospera, adevăratul popor, pen- - 
tru a cărui ridicare, toate acele. reforme : fuseseră în-- 
treprinse, decădea din 'ce în ce mai mult. Impiedecat . 

în desvoltarea sa economică prin sarcinile ce nouii. 
“săi stăpâni îi impuneau sub. mii. „de forme diverse, - 
împins prin 'nouile legi organice ale. “statului, prin 

“noua legislaţie penală şi civilă într'o atmosferă vitală 
"nouă şi:neînfeleasă, văzând cum se, dărâmă una după 
alta toate tradiţiile, datinile. și obiceiurile sale, auzind: 
vorbind î în jurul său o limbă barbară şi pentru dânsul | 

! neînţeleasă, el începu. degrabă a-simți că reforma pe. 
“care-o salutase un moment cu. semne de bucurie, nu 
însemna pentru dânsul decât o schimbare de stăpâni. * 
“Supus acum arbifrarului unui „cârd de firani mici, 
cuprins în mrejele unei legislații pe care nu o înţe-: 
lege, unei organizaţii publice. formaliste şi prea com- 

, plicate pentru viața sa simplă, el.e dat fără nici o: 
_apărare în mâna exploatatorului său., Dela” momentul 
„când intră în lume până la cel mai fericit. când. o: 

părăseşte, cedând sub mii de forme produsul sudorii 

sale, clasei lacome - de: paraziți, care „se nutrește pe 

Ă corpul social, el păstrează abia ca: rezultat. al muncii. 

,



140. i 8, LOVINESOU - 

sale „seculare cu, ce' întâmpina trebuințele cele mai | 

neapărate ale existenţei. Dessustat. de .o muncă za- 

darnică şi fără folos, el. a început a: se osfeni de'a. 

__xidica pururea din nou piatra de Sisif a instituţiilor ”: 

„creeate pentru fericirea sa. 'Lăsându-se la nepăsarea și - 

la fatalismul raselor nefericiţe, el priveşte cu resem-. 

nare. cum trec anii, dela. care nu- mai speră nici un 

bine, care mai nu-i mai-pof aduce nici:un rău. Unealfă - 

fără voinţă şi fără. Sândire în mâna. unui adevărat 

proletariat, el până acum a avut cel-pufin meritul de 

"a păstra cu tenacifafea. tradițională a părinţilor săi 
datinile şi obiceiurile strămoşeşti. Atins deja. dar încă - 

- mu răsbătut din putreziciunea socială obştească, el este 
sinsurul element. dela care să putem spera. vre-odată 
în viitor” regenerarea simțului naţional.. Sa 

* Numai făcând .absfracţie de formele goale şi fără 
sens ale civilizației noastre superficiale, numai întor- 
cându-ne la isvorul primitiv şi nesecat al vieţii popu- 
lare, numai: studiind datinile şi. obiceiurile, ca şi limba 
poporului nostru de jos, clasele- culte ale, societății 

_române se vor putea înțelese pe ele înşile ca un ele- 
| ment propriu şi distins, ca un mădular neafârnat şi - 
necesar în lanţul. omenirii. Numai printr'un studiu . 
conştiincios al- naturii proprii poporului român, -ele * 

„Vor putea ajunse a da o formă nouă și orisinală 
ideilor generale importate. | 

Pe cât timp ne vom mărsini a rumega ideile - -şi 
cultura altor popoare nu vom fi în sfare a produce: 
nimic original pe tărâmul sândirii, nu vom. justifica 
prin urmare prin nimic pretenția de a forma un sSrup 
distins și autonom. în marea familie europeană. Până 
nu vom avea. 0 legislație română, o organizare - în
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stat şi « comună originală şi adaptată trebuinţelor noas- 
tre, până când nu vom avea o îsforie, o limbă,.o: 

_ştiinfă română, nu vom fi un popor, ci. cel mult o: 
expresie seosrafică expusă fluctuaţiilor zilnice, ames- -.. 
fecului fără sfârşit al vecinilor noştri. Soarta noastră . 
viitoare ca Srup politic, 'probabilitafea mai: mică sau 
mai mare de a ne menţine intacți în lupta pentru 

existență cu alte popoare nu va atârna nici de nu- 
mărul puștilor *Peabody. sau cu: ac, nici de acela al 

tunurilor Krupp, ce le'vom plăti cu sudoarea munci- 
torilor noştri. Ori câte: instrumente de acesfea vorm | 

avea; ele totuşi vor fi neîndestulătoare în comparație 
„cu numărul de care vor putea. dispune alte popoare. 
Acea probabilitate va atârna şi mai puţin încă de - 
relaţiile efemere de urbanifate şi bunăvoință plato- 

nică, ce le întrefinem cu alfe popoare. Scăparea noa- 
stră în lupta pentru existenţa exterioară va fi numai 

“în vigoarea sâmburelui vital al rasei noastre. Asupra. .- 

desvoltării acestei vitalităţi, asupra căutării,. descope- 
“ririi şi cultivării a fot ce poate fi orisinal în noi tre- 

„ “bue. să ne concentrăm. puterile intelectuale; desvăţân- . 
“ du-n& de a privi fara ca o tabula rasa deschisă fan- 
teziilor., noastre creatoare, renunțând la însâmfarea 

-care ne-a făcut să credem, că pentru a fi mari legis- 

latori, e destul de a 'transplanfa pe țărmul Dunării 

“puţinele idei ce. le-am cules cu multă osfeneală prin 

:: enciclopedii. şi “manuale de bacalaureat, trebue să ne 

dedăm a studia mai înainte de toate viaţa adevăratu- 

lui 'popor. Cercetând apoi toate instituţiile pe.care 

ni le-am dat cu afâta ușurință,/cu o. critică - aspră, A 

trebue să ne silim “a înlătura fot ceeace nu a putut 

prinde rădăcină pe pământul nostcu, a schimba şi. a 

i,
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«desvolta' într'un sens. original şi i adaptat cu gradul de. 
cultură . actual al „poporului, ceeace .va fi dovedit că 

- are vitalitate; a urmări şi a scoate la lumină mai. cu 

seamă tot ceeace rezultând din. trebuințele zilnice, 
din organizația naturală a. societății noastre, ar avea : : 
mai mult drept la existență decât nişte feorii abstracte 
și rău înţelese. Trebue să ne pătrundem înainte de: 
toate de 'conşființa că legile, care le facem, nu le 
facem pentru noi, ci pentru: mulțime şi introducând 
aparențele unei. civilizaţii perfecte, nu înşelăm “prin 

- „aceasfa pe nimeni, nici asupra: “culturii, nici asupra... 
puferii noastre; frebue întrun cuvânt să rupem! odată 
pentru tofdeauna cu minciuna perpetuă, pe care am --: 
introdus-o în toată viața ; „noastră. Numai privind lu 

"cerurile precum sunt, numai cercetând. în antecedentele 
istorice şi în drumul urmaf, cu sânge. rece şi fără 
pasiune cauzele stării actuale, numai înturnându-ne 
la observarea vnei juste proporții între felurile urmă- - 
rite şi mijloacele de care dispunem, vom intra într'o 
idesvoltare normală şi progresivă, „Apropierea .ce se 
face din ce în ce mai mult între noi şi lumea. civili 

- zată, face cu neputinţă consfruirea unei fări efemere 
şi .înşelătoare, menită, ca safele lui Potemkin, 'de a: 
induce străinăfatea în €roare,. Interesul ce-l vom 
inspira altor. popoare, simpatiile reale ce .ni le vom 
putea: câştisa, nu Vot mai atârna în xiitor - de ceeace Să 
vom părea, ci. numai de ceeace vom fi. - i 
După ce am ilustrat mijlocul social, în care sa 

“operat reforma cea “mai însemnată, destinată a ridica 
poporul nosfru agricol şi felul cum s'a făcut că acea- - 

7 ..
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stă! “reformă, falsificată prin mijlocul priri care a tre- 
"Duit: să treacă, deveni în mare parte iluzorie, revenim 
:spre. îndemnarea lectorului la temă formulată în în- 

_„ceputul desvoltării: îngrijirea. statului pentru popu- 
laţia 'sa. - 

Recapitulăm. Ingrijirea aceasta: cuprinde î în sine mai - 
toată acţiunea stafului.. Orice măsură emanată dela 
„acesfa are întrun mod mai direct ! sau:mai indirect. - 
o influență oarecare asupra stării populaţiei. Dar fă- 

„cându-se abstracție dela. puncte mai puțin importante, 
am putut subevalua acţiunea lui relativă la desvolta- 
„rea „populaţiei sub trei puncfe 'de' vedere. generale: 
1) măsuri relative' la sporirea fizică a populaţiei; 2) 

măsuri relative la desvolfarea lui. economică; 3). mă-" 

-suri pentru „desvoltarea intelectuală. 
„De considerăm sfarea lucrurilor dela noi sub' întâiul 

purict de vedere, suntem. înainfe de toate. loviți de 

“un fâpf, care deşi nu este încă bine 'consfafat, totuşi 

:'după puţinele dafe care până acum au străbătut în - 
„publicitate, pare a fi adevărat şi care este menit a 
"inspira celor ce se: sândese la viitorul nostru, feme- 
rile cele mai srele. Voim a vorbi de sfasnarea. popu- 
Jafiei în privința desvoltării sale numerice. Deşi un 
„recensământ al” populaţiei noastre nu s'a făcut dela 
„59 încoace, fotuşi comparaţia registrelor stării 'civile . 

a: arăfat prin multe localităţi o preponderanţă a ca- 
-zurilor “de moarte” asupra- acelor. de naştere. Acest, - 
fapt 'stafistic- e cu afât mai îngrozitor, cu câf se pre- 

"“zintă într'o.. țară, unde populația fiind .rară şi condi- 
“iile primordiale de. existență destul: de lesnicioase, 
„după regula generală ar trebui să ne aşteptăm la un 

„Spor repede şi continuu al numărului lociiiforilor, 

>
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Ea este pentru cine tie -a înțelege sensul datelor - 
statistice, * cea mai tristă ilustrație a. stării noastre, 

"Acest fapt e, credem, de atribuit pe lângă neînsriji- 
-zea atât de lăfită în privința sanitară a populațiilor 

a noastre de jos, pe lângă insalubritatea bine cunoscută 
a unui mare număr de. județe, în care frisurile domi-, 
nante în foți anii decimează “şi: slăbesc populaţia mai. -: 
ales în, vârsta ei fragedă, mai cu. seamă unui sistem 

| administrativ, care în anii din -urmă a Srămădit sar- 
cini peste sarcini pe. populația de jos şi a condamnat. - 

într'o fară atât de mănoasă, pe o parte a muncitori- 
lor .ei la o. existenţă plină de lipsuri şi de: nevoi de., 
tot soiul. . Se 

| Greutățile. ce nouă noastră legislaţie civilă implică. 
“în formalismuly ei pentru. contractarea căsătoriilor în-. 
tre oamenii din popor, Sreufatea "ce: rezultă pentru. 
mulți dintre ei. în legile noastre militare, trebue 'şi 

"ele să aibă o influență: neobservată încă în destul în. 
privința sporului numeric al populaţiei. Cel mai îmi 
portfant obstacol însă este înfr'o fară agricolă . ca a: 

„noasfră, sreutatea : pentru însurăței - de a-şi creea o 
poziţie. satisfăcătoare. Prin lesea rurală s'a mărginit. 
în adevăr câtimea pământului pus la dispoziţia făra- 

„nilor. noştri. Orsanizarea noastră agricolă întreasă, 
excluzând în cele mai multe cazuri putinţa .penfru. 
munciforul agricol însurat în urma acelei leşi, de a 
deveni altfel proprietar al unei: mici părticele de pă- .. 
mânt decât prin împărțirea țarinei părinteşti, şi acea- - 
stă împărțire fiind mărginită prin exisuitatea locuri- 

„ lor pe pământ dafe primițiv prin legea rurală, nu mai. 
„puţin decât prin modul exfensiv al. culturii noastre, 
e vederat că în această; iîmprejurare va: zace. o pie- . 

N
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„decă: din ce în ce mai mare la desvoltarea numerică 
„a populaţiei. Statul, care prin secularizarea moşiilor 
_mânăsfireşti a. devenit propriefar a poate: a patra 

parte din întregul: feritor al ţării, ar putea printrun . 
mod. mai raţional de vânzare al latifundiilor sale, dacă, 
nu. înlătura cu desăvârșire, dar cel puţin scade cu' 
“mult această piedecă. In loc de a desface în bloc 

_.acele latifundii, ar fi, credem mai nimerit dacă statul 
” le-ar parcela. Greutatea. mai mare ce ar rezulta. pen- 

tru- el din acest mod de desfacere ar fi mai: mult 

„ decât” compensată: prin preţul 'mai avantajos care l-ar 
"obține şi mai ales prin influenţa sâlutară ce ar avea 
asupra întreşei. vieţi naţionale,. constituirea :unui nu- 

„măr însemnat de mici proprietari prosperi. 

“Această influență a măsurilor economice ale statu- Ş 
ui asupra populației devine şi. mai simțitoare, dacă . 

_fintim- privirile noastre asupra: sistemului de impozite 

ce-l avem. Am zis mai.sus că pentru ca legea rurală 
să poată avea toată influenţa binefăcătoare, ce o pu- 

„tem aștepta dela ea, ar fi frebuiț să meargă paralel 
cu dânsa o dispovorare economică a claselor de jos, . 

„care să le permită consolidarea nouii exisfenţe ce le-a 

fost: creeat. In statul nostru regulamentar, toate sar-. 
cinile noastre publice 'zăceau în principiu “numai pe. 

„clasele: inferioare ale sociefăţii. Populaţia întreagă | 

„părea despărțită în două tabere inesale, din care una 

'avea numai drepturi, cealaltă numai îndatoriri. Dacă .. 
cu foată moristruozitatea acestei stări de lucruri, popu-. 

„“laţia rurală a putut-o, suferi, ba a putut chiar a se; 

desvolfa- în aparență mai bine decât sub 'resimul li- 

bertăţilor inaugurate dela 59. încoace, secretul acestei 

anomalii aparente îl vom găsi în exiguitatea sarcini- 

Ra
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lor: publice de. sub acel. regim. Statul patriarhal şi 

: semifeudal! al regulamentului, fiind în mare parte cal- . 

culat. numâi pentru trebuințele. clasei „dominanfe, ' ex- 

cludea: a priori din: sfera sa cele: mai multe: țeluri şi 

“prin urmare şi cele mai grele sarcini ale sfatului mo- 

dern.. Tradițiile şi moravurile impuneau pe de. altă -- 

parte până la un srad oarecare şi înfr'un. mod indi-.- - 

rect, clasei dominante! îndeplinirea : unui. număr de .. 

servicii, pe care în sfatul modern le îndeplinesc func- 

' fionari salariaţi. Aparatul administrativ modern a fre- 

buit prin urmare să devie neapărat mai oneros decât 

„cel vechi. Prin" întinderea pripifă a acestui aparat s'a 

„sporit într'un' mod înspăimântător. numărul persoane- 

lor care, în loc de a-și câștisa. existența printr o mun- 

că. producfivă,' frăesc din salariile .ce: primesc - dela 

Ni
 

stat, judeţe: sau comune. Precum şi gospodăriile : noas- . 
N „tre private, mulțimea servitorilor pe care am moşte- 

„nit-o prin. starea: organizaţiei patriarhale anferioare,:a 

devenit un 'soi: de plasă, care absoarbe cea.mai: mare 

parte. a “veniturilor. individuale, fără .vre- o compen- 

saţie: echivalentă prin „serviciile. ce le aduc, aşa în. 

" economia: gerierală a poporului, : funcţionarii de. fof.: 
. soiul. au devenit. o .plaşsă cu atât mai serioasă, cu cât 

- din cauza unei pregătiri neîndestulătoare “pentru func- | 
ţiile ce sunt chemafi a îndeplini, prin . schimbările 
„perpetue la care. sunt supuşi, serviciile lor sunt în 

mare; parte mai “mult decât problematice. . 
Disproporţia între, țelul . urmărit şi mijloacele dis- 

ponibile e o'altă cauză din care: o mare -parfe din 

acesfe funcțiuni devine inutilă. : Neputându-se, - din - 
cauza 'insuticienfei . mijloacelor disponibile, - sau din 
cauza stării „senerale de. cultură intelectuală - şi - eco- 

N .. 4 x “A -
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nomică. obținea, de pe acum. -un rezultat. de O; însem-. 
„năfate. oarecare, . lucrul unei mari părți a: administrației . 
“noastre e cu- desăvârşire iluzoriu; şi dacă acest apa- 
“rat inutil şi stricăcios. se menţine .cu toată conştiinţa, 
generală : despre : netrebnicia . lui, nu -avem. a. atribui, 
această decât: „dificultății ce întâmpină statul: de a 
se întoarce. înapoi pe o cale, fie ea chiar sreșită, Şi. - 

interesului ce 'au clasele dominante a menţine 0 stare! 
: de lucruri atât de favorabilă indolenței lor: Pe când 
“însă statul sporea. fără nici un soi de chibzuire sarci- 
„nile „publice, el neslija dea le face cel puțin. tolera- 

- bile printr'o repartiție mai justă, mai conformă cu 

” principiile economice.. Indus în eroare. de o teorie 
superficială, el crezu că este destul: de a supune no- 

„- minal pe toți cetățenii săi la aceleaşi impozite penfru. - 

_a se apropia de felul oricărei legislații financiare ra- 
ționale, adică: de esalitafea impozitelor. El pierdu cu 
desăvârşire din vedere împrejurarea că această ega- 

litafe consistă în proporționalitatea . impozitului cu 
venitul liber, adică cu aceea a venitului fiecăruia, care - 

„după îndestularea trebuințelor neapărafe traiului său 
şi. reproducţia capitalului întrebuințat, îi. rămâne dis- 

-ponibil. El pierdu. fot atât din vedere tendința şi, posi- 
„bilifatea pentru. “clasele “economice ;mai „puternice de 
-a prăvăli sarcina impozitelor pe. clasele inferioare: 
Pentru a ne convinge de acest adevăr, nu avem de-.: 

cât a considera chipul cum s'a aplicat principiul ega-. 
lităţii impozitelor. la noi. Cel dintâi pas a fost supu-. | 
nerea la darea capitafiunii a claselor până atunci pri- 

 vilegiate.. Acest impozit, care formează şi astăzi partea | 

"- sea mai, productivă . a bugetului nostru .e însă de mult - 
condamnat. de ştiinţa economică şi întinderea lui asu- 

- . - . 7 -
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pia” întregii populații nu a putut fi nici o uşurare 

"pentru, clasele de jos asupra cărora câtimea' greutății 

ce le apăsa a rămas tot aceeaşi. Această câtime încă 
“ . a A . . Aa i . : . 

s'a sporit într'un “mod însemnat prin noua orsani- 

„zare -judeţeană şi comunală. Acest: orsanism fiind fi- 

reşte avizat a se susține printr'un mod analog cu acela 

prin care se susfine statul, au săsit şi ele în zecimile - 

**- -adiționale asupra impozitelor directe şi prin urmare 

“asupra principalului din aceste impozite, adică asupra 

capitaţiei, sirisurul mijloc de a menţine bugetele lor 

- pururea ameninfate prin susturile inovatoare a legis- 

o 'sporire de sarcini cu atât mai simţitoare, cu cât o 

mare parte din serviciile pentru care, se crease, erau 

"numai nişte servicii, pe care înainte le îndeplinea.- 

statul, sau a căror utilitate. locală este mai mult. de- 

cât îndoelnică. Averea mobiliară, acest factor "care 

tinde a deveni din ce în ce mai însemnat în desvolta- 

rea noastră, e mai scutită de orice impozit, iar o mate 

parte din trebuinţele publice precum cheltuiala pen- 

tru căile de comunicaţie, pentru o parte din serviciul 

militar, pentru paza holdelor, se acopăr prin prestații 

în natură, care fiind bazate pe aceeaşi repartiție 'ato- 

mistică şi neproporțională” ca darea. capitaţiei, pre- 

_zintă aceleaşi neajunsuri ba. chiar neajunsuri mai mari 

însă, dacă-ținem seama de ușurința cu care o parte. 

din populaţie şi. tocmai cea mai puternică -se sus- 

“trage dela aceste sarcini. Taxele de 'fof soiul: intro- 

duse pentru mii de servicii, care înainfe;nu exisfau 
sau erau gratuite, lovesc deopotrivă întrun.mod mai 
apăsător tocmâi clasele inferioare ăle populaţiei. In 
adevăr, nu putem considera fără un sentiment de în- 

latorilor noştri, întrun echilibru oarecare... De acolo - :
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grozire. coloanele jurnalului nostru oficial. care mai 
ales . sub formă de dări ' comunale conţine mai pe 
toată ziua sporiri de sarcini; şi când: considerăm sco- 
purile efemere şi luxoase, pentru care se crează aceste | 
dări, trebue să zicem, că la starea actuală, departe de 
a fi ajuns la o esalifate înaintea impozitului, ne de- 
părtăm din ce în ce mai mult de acest postulat al 
raţiunii. Pentru a' procura “micilor. populaţii din fâr- - 
Suri înlesnirile cosfisifoare ale civilizației, pentru a ; 
creea câteva srădini : “publice, a pava câfeva sfrăzi, 
pentru a înființa o' rețea de căi, pe: care dacă ar fi . 
sata, nu am avea ce transporta, pentru a “hrăni Pro”. 

fesori fără şcolari şi ofițeri fără soldați, sfatul român 
seacă însăși măduva naţiunii, . irosind în 'cheltueli de 
lux, ceeace deabia ar ajunge pentru acoperirea tre-: 
“buinţelor vitale. Disproporţia ce există în toate Sos-! 

podăriile noastre privafe în privința veniturilor şi a 
- cheltuelilor necesare, neproductive şi. sterile, o ve- 
dem: reprodusă ' în gospodăria publică. într'un mod 
mai înspăimântător. Da , 

Pe. lânsă efectele dezastroase, ce. acest sisfem le 
produce pe tărâmul curat economic, avem a înregisfra - 

- nişte efecte morale tot afât de srave. Precum felul 
. fiecărui membru al 'claselor desmoștenite. în resimul 
_cel vechi era de a obține. o boerie oarecare, pentru: 

“a se scuti prin aceasfa de sarcina ce-l apăsa, aşa sub 
resimul nou: “tendința cultivatorului. a devenit de a: 
face din fiul său un oaspe la masa cea mare a buse- 

cuz ziceau părinții noştri, ştie doue buche; nu are altă 

tendinţă decât. de a deveni, funcţionar. Asediind de 

tului. - Părăsind carierele productive, oricare om care, : 

dimineaţă şi. până seara. uşa puternicilor zilei, „dela.
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Ministru: şi până la 'subprefect, 0 populaţie” întreagă 
” de postulanți flămânzi” pierde în infrisi şi stăruințe . 

un: timp: şi: O' inteligență, pe care. le-ar: putea ufiliza 
„în alte întreprinderi întrun mod: fructifer pentru eco- : 
-nomia. naţională. Satisfacţia, ce pentru o mare parte 
din: aceşti oameni: e lesafă cu. ocuparea unei func- - 

“ fiuni publice; finde a deveni o boală naţională, nu mai”. 

+ puțin decât degradarea” caracterului individual, ce e! 
' rezultatul firesc al meseriei de postulant. E într'ade- 
“văr de temut, că dacă : nu se va pune în curând. o sta- 

“vilă acestei "tendințe generale, vom ajunge o avea o 
-- populaţie compusă numai de impiesaţi şi. că vom rea- 

- liza pe această cale inusifată aspiraţiile de egalizare n 
„ale' sociefăfii noastre moderne. - 

Avem, în sfârşit.a'cercefa, care este progresul" rsa-. 
lizat. pe. tărâmul: învăţământului. Importanţa acestei 

părți a desvoltării naţionale a fost. şi este viu sim- - - 
țită de toţi acei ce se ocupă cu afacerile publice: şi 
de comparăm starea actuală cu cea de- acum. 20, de 
ani, trebue să convenim. că, bunele intenţii şi jertiele 
„din partea sfatului şi a particularilor nu au lipsit pen- . . 
“tru a ridica nivelul intelectual al naţiunii. Trebue să 
convenim că acest nivel e astăzi ceva. mai înalt, că un 

- progres: oarecare s'a. „realizat prin urmare în această 
"privință. - 
Un studiu: mai. adâiic "totuşi, ne sa arăta şi aici 

_ aceeaşi lipsă - de; claritate asupra :felului de: urmărit, 
" aceeaşi irosire a puterilor. vii, e care le-am întâm- - 

« 

“pinat pe - celelalte tărâmuri ale. vieţii: publice. Cel 
-dinfâi simptom pe 'care-l observăm și care trebue să. 
„ne pună pe sânduri,: esfe: lipsa. de. orice mişcare ştiin- - 

„titică Dacă masa celor știute : a “sporit, : aceasfa. avem,
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mai. puţin a o datori 'unui lucru propriu, unei silințe” . 
orisinale a intelectului naţional, decât. unei educaţii- 
mai ' îngrijite. Generaţia actuală, . fiind pusă mai. de. 
“timpuriu şi mai. des în confact cu civilizația euro- 

peană, nu a pufut decât să primească o “câtime. mai. 

mare de materie ştiinţifică. Această primire însă, de- 
parte -de a. fi: avut asupra desvoltării intelectului na-. 
fional'. o: înrâurire salufară, a. servit putem. zice, în : . 

mare parte mai -mult a-l opri în desvoltarea. sa. In- 

lesnind putinţa de a înlocui prin fraze sata, prin teo- 
reme enciclopedice .şi superficiale -munca propriei 

"sândiri, ba -chiar „până şi dorința-de a afla adevărul, 
ne-a introdus” în societafea noastră acea. superficiali- 
tate, acea: suficiență intelectuală, acea “beţie de cu- .. . 
'vinte, care e afât de caracteristică “pentru sfarea noa- 

„.stră.. Această educaţie a mai avut răul efect de-a des-.. 

1, 

părți clasele culte 'ale societăţii 'din frageda lor co- 
pilărie de tulpina. vieţii naționale, de-a transfera toc- 

mai : partea - aceea a populaţiei, care prin poziția şi 

anfecedentele sale « e mai accesibilă adevăratei culturi, .. 
întrun mijloc cu totul străin şi aceasta focmai înfr'o | 

„vârstă în care mulțumită impresionabilității mai mari - 
ce posedă,: omul adună acel fond de impresii, care: 

„devine: determinant pentru înfreaga viaţă. - ; 

Dacă în: generaţia trecută desnaționalizarea claselor 

„superioare “apărea ca un fenomen social izolat, asis- 

„tăm astăzi la spectacolul curios al unui întreg popor, . 
care nu are nimic.mai srabnic de făcut, decât de a. 

condamna, de a renesa fot trecutul său istoric, de a 

schimba precum părinţii au schimbat şlicul și antereul 
| “cu. pălăria şi. surtucul, toată legislaţia, foate mMoravu-.. 

rile toată. viaţa într'un' cuvânt, a poporului, Pătrunsă 

po
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de propriă sa importanţă, această genetaţie,. c cu foate | 

decepfțiile: pe -care: ar fi. trebuit să le aibe, nu-se în- 

-doeşte de nimic, precum nu respectă nimic. După 

ce-a dărâmat credința părintească, şi aceasta nu din- 
trun scepticism filozofic 'sau fiindcă un studiu pă-: 
trunzător al marilor probleme i-a arătat insuficienfa 
tendințelor: teolosice pentru a săsi și explica ade- 
vărul, ci din simplă fanfaronadă şi pentru a-și da 
sie însuși o dovadă despre adâncimea ei. intelectuală, 
a întreprins cu aceeaşi “uşurinţă dărâmarea tuturor 

instituțiilor sociale şi de stat. Sisură că a câştisat în. 
câțiva ani universifari cheia cu care se desleagă foafe 

„ problemele cele mai încurcafe ale vieţii, ea a aplicat. 
teoriile abstracte. ale. culturii sale enciclopedice cu: 
acel fanafism teribil, care caracterizează toate -con- -. 
vingerile. proiunde.. Considerând restul populaţiei ca. 
un corp inerf, ea nu sa sfiit de a: se sluji de el ca 
de 'un obiect de experimentaţie socială și politică. 
Isvoarele dela care îşi culesese puțina : ştiinţă fiind 
variate şi diverse, această experimentare nu a avut * 
nici măcar folosul. de a, fi făcută înfr'un sens. sisfe- 

_matic. Ambiţia de aufor, cea mai mare şi mai îr€-, - 
mediabilă din toate, făcând pe fiecare. din doctorii 
noştri sociali a susfine sus. și fare reţeta. sa. pentru | 
“fericirea poporului român, am văzut. “enunfându-se . 
lânsă olaltă teoremele cele mai confrazicătoare, care 

„toate pot fi exce lente î în principiu, dar au numai mica 
. Sreşeală de a nu se potrivi la starea noastră. Pe:când : 
unul vedea în desfăşurarea nemărginită: a individuali- - 
„făţii sinsurul panaceu, altul găsea. numai în în spiritul 
„de autoritate, 'salvarea poporului român.., Pe când unii 
„ne > recomandau cu fot „dinadinsul' Statele-Unite din 

7 ' a. 
a
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America drept model de urmat, “alţii - voiau fot aşă 
de dinadins a ne duce înapoi la starea primitivă -a 
strămoşilor noștri de acum optsprezece secole. Pe 
„când unii ne cântau franțuzeşte refrenul de libertate, | 
'esalifate şi frăţie, alții ne spuneau nemţește- că nu-. : 
mai prin solidarifatea umanitară, poporul: român îşi . 
va .câştisa ransul între celelalte popoare „civilizate. . 
Puţinii, destul. de fericiți pentru a şti ceva enslezeşte, 
ne aduceau din-parlamentul britanic teorii sata, pilde 
neîndoelnice de urmaf. Unii, mulțumită culturii lor - 
clasice, vorbeau şi. se asifau deja ca şi cum ar fi ] pe 

malurile Tibrului dictând urbi ef orbi, şi nu pe ma- 
lurile Istrului, apărându-ne! abia existența în contra 

. înăbuşirilor din afară de. fot -soiul.- Sa 
Ce mirare, că în acest haos de idei şi tendinţe. cori- 

„tradictorii, orice sens pentru adevăratul progres de 
“realizat pare a fi dispărut? Pe când în şcolile noastre E 

„de, mijloc şi superioare, limba națională nici nu mai - 
formează obiectul vreunui curs, o academie. compusă 
din somitățile literare se silește printrun "dicționar 
al limbii, a consemna pentru generaţiile viitoare faptul 
straniu dar înteresant, că Românii pe la sfârșitul seco- 
„lului. al 19-lea nu ştiau româneşte. | Pe când: între- 
ținem 'cu grele sarcini numeroase catedre de litera- 
tură, isvorul poeziei naţionale care acum 30 de ani în- 
cepuse - a curge afât de viu, a secaf aproape cu de- 

săvârşire,. Pe: când avem 0 şcoală de bele:arfe şi o i 

artă patronată de stat, ale cărei producţii le-am văzut 

la 'expoziția din: Viena (din nenorocire ascunse după 

clăile de.srâu) puţinele monumenfe! istorice, care au 

“o însemnătate estetică oarecare, cad în ruină. Pe când” 

avem catedre de, logică, până și bunul simţ, această 
„ . . :
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calitate. tradiţională a poporului român, începe: : parcă - 

a-dispare.. |. - - 
“Statul, în loc de a combate şi stăvili aceste: tendințe 

eronafe, a fost putem - zice instişatorul şi apărătorul 
lor cel mai puternic. Deschizând. prin “ creearea de 

„posturi noui, "penfru care. lipseau încă oamenii, sloatei. 
„numeroase .a semidocților, „perspectiva unei cariere. .: 

lesnicioașe; încurajând. printr'un . sistem de stipendii- 

distribuite fără principiu şi fără vreo scrutare con- 

şfiincioasă a. capacităților, tendința înstrăinării . ju- 
nimii. noastre; lăfind "prin maniera sa de a ocupa 

'- posturile, ideea că un: brevet de doctor sau licenţiat 
„dela vreo universitate oarecare esfe şi un brevet de 
“capacitate absolută, el a contribuit întrun mod pu- 
"ter nic a lăţi şi a întemeia acea superficialitate sene- 

rală, acea suficiență pe care am.arăfat-o mai sus ca: 

nişte semne caracteristice ale generaţiei noastre..Che- . 
mând la posturile. cele. mai înalte şi mai srele ale. sfa- 
tului fineri abia eşiţi. de pe băncile şcoalei, el a. nutrit: 
acea uşurinţă cu care se atacă la noi problemele :cele 
mai srele. Creând catedre pentru care nu avea.pro- 
fesori şi academii pentru care nu. avea învăţaţi, el a 

- discreditat. ştiinţa şi a făcut ceeace 'e. menit pentru 
aflarea absolută şi necondiționată a 'adevărului,. un 
simbol al minciunii. Tolerând ca învățătorii poporu- 
lui. să considere postul lor ca un fel de sinecură care, 
să le permită urmărirea scopurilor lor politice, ela . 
infrodus până şi, în şcoli acel spirit de nedisciplină, 

„acele tendinţe ' individualiste 'care.: formează . otrava 

„vieţii. noastre- publice. Infinzând şi pe acest fărâm ac- 
fiunea sa peste limita mijloacelor. disponibile, uitând 
şi. aici ca peste tot locul, salutarul .percepf: „non
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multa, sed mutari «l a, creeat un aparat: cu: totul 

impropriu la serviciul „penfru care e - destinat. Pe 

"când. catedrele universitare nu' sunt mult mai mult 
decât niște sinecure bine remunerațe şi acordate unor 

oameni, ale căror ocupații variază în politică, şi socie- 
tate nu le lasă nici timpul necesar: pentru o ocupaţie: 
'ştiinfifică, la un: număr de licee şi gimnazii se pregă- . .. 

- feşte. după 9.rufină câştisafă . și fără vre-un interes _ 

mai adânc pentru. ştiinţele învățate . o generație: care n 
"după un bacalaureat trecut:cu mai. multă -ori mai 
puţină 'uşurință, e menită a umple cancelariile publice 
sau. ca stipendişti ai statului cafenelele şi locurile de: 

" petrecere: din. centrele cele mari din străinăfafe. Lip-. 
sifi de orice. control, pierduţi în' noianul desfătărilor 

uşoare, aceşti juni, după .ce au risipit cea mai mare: 

parte a capitalului sănătății şi delicateţii lor morale, 

se silesc către finitul anilor: reglementari. a. câştisa 

un srad academic oarecare şi prin el. „pita lui 

'. Vodă“ fradițională; iar cei mai înțelepfi, îmbrățişând. 

cariera liberă de avocat, găsesc un mijloc mai lucrativ 

“şi mai Tecund de a frăi din. fondul comun de mizerie 

socială. o 

„Cât pențru lucrul real şi * tehnic,” întrucât nu ne | 

putem trece cu totul de el, avem în „prisosul şi ade- 

. seori în- lepădarea claselor culte. din străinătate, un”. 

tărâm de recrufare cu “atât mai: comod. cu cât dintr'un 

“spirit de liberalitate strămoşesc, Românul nu a dis 

putat. şi invidiat decât concetățenilor săi remunera- - 

- țiile splendide... Da Za N 
N - . hi .. = 1! 

, . . - - .
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Dacă, părăsind tărâmul ilustraţiilor de detaliu, cău- 

tăm “să rezumăm. oarecum întrun tablou Seneral sta- 

rea actuală a societăţii noastre, faţă cu ideea prosre- 

sului, suntem .pătrunşi de dureroasa observaţie, că 

„în cea mai mare parte poporul român s'a hrănit. până 

acum şi se „hrănește încă 'cu iluzii. Luând mai în 
toate, forma soală pentru fond, el şi-a” construit 'sie 
însuşi o casă splendidă în aparență, dar fondată pe . 

nisip; el a făcut ca acei copii care smulsând flori 
variate şi frumoase şi punându-le fără rădăcină în- 
run strat de nisip, Sândesc că au plantat o grădină 

trainică. Reforma începută nu de mult de o. generaţie 

care în.mare parte trăeşte încă,. apare deja ca efe- 

-meră. Frazele mari, - dosmele politice şi sociale, în- 

vocate cu “afât entuziasm după ce au dovedit nepu- 

„tința lor, zac dispreţuite, In, locul aspirațiilor exaltate, ' 

în locul unui simţ: de sine însuși prea mare, se lă- 

ţeşte din ce în ce mai mult o lipsă de inimoşie, ! un 

scepticism şi un indiferentism obştesc, şi mai funest 

încă. Depărtându-se cu dessust dela jucărica _refor- 
melor improvizate, individul îşi concentrează din ce 
în ce mai mult acțiunea „asupra. câșfisului material, 
fără nici "un. scrupul asupra isvorului acestui câștig. 
Fără srije pentru generaţiile viitoare, precum. fără 
respect pentru cele trecute, Românul de azi nu, se 

„vede în: egoismul său decât pe sine însuşi, pasiunile 
şi. aspiraţiile sale . copilăreşti mici. Ideea 'de abne- 
Sație, -de sacrificiu au: lipsit pare cu fotul nu numai 

din viața noâstră. publică,;. dar şi 'din cea privată; Di- 
N
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“soluţia constantă şi progresivă a familiei e rezultatul UL 
acesfei disparifii a spiritului de abneşare. E 

„De. voim a ne da'seama de cauza acestui.rău, vom: 
trebui a ne întoarce înapoi la starea de lucruri anteri- 
oară dela noi şi a căuta. oarecum sensul marei mişcări, . 

ai cărei: martori am fost în anii din; “urmă. Societatea. 
română regsulamentară şi mai mult încă cea anterioară. 
regulamentului, era o societate bazată esențialmente pe. . 
divergență: de clase; -de propriefafe feriforială. Acest 
„aparat patriarhal şi. simplu putuse îndestula  trebuin- 
„fele poporului, pe cât timp acesta nu era pus în con- 
fact cu forme--de :orsanizare mai înalte şi pe cât; 
fimp. necesifafea apărării farinei. strămoşeşti dădea. 

acestei organizări un sens polific mai înalt. In timpu- 
“zile „vechi, în adevăr, ca şi în întreaga societate a. 

veacului de mijloc, privilegiile claselor superioare erau 
compensate şi cumpănite prin serviciile personale ce: 
membrii lor aduceau comunităţii, fie ca. osfaşi, fie” 
ca judecători. Din momentul însă când, prin defa- 
voarea împrejurărilor exterioare, clasa privilegiată în-. 

ceta de a fi o clasă militară, privilegiile de care ea se: 
bucura începură de a lipsi de o justă compensație. 
Statul fiind înainfe de toate bazat pe abnegaţia vo- 
lunfară sau silită a fiecărui individ în favoarea perso- 
nalităţii de un ordin mai înalt.pe care-l reprezintă, ele- 
mentul esenţial: în el este daforia,-iar drepturile unor 

- clase. sau 'unor.-indivizi nu sunt decât consecința da- 
toriilor. ce le sunt impuse. Din momentul: dar din 

care, prinfr'o “schimbare ! de fapt â împrejurărilor, 
acest echilibru e "perturbat şi rămân drepturi care nu 
mai ;sunt bazate pe nici o îndatorire,. ordinea politică. . 

Y 
“e supusă, fie: unei perturbări violențe, fie unei îmbol- :
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năviri- prosresânde. Această boală, care: caracterizează 
foată. epoca de: tranziţie între. sfatul feudal al veacului 
de mijloc şi :statul modern a: fost menţinută la noi 
mai -mult decât oriunde din. cauza. unor împrejurări 

„istorice. Drepturile publice fiind concentrate în rnâna - 
„mădularelor unui mic .număr..de familii, acesta se de- 
prinsese din ce în ce mai mult a considera statul: ca: 
lucrul lor. Despărţind din ce în ce mai mult intere- 

„sele lor de acelea ale masei poporului, ele nu vedeau 
în “acesta decât o maăterie de exploafat în sensul unor 

“interese cu totul 'private. Precum administraţia. pu- 
 blică nu se deosebea: mult de acea a.marilor moşii, .. 
. asemenea justiția exista. în: realitate numai pentru 
inembrii acelei clase. privilegiate. E destul ca să des- 

- chidem - vechea noasfră legislaţie penală; ba chiar 'şi 
cea civilă, pentru a săsi îri monstruoasele diferențe - 

„ce ea tăcea între evshenişti și “proşti; dovada cea mai 
„_ palpabilă a acestui. adevăr; şi de ne vom reaminfi 
„Practica administrativă şi :judefeană de toafe zilele, . 
vom vedea că interpretarea. zilnică a acelor legi şi. 

" arbitrarul suvernamental al clasei dominanfe  exage- 
rau încă 'tendinfa dispozițiilor legale. . :.. - Da 
_În.0 aşa stare. de lucruri simțul de. solidaritate co-: 

_mună a frebuit să dispâră cu totul; . individul inca- 
pabil de a şăsi în stat o garanţie care să-i asisure .0 
existență demnă de o. ființă “umană, s'a deprins din 

„ce înce a nu-l vedea: și'a nu-l aprecia decât. ca pe 
„„Un mecanism de. exploatare a omului prin om.. Ori- - 
„care se ridica asupra nivelului -comun nu găsea. altă 
scăpare prin sine: decât, sau. de-a intra.ca un membru „activ în numărul clasei dominante .şi 'exploatante, sasi 

„cel. puţin de a se pune. sub: puternica "protecţie. a. 
po i +
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"unui membru.al acestei clase. Aceasta nefiind posibil -. 

decât prin relafiuni de subordonare personală, s'a in- 

__"+rodus în întreaga populafie acea fendinţă la servi- 

lism,- acea lipsă absolută de opinii proprii, de convin- .. 

“Seri bine stabilite atât de caracteristică pentru epoca 

trecută. Ideea" dreptului ca.şi aceea a demnităţii în- 

_-  +unecându-se din ce în ce mâi mult în conștiința ob- 

„ ştească, buna plăcere şi capriciul- individual. al stă- - ” 

-pânilor -zilei şi al slusilor lor. a devenit. cu înceful ! 

-. 2 simsura' resulă- de purtare :în' afacerile publice, ba 

chiar. 'şi în: acelea private. Generaţiile. crescufe . în. 

„.aceasfă şcoală de arbitrar și servilism. a câștisat cre- 

_dinfa naivă, că masa, poporului nu există decât pen-. . 

tru ei şi:că este predestinată dela Dumnezeu -a: le 

- „servi numai de “bază pentru -propria lor: exisfență. 

“Poporul întreg 'a. pierdut conştiinţa -despre; necesita- 

tea datoriei, s'a: deprins a. aspita numai la drepturi . - 

şi. scutiri, pe care le urmărea pe calea excepţiei par- 

" “ticulare acolo unde nu.se puteau obţine-pe calea leşis- i | 

“- “laţiei. Hatârul personal, această. boală mai rea decât . : - 

corupţia cumplită ce: cuprinsese toată viaţa publică, - 

deveni din ce înce mai mult normă. senerală, după. 

care se.conduceau afacerile publice. A o 

"-De când însă sfatul deperea din ce. în ce'sub acest 

.* regim, clasa *dominantă însăşi era supusă unei des- 

: compuneri progresive şi nerezistibile.- Pierzând orice 

înţelegere a afacerilor, dedându-se din. ce în ce mai 

mult unei vieţi ofioase şi fără de un conținut moral : 

sau intelectual mai. înalf, lăsă să alunece pe nesimţite . 

„puterea efectivă în. mâinile acelor Majordomi (ca să” 

„mu zicemi vătafi) care pe lângă cunoştinţa practică, 
“ce le dădea conducerea efectivă a afacerilor: publice, 

a PE Ia Ă .
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'adăosa avantajul economic de a fi .o clasă nouă şi 
crescândă, pusă faţă în faţă cu una bătrână şi dese-: 
nerândă. Economia unora “contrasta tot atât de..pu-: 

ternic. cu prodisalitatea altora, ca şi munca cu inacți-. 
"vitatea lor. Cu mult până a nu:se îndeplini reformele 
sociale şi politice moderne, dominaţia şi puterea efec-: 

_fivă în stat trecuse dacă nu în aparenţă, dar în.rea- . 
litate în mâinile acestei clase intermediare: de major | 

“domi. Orisina acesfei noui clase!tranzitorii nu a: putut 
: rămâne fără influență asupra ideilor, ! asupra. principii- 
" lor ei vitale. Emanciparea ei. nefiind rezultatul unei .. 
“lupte deschise, nici a unei opoziții . de principii în 
contra stării sociale anterioare, ci al unei insinuări în- 

- cete şi individuale, ea nu avea sensul unei reforme a 
principiilor de guvernare, ci mai'mult sensul unei lăr- 

__ Siri a privilegiilor trecutului sub o altă formă. Şcoala. 
"la care această senetaţie fusese crescută, învățând- o. 

interesul şi arbifrarul individual, ca singura resulă de 
purtare, nimic mai firesc decât că ea a transferat în 
noua ordine de lucruri. maximele de purtare, apli- 

"cării cărora datorise ridicârea. ei sub resimul trecut. 
In maxima: „la insfitufiuni noui, oameni noui“, în rea- 
litate numai oamenii erau noui; câf: “pentru instituţii, 
ele afectau numai o formă nouă pe când sensul adevărat 

"rămăsese tot: acela. De..aici se explică- contrazicerea. 
aparentă între principiile emise şi . acțiunile 'cu. care 
acele principii se pun. în. aplicare, “de aici minciuna. 
perpetuă în care viața noastră publică „pare. cuprinsă 
ca într'o mreajă. Nouile forme sociale şi politice ne- 
fiind decât un pretext, necorespunzând unui conținut! 
real, sunt esrijite şi disprețuite de toți. Progresul, E
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a cărui expresie ele au pretenţia de a fi, nu există 
-micăieri, sau exisfă .cel puţin numai în mărturisirea - 

indirectă despre înanitatea "vieţii reale actuale, care 
penfru a se producea trebuit -să recursă. la masca 
"unei perfecţiuni pe care e departe "de a o fi ajuns. În. 
această conftrazicere între, esenţă şi formă în această 

deșertăciune a vieţii consistă. adevăratul şi marele pe- | 

ricol al acestei situaţii. | 
Veniţi în anii din urmă întrun contact 1 mai imediat 

cu civilizația apuseană, tinzând: prin puterea lucruiri- 
Jlor.a deveni un membru activ în marea familie Eu- 
“ropeană, Românii au încefat de a fi poporul intere- - 
sanf dar necunoscuf, -care era în frecuf. Având pre- 

-tenția de-a ocupa locul lor 'în lupfa popoarelor, ei . 
vor fi datori a da probele. de vitalitate, fără de care 
nici o fiinţă nu se poate susține în această luptă cum- 

-plită penfru existenţă. Istoria ca şi-natura nu suferă 

-nici un vacuum şi oricine pretinde a ocupa un loc 

_oarecare în aceasfă lume, trebue să fie pururea pre-. 

gătit de a şi-l susţine prin punerea în joc a întregei 

sale .existenţe. In conflictul de interese. ce asită lu-: 

mea, numai acela se poafe menţine care, prin valoarea 

sa intrinsecă răspunde unei frebuinţe oarecare a ome- 

nirii. Precum natura în procesul ei de selecție înlă- 

“tură şi confundă în neantul uifării formele hibride și 

“tranzitorii, asffel şi istoria înlătură. popoarele. care 

- nu 'au ştiut ă-și menţine intact sâmburele vital care 

constituie originalitatea lor. . ai 

Acest pericol de cucerire pe “tărâmul luptelor des-' 

“ chise de “absorbție, pe tărâmul “luptei nu mai puţin: - 

crâncene âl infereselor, economice, ajunge a fi ame- 

. „ninfător, de câte ori. contactul între două popoare de-- 

DI 
po i
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vine nemijlocit, de câte ori cercurile lor de: acfiune,. 

de interese se încrucişează. Puşi pe marginea a două - 

“culturi obosite, în mijlocul unei amesfecături de.nea- 

“muri atât de felurite, la surile: râului celui mai în- 

“semnat al Europei, Românii nu au datorit până astăzi 

" păstrarea. existenței lor decât rivalități vecinilor pu- 

ternici pe care i-au avuf. : 

Prin decăderea acelui din vecini, care după ce tu “ 

sese afâfea veacuri duşmanul cel: mai neîmpăcaf, a 

- ajuns a fi scutul lor cel mai: puternic, Românii vor fi 

siliţi a sta pe propriile lor picioare. Neavând nimic a 
- aștepta dela simpatia, pentru a nu zice dela mila altor -, 
_. neamuri, ei mai curând sau mai târziu vor fi chemaţi 

a susfine acea luptă „pro aris ef focis“, care. ameninţă 

“pururea existența popoarelor , celor. mai mici ca, şi-a 
„celor mai mari. -. a a 

Ă se presăti - pentru. acea “luptă, a-şi concentra în. 
vederea ei toate puterile, esfe adevărata lor chemare. 

“Fiind. pufin numeroşi şi puși în multe alte privințe în: 
condiţii de luptă defavorabile, ei au mai mult decât ori-. 
cine nevoe de a spori puterile lor prin cultura infe- . 

* lectuală, mijloacele lor printr'o înţeleaptă economie. 
- In acesfe două: cuvinte se. va încheia pentru ei orice 
prosres adevărat.
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ta “Studii asupra stării noastre actuale 

Seria de „Studii asupra stării noastre actuale“ a lui A. D. 

_ Xenopol a apărut în Convorbiri literare, pe -când autorul. se afla .! 

la studii! la Berlin, trezind vii discuţii în.sânul Junimii, al căror 

"ecou îl găsim în corespondența Xenopol-Negruzzi din: acea epocă, . 

“ apărută de 'curând în Studii: şi Documente literare ale D-lui 1. E. 

Torouţiu 1): „Articolul. tău despre. „starea actuală a țării noastre“, 

îi scria 1. Negruzzi la 28 Decembrie—Y Ianuarie 18692) a ridicat 

o adevărată furiună în Junimea. A fost combătut cu cea mai mare 

violență. Tu îl împarți. oarecum. în trei părți. 1) Demonstrezi ana- 

logia între redeșteplarea noastră prin contactul cu civilizația occi- . - 

dentului prin desmormântarea: antichităţii, 2) „Defavoarea poziției 

noastre în comparaţie cu “poziția Europei occidentale.' 3) Indicaţii 

de modul cum trebue îndreptat răul. a 

+! Partea a doua a fost admisă .ca justă, a treia a fost combă- 

_-tută întrucâtva, cea dintâi a fost declarată falsă şi anti-istorică. . 

“Sa susținut următoarele; aşa numita Renaştere a Europei este un 

- cuvânt istoriceşte greşit: n'a fost nici o Renaştere ci o perpetuă 

continuilate de desvăluire. -: a d a 

_ Studiul antichităţii a urmat în “Europa neîntrerupt. Reluarea stu- 

“: dinlui antichităţii cu mai mare energie, ma făcut nici un serviciu . 

'Europei ci i-a făcut un rău. Căci de unde se.desvelia civilizația 

în mod liber, ea şi-a pus o barieră prin. imitația antică. De a: 

ceia, câtă „vreme Europa nu şi-a prea. bătut capul de. antichitate, 

a propăşit mai :grabnic şi mai temeinic decât în urmă. In stat, — 

prin ideia egalităţii, abolirea sclaviei, recunoaşterea “individua- 

10, L. 1V, (1870) p.. î; 121; (1871), p. 141; 238, 208, 816. - 

2) 1. E. Torouţiu, SE. şi Doc. lit. II, p. 394. tă -
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lităţii, în față | cu statul, în arte, prin întrecerea antichității cu 

lucrările .sale neatârnate: (stilul gotic în. arhitectură, pictura ita- 
liană, drama lui. Shakespeare, zica, afară de pictura care. a. 
dispărut). In ştiinţă, nu mai rămâne. îndoială. Din contra studiul 
antichității a împiedecat liberul sbor, scoțând numai imitatort, 

mai răi se înțelege decât vechii producători, In arhitectura (St. 

Pietro de la Roma; în poezie: Corneille, Racine; în sculptură nu 
mai rămâne îndoială). Nici . studiul antichităţii ma: făcut vreun.. 

bine ca studiu, ca ocupaţie intelectuală, căci acei ce ne-au dat 
tonul în toate, nici nu au cunoscut antichitatea: ziditorul cate- 

dralei din Strassbourg, Shakespeare, pictorii italieni, etc., etc, 

Toată : expunerea părții întâia a articolului tău ar fi în, faţă 

cu ştiinţa de astăzi „ein iiberstandener Standtpunht“ şi tu te-ai 
'afla încă în faşe din cauza celor mai de pe.urmă scrieri literare, 
critici, mai cu seamă engleze. Na . - N 

“Carp, Pogor chiar şi Burghelea te-aia combătut: Cu 'odte ace- 

stea pe propria mea răspundere, articolul va apărea în Convorbiri. 

Iţi dau numai consiliul să cugeji bine în 'viitor la orice scriere |, 

critică vei trimele, căci ai în Junimea judecători cu multe cuno- 
ştinți” şi cu: multă subtilitate. .Este ; . drept că pozițiunea ta: că 

absent era dezavantagivasă, - neputând răspunde la argumentele 
celor ce te. atacau, decât prin mine şi Ganea, care. amândoi nu 
suntem oameni crilici“. .. - | dă n 

“ Uluit de a afla. că punctul lui de vedere era „depăşit“; A: D. 
Xenopol se! răcori răspunzânduri, la D Ianuarie 1870 lui Iacob 
Negruzzi între altele: - . - ' 

„ln toate cele ce-mi spui, un. lucru a făciat să se nască şi în.: 

mine o furtună, anume imputarea că opinia: meă despre raportul 
lumii antice cu cea modernă ar fi ein iiberstandener Standpunht“. 

Aş vrea să ştiu de unde a lat- -o Junimea aceasta ca ceva atât 

de sigur, că nici ar. mai. rămâne îndoială. Inţeleg să se discule - : 

asupra unei opinii, să se expună temeiurile pro şi contra, dar 
să 'se hotărască lucruri aşa cu un ton dogmatic, mi-e cam * greu 
Li pricepe. . 

" Vorba asta. „ein iiberstandener. Standpunkie a a devenit un abuz 
ce se jace în contra adevărului, mai- pe fie ce “moment: Originea 

. ei. este în tendința după - originalitate, în; întrebările ştiinţifice“. 
Urmează. lungi desvoltări - _astipra originalității , care are .0 : îm-
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portanță în sfera- frumosului“ nu şi a „adevărului.: „Ideia, continuă 

el, că: civilizăţia., “modernă e: datorită în parle celei antice, nu 

este. de loc! „ein iiberstandener : Standpunht“, este “credinţa “marei 

majorităţi a învăjaţilor, “prin urmare opinia. “publică a lumii ştiin- 

"țijice, singura garanţie de adevăr pentru întrebările, care încă. 

până . acuma sunt sprijinite de autorităţi“. Urmează “altă lungă de-. 

monsiraţie a impulsului, pe care Pa căpătat spiritul european. “prin 

reînvierea antichităţii în toate domeniile spirituale. - -.. * . . 

"+ Continuarea seriei de articole a lui A. D. Xenopol -este” pri: .- 

„mită la Junimea în aceiaş atmosferă de discuţiuni, după cum re-: 

iese dintr'o' scrisoare a . lui “Negruzzi "din 18/30. Aprilie 1870: 

„dm primit scrisoarea ta, împreună cu articolul trimis, El este 

bine scris. Junimea a contestat „oare care teorii puse "de tine îna-" 

inte, Ca orice : idee nouă apare întâi exagerată şi trebue să apară 

“astfel pentru. a ji folositoare. Uhii au mers până a zice că ai 

creat o 'leorie ad- hoc : — pentru cele ce erau' să urmeze. “Alţii că 

ai lui Petru Maior o însemnătate “ştiinţifică ce nu are, "de vreme 

ce tot. ce s'a făcut „serios în literatura noastră (Alecsandri, etc.) 

a fost. departe de a împărtăşi părerile lui Maiorescu 2). Adevărul .- 

este că tu .vezi de departe lucrurile. cam altfel decât cum sunt 

“şi anulte nimicuri “îți par” importante, văzute: prin : ochiana 

care de aproape apare cu totul alimintrele, căci ochiana măreşte. 

- miOri: cum articolul , tău. respiră seriozitate şi se publică intr'un a 

singur număr, după cum doreşti şi cât mai curând“, 

„Din relatarea acestor discuţii în. sânul .Junimei . cu privire Ia 

“articolele lui A. D.. Xenopol, scoatem concluzia că, în realitate, 

tânărul student dela Berlin ma era cu desăvârşire în „tonul“ Ju- 

mimii, EL nu profesa o critică tintegrală a tot ce' se. face la .noi 

ca ceilalți Junimişti (de ex.. articolul reprodus al lui Th. Rosetti), 

-ci. "Jăcea o distincție între- principii şi aplicarea lor; principiile 

„constituției, de. pildă, rod al unei evoluţii seculare, a &piritului 

omenesc sunt bune," numai. aplicarea lor e defectuoasă. „Cine 

deci, scrie el în. al treilea articol, învinuind Constituţia fării de 

relele ce ne. bântue, înțelege prin ele principiile generale de ocâr- . 

muire,. pe care le-am enumărat mai Sus, acela se află în o mare 

ii 

ii 1) I.E. "Torouţiu, . op: cit. “1; -p. 407. a 

'2) Textul nu e clar. e ' a
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Inșelare. Cine însă înțelege sub acel cuvânt “așezărintele speciale, 

care' caută să :realizeze la noi aceste. principii, acela a nimerit 

- unde stă cauza răului şi, deci, care este calea:ce trebue apucală . 

_spre îndreptarea lui“, Nu ne sfiim să afirmăm că felul. acesta 

de a vedea-e mai îndreptăţit decât. cel al junimismului -ortodox, 

- care pleca dela refuzul categoric al. tuturor 'ideilor. străine. Se - 

"înfelege dela sine ostilitatea! junimiştilor faţă de aceste ințiltrații 

- liberale“... 

Peste şase ani, în C. L. XI (1877), pe 7, 4, 102, 107, A: D. 

Xenopol şi-a continuat seria. articolelor sale, dar noi nu o mai - 

reproducem. *_ . 
„. Cu -toată prolixitatea lor, studiile ui A. D. Xenăpal « din acea- 

- stă epocă şi anume: 

4. Cultura naţională! în c, LII (1863), p. "150, 181, 194, 210, 
231, 247, 261, 280. 
2. Istoriile civilizaţiunii,: studiu istorie, în c. L. a, (1869) 

-p. 105, 121, 145, 164, 203, 217, 235,.251, 281, 293, 309. | 

-3, Studii asupra stării noastre actuale, în C. L., IV, (1870), p. 1, 
| 121; V! (1871), p. 117, 233; 285, 316; XI (1877), p. 7j 41, 102, 107. 

ar trebui: adunate înir'un volum, prezentând importanță pentru * 

istoria, culturii noastre. ,



-" Dacă. antichitatea ar fi ajuns în tim- 
“ purile moderne întreagă şi neatinsă, 

IS ” - profitul ce sar fi tras din comorile 
ei ar fi fost mai:mic. : „Ss 

          

   

    

   

   

Acest aforism cuprinde în. sine un adevăr, a cărui 

desvoltare, ne va lumina asupra unui mare neajuns a 

stării noastre de astăzi, faţă cu civilizația Europei. 

“Ca punct de purcedere a celor ce avem de spus, sta- . 

testată de nimeni: Civilizaţia Europei moderne e da- 

ltorită în mare parte atingerii spiritului barbar cu ci- . 

vilizația antică; renaşterea vieţii noastre, afinserii spi- 

itului nostru cu civilizația apusană. .. -. : 

_Năvălirea barbarilor combinată cu decăderea mo- 

i şi intelectuală a lumii antice rupse firul progre- 

ui omenesc. Producerile' măreţe ale spiritului anfic 

arta şi ştiinţa elină, dreptul şi orsanizarea statului 

an: — erau fot atât de puţin înfelese de barbarii 

| ălitori cât şi de Romanii şi Grecii degeneraţi. Spi- 

e 1. Europei reîncepu o desvoltare oarecum din ca- 

 pişi în parte independentă de înrâurirea antichităţii, 

“'dă aceasta îl încunjura încă. din foate părţile, şi 

4 

bilim analogia următoare, care de sisur nu va fi.con-
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- merse ăsffel. înainte până ce' ajunse 'în stare de a: 
-putea; lesa iar firul desvoltării de civilizaţia anfică. 

" Aceasta se înfâmplă la renașterea ştiinţelor şi arte- 
„lor în_ secolele XV şi XVI, de când începe civilizația 

- Europei. moderne, pe când: lunsa perioadă cunoscută 
sub numele de Evul Mediu esfe numai desvoltarea 
-presătifoare. a spiritului. european pentru a fi în stare. Dai 

să continue progresul antic, . . 
Dacă privim la istoria noastră, vedem că ne înfăţi- 

şează aceleaşi faze, deşi în perioade” diferite... Până 
către începutul secolului de față, Românii au fost în 
epoca: Evului-Mediu a istoriei lor. Caracterele acestei 
perioade le reşsăsim” în istoria noastră, ori unde .ne: 

vom înfoarce, afât în bine cât şi în rău; din contra, în 

zadar vom căuta semnele : “distinctive ale civilizaţiei .. 

- moderne la noi, până la începutul secolului acestuia. 
- Virtutea neînfricoşată, luptele: politice şi! religioase, o-! 
țesătură nesfârșifă: de ambiţiuni, înălţări şi căderi, în-! - 
tun cuvânt, o mişcare mai mult fizică, exterioară, 

decât o mişcare a ideilor caracterizează Evul- Mediv 
atât dl Europei cât: şi. pe al nostru, cu deosebire, ci - 
pe când în Europa religia joacă adesea rolul de cz: 

_pefenie, la noi a fost totdeauna politica, raporturi: 
de putere şi de dominare; centrul în jurul căruia € 
învârfia istoria noasfră — în. timpurile mai ferice 1v- 
tele pentru neatârnare; în cele de durere, pierzătoarle 
lupte de intrigă şi de. partidă. In acest timp îne- 
lunsat care se sfârşi mult mai târziu la noi decâi în 
apusul Europei, avurăm deci momente însemnaf ide. 
viaţă, a căror înrâurire în bine. şi în rău stă. încipu- 

„ternică înaintea noastră; avurăm. războinici. şi: pifici | 
însemnați în sfera lor, avurăm Şi. timpuri de hin- : 

i 
Ne f
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-..Siuire precum le-a avut şi Europa — aceasta prin 

dominarea papală şi urmările. ei, noi prin acea a 

_Fanarioţilor. - A a A i 

Dar atâta numai am avut şi nimic mai mulf; căci: 

dacă căutăm caracterele distinctive ale timpurilor mo- 
-derne. — ştiinţele, artele, industria, comerţul, rafina- 

rea moravurilor, slăbirea credințelor religioase, în-. . 

+run cuvânt după mişcarea interioară — toate acesfe . 

nu le întâlnim la noi într'un mod care să aibă o iîn-! 

“fluenţă puternică şi „definifivă asupra vieţii noastre, - 

“- înainte de începutul secolului acestuia. Ştim- prea bine 

„că am: avut încă în secolui al XVI-lea o universitate _- 

'la-Cotnar şi că şcoala lui Vasile Lupu datează. de.pe 
"la 1640; dar cine va pretinde că aceste institute au. 

“avut: o mare înrâurire âsupra desvoltării noastre, de 

"vreme ce- unul dispare fără urme, celalt renaşte abia 

în timpurile noastre. după o lungă amorțire? Până în 

„secolul - nostru, - în - zadar căutăm o literatură de o 

 - întindere şi o valoare deosebită; şi cu toate că.ne 

rămase ici şi colea câte. o cronică de o nespusă va- 

" loare istorică, sau chiar câte un monument literar, nu 

putem deloc prefinde că asemenea scrieri ar avea un 

alt caracter decât memoriile istorice ale Evului Mediu 

serman, francez sau englez, sau. că ar fi „de o valoare 

superioară. literaturii aceluiaș timp a acestor popoare. 

Literatura cea mai însemnată a Românilor până pe 

la începutul secolului nosfru, este literatura populară, - 

dea căreia avuţie abia am început a ne face o idee, . 

peire,. această floare care se vestejește la suflarea ci-, 

| vilizaţiei. Dar literatura “populară e tocmai, caracte- 

zistică  Evului-Mediu' şi pieirea ei semnul fimpurilor 

î- 

de când s'a pus a se culege și a se scăpa asfiel de i
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moderne. Desvoltfarea teatrului: şi a poeziei 'dramatice - 
e de sisur unul din cele mai însemnate caractere ale 

„acestor timpuri. Oarecum semnul momentului în care 
spiritul modern, înfră în popor. Teafrul se: fundează 
în Franţa cam. pe la 1550, în Anglia puţin mai nainte; 
în Germania featrul devine un institut de însemnătate . 
abia pe la 1620 prin așa numiții „comedianți ensleji“. 
La noi însă, înființarea chiar a teatrului cade în se-! 
colul de faţă. Literatura în: sensul propriu al cuvântu- 

- lui. nu are la noi.o vechime mai mare decât o jumă- 
tafe de secol şi e încă departe de a-cuprinde în sine 
toate formele 'sub care fantezia obişnueşte a se ma- 

„ nifesta. Cât despre arte, ştiinţe, comerţ, industrie, ele 
abia că încep -a lua un avânt pe ici-pe'colo. Infr'un 
cuvânt, pentru orice om care vede lucrurile „aşa cum 
sunf, care caută! să înțeleasă unde se 'atlă, ce e de 
făcut şi ce e cu putinţă de făcut, şi care nu-și ăruncă 
singur un. văl peste ochi care să-l orbească asupra 
'stării noastre şi să-l facă să creadă că avem. toafe, 
că în toate sunfem cei dintâi şi că nu ne mai rămâne 

| decât a:ne mândri. de cele ce am produs,-— pentru: * 
orice om cu minte, zic,' părerea .ca şi istoria: noastră 
până pe la începutul secolului acestuia a fost în 
perioada Evului-Mediu, şi că abia de afunci a intrat 

în perioada modernă va fi un adevăr! nerăsfurnat. 
- Tot atât de vederat e acuma că precum avântul Eu-. 
xopei' moderne e datorit mai cu seamă atingerii spi- .. 

„ritului său cu comorile, antichităţii, aşa şi avântul Ro-. 
- mânilor e datorit atingerii spirițului lor. cu civilizația 

„ apuseană. “Dovezi pentru aceasta credem 'că nu va 
cere nimeni, şi de aceia nu voim a le mai înşira. * | 

Deci Evul-Mediu al Europei se sfârşeşte către se-. a 

N
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„colul al XV-lea, când Europa venind în afinsere cu... 

spiritul antic, leagă iarăşi firul desvoltării pe prosresul |. 

„lumii vechi. AR da 

“ Evul-Mediu al Românilor —.căci pentru ei încă nu 
“me e. dat a numi o fară — se sfârşeşte pe la; începutul. 

- secolului al XIX-lea când. spiritul. lor vine în afin- 

“sere cu civilizaţia apuseană. | Si 

Până aici analosia; de acum începe deosebirea şi 

“din ea vom vedea unde stă neajunsul poziției noastre, 

“faţă cu civilizaţia Europei, în asemănare cu poziția în 

'care se afla Europa fafă cu civilizația antică. | 

Popoarele Europei veniră în. atingere cu producerile -. 

_unsi civilizaţii dispărute; noi stăm în fața unei civili- 

-zaţii existente; vie în corpul ei dinaintea noastră. De 

aici rezultă toată deosebirea stărilor respecfive ale noa- 

-sfre şi ale Europei faţă cu isvoarele" de unde fiecare a 

supt avântul spre progres, deosebire în două priviri 

“ în nefolosul nostru, şi din care una este tema ce voim 

“a trăâta noi acuma, . RR | 

Partea cea .mai însemnată a spiritului anfic nu fu |, 

“aceea ce rămase în memoria popoarelor, pentrucă, 

“după cum. am. spus-o, lumea de -pe timpul năvălirii 

“nu 'era în stare să înțeleasă şi să pătrundă produce-. 

rile măreţe ale spiritului antic. Aceste produceri, în 

“față. amestecului. de: neamuri ce ieși “din-'năvălirea 

“barbarilor, erau asemenea unei cărți mari, frumoase, | 

puse înaintea unui copil care nu cunoaște încă cheia 

ceţirii.. Precum în amintirea. lui. se. păstrează numai 

"forma .exferioară, coloarea şi' poate. înfloririle lesă- . 

” turii, iar nici: de Joc comorile: de înţelepciune și de... 

. frumusefe: adevărată ce stau ascunse sub literele. tipă- 

“te în ea — astfel şi în memoria lumii de afunci ră- 
7 2 

- . | . , 

ap
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mase desigur câte una şi alta din. cele ce “compuneau 
„viaţa antichităţii, dar principalul fu neînțeles. Ca prin- ! 
tr'un: înstinct despre mărirea lumei. ce dispărea, se 
continua învățătura limbilor latine şi eline, care însă 
se desfăceau. din ce în ce de pe bazele existenței 10 lor, 
de popoarele” ce le vorbise, şi treceau în: starea de 

- limbi moarte. Textele opurilor nemuritoare. fură între-.- 
buinţare ca: modele de prescris pentru pedeapsa, călu- 
sărilor cari sreşeau întru ceva. Resturi din formele . 

administraţiei romane, unele din principiile de drept 
cele mai însemnate. se păstrează şi influențează asu- - 
-pra: constituirii nouilor state barbare... Dar. toate a- 
cesfe amințiri” erau numai coaja, nu miezul obiectelor 
'dela 'care” purcesese. Pentru ca spiritul civilizaţiei. 
antice. însuși să reînvie, trebuia să: se producă un 
spirit care să-i dea viaţă. . In cărțile mucezite prin be-. 
ciurile mânăstirilor, în statuile” îngropate, în templele 
şi amfiteatrele ruinate de timpuri şi de“ oameni, zăcea 
o lume întinsă, productul și imaginea unei viefi bo- 
Sate, unei mişcări puternice a: sufletului omenesc. A-.. 
ceastă lume de urme trebuia reînviată, precum reînvie, 
„spiritul seolosului ' lumile antedeluviene din : urmele 
„plantelor şi a scoicelor în tărâmurile sădite peste ele. - 
„Din fiecare carte pornea câte o “rază de adevăr, din 
„fiecare statuă, templu sau poezie câte'o icoană a fru- 
mosului; dar ele' se „pierduseră până atuncea în în- 
“finit, nefiind o oslindă care să "le resfrânsă, un mediu - 
care să le oprească şi să le concentreze. Oglinda pen- 
tru producerile suflefeşti € însă numai sufletul, și. 
până nu. se şterse ceața c care e împiedicase până. atuncea _
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antică în partea ei-cea mai bună, fu pentru el'o literă . 
„moartă.  -. - 

„Când spiritul european. ajunse însă la punctul de a . 
"- putea simți valoarea ce s'ascundea sub formele ce până 

atunci sfătuseră neînţelese înaintea sa, când el voi să 
„ia în sine lumea antică, să o reînvie în propriul său 
interior. din rămăşiţele ce îi lăsase — în ce stfare' o. 

săsi el atunci?.— Cărţile fusese copiate şi recopiate de 
călugări, fără nici o luare aminte pentru sens şi idei; . - 

cuvintele erau ades lesate de cuvinte; frazele de-fraze; 
nofele ce. vreunul mai iscusit făcuse pe la margini: 

“fură copiate de altul ca făcând parte din text; în - 
fine, fiind lipsă de material pentru scris, multe opuri 
însemnafe fură acoperite cu o vopsea, pe care. apoi! 

„se scriau texte bisericeşti sau se copia vreun alt aufor.. 

“ Asffel, era deja forma exterioară sub care cele mai 

- multe din opurile antichităţii se -prezentau spiritului 
„modern. Dară aceasfa era pufin: limbile antice, deși | 
“ studiul lor nu fusese niciodată părăsit, erau foarte rău 

cunoscufe.. Sensul-a o mulțime de cuvinte şi expre- 

siuni, neînțeles, mai ales în limba elină, căci cea la- 

„fină, oricât de stricată, tot fusese întrebuințată în 

drept, politică şi filozofie. Apoi chiar de se înțelegea 

limba până la un. punct, sfera de idei ce conţinea ea, 

nu putea fi pătrunsă aşa de uşor. Lumea nouă barbară .- 

şi creştină, cu forme de viaţă atât de deosebite de cele 

a lumei antice, civilizate şi. păsâne, nu putea deodată 

“să-şi reprezinte în mod lămurit idei şi forme dispă- : 

mute acum de secole întreşi din .realifatea vieţii, şi 

păstrate numai în nişte monumente, a căror înțelegere 

- mecanică prezintă deja atâtea, sreutăţi... In . privinţa
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științei, starea 'era “şi mai :srea. Tradiţia şfăințitică se: 
_: rupsese cu totul; cărțile de medicină, de „astronomie, 

de matematică erau şi mai puţin înțelese, şi dinaintea 

adevărurilor ştiin nfitice confinufe în ele, spiritul sta ca 
'dinaintea unor hieroslife. Dreptul: de care avea: afâta 

“nevoie sociefatea acelui timp, în care pe deoparte 
domina forța, pe de alta un însfinct nehotărât dar pu- 
ternic începuse a.se arăfa în contra-i, — dreptul ro- 

man, pe care biserica începuse a-l aplica, cu succes, 
şi spre care se întoarseră în curând multe spirite alese, 
era adunât într'o compilație!) curioasă. compusă, din 
bucăţi culese de prin - opurile juriştilor Romani, din 
lesile împăraților, mai. cu seamă a celor creştini dela 

* Constanfin înainte, şi din reformele lui Justinian în- 
„Suşi, deci cuprindea în sine elemente foarte variate, | 
"din diverse timpuri şi împrejurări, a căror înţeles 
"şi relafiune nu puteau fi pătrunse decât după un stu- 
diu de secole întregi şi care astăzi încă'ocupă spi- 

“ritul unei sume de învățați. ai Europei. | 
* Astfel, ni se prezintă adevărul şi frumosul cel « cu- 
prins în scrisoare. Dacă trecem la arte, săsim alte pie-! 
„dici şi greutăţi. Templele, monumentele. fusese în mare 
„parte sfărâmate de fimpuri sau de fanatismul creşfi- 
nesc;. sfafuile cele mai multe erau ciunfite şi: îngro- 
pate sub fărâna ruinelor. 
Din orice parte deci spiritul curopean. ândca a pă 

'trunde în lumea ce zăcea în rămășițe dinaintea sa, el 
întâlnea piedici pe care trebuia să le învinsă înainte de. 
a pătrunde în interiorul ' comorilor ce erau. să-i.dea o 

_ viaţă. cu totul” nouă şi - puternică. Textele trebuiau lă- 

  

| N DE 

1) Aceia | a Jai Justiaian cunoscută sub numele de Corpus juris. 

.
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 murite, interpunctăte pentru a scoate din ele un sens, - 

. Hpsurile umplufe prin conjecturi pentru a lega ideile 
de olaltă, vopselele şterse pentru a'cefi, sau a shici 
mai 'bine, ceeâce stătea ascuns. dedesubf. Cuvintele, 

„expresiunile, sensurile trebuiau înţelese; şi deci stu-: 

* diul limbilor anfice reluat.cu energie. Opurile, fiind 

“ copiate adeseori şi în. diverse locuri, prezinfau o ne- 

numărată mulțime de variante, care trebuiau confrun- . 

“tate pentru a se alege sensul 'cel mai potrivit, din 

toate aceste se :explică cum de filologia şi critica au 

fost cele dintâi ştiinţe ale Europei moderne. În ştiinţe 
“trebuiau înfâi înţelese noţiunile elementare. şi -apoi 

pătruns 'cu încetul în opurile lăsate de anfichitate. În 
drept, asemenea frebuiau înţelese noțiunile de drept, 

şi cu ajutorul lor căutat:a pătrunde în adânca raţio- 
nare a juriștilor Romani, de aci apoi a:se păşi abia 

la aplicarea practică a principiilor de care avea atâta 

_. trebuinţă societatea acelui timp. Cât despre obiectele: 

de artă, munca fizică trebuia să le: scoată la lumină, 

lucrarea înfelectuală să împlinească ceeace lipsea, 

“întâi prin fantezie, în curând apoi prin faptă, pentru | 

a se bucura asffel de frumosul după care sufletul 

aspira atât de tare. 

Atingerea . spiritului Europei. cu Aumea antică, avu 

"deci de efect de a-l împinse la o activitate puternică 

_ interioară care. îndirect îi aduse mult mai mult bine . 

decât cunoaşterea cuprinsului însuşi a comorilor anti- 

chității. Rezultatul principal al silințelor ce-și dădeau 

filoloşii:) pentru înţelegerea autorilor nu fu atât în- 

țelegerea însăşi a acestora, câf spiritul de alegere şi pi 

  

1) Şi e de notat că orice om învăţat era pe acel timp șI filolog. 
. ; 5 . „i , “ o
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“de critică” la care se, deprinseră cei ce se. dădeau la 
- astfel. de ocupafiuni, - care spirit se: răspândi în cu-. -- 
rând în toate părțile şi avu'o înrâurire afât de pu- | 

„. ternică' asupra Europei, încât formează unul din -ca= ! 
„racterele, fundamenfale ale desvoltării. sale. Efectul 

„principal al 'muzeelor de: arte ce se. ridicată în toate. . 
părţile, nu fu.atâta contemplarea frumosului, ci obici- 
.nuitea- spiritului. de a restaura el însuși ceeace lipsea, . 
O exercitare. a. fanteziei . a căreia urmări sc 'arătară în 

curând. în noua producere arfisfică ce se născu mai - 

întâi în Italia. În şfiinţe nu: profitară. atâta spiritele 
de. însăşi adevărurile. conţinute, în opurile ştiinţifice . 
rămase, pe cât de munca ce. cornistă în înţelegerea 

„lor, şi care deschise calea unui spirit ştiinţific înde- 
"“pendent. In drept, folosul: cel mare deşi: mai: înde- 
„părtaf, nu fu: aplicarea principiilor dreptului roman, 
„ci “ lucrarea! intelectuală necesară pentru a descurca 

“și înțelege: aceste principii, care nu. se prezintau min-. 

„_fei -în_ cărți! şcolare clare şi Himurițe, uşoare de. înţe- 
"les pentru ori şi: cine. - --:, 

“Intr'un .cuvânt, profitul ce-l avu. - Buropa din afin- 
serea sa cu rămășițele lumii vechi, rezultă mai. cu. 
seamă din activitatea intelectuală, ce trebui să. des- 

volte pentru; „a învinge piedicele de. fot soiul ce: se. 
„opuneau păfrunderii în ele. In acest sens, avem drep- 
“tul de a spune că „dacă antichitatea ar fi ajuns în 
„timpurile moderne. întreagă . și neatinsă, - profitul ce. 

s'ar fi tras din comorile: ei ar fi fost mai mic“. 
Și desisur numai acele cunoştinţe .pe care ni.le a-. : 

gonisim Cu sreufate pătrund. în' adevăr în spiritul 
nosfru; numai ce am câștisat prin noi înşine se în-. 
corporează oarecum cu: însăşi ființa noastră. Tof'ce 

+
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- intră. în spirit sub. forme uşoare, pregătite sata pen: 

2 

tru -a: pătrunde în el, fără ca. să mai fie nevoie de o 

' încordare deosebită a acestuia spre a şi le apropia — 

nu ne aduce decât.un. folos îndoelnic. Se introduc - 

astfel în mintea noastră numai cunoştinfe. străine, lu- 

crări câșfisafe cu sudoarea altora; se înfrumusefează i 

spiritul nostru cu ornamente sfrăine, dar 'nu se fră- 

„_mântă însăși natura lui, nu se amestecă, nu se în- 

“corporează cu el nimica. Stau numai pe: suprafaţa lui 

„ca uleiul pe apă; o pătură străină peste acelaş spirit, 

o 'aurire înșelătoare peste aramă sau cel mult argint. 
Şi tocmai- la asftel de. stare nenorocită suntem noi 

Românii condamnafi,” faţă cu civilizația apuseană. A- 
„vând dinaintea noastră nu rămășițele ciuntite şi fărî- 
„mate a unei vieți dispărute de mult timp, ci un corp. 

“ imens în deplină activitate și în floarea desvoltării, . 

| - suntem condamnaţi a primi foate sata. De ne trebue 

-o constituţie nu avenr nevoie de-a trece prin sute de 

încercări pentru a vedea Care e.mai potrivită cu ca- 

"zacterul. nostru, ci introducem vreuna sata ce ne.o. 

prezintă Europa; de ne. trebue un. codice nu frebue 

"să ne: chinuim în timp de ani și de secole pentru a: 

înțelege o legislaţie minunată, dar străină şi cuprinsă, " 

'într'o formă plină de sreutăți şi a deveni astfel sin- 

suri în stare de a produce un. codice, ci traducem 

- unul sata, clar, întocmit pentru aplicare, Dacă ni se. 

înfăţişează întrebări îndoelnice, şființa. şi. jurispru- - 

denţa străină, care a găsit răspunsurile . după muncă 

îndelungată, ne stau deschise, Dacă voim a cunoaşte. 

- confinutul” scrierilor. antice, nu ne trebue să stabilim 

- textele, să criticăm, -să căutăm .a înțelese ideile au- 

- forului; ediţii corecte şi comentarii învăţate ni le pre-
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" zîntă Germania, traduceri şi studii pline de fineţe şi . 
eleganţă le. săsim în Franța. De. avem nevoie de di- 

„„ "versele ştiinfe, nu suntem siliți a cerceta, a face des- 
_coperiri, căci şfiinfele sunt deja înaintate în Europa, 
şi prea destul dacă pufem să ne apropiem ştiinfa şi 
câtă este... Şi așa mai departe în cele mai. multe din - 

“ramurile -vieţii noastre, pesfe fot. locul suntem : con- 
- damnaţi a avea foate sata, pregătite de alţii, nu.avem 
nevoie de a ne încorda. spiritul pentru altă activitate 

“decât :pentru acea. a. memorizării sau a pătrunderii 
unui, înțeles mai mult sau mai pufin uşor, iar nici 
“de cum pentru o 'acfivitate creatoare, sinsură de un merit adevărat. In scurt, diferența între sfarea noa-. x o YI 

fia antică, este că, Europa a învățat fără profesori — 
şi că noi şi cât învăţăm, învăţăm numai cu profesori, .. 

nosfru € din nenorocire și mai clar. : 
Tendinţa -unui popor care vrea să lase. urme în 

Că e mai ușor, e: clar — dar că e spre: nefolosul 

isforie frebue să fie accea de a contribui întru ceva ' la binele comun “al omenirei. Aceasta nu o va putea ajunse prin adoptarea producerilor Sata a unui alt . „POpor —. aceste: rămân a celui ce le-a produs, ori şi . „cât le-am schimba și naţionaliza — ci numai prin crea- Țiuni noui, prin noui adevăruri descoperite care să vină în: folosul omenirei întresi, prin noui icoane a “frumosului da care să se bucure sufletul oricăruia, în - fine, prin îmbunătăţirea formelor de viață care să mărească fericirea omului. întrucât e. cu putință. Nu- . „mai asftel unind silințele sale. cu acelea a restului lu- 
mei pentru măreața realizare „a idealului omenesc, „Va âvea şi dreptul de a fi numit între. întemeietorii . 

stră faţă cu Europa şi starea acesteia față cu. civiliză- - 

.
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"săi, şi nu va fi ca frântorul ce. se folosește numai de- 
muncă străină fără a. adăosa nimic. din propria : sa 
sudoare; Dar pentru a produce de sine trebue: ca spi- 
ritul să se deprindă la o activitate .creafoare, la o 

activitate astfel ca să lucreze .el însuși la: ceva nou 
şi să nu-mi ia numai. în sine producțe sata făcute . 

de. alţii. Cat timp vom învăţa dreptul după compen- 
"diile şi comentariile minunafe ce stau deschise fu- | 
_tutor,. cât timp vom studia, oricât de perfect medi- 
cina, matematica, științele naturale, efc., câte. stau de- ” 

“puse în opurile sfrăine, cât fimp ne vom mulțumi a 
cunoaşfe oricât de bine istoria, câtă e scrisă până 

acum — într'un cuvânt, cât fimp nu vom! căufa să 
„iasă ceva din spiritul nosfru şi nu numai să între în 
"el, şi anume să iasă ceva nou, iar.nu o mistuire ne- 
„complectă a producerilor străine ce au intraf. în el, 
atâta timp nu vom fi demni a fi consideraţi că luând 
parte activă la civilizaţia Europei, şi toate laudele 

„ noasfre. vor fi « numai expresiunea! unei oarbe zădăr- „ 

- niciri. | | 

_.. Nu că facem 0 “mustrare (ării noastre pentru sta- 

rea în care'se află. Starea e în mare parte mofivafă: 

prin puterea împrejurărilor; dar am ajuns deja în - 
destul la cunoştinţa de sine pentru a pune toafe si- : 
linţele noastre spre îndreptare măcar a acelor rele. 

"care sunt cu putință de îndreptat. Recunoaștem iarăşi 

„că desvoltarea noastră fiind încă la răsăritul timpu- 

“rilor moderne, nu putem intra. de pe acuma în cu- 

 rentul civilizației apusene; dar trebue să ne pregătim 

spiritul pentru aceasfa, trebue să ne învăţăm a crea, 

mai înfâi în mic pentru apoi a.crea în mare. “Tocmâi 

aici însă vedem un n pericol. mare pentru spiritul nos- 

Pi
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tru, « căci el primind. toate. sata dela. civilizaţia apu-: | 
' seană - nu, are nevoie să. creeze nimica şi nici . nu 

crează. , 
- Aceasfa este; după cum am . arătat, una din” deose- E 

 birile "poziţiei noastre faţă, cu civilizația Europei, - 
de poziția acesteia față cu rămășițele civilizaţiei an- 

” tice, şi anume în nefolosul nostru; . 
Singurul -mijloc în contra acestui neajuns a stării i 

noastre este de a îndrepta activitatea spiritului nostru 
spre câmpuri: în care să ne pufem, mişca în mod liber 
sau măcar ceva mai neafârnat .de -producerile altor 
popoare. În frunte stă desisur liferafura şi această 

- formă de viață este chiar: singura în care am produs 
ceva de sine. Ceeace avem mai însemnat ca propriu 
al nostru este literatura :) câtă o avem. Dar atâta nu 

„e destul; frebue să începem. serios şi cultivarea celor- 

  

lalte ramuri de cunoștințe şi pentru. aceasta propu- 
nem ca principiu: :să avem deocamdată în privire 
cunoștința fării şi a poporului nostru sub toate punc- 
“tele de vedere. Să studiem istoria noastră în modul . 
cel mai serios și după caracterul ce-l:ia în istoria: 
timpurilor noastre 2)-să studiem desvolfarea dreptu- 
lui nostru din „timpurile cele; mai 'vechi pentru a în- 

„. troduce asftel un spirit ştiinţific în jurisprudența noa- | 
„stră; să adunăm cu silință literatura populară şisă cău- 
făm a recunoaşte din ea calităţile sufletului poporu- 
lui nostru;- să „căutăm a înțelege starea socială şi eco-.. : 
nomică în care. ne aflăm. In fine, nu numai din partea 
spiritului, ci şi din. cea fizică să învăţăm a cunoaște 

1) Că înţelegem -cea “bună nu mai'e nevoie de spus. . 
2) Vezi studiul nostru asupra Istoriilor Civilizaţiunii în această a 

„ foaie. Anul IL. 
+
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fata noastră: geologia; geografia fizică, fauna şi i flora 

„câmpiilor şi a codrilor noștri, 'seosrafia plantelor, 

:şi câte alte ştiin nfe care nu aparțin numai rafiunii- 

„ pure, ci pornesc dela cunoștința unor fapfe mai mult. - 

- sau mai: puţin - "locale, să fie. obiectul studi ilor , 

„noastre. [” - a . 

Pornind din. acest “cerc modest vom putea să ne: 

urcăm cu timpul la. cultivarea. treptată a tuturor for- - - | 

-melor vieţii omeneşti. Deocamdată urmând această . 

"cale, vom avea un, folos din toate punctele. de. vedere, 

"Pe deoparte vom adăuşi ceva la cunoștințele sene- 

“ale : -omeneşti, făcând. studii asupra unor" obiecte di- 

“rect mâi -neatinse, pe "de alta. vom întroduce o miș- 

-” care ştiinţifică care va.-prinde cu atâta mai curând 

rădăcină cu. cât va avea de obiect „cunoştinţa țării 

noastre, dela care trebue să pornim şi la.care trebue 

să ne Sândim oricând, iar mai cu seamă astăzi, când 

noi, fiind încă în, timpurile de consolidare a nafiona- - 

„ lităţii, un oarecare. egoism național este ierfat. şi ne- 

cesar:), i, 2 , 

Dar. numai astfel înţelegem noi. i iubirea patriei şi a 
y Dea 

  

ba 1) Obscrvare.. A doua ăcosebire | în nefolosul nostru este că. 

„Europa 'avea. dinaintea. sa numai partea . cea bună, spiritul unei 

civilizaţii; noi he atingem cu corpul unei civilizaţii, -în care * pe 

lângă elementele bune sunt şi multe rele, toate, necesare a ori- 

cărei . desvăliri, . Răul ' care pluteşte la suprafaţă “se lipeşte. mai 

uşor decât binele care cere. muncă şi mulţumeşte mai: greu. De- 

'__ aceia ave nenorocirea de a vedea „pătrunzând la.noi, întâi viţiile- 

“ apusului,. alungând moravurile mai pure a unei stări mai simple, + 

fără însă ca'să intre în sufletul nostru şi. elementele bune — 

seriozitatea, iubirea pentru ştiinţă, cultivarea artelor şi a indus-. 

triei, exercitarea dreptului ŞI iubirea de independenţă adevărată 

» — care precumpănese în șările' Apusului relele ce le însoțesc, 

a 

! 7
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| poporului său;. prin fapte care'să-i asisure sau măcar 
„să-i deschidă un viitor — iar nu vorbe şi declamaţiuni 
- şi mai cu seamă nu prin. laude exagerate. şi orbire 
definitivă |. asupra propriilor noastre merite actuale. 

Demult există convingerea - că prin -măsuliri nu s'a 
făcut vreodată bine. unui om; de „acelaş lucru ar fre- - 
bui să se convinsă şi o fară în privirea unei direcții 

care, în loc de a arăta relele, neajunsurile şi -a în- 
-semna mijloacele spre. îndreptare; împinse, sufletul 
încă tânăr al poporului nostru înfr'o încredere înşe- 
lătoare, într'o mulțumire ba: chiar 6 mândrie cu sfa- | 

"rea sa de astăzi, prin care-i răpește adevărata putere 
de care are nevoie spre :a prosresa, puterea, aceia 

„ce o dă silința: de-a ajunse la un ideal care pluteşte 
înainfea sufletului nostru şi de a. „căruia îndepărtare * 
suntem adânc convinşi — dar convinşi “totodată că 
'apropierea de ea este deschisă, dacă numai vom avea 
virtutea şi răbdarea de a ne supune: muncii. .-



HI. 
| Raportul nostru. cu Romanii !). 

| Dacă vreodată a avut aminfirea o. puternică înrâu- 

rire asupra vieţii unui popor, apoi desigur, că aceasfa 

s'a întâmplat la noi care datorim renaşterea noastră 

acestui fenomen psiholosic. Din fundul unui suflet 

amărât de chinuri, amintirea orisinei noastre se înălța - 

__ deodată cu putere însemnată — şi. dacă astăzi ne 

. putem. măsuli, cu speranţe de - viitor, apoi existența 

lor e datorită mai cu. seamă acelei' idei care, în mo- 

mentul cel mai critic al vieţii noastre, daz totodată 

acela în care un avânt era. cu putință, împinse: cu 

„energie sufletele mai bune spre înălţarea nafiunei. 

- din decăderea în care zăcea. Ideea aceasfa- însă era 

- că suntem de viță Romană. | 

. Fusese odată pe pământul Europei un' mare popor 

- care adause o parte însemnată la tezaurul ce-l moşte- 

nesc generaţiile omeneşti, un popor ce strălucise atât 

prin fala armelor, sale cât mai: mult încă prin unele 

“însușiri nepreţuite a suflefului său prin putere, energie 

şi iubirea de libertate, nu sălbatece şi fără de frâu, 

ci. finufe în cumpăful şi măsura cea : mai potrivită 

  

1 Discurs ținut în una din şedinţele societăţii române o „Familia“ 

- din Berlin. . NE | să
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pentru a contribui pe. acea treaptă a “ desvoltării “da : 
realizarea fericirii omenești. “Acel popor.era originea 
poporului. nostru însuşit... Și toafe momentele ! pă 
reau că sc unesc pentru a mări puterea acestei amin- 

„firi: chipul măreț al lui Traian, care păru că readuce: 
pentru un moment î în Romanii decăzuți. ai timpului. său, i 

sufletul epocii pe libertate, energia poporului învins, 
“luptele crâncene cu multele episoade, isvoare. de ve-. 
„cinică poesie, în senere întres acel farmec «al, „puterii 
“şi virtuței pe care popoarele: iubesc a-l avea la înce- 
putul vieții lor pentru a: suge apoi. din aminfirea lui 

„tăria necesară: pentru îndeplinirea scopurilor mai: în- 
alte — toate acestea, zic, se 'Srămădeau în' suflet pe: 
jângă ideea „otisinei noastre, 'o. înconjurau cu un far- 
mec nespus, şi atrăgând toată activitatea sufletului în .. 
serviciul ei, îi dădură în. totul o putere care avu.cel 

- puţin de rezultat. „posibilitatea unei desvoltări, pe care 
acuma e treaba Seneraţiei prezente şi a celor. viitoare 
de a 0 duce mai departe: _: .. 

Astfel, datorim.- “renaşterea noastră. ideci că - -sunitem ” 
de viţă Romană. Această idee, afât . de” importantă 
în viață noastră, voim a:9. supune unei . cercetări, : 
'a vedea care este: înțelesul: ce i se .dă în timpul de 
asfăzi, care sunt tendinţele şi urmările, ce se. leagă. 
de dânsa. z 

- Binele şi adevărul sfau în , strânsă legătură unul cu i 
altul. Măsura ce-i măsoară pe : amândoi este aceiaşi.: 
O idee adevărată are-urmări bune,: una falsă urmări i 
„rele, şi această legătură: e ușor de înțeles. Lumea, cum 
"este ea, e supusă unui complex de lege după care se 
“petrec” fenomenele. ei. Adevărul pentru mintea ome-. 
nească consță î în recunoaşterea a acestor, leşi. nestrămu- .- 

, 

d.
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: tabile, în apropierea de; ele direct. sau indirecţ; ne-. 
adevărul esfe îndepărtarea de dânsele. Binele însă nu 
poate să existe decât în armonia cu legile lumei, dar. 
uicrarea în contra lor e îsvorul' răului şi al nenoro-. 
„cirei. Omul; căruia e dată cunoştinţa, are datoria de : 
“a-şi îndrepta mintea - spre. recunoașterea adevărului 
'şi voinţa spre îndeplinirea lui;, astfel esfe el însuşi 
 făptuitorul fericirei sau al nefericirei sale” și al seme-. 
nilor. săi. Dacă binele şi adevărul sfau în strânsă legă- 

„ură, urmează -că orice idee va produce. bine numai. 
întrucât va fi adevărată; şi dacă. măsura libertăţii 
omeneşti constă în faculfatea ce o-are, omul prin cuno- 
ştința şi urmarea legilor lumei de a “fi el însuşi făp- 

“ tuitorul fericirei, sau prin necunoașterea şi neurmarea | 
lor acel al nefericirei sale şi al neamului său, atunci - 
urmează că cea mai înaltă datorie, morală căufarea 

„ „adevărului şi răspândirea lui. E. deci. de” cea mai. E 
-mare însemnătate şi de cea mai sfântă datorie de a-şi! 
“da' seama de orice idee care. are înrâurire asupra 
vieţii, de a căuta a-i recunoaşte exact marginile până - 

unde este -'adevărată, adică până: întrucât este. 

conformă cu legile lumei, pentru a nu-i da o valoare 

mai mare de cum:o are, pentru a nu: crede de ade- 

„vărată şi partea prin care trecând peste sfera ei, ea 

ajunge în confrazicere cu leşile lumei și devine un 

-.isvor. de rele şi nenorociri. - 

Această critică. serioasă a "oricărei idei. însemnate 

este. cu atâfa mai necesară, cu cât la ele se manifestă 

cu deosebire urmările neajunsului infelisenței noastre - 

-de a nu. putea: privi deodață 'în întregimea ei ideea . 

şi lesăturile ei. Cu cât o idee este.mai. însemnată ! 

cu atât: ea răpește 1 mai fare spiritul în care 'se „pro- 

e
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„duce, cu afâfa ea se manifestă mai fare cu pre-. : 
tenfiunea de a conţine adevărul întreg și absolut. Mar- 
sini nu voește a recunoaşte. Centrul mic al universu- 
lui :minfei omenești crede că corespunde cu centrul 

"universului miare în care suntem aruncați şi că toate 
razele ce pornesc din el se confopesc.cu razele aces- 
tuia; nu sândește 'că omului, popoarelor, perioadelor 

- istorice înșile: nu Ie este dat. a aduce la lumină decât. 
câte o parte din nesfârşitul adevăr ce pluteşte ne- 
cunoscut. asupra omenirei şi că înfreasa revelaţiune 
a acestuia sfă la capătul “istoriei. Această. excluzivi- 
fate nu este însă numaidecât un rău:— din contra e 

„ceva absolut necesar. Ea poate însă deveni periculoasă. 
când frece peste sfera, în care este îndreptățită. să se 
manifesteze. In adevăr, orice idee nouă când vine la 
lumină întâlneşte un complex 'de.idei existente ade- 
-vărate sau nu, care i se opun. Pe cele neadevărate. 
trebue să le învinsă, cu cele adevărate să se pună 
în armonie; de aici urmează ca o luptă proporţionată 
cu imporfanţa ideei este oare cum faxa infrării. ei în 
suma adevărurilor ce posedăm. Pentru astfel de luptă 
ca trebuește să fie pregătită şi armele ei consistă toc- 
mai în exagerarea ci, în excluzivifatea cu care pre-. 
tinde la adevăr. Dacă nu am avea neînvinsă convingere . 

sau” oarbă credință nu am avea neobosită enerşie, 
Numai nestrămufata încredere că sinsuti și în totul 
posedăm adevărul, dă spiritului puterea de a-l aduce 
la lumină. Deaceea geniile cele mai mari sunt cele mai 
excluzive şi mai excluzive încă- sunt spiritele popoare- 
lor. De aici confrazicerile în aparență radicale între 

- sistemele iilozofice, între privirea teologică, şființifică 
şi „poztică a lumei, de aici ura între rase şi popoarea. 

N
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Dată: această excluzivitate a ideilor: însemnate e: 
| 'natuială şi necesară la începutul formării lor, nu ur- 

- mează că ea este îndreptăţită pentru totdeauna: Toată - 

energia e de nevoe 'la- început . cât timp misiunea ideii 

"este de a scoate la lumină o nouă faţă a adevărului 

şi dea atrase cu sila asupra acesfeia luarea aminfe a 

omenirei. Odată ce aceasta s'a făcut, excluzivitatea 

ideii nu mai are nici un sens, ba atunci €a începe a . 

deveni . periculoasă pentru că -neconţinând decât o. 

* parte de adevăr, dar prefinzând la o' sferă mult mai 
întinsă decât aceea 'ce o are în realitate, devine după 

“cum am .arătat-o un isvor de. rele şi de rătăciri. 
“Atunci ea: frebueşte „oprită, supusă cercetării, , rea- 

dusă la adevărata ei măsură pentru ca să poată urma. 

înainte -cu producerea binelui ce mai e în sfare a 

„produce. A recunoaște aceasta, a limita mărsinile 

adevărului ideilor este treaba eminenfă a istoriei. 

“. Recapitulăm cele spuse pe scurt înainte de; a merge 

mai departe: 
O idee are urmări bune numai înfrucât e adevărată. - 

„Ideile -însemnate, apar însă la lumină cu un caracter 

- excluziv; ele pretind a conține în fotul adevărul. A- 

ceastă excluzivifate e necesară la început pentru ca 

noul adevăr să ajungă a ocupa afenţiunea. Mai încolo - 

însă:ea finde a deveni periculoasă, căci ideea pre- 

tinzând la o sferă de adevăr, mai întinsă decât aceea 

ce conţine în realitate, vine în conflict cu legile lumei 

_şi devine un îsvor de rele din unul de bunuri ce 

“fusese până afunci. „Deaceea într'un:. moment oare- 

- care, ideile cele mai. importante din viaţa unui popor - 

trebue supuse unei, critici serioase şi reduse la mă-. 

“sura de adevăr ce conțin: Momentul acela” — - pufem
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urmările rele a unei idei bune. .- .- i 
=" Unei asemenea critice voim â”supune ideea orisinei 

. noastre care ne pare că a ajuns în acel stadiu unde, 
trecând peste sfera ei naturală începe a deveni peri- 

„+ culoasă.' Mai. înainte: însă - voim a "demonstra prin 
“câteva - exemple. însemnate adevărul principiilor -în- 

__- fățişate mai sus. . . Ss NI Ia Unul din cele mai cunoscute. este: antasonismul ce :-: 
» „există acuma de secole! întregi între spiritualism şi 
maferialism. Desigur că existența unei părți specifice: 
în ființa omenească, unei părți diferite. de -lumea în- : 
conjurătoare, unei oglinzi deosebite de obiectele ce 

-se reflectă în” ea, conţine în 'sine un adevăr, şi efectele. 
„bune ale acestei idei nu au nevoe de a.mai.fi enume-. 

„rate. Totuşi exagerarea acestei idei adevărate în sine 
; „'a mers până la negarea totală a realității lumei exte- 

rioare, sau în -alt. sens la disprefuirea întresului 'pro- 
Sres: material. al. omenirii. De asemenea, cu materia- lismul: Nimic mai natural decâf 'de a susfine şi im: . 
portanța corpului, a maferiei în ființa omenească, de. . „a considera şi pe om ca.o parte din univers şi deci 
“supus legilor sale. Această idee. iarăşi frecând pesfe . “sfera de adevăr ce conţine a cercat să explice foafe “fenomenele până şi acele sufleteşti prin feorii chimice . . „sau mecanice, a nesat cu totul. existența unei părți 
specifice în ființa omenească cu legile sale proprii şi diferite de acele a lumei înconjurătoare. Astfel, vedem. două idei, în- sine adevărate, în loc de'a rămâne în. „sfera lor, frecând departe peste ea şi producând o mulțime de rele mortale şi materiale, până când Kant. | prin „critica rațiunei“ vine. de face partea sufletului Na 

"adăosa — ni-l indică chiar simptomele - răului, adică
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i i partea lamei exterioare” în “construirea lumii: interi- 

oare-şi. readuce astfel, aceste două sfere de idei la o. 
“măsură mai potrivită. a : _ 

Un alt exemplu foarte important se = petrece; în sfera. Si 

socială. Desigur 'că, ideea unei împărțiri mai drepte a 

puterii: şi bosăţiilor între membrii societăţii are pen. Ş 

„tru 'sine adevărul, şi aceasfă idee, pentru a' putea fi 

a adusă la conşființa .omenirei,  frebuia 'să se prezinte 

sub caracterul cel mai excluziv,, sub : paradoxe cum 
le-a susținut Prudhon că „proprietatea e un furt“ şi... 

„altele asemenea. Dar această idee a avut urmări fer 

cite, a dat naştere -unor sisteme economice; ca acele, 

"ale 'lui List, Carey, Duhrins, care nu caută să bazeze 

nedreptatea şi jefuirea în- mod ştiinţific ca Malthus şi 

Ricardo, ci recunoscând dreptatea cererii . omenirii 

„caufă să descopere legile ce predomină în armonia : 

“universului. pentru a -deduce din ele mijloacele de: 

- îndreptare. Pe. de altă parte, însă exagerarea ideii 

„tinde de a deveni pierzătoare pentru înfreaga civili- 

zație “dând naştere unor monștri ca socialismul. şi 

forma lui cea mai violentă, comunismul. Şi aici ştiinţa . : 

are datoria de a lucra cu enersie penfru a mărgini 

„ideea î în sfera până unde este adevărată. 

„Un ultim exemplu cu totul cunoscut ni-l oferă Cieş- 

tinismul. „Despre binele 'ce: l-a făcut nu -voim a mai... 

„vorbi; e un câmp prea înfins pentru a-l însemna în 

„câteva cuvinte; şi fotuși nimenea nu. va nega că tot . 

- din ideea “creștinismului, se înțelese” că exagerată, s'a 

..produs inchiziţia, călugării, iezuiţii, direcțiuni nebune 

„ca: “acele ale Stilparilor şi ale Anabaptiştilor, lucruri * 

+ dispărute acuma şi: altele care încă se petrec sub ochii . 

E noştri, precum starea lucrurilor în Roma... .....:..
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: Să vedem acuma ce se întâmplă la noi cu ideea că 
suntem de origină romană, cu acea idee care, cu ju- . 
măfate 'de' secol înainfe, produse. rezultate atât de - 
priitoare pentru desvolfarea poporului Român.: 

“Când ideea aceasta a început a se. manifesta cu pu- 
tere în sufletul: poporului nostru, ea luă un caracter 

„excluziv, după cum şi trebuia să se întâmple. Dacă 
“mu sar fi pretins că suntem curat Romani, că tofi 
„Dacii au fost 'stârpiți, că elementele 'străine cu care. . 
apoi: am venit în contact au fost: numai un rău.de a .-- 
căruia urmări trebue:să căufăm- a ne curăți, iar nu 
“un fenomen isforic: natural — dacă, zic, nu sâr fi 
pretins asttel de lucruri cu' consecvență și „energie, 
atunci ideea că suntem o naţionalitate de viță lafină 
iar nu un amesfec de oameni fără lesătură naturală 

nu ar mai fi ajuns a fi un adevăr recunoscut. Prin 
această înfățișare excluzivă. a ideii, noul adevăr a- 
trase asupră-şi atenfiunea. Până aici excluzivitatea era 
la locul ei şi: trebue justificată 1). 4 | 

(Dacă teoria excluzivității ideilor nouă expusă mai 
„sus nu ne pare a fi absolut adevărată, mai puţin încă 
- ne unim cu explicațiunea ei la cazul special despre 
care. vorbeşte autorul ' aici. — Nota redacției). 
Acuma sfau lucrurile cu totul: altminterea; Nu mai 

avem de adus la lumină adevărul că suntem de viţă 
latină, ci de a-l baza mai adânc, de a recunoaşte până 
înfrucâț aceasta. e adevărat şi de a trase din ideea, . 
astfel limitată, consecvențele pentru: 'viafa noastră, 
„dacă această: idee nu este: o idee moartă. 

  

1) Din: punetul acesta de vedere trebue judecat Petru Maior şi 
nu din acel ştiinţific, | a
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In loc de a face asffel, se persistă în menținerea 
excluzivă a ideei, tot atât, ba poate inai mult încă 
decât în timpul. când aceasta era necesar. Nu se sus- 

fine numai că elementul predominant care a contri- 
buit la. formarea naționalității noastre a fost. cel Ro- 
man, ci se susfine tără cea mai mică îndoială că sun- 

tem Romani curați; “că elementele străine - care au. 

jucat şi ele un rol în formarea spiritului poporului. 
_ nostru, sunt numai o calamitate de a căreia urmări 
trebue să căutăm a ne desbara; se pretinde. tot cu 
așa. energie - —: ca şi în timpul când: asemenea pre- 
„fenţiuni. erau la locul lor — că tofi Dacii 'au fost * 

| „ucişi; se uifă că imperiul Romano-Bulsar a avut o 
“ durată de mai:multe secole, perioadă plină de crân- 
„cene lupte, de dureri şi fericiri sustate împreună; se 
consideră fot afâfa. de _străbunii noștri, -numai mâi- 

bătrâni se înţelege, contemporanii lui Fabiu şi Cin- - 
cinaf ca şi cei ai lui 'Radu şi Drasoş; se admite o! 

- confinuitate de desvolfare, ca şi cum istoria noastră | 
n'ar fi decât urmarea istoriei poporului Roman;. se 
învață până prin şcoli că Livius şi Cicero: sunt au- 

torii noştri, şi aşa mai departe: — întrun cuvânt nu 

se pretinde nimic mai "puţin decât că suntem urmașii, 

strănepofii Romanilor şi că deci şirul secolelor ce” 

apasă afât de greu asupra isforiei. noastre nu a avut 

alt efect decât de a: înmuiă .pufin sunetul unei “Litere 

_ în numele comun ce-l avem cu vechii Romani. 

Că: acest tablou nu este exagerat o va mărturisi ori. 

, 
)



D042 E. LOVINESCU. 

şi: cine ei): “Cei mai. i mulţi, încă desisur. se vor mira că 

„noi am; -considera 9 astfel de stare de lucruri ca ceva 

rău, când din, contra, s'ar,părea că am trebui să fim 

cei mai fericiţi . când toți am avea asemenea credinţe 

şi când aceste ar. fi adevărate. „Cercetarea va căuta 

să demonsfreze însă contrarul. 

Să presupunem | un moment că . aceste preteafiună 

| ar fi "adevărate, că am fi deci Romani curați, urmași, 

şi strănepoți ai acelui popor,. iar nu un popor cu totul 

nou, și să: căutăm din punctul de vedere ştiințifie 
care ar.fi urmările unei asemenea - stări de lucruri. 

Dacă privim în “univers la toate. ființele ce conține“ 
şi dacă. rechemăm în mintea noastră amintirea celor: 
ce au dispărut, recunoașteni o lege generală de care. 
ascultă : “toate fără excepfiune: Orice ființă mare sau. 

mică are un început, o creştere -şi un infinit; această: 

lege a , existenţelor finite în mijlocul universului în- 

4) Până - şi străinii: Tsteun discurs - al. profesorului de. istorie 
din Heidelberg D-nul Wattenbach,. aflăm. următoarele asupra Ro-, 
mânilor . din Transilvania: „Eigenthiimlich ist es mit welcher Si 

Ernsthaftigkeit sie sich als Nachkommen und Rechtsmachfolger 
» nicht .romanisirter : dacischen Bauern,. sondern der, wahren alten 

| „Rămern .darzustellen lieben, und” deren Thaten und Grosse fir sich 
în' Anspruch nehmen. Man lehrt das în. den Schulen; Livius und 

„Cicero betrachten sie als ihre - 'Schrittsteller,. und die natiirliche - 
„ Folgerung ist, dass Siebenbirgen, Kraft der. traianischem Erober- . 

ung, îhr Figenthum sei“, (Die Siebenbărger Sachsen, ein  Vortrag N 
van dr. Wattenbach). 

„Cuvintele de pe urmă ne arată desigur « cu ce tendință aminteşte 
AI Wattenbach faptul ce ne: interesează; ar dori să fie 'Transil- 

vania proprietatea Saxonilor (!). Dar faptul e aşa....şi e “trist că 
„Românii caută să bazeze drepturile : lor pe. astfel de teorii şi 
nu .pe altele mai serioase şi mai fără teamă de a fi răsturnate. —
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finit se impune : în - mod. 'absolut : 'spiritului „omenesc. 
Piatra. se .desface.prin: acţiunea timpului şi a fluidelor . 
şi se: preface -în 'lut; planfa iese din. sămânță, creşte, . 

„se desvoltă, înfloreşte. şi. rodeşte pentru.a dispărea 
"apoi, lăsând în locu-i o ființă analoasă, dar. alta 'de- . 
cât. dânsa. Animalele. de asemenea se urmăresc după : 
perioade anumite de viaţă, perpetuindu-şi senul, prin 

înţe: altele decât cele.ce au. dispărut. Cum că obiec-. 
o asupra “cărora se îndreaptă afențiunea' „noastră  . 

sunt mai înseranafe, cu afâfa vedem legea manifes- 
" tându-se în mod măi lămurif. Câte familii de plante, . 
„câte rase de animale nu s'au urmărit .pe -coaja pă- 
mântului, lăsându-și urmele împlântate în stâncile lui? 
Ele au. venit: în timpuri şi. împrejurări anumite pea- 
tru a împodobi :şi a împopora: pământul şi apoi. au 

“ dispărut pentru totdeauna lăsând “locul liber „altor Ia 
formaţiuni... : „ a 

O a doua parte - a- legei expuse mai, sus este că - 
"Orice: ființă nouă este alta decât acea dispărută şi 

cu; afâta mai deosebită de dânsa cu. cât treapta ce ' 
ocupă în şirul existențelor este mai înaltă. Puţină” 

"- deosebire este înfre piatră. şi formațiunile. ieşite din 
ea; mai. mare între. planta mumă şi cea produsă din 
sămânța ei; şi mai. mare: între animale: — şi această 

. deosebire iarăşi apare în toată puterea ei când con-: 

siderăm familiile și rasele în loc de indivizi, în: plante 

şi! animale: Câtă deosebire între ferisele cele înalfe. 

ca brazii ce se săsesc înfre păturile. seoloşsice şi a- 

cele ce se târăsc astăzi printre arborii pădurilor noa! 

stre, între Mastodonţi şi Elefanții urmaşii lor; între... 

sopârlele noastre şi colosalul Ichfyosaurus.:. Cu cât 

iința e mai înaltă cu afâfa individualitatea e mai tare |
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desvoltată; prin urmare între forma ce' dispare şi a- 
-ceea cate o înlocuește va fi mai.mare deosebire. Fiinţa 
mouă conţine mai mult element! nou. decât elementul Ă 
:comun'cu fiinţa 'ce înlocueşte. . “ ” 
„Aceste. leşi generale “rămân adevărate şi când. le 

aplicăm la om; ba aici: ele 'devin încă şi mai clare, 
căci avem a face cu o ființă şi mai înaltă decât cele 
considerate până acuma. ÎIndivizii-se nasc, cresc și 
„mor. — şi fie ce individ e cu totul deosebit de acei - 
din care s'a produs. 
„ „Oare această lege să nu fie. aplicabilă şi la popoare, 
"la aceste fiinţe și mai înalte decât omul individual în 
şirul existenfelor universului? 
“Un popor este o existenţă tot atât de bine determi- 

nată ca şi acea a unui individ singuratic. Deşi el.nu . 
apare în mod așa plastic ochilor noștri nefiind încor- 
porat într'o sinsură formă „exterioară, ci. într'o stupă 

de indivizi în aparență neatârnaţi unii de alții, totuși 
el formează o fiinţă -una şi aceiaşi care îşi are rădă: 

_cinile în sufletele acelor indivizi determinaţi de na- 
tură pentru o conlucrare mai strânsă “spre scopul E 
“comun al omenirei. În lesătura inferioară stabilită prin. 
forme identice ale sândirii, simțirii şi a exprimării 
acestora nu există mai pufină putere decât în lesă- 

- tura exterioară a membrilor unui corp. Aceste fiinţe 
au şi ele ca toate celelalte, o naştere, o creştere şi. un 
sfârşit. Ele se urmăresc în şirul secolelor dând. . naş- 
fere istoriei omenești, apar în “timpuri şi sub împre- 

„urări anumite, desvoltă fot ce sufletul lor conţine, * 
„precum desveleşte floarea - corola ei până î: se. ză-. 
reşte inima, apoi puterile le slăbesc, elementele îi se 
desfac ca a frunzele ce se pierd în vânt. | 

.
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: Omenirea în masa ei nui pate. a se schimba: î în nod: | 
însemnat; o câtime 'de indivizi se află în orice fimp 
pe suprafața pământului; numai sferele sufleteşfi re- . 
prezentate: prin popoare: 'se: schimbă necontenit. Ori 

când privim omenirea! o vedem: împărțită în' diverse 
popoare-ajunse fiecare înfr'un punct al existenţei sale: 
unele în timpul copilăriei lor, alfele în. floarea des- * 

"“voltărei, altele iarăși reţinute prin piedici exterioare 
_pe care trebue să caufe a le învinse înainte dea . 
merge mai departe în producerea interiorului lor, şi 

în' fine, altele cărora veacul li sa împlinit, sau. dis- 
părând cu totul de pe fața lumei, sau trăind o exis- - 
tență mai mult vesetivă până să-i sune momentul: ni- 
micirei. Din. câmpiile Mesopotamiei şi de „malurile 
Nilului vedem cum se sfrămută culmea seniului ome- 
nesc în Grecia: şi Iţalia, cum apoi peste Persia şi Esipt: 
se'nfinde spiritul ce a daf Călifilor. Grecia şi Roma 

- dispar. la rândul lor, şi pe aceleaşi câmpii, sub ace 
. laş cer, alte neamuri,'alte genii vin să reverse como- 
“zile sufletului lor. Se nasc popoarele moderne “din - 
“combinarea elemenftelor lumii vechi cu acele ale lumii . 
barbare, popoare ce unesc existența lor din capăf,. 
cu perioada, copilăriei, cu cânturi şi epopee ca Elinii 

cu Omer, Aceste popoare se desvoltă. unele. srabnic, 
! altele mai încet, unele liber altele muncite prin felu: 

rite .apăsări şi înfățișând o. desvoltare întreruptă), 

In parfea. de răsărit a lumei noastre — celei vechi — 

vedem. poporul chinez care. a produs tof ce putea | 

produce și astăzi duce o existență monotonă fără 

prosres, fără viitor. Peste tot. locul vedem „manifes- 

  

1) Italienii, Spaniolii şi Românii. -... 
. | E Ia , 7 

+
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“ându-se- legea! sencrală,: „căreia: desigur « e. supus. şi 

, 

- însuşi. neamul omenesc. şi —.mersând :cu spiritul mai -- 

departe :—: însuşi “universul soarelui nostru în „sânul 

- : universului! nesfârșit: a “corpurilor cereşti. Di 

'“ Popoarele deci.se nasc, se: desvoltă şi apoi dispar 

" pentru totdeauna. Ele revarsă în lume conţinutul su- 

+ Hletului. lor, aduc:la lumină și lasă: în 'merăoria ome- . 

nirii ideile şi simțămintele care după. natura lor. spe! 

„cifică erau destinate a produce: şi apoi încetează... 

* Până când un.popor a. fost reținut în desvoltarea 

sa prin: cauze: exterioare, până când 'această desvol- 

“tare nu a fost completă,-el are fotdeauna. posibilitatea 
de a urma mai înainfe- desvoltarea. întreruptă. E nu-. 

_ mai leşin, nu e moarfe!). Când însă un popor a fer- 
- „minat. desvoltarea sa, atunci chiar de-ar exista fizi- 

ceşte. e. mort sufletește, puteri: producătoare nu mai 

“sunt în el; va duce. o. viaţă cârcită, incapabilă de pro-. 
: sres până să vină o cauză care să stârpească. din lume . 

o formă de spirit a căruia miez: a dispărut; Exemplul 

= uraţi. - — sau chiar pufin intlue ențaţi « de alte elemente 

Spaniei, Italiei şi a noastre... - ii a 

A avem în poporul chinez. ..- e 
:: Deci, orice popor care poate: să aibă încredere. în 

viitorul. său trebue să fie un popor :nou cu. putere. 

productivă în -sine, un. popor *care. simte în el o'.co- 
- moară ce „are de datorie. a o. lăsa geniului. omenesc... 
- In zadar. ar mai Liu ochiul : spre .viifor bătrânul ce" 

N s'apropie de „Sroapă. — în. zadar: „poporul ce: odată. a 
“trăit, ” 

Acuma să. zeluăm. presupunerea. că suntem Romaai 

... 

2 In această “lege: stă explicarea - unor. reinceperi. e ca acele a. 
ING _ 

, 

.. 
,



după cum unii vor acorda poate — şi nuun popor cu 

totul nou, tot atât de nou ca Francezii, Italienii, care - 

i lucru curios, nu: prefind numaidecât a fi Romani cu- 

x. 

raţi. Ce va fi atunci, urmarea necesară? Poporul: Ro- 

man sa desvoltat- odată şi s'a desvoltat 'atât de com-. -. 

plet cum poafe-nu s'a mai desvoltat altul; el a pierit 

prin însăşi mărimea lui; fot ce conţine sufletul său, 

a produs, apoi a căzut, în aparenţă sub năvălirea bar- 

“barilor, în fapt: însă, penfrucă putrezise înlăuntrul 

său. Dacă ie aşa, ce-mai căutăm.noi atunciă? Dacă . - 

suntem Romani :curaţi, dacă elementele- cu. care am 

_ venit în 'confact nu ne-au: influenfaf --mai deloc, dacă 

“toţi Dacii au fost sfârpiţi — apoi atunci ce:mai aştep- | 

4 

“tăm dela istorie, dela viitor? — Numai atâta poate să 

mai! fie ambițiunea noastră de a reprezenta paralela: 

„Chinejilor pe: pământul” Europei. 

- Toată întrebarea viitorului, nostru stă aci: dacă sun-..- 
N 

“tem Romani — degeneraţi —" sau un popor cu totul : 

nou, Românii"). A crede că suntem Romani curaţi. şi 

că fotuşi am putea să. ne mai desvoltăm odată poafe 

fi o. idee foarfe măsulitoare pentru cei ce o au, dar 

“pentru. a fi adevărată ar trebui. ca natura să ne fi dat 

„privilegiul de-a ne.sustrage dela leşile:ei: Deosebirea 

„însă între, legile naturei şi acele omeneşti constă foc- 

mai în aceea, că cele dintâi nu 'cunosc asemenea pri:'. - 

„ vilegiuri. Condiţiunea esenţială a desvoltării noastre. 

“ Fiind existența unei. diferențe între -spiritul nostru şi 

“spiritul” "Roman ar trebui « să. încefăm: odată pentru tot- ÎN 

  

. . Ei . . 

2)  Aceiaşi “sotecbare hotărăşte şi viitorăl Greciei modșrhe. Sau 

sunt Elini degencraţi, 'sau un - popor. nou. bi - 

7 
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deauna cu: nişte pretenţiuai tot atât de absurde pe 
cât de ridicule. “ | 

Noi, care credem în: viitor; nu avem astfel de. pre- 
-tenţii şi avem convingerea că suntem. un popor nou — - 

la a căruia formare ău conlucrat: multe. elemente. — 
“iar nu Romani degsenerați., Avem această: convingere 
pentrucă cucerirea Romană în Dacia nu a putut avea. 
un efect cu fotul altul decât cuceririle aceluiaș popor - 

“în Spania sau: Franţa, anume de-a introduce o doză 
pufernică de spirit Roman în acel al poporului în- 
vins prin amesfecarea cu dânsul; —-pentrucă schim-' 
barea de climă-are o înrâurire. nemăsurată asupra spi- 

ritului unui popor, şi că „unei asemenea înrâuriri a 

fost supus acel .al. coloniștilor Romani strămutați în: 
Dacia; — penfrucă îndecursul lungei. perioade a in- 
vaziunei am. fost în contact cu o sumă.de popoare. 

“care. au modificat puternic spiritul poporului năvlit - 
şi că în senere în urma acelei perioade poporul nos-. 
tru apare ca constituit, există ca naționalitate. Avem 
acea convingere din considerarea caracterului limbei 
noastre, care dacă elementul latin. predomină în ea, 

"după cum ne-o: demonstrează fără îndoială. flexiunile | 
şi construcțiunea sinfactică, este totuşi departe de a 
fi limba latină însăşi, în- care voesc a o preface. filo: 
loşii noştri, — din considerarea moravurilor noastre. - 
“întrucât există, și mai ales.din faptul cel mare că pe 
«când Romanii au fost. singurul popor aric (indo-ser- 
man) din Europa ce n'a'avut poesie: populară, şi noi 
din contra avem o asemenea poezie şi anume uba de 

-- care cu drept. cuvânt putem să ne mândrim. Aceasta 
e.de mare însemnăfate pentru cel ce înțelege, căci un 
popor care are. poezie arată prin aceasfa cu. totul
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alte dispoziţiuni sufleteşti decât; unul care: nu are - 

asemenea — arafă că poate avea filozofie, ştiinţă, să 

arte, ceeace “Romanii nu au avut, 

“Ideea deci de care ne ocupăm redusă la adevărata | 

ei măsură este: că 'noi Românii suntem un popor de 

xiţă latină, adecă: elementul care-a jucat rolul prin- 

:cipal în formarea naţionalităţii noastre a fost cel afin; 

dar că 'suntem departe, de -a fi Romani curafţi, ci că, 

mulfe alte elemente, a căror natură și srad de în- 

 Tluenţă, ştiinţa ar trebui să caufe 'a le stabili, au 

„conlucrat la formarea spiritului poporului nostru — 

spirit nou, deosebit de acel al Romanilor, şi deci în 

drept de a spera în viitor. -. 
“Ne mai rămâne de arăfat că această idee a originei 

moastre ajunsese în momentul. când reducerea la ade- 

-vărata - ei măsură devenise necesară. Acest. moment 

este, după cum am arăfat mai sus, acela: în care din- 

_+r'o idee bună se nasc urmări rele, semn că ideea pre-. . 

tinde la o sferă mult mai înfinsă de adevăr decât - 

„ acea ce o posedă în realitate. Rezultafele rele produse. 

: până acuma: sunt următoarele: . 

1, Steicarea limbii). Ideea că suntem puri Romani. 

„are, de urmare necesară 'că frebue să avem o limbă 

pe cât se poate de latină, că ea. trebue curățită de 

„toate elementele aşa... numite străine ce conține. Acea- 

"stă procedare are: de urmare pe: deoparte de a sărăci 

Jimba de toate expresiunile sub! care poporul nosfru 

şi-a exprimat în fimp de secole sândirile şi simțămin- 

-tele sale, pe de alta de a falsifica expresiunea însăşi * 

a acelor” sândiri şi simţăminte, îmbrăcându-le sub 

a — 7 

-1) Cu care stă în legătură încurcala ortoşrafiti. :
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forme . noui . împruinutate-. dela Romani — străbunii: 
noștri, sau dela Francezi — fraţii noştri, forme: care . 
“nu se potrivesc cu conținutul ce voim a pune în ele - 
şi. deci. nici că sunt în stare a-l .reproduce. Dar la. 
aceasta nu -mai precugetă închinăforii ideei că. -sun- 
tem curat Romani; nu Sândesc că jertfesc unei nă- 
luciri periculoase întreaga comoară. poetică a poporu- 

lui Românt = - 
2. Idei necoapte. republicane. Sunteră Romani? prin. 

urmare. trebue, pe cât se. poate să luăm de model pe: 
străbunii noştri şi precum le. copiem.. limba să le „co- 
piem şi instituţiunile. * . 

Timpul.cel mai frumos al vieţii Romane a fost însă. . 
republica. Se crede 'acuma că e: destul' de a copia. 
“acel fimp şi nu altul pentru a .răsădi şi în sufletul . 

- nostru frumoasa floare a libertăţii şi: puterea morală. : 
fără de care libertatea e. un -abuz... Ar. frebui să-şi. 
“aducă însă aminte aspiranţii la „consulat“. sau” „tri- . 

- bunât“! că. „republica Romană -ea însăși a avut. un! 
sfârșit şi că acest sfârşit a fost adus printr'o stare 'a. 
spiritului poporului, asemenea celeiă în care ne aflăm 

--noi astăzi care am dori să fundăm republica! Nu se: 
îndreaptă spiritul unui popor prin schimbarea. formei: 
de. suvern, ci forma de: Suvern Prin, spiritul po- ” 
porului:). - po SE 

  

„N 

1) Atat consequenţele în privirea limbei — deşi numai în parte 
— cât şi acelea în privirea instituţiunilor au fost criticate în mod. 
„eminent de d-l Maiorescu (scrierea .limbei Române şi“ critica 

* gcoalei Bărnutu, apărute în. broşuri separate şi în „Convorbiri 
Literare“ anul 1), dar pâ 

* mu se va 'asculta niciodată 'vocea raţiunii, Măcar să tot demon=- 
"“străm că ortografia d-lui Ciparu, sau teoriile. d-lui. Bărnuţu 'sunt. 

împosibile... ni se răspunde: Nu Suntem oare Romani? şi cu acea. - 
sta victoria e sigură, i i a 

pa 

nă nu se va tăia răul până la rădăcină ....
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:3.0 îngâmfate. cu. meritele: altora. care: întrece până. 
şi marginile. bunei exiviinți. Sunt: cunoscute. pretenţiu-. 

nile ridicate de unii —-la care: mulți: vor fi aderat: 
în tăcere: — că noi am fi dat semnalul-revoluţiei fran- 
ceze, unirei- - Germaniei; acelei a Italiei, schimbărei re- 

simului în Franţa, etc.; se cetesc. apoi: pe fiecare: zi... 
atâtea laude despre: poporul nostru în':ziare, broşuri; 
se aud de acestea în discursuri publice — încât până: 
şi urmele “modesfiei . par a sc;.fi. şters din sufletul 

nostru. Toată această orbire asupra unei :stări . de” 
lucruri - 'spre îndreptarea căreia. ar frebui: să -aplecăm. 

toate puterile noastre în loc de a le pierde în măsu-. 
liri otrăvitoare — toată. această: orbire zic se explică: 

uşor când ne amintim că- suntem Romani, că putem 
număra între străbunii noștri o serie de' caractere ca. 

„acele ale .republicei Romane, că ne. putem considera - 
“ca urmaşii nemediaţi ai poporului -ce' odată prin în- 
suşirile sufletului' său introduse în spiritul mai întregii 
lumi cunoscute pe afunci formele de viaţă proprie 
sieşi. Cum să nu: uităm micimea actuală, înaintea. 

unui frecut atât de slorios! Dar se mai uită un lucru: 

- care este ultimul punct ce mai voim a atinse;, se uită. 
'că prin” pretinderea. unei continuități. de_ desvoltare 

““(probă modul cum se: predă istoria noastră în şcoli. | 
și. Pusta | j 

4.: Micşorăm noi înşine , valoarea trecutului nostru: 

. propriu, punându-l | în o asemănare necesară cu un..: 

altul ce-l sfarmă prin mărimea sa. Se înjoseşte istoria- 

noastră la rolul unei continuări mici a unei perioade 

însemnafe, la un pârâu ce iese dintr'un râu pentru a. 

- seca'în pustii, în loc de a-i lăsa acela a unui început: 

2 ai zu
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de: desvoltare,. care totdeauna trebue să fie mic, dar 
poate să devină mare; | - 

- Atâtea avem de spus despre ideea orisinei noastre, 
„despre frămoasele ei. rezultate în: timpul renașferii 
noastre, despre 'caracterul sub care se prezintă ea 
astăzi și relele ce se leagă de ea. - 

__ “Dacă vocea adevărului mai are răsunet la noi, apoi 

poate că această cercetare va contribui întrucâtva la 

“înfărirea unei direcţiuini care caută a-și da seamă de 
starea în care ne aflăm. Dacă însă “sistemul “urmat 

“până acuma de a nu lua nici măcar în băsare: de 
seamă orice, idee care nu vine îmbrăcată sub. forimele 

. măgulirii, va persista neînvins, atănci convingerea noa- 
stră că nu suntem Romani curaţi va fi foarte slăbită. 

Vom începe 'a crede şi noi — în felul nostru — că 
" “suntem Români curaţi; dar sândind la anul 106 după. 

Christ, ne 'vom aminti că suntem Romani din timpul 
împăraţilor, Romani “din timpul decadenţei!



III. 

Reforma așezămintelor noastre 2) 

“Tai fimpurile din urmă : ideea că bântuctile vieţii 

rioastre "publice sunt. “în mare parte datorite aşeză- 

| mintelor. politice pe. care le avem, .a prins rădăcina 

din ce în ce mai mult, astfel că timpul pare a fi 

„venit, . când o înţelegere, afât: asupra naturii , răului. 

ce decurge din aşezămintele. noastre, cât şi asupra. 

“modului cum trebue concepută. o. reformare a “lor, 

„devine de neapărată trebuință. 
Aceste întrebări se înţelese că privesc deadreptul 

numai pe Românii din România liberă, apoi ele par 

a avea un caracter polific, asffel că din ambele puncte 

- de vedere s'ar putea crede, că nu se potrivesc a' fi. 

tiațate în foaia „Convorbirilor“, care este o foaie lite- 

“rară şi - ştiinţifică, deci menită a reprezenta ; numai în- 

: terese de. această natură, care prin. sine însuși sunt 

'şi' comune fufuror Românilor. În ceeace priveşte punc- 

"tul al doilea, nu. cred, că ni se va ţine de rău tra- 

“tarea unui interes care, deşi.pare local, “are însă o: 

însemnătate pentru toţi căci dela prosperitatea părții, 

'ce are fericirea de a fi liberă, atârnă în mare parte 

soarta întregului popor, fiindu-i aceasta centrul în 

  

3 

*-:4) Convorbiri literare, Vi 15 Iunie 1871, p. 117.
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, jurul ci căruia în sperânţă. se grupează în viitor. Cat des- . 

-pre teama, că. întrebarea -ar fi mai. mult, de natură - 
-politică, ea se îndreptează ușor prin modul pertrac-- 
tării. Politica nu este, sau cel puţin nu ar trebui să 
-fie, decât „mijlocirea între ştiinţă şi practică în ceeace 
“priveşte ocârmuirea unei fări. Bazele politicei sunt dar 
„de o. natură științifică şi. vor putea întotdeauna lua 
loc într'o foaie ştiinţifică şi literară. . 

„_*. Când îi "merge rău unâi om, dacă el! cunoaşte cau- 
zele din care aceasta i i se înfâmplă, atunci el. se si- 

leşte din puteri ca să-şi “îndrepte soarta, Dacă este 
cauza propria“ nedibăcie, se ajută prin sfat şi luare 
“aminte; . dacă - este răutatea altora, se apără de ea. 

Când însă îi este cu neputinţă. a descoperi cauzele 
'nenorocului său, afunci el se: “revoltă contra soartei, 
își turbură minfea luptându-se cu un dușman nevăzut, 
învinovățeşte pe unul şi pe altul fără de cuvânt ŞI. 
iconfunzându-se „din ce în ce, își risipeşte puterile 
„minţii în: zadarnice sbuciumnări, care-l duc din'treaptă 
în treaptă spre întreaga-i nimicire. Tot asffel se în- 
“tâmplă şi cu un popor în asemenea împrejurare. Cât 
“timp nu-şi dă seama de cauzele bântuelilor ce-l sfâșşie, 
el se desface în nurnărate” partide, care se învinovă-" 
fesc unele pe “altele, se mănâncă în lupte, ce consumă 
puterile intelisente ale nafiunii fără de nici un rol 
_folosifor.. "Unde apoi starea poporului e .rea, sisu-  - 

„ Tanţa externă şi infernă zdruncinată, acolo egoismul. 
„devine în. curând luceafărul fiecăruia. Disperând. de 
Scăparea întregului, fiecare caută şi-şi asigură soarta 

„„S8, ca: şi corăbierii unei năi, ce se. cufundă.. Sinsurul . 
mijloc. de a scăpa dintr'o stare * critică — cât timp 
o scăpare este încă cu putinţă — este o încordare
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a tuturor în. contra. răului, o: cercetare a cauzelor tu 

„Şi-o încercare de a: le îndepărta... ... 

. Aceasta pare a fi venit întrucâtva .la conştiinţa po- 

 pozului nostru. Duşmăniile care până acuma erau nu- 

„._ nai personale încep a se. îndrepta şi în contra unui - 

nou .- obiect, Incepe - a se înfelese; că rădăcinele rău- 
7 “Tui sunt: nu numai, în persoanele ce. compun sfatul, 

şi că poate răul cauzat prin persoane însuşi esfe în . 

mare parte nuinai rodul neapărat al unor. cauze mai a- 

* dânci.: Obiectul însă-în confra căruia de o bucată. 

de timp .se îndreaptă atacurile sunt aşezămintele poli- 

tituţiune. . - 

"In această învinuire a constituției firii de relele, « ce 

„i... 4recere. dela o viaţă polifică predominafă numai de 

însă. începem a: ne convinse că răul vine și de aiurea, 

- . în. principiu. . Dar pentru ca ea să producă efectul 

“bun: ce se poate aștepta dela dânsa, trebue. con- 

_ tribuit-din. foafe. puterile la luminarea ei. Instincful 

popoarelor le indegetează întotdeauna calea naturală, 

1   

tice. ale ţării, adesea. cuprinse! sub cuvântul de CONS- - 

ne -sdruncină viaţa, . săsim o mișcare de, propăşire - 

| spiritului polific la -noi. Esfe cel dintâi simptom de . 

“spiritul de partid la o concepţie mai. raţională a'con- 

„ducerii soartei unui popor. Cât fimp credem că răul 

„provine numai dela caracterul poporului şi al oame- - 

nilor săi. politici, până atunci — cel puțin penfru o. 

generaţie - — nu poate fi: speranță de îndreptare. Când 
* 

şi: anume din cauze ce se pot îndrepia, atunci sun- , 

"tem de sine împinși spre -cercefare,. şi - din” aceasta . 

spre aflarea mijloacelor de îndreptare. Mișcarea deci, 

se „se arată în spiritul nostru politic, trebue aprobată .
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“pe care îşi .pot săsi binele. Forţele infelisente trebue: 
însă 'să vină în sprijinul insfinctului sănătos dar orb. 
şi -necunoscuf, dacă esfe să se trasă vre-un folos din 
ele. Dacă. deci se pretinde acum, că o mare parte din. 
relele, de care. suferim, este datorită așezămintelor 

"noastre politice, trebue căufat de a lămuri. până în- 
trucât aceasta esfe “adevărat şi' unde sfau u mijloacele 

de îndrebfare..” 
Pentru a se'pufea da o deslegare. serioasă la aceste 

întrebări, ar. frebui lucrarea neobosită şi repetată a 
tuturor celor. ce. cugetă la noi asupra fenomenelor 
vieții popoârelor,. ar frebui sfudii conşfiincioase. asu- 
pra stării noastre polifice, sociale, economice și. fi-.. . 

_nanciare, asupra administrației, a 'justiției, a: învăță- 

„mântului. şi cultului, întrun -cuvânt, asupra futuror 
ramurilor vieţii noastre publice, toate sprijinite pe 
observarea reală a faptelor-şi pe date statistice, şi con-. 
cepute dintr'un punct de vedere cu fotul obiectiv Şi 
ştiinţific. Dar. nici măcar începutul unor asemenea. - 
studii nu s'a: făcut la noi; deaceea nici. că poate fi 
vorba de a deslesa acum înfr'un mod mulțumitor în- 

“trebarea, până întrucât împrumutarea aşezămintelor 

*sfrăine a pricinuit sfarea cea rea în care ne atlăm, . 

şi. ce trebue deci făcut pentru: a o îndepărta. Tot la. 
- ce fintim aici esfe, de a expune o idee crifică pe care”: 
"o credem de fundamentală în. această privință. A- 

ceasta. esfe, că nu infroducerea principiilor celor mari 
"de viaţă a timpurilor moderne este cauza, mai adâncă: 

a: fturburărilor vieţii noastre publice, c ci: împrumuta= . 
rea formelor şi lesilor speciale, sub care acele. prin- 
„cipii căufau a fi realizate la popoare străine. | 

Este de. „cea mai mare “însemnătate: de a deosebi
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întotdeauna principiile acestea de viaţă mari.ale liber- 
tăfii sub cele patru forme ale ei fundamentale,.a esa-. 
lității înaintea leşii, a suvernării aufonome (self-so- . 

: vernment), a participării poporului la conducerea fării 

„prin“ reprezentare: şi “la darea . dreptăţii. prin juriu, a 

- ridicării torturii şi pedepsei de moarte şi celelalte, 
sunt :cu foate bunuri mari şi scumpe,-una din.cuceri- 

rile:cele mai mândre ale seniului omenesc, produsul 

- unei! desvoltări de multe secole asonisite cu sângele. - 

şi lacrimile a multor senerații, ce şi-au pus fericirea 

-“şi-viaţa în cumpănă pentru susfinerea şi apărarea 

lor. Cu toate adevărurile generale omeneşti, 'aceste - 

mari principii nu sunt proprietafea niciunui popor în 

parte. Precum fiecare generaţie le suge dela altele, 

astfel fiecare popor le împrumută dela altul, care 

în realizarea lor. au apucat mai înainte. Introducerea 

“: acestor principii în viața unui popor, care nu se 

“bucură. încă de- ele, este deci.o necesitate! îsforică, 

şi faptă cu fotul normală, bazată pe solidaritatea po-: 

„_poarelor şi a desvoltării lor în isforia omenirii. Nu 

'deci' în introducerea acestor principii frebue căutată 

“cauza relelor ce ne. bântue. A le afaca pe acestea, 

este numai un:semn de barbarie. Când unui popor. 

“nu-i merge bine cu ele, afunci desigur că nu sunt ele . 

de vină, ci alte împrejurări .cu.: totul neafârnate de 

principiile însăşi şi anume: sau elemenfele. poporului 

sunt decăzufe, şi atunci ele pufrezesc. şi se desfac 'mai 

repede -la contactul aerului liber, ce: pluteşte acolo: 

unde predomină acele principii; sau aplicarea lor la 

starea particulară a unui popor - anumit ''este astfel, | 

că: realizarea „practică . a principiilor este cu nepu- 

tință.. Cazul întâi se întâmplă acolo .unde poporul, ce. . 

14
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se. bucura de: aşezăminte libere,. începe a decade; al 

„doilea, când un popor împrumufă. dela: altul :aşeză- 

mintele: speciale, sub care. principiile. generale căufau: ” 

a fi'realizate la: celălalt. Noi credem că poporul:nostru 

nu se află în cazul dinfâi, căci este. un popor 'nou, 

tânăr, “ce încă nu s'a desvoltat. Aerul: cel marte şi . 

aspru al. libertăţii. îi va fi spre priinţă, şi viața po-.. 

_porului se va desvăli mândră şi “sănătoasă la. atin- 

'serea lui cu brazii. de pe poalele munților săi; dar 

pentru aceasta trebue ca acele principii să fie. apli- 

cate: într'un mod pofrivif cu Starea în care se află. 

" Greşeala fundamentală a vieţii noastre politice, pă- 

catul de moarte al: oamenilor noştri de 'stat a fosf, că 

nu 'au îinfrodus numai. spiritul aşezămintelor străine, 

ci însăși aşezămintele în. foate amănunţimile- lor, ast- 

fel precum ele erau întocmite: pentru sfarea de cul-! 

"tură politică şi socială a popoarelor, cu care ne-am 

-atins mai de aproape. A a 

Nu sa introdus numai sistemul. constituţional, adică 

principiul general că poporul trebue să participe -la 

legiuirea ţării şi să privesheze: ocârmuirea ei, ci sau 

"introdus. şi legile sfrăine,. care orânduesc modul cum . . 

„are să se proceadă pentru a căpăta o: reprezentare 

a țării, între altele lesile electorale. Pasul întâi a fost 

„un bine, al doilea un rău, care a nimicit binele ce lar . 

fi putut. produce -cel -dinfâi-şi pentru ce? pentrucă 

clasele societăţii noastre și raportul de însemnătate 

în care'stau,'apoi sraadul de cultură și împărțirea 

acesteia, sunt. la noi cu totul deosebite dz aceleaşi 

împrejurări în fările dela câre am împrumutat mai 

mult sau mai.pufin acele legi speciale. Deasemenea 

nu s'a infrodus numai principiul judecății prin juriu,
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adică ideea de a face pe popor să ia parte - la darea 

dreptăţii, mai ales în lucruri criminale, pentru -a.ofeli 
_pe.deoparte conştiinţa juridică în el, pe de alfa, pen- 
tru'a îndepărta o aplicare mai logică; care în- curând 
devine scolastică, a lesilor; nu s'a făcut numai acea- 

sta, ci s'au copiat toate legile relative la juriu; ast= 

fel, acele care "privesc cauzele. ce se: 'cuvin.a fi afri- 

buite juriului, acele care -orânduesc formarea listelor 

anuale şi a celor de sesiune ş.a.m. d. Nu s'a îmbunătăţit 

numai sistemul financiar, acel de confabilitate, organi: 

zarea tribunalelor, a administraţiei cenfrale şi comu-. 

“hale, după principiile cele mari câştigate de ştiinţă 

sau de practică veche a: altor ţări, ci s'a introdus 
toată organizarea. . financiară, tot sistemul de confa- 

bilitate,. toată întocmirea tribunalelor, toată orândui- . - 

'rea administraţiei centrale. şi comunale ale altor' țări. 
fără a se lua în seamă cât de puțin, dacă toate aceste 

aşezăminte speciale. ale 'acestora se potrivesc cu. sfa- 

“rea: noastră. TI _ 

Răul deci stă în iinprumutarea legilor speciale şi 

nu în aceea.a principiilor. generale de: viață publică. 

In contra aplicării acestor. principii trebue să - îndrep- | 

- tăm silințele noastre, nu în confra. principiilor însăşi. | 

Cine deci - învinuind. „Constituţia“ țării -de relele ce - 

ne bântue, înțelege prin ele principiile. generale de 

ocârmuire pe care le-am enumerat mai: sus; acela 

ce. se află într'o mare înşelare. Cine însă înţelege sub 

acel cuvânt  aşezămințele” speciale, care caută să rea-' 

 lizeze. la noi aceste principii, acela. a. nimerit. unde.
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sta cauza. a răului! şi deci care. este calea ce trebue apu- 
cată spre îndrepfarea lui), 

„În lume: însă astfel se compromit cauzele. cele. mai 
“bune şi mai drepte. Pentru. că se aplică rău sistemul 
"constituțional, apoi se atribuie acestuia relele ce bân- 
ftuie viața publică, ce a reclamat numai numele lui. 
Pentru că se aplică rău juriul, apoi aşezământul în- 
suşi e de vină şi să-l lepădăm! Pentru că se pro-.. 
clamă libertatea presei, fără a -se lua! şi măsurile de. * 

| trebuință,. pentru, ca această libertate - să rămână în - 

marginile dreptului şi al moralei, - sinsura libertate 
“demnă de om, se atribuie libertăţii însăși degenera- | 

1) Se înţelege că documentul însuşi al constituţiei noastre nu 

conţine numai principii, ci şi norme 'de aplicare practică; deci 
Sar putea. întâmpla ca, în : întrebarea _ reformării aşezămintelor 

" noastre, ' chiar „paragrafe din actul constituţiei să .vină în cerce- 

„tare. Această însă nu âr îndreptăţi deloe a vedea în asemenea 

“lucru o călcare a principiilor însăşi. Aşa bună oară am .pune o 

"întrebare foarte importantă; până întrucât sar. jieni sistemul con- 
- stituțional suprimându-se senatul şi concentrând reprezentarea. ţării 

- într'o singură cameră, „adunare obştească“ cum ziceau cei vechi? 
Totodată ar fi interesant de a ştii cauzele, care au împins . pe 

oamenii ' noştri . politici de a adopta sistemul de două - camere, 

Acest sistem nu ştim ca să fi fost de vreun : folos undeva, dar 

el se află la: Englezi, din cauze cu totul proprii poporului englez. . 
„ Dela ci lau împrumutat Francezii fără: să. ştie pentru ce, “dela 

_ Francezi toate popoarele ' celelalte, care au copiat mai mult sau 

"mai. puţin aşezămintele Franţei. Aşa am ajuns şi noi a avea “acel 

corp „greoi“ „care însă în timpurile din urmă a început a se 

"găsi de prisos de. către * popoarele care cugetă. Constituţia 1m- 

periului german nu; ;sadmite decât o' cameră. In orice caz, credem 

că ziarele noastre politice ar facă mai bine să se. ocupe ŞI cu. 
asemenea întrebări,. în loc de veşnice. bat;jocuri “personale, care 

degridează. « cu totul presa! noastră. îi .
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rea :ei şi 's'ar cere ca. să fie suprimată, Pentrucă--se:: 
ridica pedeapsa de moarte fără a :se lua'măsurile de: 
trebuință spre îmbunătăţirea: sistemului - “penitenciar, 
se. atribuie: ridicării acelei pedepse barbare înmulțirea 

"crimelor şi crearea nesisuranţei, şi s'ar cere reînfiin-: 
“ţarea ei! Oamenii. sunt însă -asffe]. 'Setoşi de bine, de: 

“ fericire, se alungă după ele; împlinesc: însă -din lene 
'sau nedibăcie numai o: parte din condiţiile ce le cere: 
realizarea lor,, şi apoi se minunează că: așteptarea le 
dă de -sreş. ' 

Până acum am: destegat întrebarea propusă. într'un 

| mod cu totul general. Deși nu este scopul nostru a o! 
trâta “aici. în. amănunțimile ei, fotuşi nu credem de 
prisos a lămuri mai de aproape pentru ce,.pe când 
introducerea ideilor :morale şi politice fundamentale 
ale secolului al XIX-lea în viața: noastră publică” este 
„de considerat ca o propăşire normală, împrumufarea: 
formelor speciale, sub care acesfe idei erau: realizate 

mai mult sau mai puțin la popoare străine, este nu-: 

mai. decât un mare rău şi cauza principală a turbu- 

rărilor: vieții noastre. 

Ceeace lipseşte de obicei în, tratarea întrebărilor 

sociale este o .privire clară în lucrurile de care e 

vorba. De. obicei. se mulțumesc cei ce spun, şi cei 

“ce ascultă, 'cu cuvinte generale, cu sândiri de fot ab-: 

"_stracte şi nehotărâte, al căror înțeles” fiecine-l' poate 

întinde sau restrânge după plac, astfel că. adesea şi 

cei care sunt. pentru şi cei care sunt contra au drep-"” 

fate. Aşă - bunăoară întrebarea - ce -ne ocupăâici, se 

„tratează în de. comun la noi, în modul următor: cei”: 

care sunt pentru bunătatea fără asemănare a așeză- 

- mintelor noastre cred, că demonstrează aceasta repe- 

, 
. 

Â
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tând; că. ele sunt saranţiile libertăţii, esalităţii, drep-. - 
tății, cei care sunt-în contra, le combat i iarăşi susfinând 

“că ele sunt nepotrivite, cu sfarea noastră, cu moravu- 

rile :şi spiritul. poporului.- Dacă rămânem :aşa numai 

la aceste seneralităţi fără a le sprijini pe o demon- 
"-strare bazată pe fapte 'reale, atunci nu am îmbogăţit - : 

” : “cunoştinţa. noastră despre întrebările de care e.vorba 
nici câfuși de puţin, ba vom merse și mai departe 
susfinând. că : asemenea fraze -:senerale în Sura: unui 

_„om,.ce joacă un rol în conducerea unei ţări, sunt, 
când stau singure fără un sprijin pe fapte reale, întot- 

deauna un semn "de şarlafanism - politic. E 

Mulțimea se. „orbește de strălucirea cuvintelor, crede 

că înţelege şi .nu a înțeles nimic. 
„Unde e vorba” de prosres. practic, acolo. proclama- 

„rea! de principii, de adevăruri . generale nu înseamnă 
„nimic, dacă nu .se găseşte şi calea intelectuală, prin. 
care aceste principii să se coboare în carnea şi sângele. _ 
viefii reale. - . = 

De aici urmează că. nici principiul. critic expus mai 
sus nu are deadreptul o valoare practică. Insemnătafea 

n lui constă în recunoaşterea. adevărului, că nu princi- 
_piile de ocârmuire a secolului al XIX-lea sunt cauzele Ş 

"răului ce ne bântuie, -deci că scăparea noastră de el 
nu trebue căutafă într'o mișcare. înapoi, într'o reaac-. 
fiune, ci că modul aplicării lor prin copierea legilor . - 
străine este sreşit, şi că deci. în: reforma legilor noa”. - .. 
:stre, după sfarea noastră păstrându-se neatinse prin- 
cipiile senerale proclamate la noi stă îndreptarea . 
“mersului lucrurilor. Pentru a: îndruma însă şi realiza. 
aceste: reforme trebue studii speciale asupra fiecărui 
ram al vieţii noastre publice, în care să se despartă
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întâi în mod. critic principiul general, care predomină i 

-- întrun: ram oarecare de viață publică, de: „aplicarea 

„aceluia; apoi . să se: studieze - elemenfele țării: noastre 

asupra 'cărora este să se aplice acel. "principiu, pentru . 

a se. afla 'calea intelectuală. a realizării practice, în 

- fine, să se; cercefeze până întrucât legile speciale îm-. 

prumufate nu corespund cu acesfe elemente, deci până 

întrucât trebuesc modificate. e 

- Aceasfa ne. vom încerca a o. face aici cu unul din 

aşezămintele noastre; anume cu juriul, care în modul 

“- cum a fost. introdus, documentează cu deosebire lipsa . 

de judecată a legislatoriloi noştri de: nefericită me- - 

morie, Se înțelese 'că nu vom putea intra în toate a- ” 

„ mănuntele;. vom. : înfățișă însă “o -considerare bazată 

pe. fapte,. care sperăm, că.va corespunde principiilor 

expuse, până aici. | 
- Ideea judecății. prin. juriu este pornită dia cerința 

unei drepte. aplicări a leşii penale. Legea. penală este : 

"o normă.rece şi. abstractă, prin care însăşi natura sa: 

"nu poafe să ia în. băgare. de seamă elementul îndivi- 

dual. Dar. când această “lese este 'să se aplice, când - 

se coboară . în viața reală, ea lovește tocmai în indi- 

vizi, din care nu sunt doi să se asemene, nu sunf doi 

a.căror constituţie fizică, ale căror: aplicări sufletești, . 

_al căror 'curs al. viefii şi . împrejurări: momenfane .să" 

fie aceleaşi. Dacă aplicarea leşii penale cată să nu fie - 

o veşnică nedreptate, o nimicire a conştiinţei juridice, 

trebue! ca ea să ia pe.cât se poate în băsare de, seamă 

aceste elemenfe * individuale, cate . modifică în mod 

atât de însemnaf. vina "faptei : "după . "omul ce a înde- 

plinit-o. Dreapta „aplicare a: penalităţii. cere deaceea.:: 

părat, două lucruri: întâi o determinare numai re-, 
r 

nea 
Sa 

*
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lativă .a: pedepselor, adică fixarea unui mâximum * şi 
unui minimum înlăuntrul cărora! judecătorul: să poată 

" măsura pedeapsa luând în băsare de seamă elementul: 
individual... Al doilea, o preţuire a “acestui element: 

 îndividual şi în privința vinovăţiei, ceeace nu se poate .'- 
face decât punând să se pronunţe asupra acestui punct. 
nu jurişti de profesie, care să aplice! categoriile: logice: 
de învinuire, sfabilite de legea penală, ci oameni din. 

popor care să considere pe acel învinuit în toată in- 
dividualitafea lui; pentru ca din 'foată fiinţa lui, din: | 
toate: împrejurările ce au însoţit fapta lui, să se de-.: 

ducă elementele vinovăţiei sale. Această din urmă 
“ condiţie: se îndeplineşte prin așezământul juriului. - 

In juriu. deci judecă oamenii nejuriști. după pre- 
fuirea naturală a bunului ştiut, vinovăția unui individ. 
Prin acest aşezământ însă, nu numai că se apără 

_Jesea penală de a degenera înfr'o aplicare curat for- 
mală,: care, neţinându-se seama: de. elementul indivi- 
dual, produce numai nedrepfăţi, dar se “ridică con- 
ştiinţa juridică în' popor, făcând însuși să producă 
efectul .viu al acelei puteri cumplite a dreptului “care . 
apără sau nimiceşte cele mai înalte bunuri omeneşti. | 
Cât timp dreptul stă ascuns numai în formule întune- 
cafe, câf :fimp el este o ştiinţă oarecum laică şi caba- 
listică, pe care numai cei inițiați. o. înţeles, cât timp |. 
individul nici simte nici vede puterea lui reală de- .. 
cât atunci când însuşi e lovit de ea, până atunci 

_dreptul nu e decât o literă „moartă, care nu are va-. 
loare pentru cei.ce nu au venit încă în „contact cu: 
dânsa. Când însă însuşi cetățeanul aruncă ruina me-.- 
ritată pe concetăfeanul său, sau. când ia însuși asupră-i | 
răspunderea. achitării unui vinovat şi deci încurajarea, | 

: Aaa |
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„crimelor şi. a:  ncleşiuizilor care: primejduesc în. cu= 
rând siguranţa tuturor şi pe a sa proprie, când,. zic; 

se. face ca-poporul însuşi să' mânuiască -acea .sabie 

cumplită, să simtă această putere vie şi măreaţă, reali- 

zarea. conştiinţei morale omenești, atunci dreptul în: . 

cetează de a fi o simplă literă, ci fiecare-l vede trăind. 
în realitate, fiecare-l priveşte ca baza acelor mari bu- 

muri âtât ale: poporului, cât şi ale individului,: Hie-. 

care-l respectă chiar. înainte de a. fi simţit el însuși 

efectul. puterii lui. Afunci .se frezeşte şi .se întărește: 

„conştiinţa juridică, bazele Sfatului se consolidează prin” 

respectul legilor şi conştiinţa daforiei. Juriul. deci este 
un: element însemnat de cultură. Orice: popor care 

- rea: să meargă înainfe, trebue să-l admită în numărul 

- așezămintelor. sale. fundamentale.  : | 

Pentru ca această. idee a juriului să se realizeze, se 

„cere însă neapărat ca numai acei doi indivizi să fie 

chemați a 'lua .parte la el, care înfăţişează garanţiile 

intelectuale şi morale trebuitoar& de a hotărî asupra 

| “celor mai mari inferese omeneşfi: viafa; onoarea, ave- 

rea indivizilor, siguranța publică. Numai asffel de oa- 

-meni vor fi pe deoparte - în stare să preţuiască în 

“întregimea ei individualitatea învinuitului, pe de alfa 

- însă vor avea „puterea suflefească necesară. pentru 

"a se feri. de înrâuriri străine dreptăţii. “Toată valoarea 

juriului afârnă deci. dela. oamenii ce vor compune . 

comisiunea - de. judecată, . deci dela elemenfele socie-. 

ttății, care vor fi chemafe la această funcțiune, şi dela 

mecanismul de legi, prin care aceste: elemente vor fi 

„ Spicuite din massa poporului. ! 

Să vedem acum până întrucât: s'a  sealizae la: noi 
Pi 

1 w. 4
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această cerinţă, neapărată: pentru formarea unui ju 

riu bun.  .: - 
Legile speciale. care “regulează așezământul uriutui 

la noi, au fost copiate după lesile franceze anterioare. - 

"leşii asupra juriului din 10 Iunie 1855, luându-se din. 
această lege de pe. urmă, prin care lesislația franceză. 
a făcut un mare: progres; numai.câteva „dispoziții ne 
însempafe. Această - .procedare : a leşislatorilor.. noşfri.! 

"de a ni. îrăprumuta măcar. întrun mod: mai rafional, 

i alesând între ce e bun şi ce e rău, chiar disperăm de. 
.a nu ne-o explica. Leşislaţia franceză: asupra “juriului,” - 
anferioară legii din 1853, pornea. din. principiul cel 
fals, că juriul este un așezământ .politic, că: funcfia 

- de jurat.este un drept politic. De aici urma ca fie-. 
care cetățean, care înftrunea oarecare condițiuni. for- 

male determinate prin lege, avea şi: dreptul de a fi 
jurat, deci, dacă era trecut -cu vederea, în listele. de : 
jurafi, . el avea dreptul de a cere a îi însctis. Acest. 
principiu” este fals, . afât. dacă-l vom considera: din. 

punct: de vedere istoric, căci juriul. la Englezi, : de: 

„unde l-au luat toafe popoarele celelalte, nu este con- 

_siderat. ca un aşezământ politic, cât şi după natura: 
lucrului însuşi. In. adevăr, sub, nici un cuvânt funcția.” 

„de jurat nu poate fi considerată ca exercitarea unui N 

. drept politic individual. Cum poate fi vorba de exer-. 
cifarea unui. drept politic individual; “când. pronunfăm- 

_asupra viefii, onoarei, averii unui concefățean, asupra 

sisuranţei publice? Cum poate cineva numai pe 'baza 

că are 100 salbeni venit pe an, sau. că -exercită o, 

profesie liberă, sau că e. patentaş până şi. de sradul |... 
„al IV-lea, să. prefindă la dreptul de a. veni : să pro-.. 

| nunfe în. mod absolut asupra celor. 1 mai mari bunuri . = 

Y,



—
 

adevăratul principiu al juriului. - 
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omeneşti, când poate însuşirile lui intelectuale şi mo” 

rale nu-l deosebesc înfru nimic “de -cei pe care legea. 

- 3i opreşte de a fi juraţi, fiindcă „nu ştiu a scrie şi, citi 

româneşte“ 'sau au fost osândiţi. criminaliceşte? Func- 

ţia de jurat nu este un drept, politic. individual, ci o 

"sarcină publică. Nu fiecare cetățean .care “împlineşte - 

„oarecari condițiuni formale poafe pretinde la dreptul. 

- de a funcţiona ca jurat,..ci -din' confra,. afât acuzatul | 

cât şi sociefatea au dreptul de.a cere'ca Statul, dacă“ 

- deleasă pronunțarea dreptăţii unor indivizi din po- - 

por, “aceştia să fie astfel, încât să înfăfişeze saranfiile- 

necesare pentru înalta chemare, ce au' de împlinit, 

jurat. Condifiunile formale însemnate de lege.ar tre- 

bui numai. să mărginească sfera, din, care au a se re- 

cruta eleînentele juriului. Aceasta însă nu înseamnă 

“ deloc că foi cei care întrunesc acele condițiuni for- , 

maie sunt şi demni de a fi jurați.. O legislaţie care .. 

nu recunoaște aceasfa, 'documentează că nu a pătruns: 

-.: Astfel era legislația franceză înainte de 1853 și a- 

ceastă legislaţie s'a introdus la: noi. Dar în Franţa 

„ acest mod.de a privi. așezământul. juriului, deşi: fals, 

avea temeiul său înfr'o,.necesitate istorică. Juriul fu-" 

sese introdus în Franța sub înrâurirea ideilor. revo- | 

"“luţiei celei mari. Aceasta fiind esenţial politică, urma |: 

ca: toate reformele să ia'o culoare polifică. Aşa se 

“întâmplă şi-cu juriul. Acesta fu considerat, ca un așe- . . 

_zământ, politic, ca -un câştig al libertății în contra. 

'absolufismului, deci ca un drept îndividual al fiez - 

+ 

+ 

“Nu oricine însă a fost profesor, sau are venit de 100 -, i 

" Salbeni, sau.e meseriaş cu pafentă este eo ipso şi în- -' 

-“zestrat cu însuşirile: eminente. recerute pentru a fi.



D220 > E. LOVINESCU: 

cărui „cetățean care întrunea. oarece însușiri formale... 

Juriul nu era deci:un aşezământ 'al justiției, ci un. - 
instrument politic întrebuințat. de diversele Suverne 
pentru îndeplinirea” planurilor lor prin înrâurirea: a- 
“supra justiţiei. Deaceea orsanizarea juriului în Franța 
a-schimbat de vreo nouă “ori dela :infroducerea . lui. 

până în timpurile din urmă. Ce. devine însă dreptatea: 
când nu.normele ei proprii, ci alte considerente deter- 
mină hotărârile judecătorilor, aceasta din nenorocire: 
se cunoaște şi la'-noi destul de bine. Acest sistem: 

„periculos, dar care decurgea cu necesitate din. fap- 
tele anterioare, fu îmbunătăţit -în mare. parte prin 
lesea din 1853. Se recunoscu prin această lege prin- 
cipiul adevărat al juriului, anume “că funcțiunea de: 
jurat esfe'o: sarcină publică şi nu un drept indivi-: 
dual. După această lese, nu fiecare ce întruneşte nişte 
condițiuni . formale are. şi dreptul de: a-fi jurat, ci 
din acei care înfățișează şi saranţiile de capacitate și 
moralifate necesare pentru a putea fi juraţi. Un drept 
de a fi „jurat nu există şi. persoanele omise. din! liste: 
nu: pot reclama pentru: a fi. înscrise. Operaţiunea: 
alegerii” persoanelor ce'au a compune lista juraţilor. 
'se face în modul'următor: Din toţi cetăţenii care au 
însuşirile formale cerute, o comisiune compusă din 
primarii cantonului prezidaţi de judecătorul de. pace,. 
înscrie în listă pe acele persoane ce li.se par demne. 
de a funcţiona ca juraţi.. De. pe aceste liste canto-. 
male o altă comisiune: compusă din toți judecătorii 
de pace prezidaţi de prefectul: departamentului: ales 
numărul de juraţi necesar pentru umplerea listei aron- 
dismentului. De pe listele, arondismentului formează: 
prefectul lista anuală pentru departament, luând - nu-: 

A
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| mărul de nume hecesar. . pentru aceasta, după ordinea 

alfabetică. Din lista: anuală se fras la sorfi 36 de ju- 
“xaţi pentru lista de sesiune, din care apoi printr'o a.: 

doua trăsere la sorți combinată cu dreptul de recu- ., ă 
zaţic: al acuzatului şi al. ministerului „public, se. for- 
mează: comisiunea. de judecată pentru fiecare cauză. 

Importante” sunt cele două. operaţiuni dintâi, adică 
ale “ambelor comisiuni. “Aici întră în joc "prețuirea 
personală a indivizilor ce vor fi chemaţi a. funcţiona 

ca jurați.. Dela modul cum e compusă comisiunea * 
- atârnă. deci şi. formarea „Lstelor “ fundamentale. In 

Franţa se dă: prefectului prea mare înrâurire în for- . : 
“marea listelor, şi. deaceea considerațiunile politice 
joacă un rol mult mai mare în alegerea persoanelor 
ce au a fi juraţi, decât capacitatea lor. Cu tot de- - 

” fectul însă, lesea franceză din 1855 conține un pro” 
Sres, însemnat în hotărârea că. funcțiunea, de jurat 

- nu poate.fi cerută -ca' un drept de nimeni, că numai 

acele persoane pot fi juraţi care după aprecierile co- . 
“misiunilor însărcinate - cu 'aceasfa, vor prezenta -ga- 

ranfii. individuale de sapacitate şi moralitate îndes- 

tulătoare. . Pa 

"In copierea: 1egilor. franceze tocmai acest - progres : 

"împlinit, prin legea -din 1855 's'a: scăpat din vedere. _ 

Fără nici-o umbră, de temei s'a considerat şi la noi... 

juriul “ca - aşezământ politic, “dând - fiecărui cetățean, 

care . întruneşte. oarecare condițiuni formale” dreptul 

"de. a fi jurat, dreptul de a cere să fie înscris în listă, 

” Acest de pe urmă. drept nu are prin sine urmări, rele, 

“pentrucă- desigur, nu e nimeni bucuros de a fi: juiat, 

N
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“şi: dacă-l- frece cu vederea -în listă, nu poate să fie 
decât mulţumit. Răul constă însă în .alte urmări. din 

» acelaş. spirit al leşii din care decurge şi dreptul de 
reclamă. Fiecare având dreptul de-a îi jurat, de o 
alegere între. persoane, .de o .prefuire a capacităţii şi 

„moralității lor nici rai poate fi vorba. Deaceea pro- 
cedarea. formării listelor la' noi .e foarte simplă, a- 

nume: prefectul înscrie pe toţi cetățenii ce înfrunesc 

condiţiile formale determinate de lege, dacă ei per- 
sistă sau nu şi: saranţiile de- capacitate şi moralitate, 

fără de care juriul devine o nenorocire publică, acea- 
sta nu e treaba prefectului: Dacă şi-ar permite o ast- 
fel de preţuire, ar încălca un drept politic al cefă- 
feânului. S'ar crede însă că poate această: măsură 
„oarbă este îndreptată -prin alte dispoziţii. Nici deloc. 

„Lista anuală se formează de pe această listă trienală 
în mod fot aşa de orbesc; anume prefectul ia de 
-pe lista trienală după ordinea alfabetică numărul de 
jurafi necesar. Vrea să zică, faptul orb că pe unul: 
îl cheamă Stan, pe altul Bran, hotăreşte în.a doua 

„instanță asupra chemării persoanelor ce-au a „pro- 
nunța asupra celor mai multe bunuri omeneşti. A 
treia. operaţiune se face prin trașerea la sorți a nu- 
mărului - de 36;. care forimează lista -de sesiune; cu 
care apoi se urmează ca şi în legea franceză. Trei 
mijloace deci cu totul oarbe, anume niște condițiuni 
formale, apoi alfabetul, în fine, sorții au să aducă în 
comisiunea de „judecafă oameni” demni de a hotări: 
asupra celor "mai însemnate interese ale individului 
și ale poporului! In lesislaţia franceză acesfe mij- 
loace oarbe 'sunt întrebuințate numai „după 'ce 'două | 
comisiuni au. ales, după aprecieri individuale, pe: oa-..
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menii cei. mai capabili). In : 'adevăr,- astfel: de mij-. 
" loace „oarbe, precum sunt luarea numelor după alfabet. 
sau tragerea la. sorţi, au numai afunci-un înțeles, când... 
elementele asupra cărora: se aplică, sunt: atât de esale 
“în „calitate, încât nu ar fi nici un temei de a te-pro- . 
:nunța. pentru' cufăre:sau cutare. „Deaceea : recrutarea 
“prin tragerea la sorți e foarte raţională: de. vreme ce 
“atâți - tineri sunt în toate condiţiile cerufe pentru. a 

fi. luaţi ca militari, dar se cere numai un număr mai 
“mic, este naturăl de a. determina prin sorți, care să 
fie acei ce au să fie luaţi. Când deci aplicăm luarea 
“numelor după alfabet şi tragerea la' sorți pentru for- 
:marea: listei juraţilor, aceasta are un' înţeles, numai 
„când. mecanismul întrebuințat mai înainte este afât 
.de perfect, încât după. puterile omenești. să se fi făcut: 
tot ce e prin putinţă pentru a însemna în listele pre- , 

 Săititoare numai oameni capabili în. foată puferea. cu- 

- vântului. de a fi juraţi. Fiind cu toţii unul şi unul, for- - 
'marea listei anuale; prin luarea după alfabet şi aceea . 
a listei de sesiune prin sorți, nu înfăţişează nici un 

„neajuns. După modul însă cum se formează la noii: 
lista preparatoare, în care se înscriu fără. deosebire |. 

“foţi cei ce „au. trecut învățăturile unei. școli secun- 

„dare“ -sau se bucură de un venit de o sută salbeni 
„sau“ exercită o 'ptofesiune liberă - „sau“ -plăfesc o. 
'patentă până la gradul al patrulea incluziv“, luarea 
numelor după alfabet pentru formarea listei anuale . 

„este' mai mult 'un joc: de. copii decât. o metodă leşis- . 
lativă, iar formarea. listei .. de sesiune prin tragerea, 

  

1) Și dacă aceasta, nu se întâmplă întocmai « aşa, vine din nodul * 
cum .e compusă , : comisia ” ce Jalege, după cum '0: SPuseserăm- şi 
„mai sus. - ae ai PERII
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la sorţi este numai o ironie. Tot atât de bună ar.fi. 
şi dacă prefectul ar alese el însuşi şi pe cei 36:). | 

Legea aceasta. pentru formarea. juriului: ar fi rea. -. 
chiar la poporul cel: mai. cult. La noi e ceva: “MOn-. 
sfruos şi iată pentru ce. La noi unde“ cultura” e. puţin. 
răspândită, unde focmai- acea clasă a societăţii, ce. 
ar putea mai ales să procure pe juraţi, anume clasa. 
industrială şi „comercială, este pe: deoparte de mică: 
.însemnăfate, pe de alfa, şi întrucât este, este re- 
“prezentată, mai cu seamă prin străini ce: nu pot fi. 

juraţi, la noi zic focmai considerarea elementului per-- 
sonal. ar trebui ţinut în seamă cu deosebire luare a- 
minte. Cine . cunoaşte: cât 'de puţin sociefatea noa-: 
stră, ştie desigur cât plătesc în. privirea. infelectuală 
mulți din cei.ce se bucură de un venit de o sută de: 
salbeni, sau sunt patenfaşi de' gradul aj patrulea. 
Cât despre: elementul moral, cel mai: important, ace- 

„sta, după lesile noastre, nu poate fi luat deloc în. 

- băgare de seamă, dacă nu cade anume “sub un 'para- -. 
-. sraf scris. Câţi sunt. însă; care deşi nu au fost „con- 

damnaţi la o pedeapsă criminală, etc.“, nu.se deose- 
besc în. realitate întru nimic de unii. ca atare. Opinia. 
publică îi ştie, dar e neputincioasă. Individul stă în. 

“listă în puterea. dreptului individual, şi „dacă nu sfă,. 
| poate să . ceară înscrierea luit 

'- Subt asemenea împrejurări e peste putință ca: aşe- . 
zământul juriului să nu producă -rău. Cauza: este că. - 
cea mai mare parte din' juraţi sunt oameni nedemni. 
de. a îi. O: reformă a. juriului este. deci „neapărată.. 

  

” a) In. legea franceză din 1808, preşedintele. curţii alege pe cen 
36 juraţi pentru lista de sesiune, SR . _ . ED 

'
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Această reformă trebue să caute a stabili un meca- 
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„_nism de leşi,. prin :care numai persoane capabile să 
„ajunsă la funcțiunea de juraţi. Trebue mai întâi a- 
"brosat dreptul de reclamă, apoi încredințat formarea 

- listelor preparatoare unei: comisii compuse din ma- 
'“gistraţi comunali, care sunt mai “departe de mişcările 
„politice, apoi. fiind în relaţiuni. dese cu cetățenii 
sunt şi ca -vecini mult mai însușifi pentru a face 

preţuirile personale necesare spre alegerea unor oa-. 
_meni demni. Comisiunea ar frebui să fie destul 

de numeroasă şi: compusă din elemenfe „destul“ de 
„diverse, pentru ca: alegerea persoanelor ce au a fi 

„chemate ca. juraţi, să nu.se facă după simpatie, anti- 
- pafie sau alte mofive străine scopului „aşezământului... 
In. legătură cu această reformă care ar micşora în 

mod însemnat numărul persoanelor ce pot fi juraţi, 
ar trebui restrânsă sfera cauzelor afribuite, juriului; 
„aşa spre exemplu S'ar putea atribui tribunalelor co- 
recţionale:o mare parte din furturile calificate, bună 
oară' cele ce nu întrec.o sumă oarecare. Astfel sar - 

_mărgini sfera, activităţii juriului,  încredințând însă 
„această înaltă chemare unor oameni: demni de a o îm- . 
"plini, Cu timpul apoi, întinzându-se cultura, desvălin- 
du-se industria şi comerțul s'ar pufea, reda juriului 
cauzele-criminale în totalitatea. lor, ba s'ar putea chiar -. 

introduce. juriul peste fot locul, după cum începe acum . | 
- a se face în organizarea nouă prusiană, introducându- 
se juriul, se înțelege - că “modificat, „la tribunalele de: 
poliție simplă, aşa că numai cele corecționale sunt 
compuse numai cu judecători în sensul propriu. 

Cred că din:cele enumerafe se va fi văzut în destul 
că, dacă așezământul juriului produce la noi efecte 

+ pa 

> . 
5
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. periculoase D, cauza nu stă în așezământul uriulut 

“însuşi, ci în aplicarea lui nesocotită. Tot aceasta sar 

: demonstra şi pentru toate : celelalțe ramuri ale vieții 

_-noasfre publice. . Greşeala,. lipsa. cea, mai :mâre.nu e... 

în principii ci în lesile speciale: care resulează apli- 

carea lor. Dacă. am şi lua în revizuire. tot documentul 

constituţiei, 'fără a pune mâna .Îa. reforma aşezămin- . 

telor speciale, nu am produce .nici un bine. A pro- 

"-clama. alte principii, fie prosresive, fie reacționare, 

„fără a da o îngrijire: specială normelor “speciale, care 

"zesulează aplicarea lor; nu! va fi de nici un folos.: 

"„Aplicarea rea -rămâne rea Sub. oricare principii ar 

rămâne. Dar o aplicare bună a unor principii bune 
esfe mai bună decât o. aplicare. bună a. unor 
principii mai rele. Dacă me vom . da osteneala. a 
aduce la o aplicare potrivită principiile cele mari pro- 
.clamăte la -noi -.vom -infra. pe calea “ordinei. şi 'a 

prosresului normal fără zsuduirile . cumplite ale pro- 
pășirii nesocotite și ale 'reacfiunilor, care conduc pe. 
popoare din zbuciumări în zbuciumări la totala lor 
peire.. Oamenii noştri de stat de până acum au pă-.. 

: cătuit printr'o propăşire :pripită, printr'o proclamare 

„de teorie fără a da şi calea intelectuală pentru apli- 
_carea lor. Oamenilor de stat ce au acum. în mână desti- 

nete: “țării, le este impusă sarcina. cea srea-de a îm-: 

bunătăţi sfarea de iucruri, alunsând. numai răul, re” - 

x 

"1) Achitările . sunt, aproape de. “900 o. Cat despre diliipidările 

ÎI 

“de bani ele trec mai toate. nepedepsite. “Cauza. e lipsa de con- - 
ştiinţă asupra însemnătăţii statului care e, considerat ca * ceva 
străin, duşman, n
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ţinând binele, ce ne. curbură viaţa : şi "principiile: ade- 
vărate : de: viaţă ale. oricărui popor. care nu merge. 
spre peirea lui. .:- . . î 
+ Toţi cei al 'căror suflet bate. pentru fara . lor, ar - 
trebui ca în aceste momenfe,.— căci astfel sunt: toafe - 
momentele în care cuțitul. experimentării se împlântă. 

în viaţa poporului — în aceste momenfe, zic, să con- 

tribue cu spiritul: și cunoștințele lor la luminarea gre- 
lei întrebări, până întrucât sunt bune și din ce cauză 
„sunt rele aşezămințele. ce le. avem. 

Despre învățământul şcolar î în genere şi: în deosebi 

despre acel al istoriei 

. tă | - - L. 

Este un fenomen. prea .bine cunoscut că oamenii 
_obișnuesc a împlini îndelung timp apucăturile lăsate 
de generafiunile. de mai'nainte, fără a-şi da-seama de 

“cauza' pentru care o fac. Acesfe apucături mai foate, - 

când se ivesc, au “cuvântul lor de a fi în împreju- - 

rările înconjurătoare; cu timpul însă, deşi ocaziunile”. 
de: care e lesată venirea lor pe lume dispar, totuşi, 
prinzând: ele odată rădăcină în suflet, oamenii ur- 
"mează înaințe cu împlinirea lor, deşi : nu şi-ar putea 

"deloc. .da seama pentru ce o fac. 
“Această procedare este și foarte firească într o sferă - 

| anumită, adică în aceea a: “simțimântului, deci în -mo- 

17 ”
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-_ravuri şi obiceiuri. Acestea capătă prin. curgerea ini 
pului un caracter de stabilitate, ba chiar de sfinfenie, 

şi cu drept cuvânf, căci simțimintele omenești ne- 
schimbându-se decât foarfe puţin în „natura lor, e 
foarte firesc lucru: ca şi formele lor de exprimare să - 
se păstreze pe cât se poate de mult timp astfel cum | 
au fost dela început. Moravurile şi: obiceiurile în-. 
fățişând confinuifafea sufletească între timpurile tre: .. 

cute şi cele. de faţă, ele mențin în mod puternic legă- 
"“turile. omeneşti, fie cele religioase, fie mai ales cele 
de naţionalitate. Un popor în care "respectul moravu-. 

„rilor şi obiceiurilor strămoşeşti se calcă cu .uşurinţă, 
'în'care cu srăbire se adoptă forme de viață sfrăine, 
documenfează înfotdeauna o plăcere spre o. viaţă, tur-, * 
burațtă şi neorânduită, o uşurinţă de caracter pe care 
o plăteşte cu srele încercări. Se înţelege că şi morâ- 
vurile și obiceiurile trebue să se schimbe, dar aceasta 

" trebue să se facă foarte încef, foarte treptat şi oare- 

cum pe: nesimțite, căci moravurile; sunt o parfe din, 
elementul stătător al poporului pe baza căruia se mis 
că acel prosresiv.. 

Dar obişnuirea de a lucra şi tăptai aşa după cum: 
s'au apucat de mai nainte, fără! a-şi da o seamă zațioe 
nală despre aceasta, se întinde adeseori şi acolo unde. 

_” nu “este îndreptățită deloc, anume în sfera sândirii 
- Multe aşezăminte, multe. moduri de a “lucra, sisteme 
„de Suvernare, de educaţie, de instrucțiune ș. e, ră- 
mase din timpuri "de mai 'nainfe, când luminile erau 
puţin: răspândite şi adevărul respectiv necunoscut, 
se păstrează, mai că ai putea zice cu un fel de sfin- 
fenie, şi atunci când luminile căpătate ne arată 'relele . . 
lor şi calea de apucat spre: a or îndreptare. Se. în- 

7 
Na ,
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i ş felege' acum dela sine că în “cazul de față această pro- 
"cedare este cu totul greşită, Unde e vorba de lucruri 
intelectuale, acolo o păstrare . 'nestrămutată a stării 
„din frecut nu.are nici un înțeles. Adevărurile desco- - 
_perite : trebue şi realizate; îmbunătățirile arătate prin * 
"teorii trebue introduse şi în practică. . Luminile inteli- 
'Senţei nu frebue să. rămână numai ca atare spre bucu-. :, 
rarea minţii teoretice, şi precum . lumina soarelui este 

„nu numai lumină spre desfătarea ochiului, ci şi ele- 
ment de 'viaţă pentru plante și - vietoare, astfel şi lu- : 
mina inteligenţei trebue să trezească - în viața reală 

chiar, puterile de trai și. de propăşire ale unui popor. 
Dar deşi raţiunea ne vorbește astfel, o lene infelec-. 
tuală şi o feamă de reforme ne fac. de suferim mult 
timp relele. şi sreşelile să trăiască în mijlocul nostru, : 

o mulțumindu-ne. uneori de a împăca cerințele adevăru-. 
"rilor descoperite prin mici concesiuni,. care însă nu 
__contribue deloc a îndepărta răul însuşi, ci numai afâf 
“au bun că arată sub .o lumină mai puternică neîm-. 
păcarea stării vechi a lucrurilor cu. cerințele spiritu- 

„lui în propăşire. :. : DN | 

In. secolele .din' urmă în. care omul se 'deprinsese 

'a-şi da seama de toate, supunând orice faptă, orice: 

mișcare a sa unei analize, cu scopul de a arăta până 
“întrucât corespunde ea cu principiile raţionale de- - 

" duse din natura lucrurilor, în aceste timpuri caracte- 
rizate prin predominarea unui spirit din ce în ce mai 

critic, se înţelege că nici sistemul de învățământ nu 

putea să fie, scăpat din vedere, ci că trebuia să 

„treacă şi el sub piatra aceea de probă ce se cheamă ' 

“rațiune. Din acel moment, câte lumini s'au "răspândit 

asupra instrucției, câte spirite. eminente s'au silit . a
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ne arăta scopurile și, “mijloacele adevăratei iisteuc- 
” țiuni, precum şi, relele şi neajunsurile stării de lucruri 

existente! Şi cu foate acestea, ce puţine sunt îmbună- 

tățirile din trecut! Puţine -sunt popoarele care au 
- avut inima de a pune în aplicare principiile raţionale 

şi sănătoase. ale instrucției; dar acestea au. şi cules 

foloasele 'silințelor lor. Chiar la ele însă departe e 
*de a se fi ajuns' în totul la ţel, de a se fi urmat şi 
cu clădirea zidirii în mod tot aşa de raţional ca în 

- punerea fundamentului - ei; ba nici teoria însăşi nu e 
în totul formulată, ci numai o mişcare a spiritului 
în sensul propăşirii se întăreşte pe zi.ce merge. ! 

E fimp ca şi la noi în fară să: se frezească acesf 

spirit de cercetare, să ne întrebăm între altele multe, 
“ce vrem să ajunsem prin: sistemul de învățământ: ce-l 
avem şi dacă acest sistem. este acel nimerit. Ia 
_Din cauze binecuvânfate vom mărgini cercefarea 

noasfră numai. la învățământul şcolar, lăsând la o- 
„parte studiile universifare, care sunt sau ar trebui să 

fie cu un caracter liber, deci nesupuse unei regle- 
mentări 'atât de: strânse precum sunt cele secundare 

şi mai ales cele primare. In aceste şcoli, şcolarii. în- 
vaţă ceeace li. se propune; orizontul lor intelectual 
este acel al profesorilor şi al cărţilor. ce li se dau. În 
universifăţi câmpul este liber; profesorii sunt mai 
mult niște dirisuitori în studii, ideile şi opurile tu- ! 
furor învăţaţilor lumei stau deschise studentului spre 
libera formare 'a opiniilor sale. Neajunsurile care se 
află în metoda studiilor universifare sunt deci'de o 
"natură cu totul alta: decât acele ce le găsim în şcolile 
inferioare şi : -deaceea le vom lăsa la o parte. Ochiul 
nostru Hind. apoi fintit asupra rezultatului de produs |
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“ priă învățărântăl şcolar inferior, se înţelege că toată | 

luarea aminte a noastră vă fi îndrepfată asupra învă- . 

țământului secundar, cel primar fiind privit, din. acesf. 
- Punct de vedete, numai ca o freaptă preşătitoare. :- 

„Scopul - învățământului școlar este pregătirea : teo- 
zetică generală : a spirifului atât pentru culfivarea. feo- 
retică mai departe a ştiinfelor speciale, . cât şi pentru 
intrarea în viața “practică. Cea mai mare parte din 

- oameni nu au spirit teoretic; ei îşi aplică deci pute- - 

-xile lor sufleteşti la -ajunserea. scopurilor . practice 

ale vieţii ca învăţători, meseriaşi, dregători şi aşa | 

mai: departe. O parte mult mai mică uneşte în se- 
“ nere împreună cu 0 activitate practică una curaf feo- 

refică, care finde la. descoperirea și lățirea adevăru- - 

“lui, la producţia frumosului şi alfele,. Toţi. aceştia. 
însă, oricât de deosebiți ar fi în ocupaţiunile lor:spe- 

ciale. ca “profesionişti, învățători, negustori, militari, 

dregători, sunt lesaţi” împreună în sfere din ce în ce - 

mai întinse şi. plecări comune .cu alți oameni. Sunt 

legăturile breslei din care face parte: cineva, acelea 

“ale intereselor locale (sau comunale), acelea ale na- 

 ţiunii.! Fiecare individ nu. e deci numai medic, numai 

"“stoler, numai negustor, numai. legist, ci este înainte 

de toate şi om, cefăţean al comunei şi al statului din 

care face parfe. In viaţa lui el va avea şi multe alfe 

lucrări de împlinit, decât acele. atârnând de speciali- 

„tatea lui și aceste lucrări!) vor fi cu afât mai variate 

“cu. cât desvoltarea politică - va fi mai înaltă,. cu cât 

poporul îşi va căufa mai mult el însuşi de interesele 

„ lui. private. şi de: cele. publice. _ 
PIN O N 

-1) Ca alegător,. deputat, jurat, „merabru al Consiliului comunal 

7 ” şi celelalte. a | ,
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. Pentru ca mai multe elemente să 'conlucreze spre” 
acelaș țel, trebue să existe 'între ele o lesătură, Legă- 
tura cea mai senerâlă între oameni esfe aceea a spi- 
ritului; dacă deci fiecare individ are de conlucrat şi 

“la ajungerea unor scopuri. senerale, va trebui pentru 
ca această conlucrare. să fie cu putință, să existe între 
spirifele lor o legătură, o' asemănare. în modul de a 
A: - AD cae 

- sândi, o convingere despre, sau măcar o credință în 
"nişte adevăruri sau idei finute ca afare de foată lumea. 
„* Dar nu numai din punct de vedere al lucrării vrea 
să zică a rolului activ al omului în societate, este 
„necesară această bază intelectuală comună: Din clasa. 
cultă a unui popor, compusă în senere din acei ce 
au frecuf: prin şcoală, numai puţini indivizi se înalță 

la rolul de elemente acfive, care aduc la lumină idei 

„asupra întrebărilor ce .mişcă. societafea sau defermină 
voința «i de a lucra într'un mod sau într'altul; masa 
cea-mare rămâne pasivă, ascultă de aceştia, se uneşte - 
cu ideile unuia sau altuia, punându-și: puterile sale 
morale, sociale, ba chiar şi materiale înfru susținerea 

“lor, Acest răsunet seneral al ideilor unora în masa 
clasei culte este.aceea ce se numeşte opinia publică. 
Acesta” este „se'nţelese numai 'un instrument. Fără a 
fi pus în mişcare, el nu are nici un efect; esfe el însă 

„însuflețit, fie de un interes: general, fie de. focul unui 
spirit individual deosebit, atunci devine una din pu- 
ferile cele mai cumplite. Pentru-ca acest instrument 
să nu poată fi deci întrebuințat spre însăși dauna şi 

„ nefericirea poporului, trebue ca'el să înfățişeze oare- 

x 

cari Şaranfii, că nu va putea fi întrebuințat decât în . 
serviciul binelui şi al adevărului. Opinia publică tre- 
bue să fie numai un ridicător, puternic pentru silin-
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ele ce: tind spre bine şi. adevăr, ci. şi o. „piedică. ne- 

- ăsturnată pentru acele care au de' fel răul şi minciuna. 

* Pentru ca opinia publică să fie un control al bine- 

E lui: şi adevărului, frebue-neapărat ca .ea însăşi să se 

bazeze pe aceste două puteri. - Sunt: în sufletul omu 

lui două rădăcini puternice din care acestea pot să 

se desvălească' şi anume: bunul : simţ Şi conştiinţa 

"morală. Dar pentru ca acestea să: se'poată manifesfa - 

cu foafă energia! lor, ele trebue, cultivate şi cultura a 

uneia se face prin învăţământ, a celeilalte prin creș- 

tere;. Omul în stare de natură are, numai îmboldiri 

spre lucratea imorală şi: rațională; nesusţinut de cuge-. 

tare, de cunoștințele şi exemplele lumii înconjură- * 

toare şi a generaţiilor. trecute, . acele colțuri prețioase . 

se. usucă în, sânul lui. Pentru a avea deci o opinie ..: 

publică în adevăratul înțeles al cuvântului, frebue să 

_conlucreze: la formarea ei-pe deoparte creşterea. în 

familie, pe de alta învățământul în: şcoală. 

„o Atât pentru cei ce lucrează împreună întrun mod | 

„oarecare la” desvoltarea - unui: popor, cât şi pentru ! 

- masa părții culte a: acelui popor care. sprijină sau 

: respinge ideile înaintate: de intelisenţele active, este ' 

deci. de neapărată frebuință ca să existe între fofi. o 

bază comună de înţelegere. Unde aceasta nu există, 

acolo o. înfelesere este peste putinţă, . pentrucă orice 

înţelegere, unire asupra unei întrebări noui, presu- 

pune că suntem de mai "nainte înfeleşi. asupra altor 

o întrebări din care “vom putea deduce argumente pen- - 

tru convingerea noastră -mufuală în ceeace priveşte. : 

întrebarea cea nouă. Lipseșfe orice puncte de: înfe- 

„legere comună între mai mulți oameni, atunci o unire 

în: „ ideile 10r este ceva peste putinţă, penfrucă oricâf. 

- - ia ta 

t
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de departe. ar căuta ei în. inintea lor.un adevăr. admis 
_de fofi,.:spre a: ' deduce de .acolo prin . arsumentare 

"susținerea unei idei noui de care să 'se convinsă toți, 
"ei-nu-l vor afla. Această stare se. înțelege că nu există 
nicăieri întocmai așa; căci atunci nici doi oameni. n'ar 
mai trăi împreună şi s'ar ţine fiecare izolat. Dar. cu 
“toate că oamenii. în senere trebue să aibă câteva idei 
comune, fotuşi în 'ce sfare 'am. fi puşi: noi dacă. de 

„câte ori am voi.a ne: convinse mutuăl despre o între- 
„bare: Oarecare, ar trebui început-a arsumenta “dela” 
primele adevăruri recunoscute . de orice om cuminte, | 

şi construit” deci în fiecare caz. o filozofie înfreaşă 
„cum a încercat să o facă Descartes pornind dela co- 
„gito ergo sum 'al său. Tocmai la aceasta tinde şcoala 
„în.mod deosebit de a lăţi pe cât se poate baza co-: 
“mună de înțelegere, astfel că: pornirid dela oarecari 
* idei senerale admise de întreaga: clasă cultă, noi să 
putem fi' de îndată înţeleşi şi să nu fim. nevoiţi a 
„reconsfrui cu -fiecare individ întreasa .. ştiinţă ome- . 
nească spre a .ne înțelese. „asupra lucrurilor. celor 
mai simple. | 
Scoala deci trebue să tindă a forma spiritele încre- 

“'dinițate ei, asftel că o înfelesere comună înfre ele. să. . 
fie. pe cât se poafe de uşurată; pentru aceasfa trebue: : 

1. Înyăţată mintea a cugeta într'un mod rațional şi 
precis şi a şti” să-şi exprime - în „mod înţeles cusefă- | 
rile sale. i 

2. Inzestrată cu: cunoştinţe: şi idei senerale despre. 
- lucrurile şi mersul nafurii- şi. al omenirii, idei care 

sunt rezultatul muncii i intelectuale a omenirii: de până 
acum. ; 

Dacă şcoala nu are în vedere aceste telur, atunci:
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 Tucrărea ei este; fără. de. folos. Dacă ea “crede că fot. 

ce îi se cere esfe de.a înflori mintea finerimii. cu fel 

- -de. fel de cunoştinţe. sinsuratece - despre cele :ce .se 

“petrec în jurul nosfiu şi s'au petrecut în timpurile mai 

. dinainte, atunci rezultatul ei este egal cu nimic. Dacă 

-. individul eşit din. şcoală: nu- e în sfare' să-şi. _coordo-" 

“ “neze în minfe un şir. de idei şi-să_ le expună acesfea. . 

altuia, fie prin grai, fie prin scris, întrun mod mai 

_.„.. logic şi mai înțeles”de cum o face acela ce nu posedă 

2 nici măcar începuturile învăţământului, afunci. ce a 

lucrat şcoala asupra. infelisențelor care au trecut prin 

„ea şi care este profitul care: Pau avut ele? Şi ce folos. 

rezultă pentru individ și. „pentru - -sociefate dacă în : 

timp de zece. sau mai mulți ani cât şade copilul în 

şcoală, aceasta se silește numai a-i introduce în minte 

o amestecăfură periculoasă pentru inteligența lui, de 

.srecește, latineşte, geometrie, fizică, trisonometrie, re- 

 disie, poveşti şi biografii numite istorie, ş. c.? Printr'o. 

"- memorizare mecanică, cel mult prinfr,o înţelegere a 

„faptelor singurafece, aceste cunoștinfe 'se anină puţin. 

"de mintea.- lui, cât:timp le citeşte şi le recifeşte ne- 

„contenif; cum” însă au trecut examenele, cărțile: -acele . 

"variate din care a cules cunoştinţele lui,. sunt aruncate - 

lao parte: din minte fus cu o mare repeziciune toate 

“ cunoştinţele adunate cu afâta osfeneală; Sreceasca 

“se uifă cu “totul, din lafinește se mai fin minte câteva 

cuvinte; din arifmetică câf trebue pentru -viafa prac-" 

-tică, teoremele de. algebră şi seometrie devin din ce 

în ce mai străine, din ştiinţele - fizice mai finem minte 

„explicația naturală a fenomenelor celor mai comune 

' pentru 'a nu fi luaţi drept isnoranţi. Apoi acesfa oare - 

„să fie „scopul şcoalei? Raţiinea noastră se revoltă EI 
i
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“când ne “sândim: la. asemenea luciu! şi nu fâeă femei. 
. se-ridică din toate părțile slasuri. penfru modificarea - 
programelor pentru alunsarea limbilor clasice, pen | 
tru separarea bacalaureatului în: lifere şi şfiinfe, pen>  : 
tru înființarea de şcoale reale pe lângă licee şi sim- 

 nazii, pentru. ca: şcolarii să:nu mai. înveţe lucruri 
„ce nu le sunt de nici un folos“, i 

Şi înfr'adevăr aşa este, că nu le sunt nici de un 
folos, dar aceasta. nu din cauza. „materiilor. în. sine; 
ci din cauza modului cel rău de propunere, care îa- 

„răși vine din lipsă “cunoştinfei scopului pentru care 
se. învață cutare sau cufare obiect. o 

Uifarea cunoștințelor singuratece este peste putinţă 
„. de împiedecat. Dela un timp. oarecare al vieţii, omul' 

trebue să se hotărească a îmbrăţişa un, ram de acfivi-” 
tate; timpul îi lipsește pentru a-şi împrospăta necon-: 
tenit: amintirile învățăturilor” şcolare, . şi acestea se 
întunecă. ci atât „mai curând. în minfe cu cât: erau: 
hai, variafe şi „mai numeroase. În acest sens nu-e 
nimic” de reformat. Nici -o metodă de propunere 'din 
lume nu va: împiedeca pe cel: „ce devine :inginer sau 
negustor de a uifa greceasca şi latina, ps cel 'ce: de- 
vine profesor de limbi clasice, de a uita clasificarea | 
plantelor . şi a animalelor sau  feotemele.. de algebră 
şi de seometrie. Dacă deci. uifarea. acestor cunoştinţe 
sinsurafece nu -se poafe împiedeca, şi şcoala își dă 
seama de aceasta, e foarte clar că fendinfa ei trebue 
să fic cu totul alta decât fixarea acestor cunoştinfe 
sinsurafece în mintea tinerimii; şi că deci şi metodele 
de propunere trebue: să tindă la un alf. rezultat: decât. 
la o îmbosăţire frecăfoare” a minţii cu , cunoştinţe LT 

. de lux, 
N -
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Acest fel este focmai 'acelă ce l-am formulat mai 
sus, anume formarea losică a minţii şi înzestrarea ei 

cu câteva cunoştinfe şi idei senerale. ? - - 

Şi marea însemnătate a şcoalei consistă tocmai în 

aceea că acest fel care pare atât de simplu se.poate 

ajunse numai şi numai prin. lucrarea înceată şi trep- 
ij 

tată a învățământului şcolar. DI De 

Infi'adevăr, pentru a forma mintea spre o cugetare. 

corectă, logică şi spre. o exprimare curată şi lămu-- 

-zită a 'cugetărilor, frebue o lucrare foarte înceată şi 

_treptată. Precum mâna pictorului şi-a sculptorului nu 

ajunse decât după mult exercițiu şi îndelungată obiş- . 

nuire a întrupa pe pânză culorile sau a săpa în piatră. 

fisurile maestre,' aşa şi intelisenţa omului deşi mai 

flexibilă, mai lesne de deprins, .tofuşi numai frepfat 

şi pe încetul se învață a: umbla după: cum trebue cu 

rațiunea şi cu argumentele logice ce „decurs din ea. 

Şi nu mai pufin greu de educat este facultatea expri- 

“mării celor sândite, prin srai şi. scrisoare plăcută şi 

înţeleasă. Apoi îl cunoşti îndată pe omul care a a- 

pucat pe ici pe colea, din. ziare, din conversaţie -sau 

din citire de dilefant câteva principii generale.' Ace- 

. stea nu s'au născut în mintea lui prin lucrarea în- 

ceată a şcolii, nu .âu rezultat «din înlănţuirea a o mie 

_de fapte sinsurafece, nu au crescuf împreună 'cu min“ 

tea lui pe. băncile şcolii, astfel ca să devină un ce . 

- nedespărţif, o: convinsere adâncă, o parte integrantă 

' din însăşi mintea lui. Ele au venit și s'au lipit de : 

"dinafară, din întâmplare şi tot aşa :se vor duce, la | 

cea dintâi ciocnire cu inferesele sale.:cele. mai mes- 

chine individuale. Nu sunt aceşti oameni puterea unui : 

stat; dar din nenorocire tocmai ei sunt marea majori- 

- Ă . IN , ! je Î -
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fate acolo. unde: şcoala nu este aceea ce ar trebui să. 
fie:. pregătirea unei baze de înţelegere. comună. 

Scopul: raţional al. şcoalei” sectindare este. deci de 
a: deprinde mintea printr! o lucrare, înceată şi treptată 

a cugeta logic şi: a-şi exprima. sândurile precis şi 
înţeles, pe de-altă parte a face să se trezească în -ea . 
din studiul fenomenelor sinsuratece ideile generale 
carele domină şi care: să rămână în minte 'și. după ui-. 

- tarea „amănuntelor, ca' o refea puternică de. sândire 
“pe care.să se poată înălța pe deoparte ştiinţele spe- 
ciale studiate: mai în urmă, iar spiritul, prin jocul şi. 
combinarea lor să fie pus: în stare de a-și: forma 
opinii drepte şi lămurite asupra diverselor fenomene 
ce se prezintă în viața unui popor şi a omenirei. 

Astfel. trebue să fie formate spiritele adevăraţilor 
„cetățeni 'ai unui popor care-şi pun: fericirea şi. în 

i viaţa întresului şi deci frebue să conţină un întreg 

"de sândiri pentru a putea înţelese, judeca, primi sau 

: respinse, susține sau combate toate cele ce se referă 
- la trebuinţele lui: Numai în această viață comună cu : 
întregul este adevărată mulţumire, numai prin ea omul . 
trăește în deplina ei măsură viața aceasfa omenească. | 
Cine-şi are spiritul format numai într'o parte, fie :cât : 

„de aser şi de deplin, cine deleasă: altora până şi - 
simpla opinie asupra unei propuneri, unei idei, unui . 

„op de arte sau unei. iscodiri, zicând că nu e compe- 
„tent, acela nu „este făcut pentru. viața: liberă 'după ii 
care năzuesc şi spre care mers popoarele, viață în 
care firele de. trai. se fes multe. şi: dese. sub. sfafivea 

- timpului şi. se. întind în val frumos, Şi plin ochilor 
E posterităţii. 

„Dar pentru ca aceasfă participare a tuturor la viata
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întresului să nu fie izvorul unui rău nesfârșiț, trebue 
ca ea să se. bazeze pe un, şir de idei și de principii” 

- sănătoase . crescute şi - idenfificate cu însăși. mintea 

noastră, peste. care: apoi orișicât sar ivi deosebiri, 

acestea să.nu poată . niciodată avea de rezultat: îm- 

_ piedecarea oricărei înțelegeri oricărei lucrări împre- 

ună. Tocmai aceasta -se întâmplă însă acolo unde spi- 

ritul tânăr nu iese din şcoală, decât cu un tezaur pes- - - 

tri de cunoştine : sinsurafece de tot felul. Acestea. 

se şters .cu timpul; rămâne numai: o inteligență de- 

prinsă a măcina orice sândiri i.se prezintă, fără con- 

rol, fără cercetare, neavând un criteriu în ea. Pati- . 

smile, interesele zilei, cele :personale, 'amăşirile celor 

vicleni vin atunci, de. înlocuesc crifica ce ar fi să se - 

facă de complexul, de idei generale ce ar frebui să 

se afle în minte. Acele elemente hofăresc, atunci, asu- 

pra devizei ce fiecare înscrie pe drapelul său, asupră 

credințelor ce fiecare primeşte, asupra ideilor pe care 

le respinge şi le condamnă: Să te îndrepți, spre a com-- 

'bate:o etoare, la rațiune, să apelezi la .cugetarea cea 

 înfeleaptă, la -adevăr, “totul este zadarnic, penfrucă . 

lipseşte baza comună de înfelesere., Pentru a face pe: 

cineva să înțeleasă.că este - bună sau rea .-cufare idee, : 

trebue să fie de- mai înainfe în minfea lui o rețea de 

alte idei i comune cu ale tale, dela care de educând: de-.. 

monsfrarea, să poţi” ajunse la o 'convinsere. Lipsind - 

- această bază, împărtăşirea ideilor pe calea convin- 

gerii şi. a raţiunii: esfe' “peste. putinţă. Duşmănia, sau 

prietenia personală, interese de orice natură, învăluiri 

ale simfimântului, entuziasmul sau nepăsarea, ace- 

„stea hotăresc asupra formării opiniilor, asupra admi- 

feri 'sau respingerii ideilor. Unde astfel este starea 
A . -
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spiritelor și poporul se bucură de așezăminte libere, 
'acolo pericolul este iminenf,-pentrucă adevărul nefiind 
nici când resulâtorul voințelor! omeneşti, ci fiind în- 
frânt. şi “încălcat” la fiecare pas, el îşi. răzbună sub 
“formă! de rău, decădere şi pieire de necunoştința s sau 
nesupunerea la: veşnicile sale leşi. | 
Sunt atunci două căi pentru a. eşi din acest haos: ă 

“ restrângerea sau năduşirea vieții libere pentru a face 
-nevăfămătoare. anarhia spiritelor nelăsându-le nici o 
înrâurire. asupra vieţii poporului, sau îndreptarea a- 
cestfei anarhii . însăși prin lăţirea. ideilor, năzuinţelor 

şi convingerilor comune ca bază. de înțelegere, păs- : 
: trându-se viața cea „liberă, singura demnă de om. 
„Pentru un-popor 'care vrea să propășească, nu ră- 
-mâne. îndoială-pe care din aceste două căi trebue să 

"- apuce — şi unul din mijloacele cele mai „puternice 
„este un :bun sistem de învățământ secundar... 
„La noi relele unei asemenea stări sunt încă îngreu- 
nate. prin împrejurări speciale. Partea acfivă a masei 

“culte a popotului nostru se compune în senere din 
- oameni care şi-au cules cunoştinfele lor în fări străine 

” deosebite. Cine cunoaște. nemăsurafa deosebire între .. - 
spiritul francez, german, rusesc sau ifalian nu se va 
“mira deloc dacă. între reprezenfanii- acestor spirite, - 
dela. noi din fară, o înțelegere este mai cu neputinţă. 
Să nu se.creadă însă că răul provine din. cauză .că 

„noi mergem să ne adăpăm la cultura străină. De acea- 
„sta mai întâi nu putem a ne feri; apoi e ceva absolut. 
_necesandacă voim. şi nici putem altmintrelea — să. 

| trăim în comunifafe cu naţiunile europene. Din contra 
“un rău. mare mai provine. de acolo că sunt mulfi din-: 
acei care au înrâurire asupra opiniei publice, care nu
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au fost introduşi decât prin reflexe foarte slabe în 
„cultura occidentului; de aici o nouă cauză de discordii 

între cei cu cultură străină şi cei cu cultură numai 

din fară. Din aceste. împrejurări se înțelege Uşor cum. 

“anarhia spiritelor şi neputința de a se , înţelege îm- 

preună ajunse 'la. culme. 
Răul fundamenfal provine de “acolo că tineriinea 

noastră, fie aceea care merge în sfrăinătafe, fie aceea 

care. rămâne în fară şi. intră mai curând în viața prac- . 

_tică, nu împărtăşeşte nici un principiu, nici o idee fun-: 

- damenftală comună care să nu se mai poafă răsturna | 

nici prin înrâurirea. culturii străine, nici “prin înrâuri- .. 

“zile” individuale în fără. Mintea fânără ce merge în 

țară sfrăină sau, întră în viaţa practică este o tabula 

rasa, întrucât e vorba de. principii senerale. Acestea. 

le culege. abia sub înrâurirea străină sau cea indivi- 

duală şi pasionată, acasă, după opiniile şi principiile 

la ordinea zilei în străinătate, după interesele şi pati- 

mile la ordinea zilei în fară. Câţi nu sunf la noi care. 

"jură în principiile lui Proudhon, Rousseau, etc. fără a 

"se sândi măcar în ce raport stau. ele cu adevărul şi 

cu sfarea şi nevoile în care ne “aflămt Dacă noi am 

merge în străinătate -cu un spirit bine presăfit. prin 

învățământul “secundar, atunci varietatea ideilor cu- 

lese în fările deosebite străine ar fi o adevărată bine- 

facere, penfrucă am putea- să ne folosim .de toate 

"punctele de vedere_deosebife care predomină în po-. 

poarele :culfe asupra diferitelor maferii de cugetare. 

“ Deosebirile. între aceste principii nu ar putea să ne: 

despartă pe noi înşine afât de tare, precum despart 

“pe naţiunile dela. care le culesem, pentrucă ele ar fi 

hultuite la 1 noi pe o bază comună, pe rețeaua, de idei 

“7 16
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- generale întipărite de învățământul şcoalelor. noastre, 
Nu ne-am deosebi de Germani, Francezi, Ruşi, -Ita- 
lieni, ș:a.m.d,, după principiile noastre, ci am păstra 

„individualitatea noastră de naţiune deosebită, folosin-. 

“du-ne de ştiinţa, de modelele. de artă, de experiențele - - 
"practice : ale' tuturor . popoarelor în desvoltarea. unei 
“culturi. omogene şi întru. adevărat națională. | 

 Ce.să zicem însă: despre! starea "noastră când nu 
numai că ne ducem î în străinătate numai: cu cunoştinţe 

sinsurafece în minte, dar când. chiar studiile. secun- i 
| dare „se. fac adesea în. străinătate, ba .se trimit acolo 

copiii chiar de mici, smulgându-i: din sânul familiei, - 
| depărtându-i din. mijlocul ţării lor, pentru ca să se 
-reîntoarcă acasă după: mulţi ani fără . a știi măcar 
limba. fării în care au de trăit. Pa 
“Ar 'trebui deci să ne- punem. foafe silinţelă spre în- ! 

ă dreptarea învățământului secundar. Prin aceasfa s'ar 
opri emisrarea. copiilor şi înstrăinarea lor, sar îm- 
plânta în mintea şi în inima lor o bază comună de 

_ sândiri “şi simțiminte şi s'ar pune odată : cuțitul la 
„rădăcina "tăului ce ne, bântue: acum: anarhia în. cuge- 
tările noastre, cauza - "ascunsă a anarhiei -exterioare. 

In “partea â-doua a. acestui studiu. vom arăfa în mod 
concret defectele învățământului secundar în sSenere 
şi în „special . întrucât priveşte propunerea isforiei. . i 

_Ne vom. sili totodată a însemna şi: modul cum ar 
trebui să fie predate obiectele” acestui. învățământ 
“pentru ca el.să-şi ajunsă scopul său rațional. O re- 
formă ; spre bine nu trebue aşteptată aici numai pe 
calea leşislativă sau reglemenfară. Ea va: fi mai. ales 
produsul luminării prin discuţie. Din nenorocire însă! 

- 

a.
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dă noi. până acum nu se prea. discută a asupra + unor ase- - 

.menea întrebări. - 
Pentru a ne face o idee despre neraționalitatea : sis- 

temului de învăţământ secundar în senere şi în spe- 

_cial a celui .ce este la noi, n'avem decât să aruncăm 

"privirile pe: prosramele. de liceu. și să ne întrebăni de 

“unde 'provin, din. ce cauză 'se învață anume + cutare - 

sau cufare ştiinţe şi nu altele, bună oară pentru ce: 

-se învaţă. trisonometrie,. chimie,. cosmosrafie si nu 

se învaţă sfafistică, noţiuni de drept. şi de economie- 
„politică. Fără a pune deloc în discuție care din acesfe. 

două: serii de ştiinţe este mai necesară, numai atât 

_voim să consfafăm că desisur nu 0 cusefare rațională 

a condus pe oameni -a admite 'ca obiect .de studiu . 

unele ştiine şi a respinse pe altele, ci că numai mer- 

sul instinctiv al lucrurilor şi. înrădăcinarea obiceiului € 

sunt izvorul de 'unde au eşit prosramele noastre de : 

astăzi. Căci desisur nu va „nesa nimeni că: -nofiunile 

de statistică şi de drept au şi ele măcar fof atâta 

înseninătate ca şi acele de trisonometrie şi cosmogra- 

fie, 'şi-că dacă se: găseşte “de cuviință ca.mintea tânără: 

„să fie orientată în privirea. locului ce omul îl ocupă 

în “univers, e cel pufin tof atât de folositor ca să 

fie orientată asupra locului ce-l ocupă aici jos între” 

oameni. Cerul cu stelele e departe de:om şi mic este 

rolul ce-l joacă acesta în viața noastră. de astăzi; legă- 

- --turile omeneşti însă înconjoară pe om din foate păr- 

. țile; oriunde se întoarce, se atinse de ele; ele sunt o 

-mreajă care “prinde adesea pe cel ce nu ştie a umbla 

printre ele. Dacă ne-ar mai frebui încă un exemplu 

„despre lipsa unei cusetări raţionale î în întocmirea pro- 

gramelor de învăţământ, n'am avea. decât să ne. sân
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dim 'cum se învaţă alături istoria testamentului: celui 
“vechi, cu expunerea: creaţiei pământului după lesen-. 
dele evreeşti şi geologia, care fratează aceeași materie. 

pe: baze ştiinţifice, punând. pe profesori în 'frista.po- 
“ ziţie de a se desminţi mutual, și pe elevi adesea în 
„confuzie periculoasă, neştiind pentru care adevăr să. 
'se pronunţe, pentru cel religios, sau pentru cel ştiin- 
tie, şi mai -la urma urmelor aducându-se - discredi- 

farea- relişiei în mintea finerimei care desisur. întof- 

- deauna se va: aplica mai curând la ideile: susfinute 
prin demonstrare decât la, _acele susținute prin au- 
toritafe. . . Ia 

“Din “cele expuse se va fi convins oricine că nu o 
cugetare. serioasă şi îndreptată asupra obiectului: a 

„ făcut pe înfocmitorii. programelor să le compună aşa 
cum le vedem astăzi şi într” adevăr ele s'au produs 

La renașterea ştiinţelor: tot: învățământul: avea de 
“scop studiul. antichității; pentru aceasfa înfâia nece-.. 

sitate erau, limbile clasice, apoi cunoştinţele celelalte 
_trebuincioase pentru înţelegerea ideilor cuprinse în 

- opurile scri iitorilor antici, seosrafie, isforie, mitologie, 
Sramatică, ș. a. Studiile se şi mărsineau la început | 

o în acesfe obiecte pe lânsă studiul religiei, obiect ce 
"senfelegea de sine în. timpurile credincioase în 'care 
au luat naştere prosramul nostru. Cu desvoltarea ştiin- 
țelor naturale şi matematice în secolele XVII şi XVIII 
s'au admis în şcoală și noțiunile de matematică. şi de. 
științele. naturale; apoi cunoştinţele de istorie şi de 

„Seosrafie începură a fi învăţate prin ele înşile, nu' 
„numai ca mijloc pentru înțelegerea autorilor clasici; 
se inai introduse apoi sfudiul limbii naționale Și aşa
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se formară cu încetul „programele studiilor secun-.. . 
dare de. astăzi, admifându-se în şcoală “unele părți . 

“din ştiinţele ce “se desvoltau odată: cu propăşirea - 

culturii, întrucât înferesele bisericii  sau' acelea ale 

statului sau prejudeţe de fot felul permiteau o ase- 

EN „menea înfroducere. Câţi nu sunf..care şi asfăzi pri”: 

-, : ese ca'o periculoasă încire introducerea! sfudiului A 

- ” seoloşiei în şcoli, şi adesea şcoala trebue mult să - 

lupte pentru a căpăta dreptul de a introduce ade- 

văruri în. mintea tinerimii. - aa 

“-Prosramele de astăzi sunt deci un produs istoric, 

Mersul instinctiv al lucrurilor a determinat formarea 

„lor. In ele sunt urme ale tuturor secolelor care au 

-. trecut dela renașterea culturii în Europa. Numai un 

secol însă este slab reprezentat, acesta este secolul 

XIX cu ştiinţele care sunt produsul său, şi timpul a - 

„sosit 'când şcoala frebue să deschidă porțile sale și 

 âdeilor ce ele au adus la lumină. Pasul cel dinfâi, cel 

mai sreu l-a şi făcut prin. admiterea seolosiei ca 

obiect de studiu în liceu. . a a 

- “Acest mers instinctiv însă nu este mulfumitor. Tre- 

- bue să ne dăm. seama de scopul ce-l:are şcoala asfăzi | 

"şi potrivit cu acest scop să înfocmim programele de. . 

studiu lepădând ceeace este învechit, admițând. ceea- 

“ce este neapărat pentru un om cult din Europa din 

“secolul. al XIX-lea. Iată problema de deslegat.  . 

“ Dentru a ne întoarce la fara noastră, apoi aici .ne, 

încredinţăm şi. mai mult cum numai imitația, mersul 

cel orb. al: lucrurilor, au determinat. întocmirea. pro-, 

sramelor. Ca foate așezăminfele vieţii noastre în ge- 

mere, așa şi acelea privitoare: la învățământ au fost - 

luate dela Francezi, bune 'sau rele cum erau; fără ca 

- Li 

,
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să se “gândească. cei ce “le-au” copiat la + vre-o modifi-. 
care sau îmbunătățire a.lor, sau măcar la o potrivire 

cu frebuinele nioasfre.: Până unde a mers lepădarea - 
de judecată a oamenilor noştri, se poafe vedea din 
faptul: unic poporului nostru că numai la -noi limba 
şi literatura ţării, multă, puţină cum e,. nu esfe un. 
obiect al învățământului secundar, ci se lasă numai 

în clasele primare ca obiect preparator pentru scriere 
şi cifire în limba română, fapt pentru a cărui expli- 

care mărturisim că avem. numai un. singur răspuns 
şi: anume că, limba română nu era prevăzută în pro- : 

7 

sramele franceze. care s'âu copiat și s'au introdus în 
şcolile noastre . : 
“După ce am arătat neraționalitatea sistemului de, 
învățământ. în senere şi în special a acelui ce se 

„află la noi, ne vom sili a fixa pe baza rațională stabi- 
„ lită în partea I a acesfei lucrări, care sunt obiectele. 

de studiu frebuincioase pentru a forma un bun sis- 
tem de învăţământ secundar şi modul cum ele trebue 
propuse pentru a ajunse la rezultatul . de dobândit: 
prin acest învățământ. Cu -aceasfa. împreună vom a- 

„„tăta şi defectele propunerii 'Hecărui obiect: în special. 
"Totuşi necunoscându-ne cu totul compefinți. în toate - 
materiile de învățământ. vom căuta a fixa numai prin - 
fapte concrete. ideile generale” expuse. mai. înainfe, 
tratând mai pe larg numai despre. învățământul isto-. 
riei, De dorit. ar fi ca oameni mai competenți: decât | 
noi în celelalte materii ale învățământului să le fra- 

"teze în deosebi, arătând: ceeace ne vom sili a arăta | 
"din partea noastră care obiecte Şi. pentru ce anume. 
sunt folositoare, şi cum trebue. propuse şi învățate, 

* a N 
ÎN : po. -
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pentră c ca să producă “zezultatele- cerute “dela învăţă- 

“mântul secundar. . : o 

Scopul .cel dintâi al învăţământului secundâr este, 

după cum am spus mai sus, dea învăța minfea să cugete 

într! un mod rațional. şi precis şi, să „Ştie exprima în - 

mod înţeles. cugetările sale. . - Să 

Pentru acest scop servesc: 1) lirabile clasice, 2) lo- 

“Sica şi mafematicile, 3) limba română. - 

Folosul studiului limbilor. clasice!) nu - constă în: 

aceea ca să ştim acele limbi pentru înţelegerea . au- 

- torilor vechi. Pentru a „putea 'Susta pe deplin frumu- 

 seţea clasicilor ar. frebui o cunoștință a limbii lor 

care cu „Sreu se poate „cere dela un şcolar; apoi dacă 

numai acesfa ar fi scopul acelui: sfudiu,: el nu ar îi .- 

"atât de neapărat, de vreme ce sar putea ajunse prin * . 

citirea: unor traduceri bune.. Dar cu fotul altul este 

“folosul ce-l frasem. dela studiul | acestor limbi. 

Acest studiu este o simnastică a spiritului analoagă 

“celei produse prin studiul logicei. şi al matematicii. 

Toată însemnătatea studiului acestor limbi constă în 

' osteneala ce o .pune spiritul pentru a pătrunde legă- 

tura cuvintelor şi aceea a sândirilor autorului vechi; 

prin aceasfă osteneală se deprinde spiritul a urma 

şirul logic al sândirii, a sândi el însuşi losic umblând. . 

după descoperirea unui asemenea şir. Silinţele pe. 

care le pune spiritul” nostru de-a scoate înţelesul as- 

cuns: sub forme de limbă necunoscută, străine, având. . 

7 

-- de călăuză în această cercețare numai legătura loşică - : 

a “nofiunilor între ele, este o' îndeletnicire care nu. -" 

se e poate înlocui prin nici un altfel de. studiu. Şi este- 
ÎS , . 7 

  

- 2 Vezi. Maiorescu în Anuarul liceului din Iaşi din 1864. 
4 pu
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de observat 'că numai limbile clasice, -adică limbile . 
moarfe sunt acele care răspund în fotul la cerințele 
unui asemenea. studiu; mai înfâi' fiindcă ele nu: sunt 
vorbite astăzi, ele nu pot fi învățate în mod instinctiv 
precum pot fi învăţate limbile străine moderne, și toc- 
“mai aici stă tot folosul studiului 'lor. Intr'adevăr, când 
învăţăm o limbă vie, o limbă care: se vorbeşte, căpă- . 
tăm cunoştinţa: ei în "mod analos. cu aceea a limbii na- 
ționale, . adică întrun mod mai. mult instinctiv, fără . 

să ne dăm seama pentru ce se zice astfel cutare lucru 
și nu: altmintrelea, pentru ce. cufare noţiuni stau în.. 

“cutare lesătură şi aşa mai departe. Invăţătura. unei 
limbi din viu srai, din contactul cu formele ei cum 
ele trăesc î în mintea poporului ce o vorbeşte din auzi- 

rea şi repefarea frazelor: şi legăturilor de fraze parfi- 
culare ei, exclude cu fotul cusetarea. noastră asupra 
limbei însăşi, asupra. lesăturii însăși a sândirilor, asu- 

„pra formării cuvintelor ş.a.m.d. E: lucru ştiut că 

Sramatica cea mai puţin cunoscută este sramatica pro- 

-priei limbi-și aceasta e! foarte natural pentrucă limba 
„naţională ne. este cunoscută” până la un punct şi fără - 
ajutorul: Sramaticei: Studiul Sramatical al limbii în 
senere esfe ceva absolut necesar şi” acest studiu nu 
se va putea. face niciodată în mod mulțumitor decât 
asupra“ unei limbi străine anume asupra acelora al 
căror studiu insfincțiv este cu “totul cu nepufinfă,: deci 
asupra. limbilor. moarte, al. căror studiu este numai- 
decât. reflexiv, adică nevoesc cugefarea. şi: nu numai 

"obişnuința.. 
Dacă în genere se pună preţ pe desvelirea puterii 

de a sândi, cu atât mai mult când această putere! are 
a se executa asupra însuşi instrumentului exprimării
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sale, asupra limbei, atunci desigur. nimeni nu va nega 
însemnătatea studiului limbilor clasice. A cere exclu- 
derea lor esfe să se atinsă condiția cea dintâi a ori- 
cărui studiu, exercifarea facultăţii sândirii, este a se 
slăbi baza pe care se ridică orice culfură. . 

Dacă privim acum la programele noastre de învăţă- 
"tură şi la metodele de propunere urmate în predarea 

limbilor ' clasice, vom. vedea cât de puţin corespund - 
ele: cu scopul rațional al învățăturii limbilor clasice şi 

„Prin urmare cât de nefolosifor este acest sfudiu la noi. 
Este prea. cunoscut că lucrul principal- pe care se 

pune preț la noi este ca şcolarul 'să ştie a traduce 

“ cutare sau cutare. autor. Mijlocul cum ajunge la: acea- 
stă traducere este considerat: ca secundar; deaceea şi 

“de o bucată de vreme am văzut introducându-se în 
! şcoli traducerile. juxta liniare ale autorilor clasici, un 
import francez din cele mai periculoase. Prin aceste . 
traduceri unde frazele sunt descurcafe cuvânt cu cu-. 
"vânt şi tot: astfel şi: traduse din latineşte sau grecește 

„în franţuzeşte, se, scufeşte şcolarul de orice osfeneală 

în descoperirea şirului logic al sândirilor. Prin aceste 
traduceri . juxta lihiare care s'au/ răspândi. pretutin- 

deni se nimiceşte. cu .totul- folosul studiului limbilor 
clasice. Profesorii care-şi “înțeleg” menirea ar frebui . 

“ să 'persecute aceste cărfi periculoase cu toate mijloa- 

cele şi chiar Suvernul ar frebui. să intervină în modul 

ce va găsi mai cu cale pentru scăparea şcolilor noas- 

tre de acest rău care. ruinează învăţământul clasic în 

Franţa -şi care amenință a împiedeca pentru fotdea-. 

una desvoltarea lui la noi. Chiar întrebuințarea unor. 

traduceri libere a autorilor” clasici, deşi nu trebue 

„permisă. decât la nevoe este departe de a pricinui răul
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ce fac traducerile juxta-liniare;- pentrucă o traducere 

“liberă: nu scuteşte pe şcolar de. a. umbla cu mintea. 

lui după: descoperirea. înşirării gândurilor în autorul 

clasic: fradus. : 
Dintre limbile clasice adoptate pentru învățământul: 

“secundar, cea lafină corespunde cu deosebire scopu- 

“lui acesfui învățământ prin preciziunea logică şi lim- - 
pezeala. cu -fotul deosebită a înşirării sândirilor.- Cea 
sreacă, 'bosată în forme; dar prin aceasta însăşi :mulf 

mai puţin precisă, înfăţişează alte folosințe. Ea ser-. 
veşte mai mult la deprinderea minţii cu „acest joc 

- variat. de forme, cu această! însușire de a exprima 

aceeaşi - sândire” în multe şi deosebite moduri şi în- 
„tun cuvânt desvoltă într'un mod minunaf fantezia, 
jocul acela liber al noțiunilor care. esfe nu mai puțin 

__ necesar minţii. decât înlănțuirea lor cea logică. Este - 
+ însă evident că pentru a. ajunge acest scop este ne- 

„voie de o îndeletnicire cu limba sreacă într'o măsură | 
„tot atât, ba. chiar mai. întinsă decât cu cea latină. 
„Tocmai. fiindcă limba $reacă e mult mai bosată: în. 

_ forme, “trebue şi mai: mult fimp pentru. cunoaşterea 
_- şi. deprinderea lor, ba chiar o înțelegere mai deplină 
"a limbii srecești este de nevoie pentru ca mintea să: 
poată profita de bogăţia, de forma ei. Din aceasta re- 

Ă zultă că. ar trebui fixat în prosrame un curs tof aşa 
-de înfins şi pentru limba greacă ca şi. pentru cea la- 

- fină. In loc de aceasta ce vedem? Un curs de vre-o 
trei ani, în care şcolarul, cu multă osfeneală,. deabia” 
începe a deprinde formele sramaticale, pe care. e 

nevoit. să le înveţe în mod pripit, pentru ca deodată 
să. fie pus la traducerea lui. Omer,, Tucidid, Platon,
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S.C traducere pe care o-face cu ajutorul junxtarlinia- 
relor domnilor Sommer & C-ie. 
“Este acesta studiu sau jucărie? Nu 'se profanează . 

„scopurile cele mai: sfinte ale' omului printr'o imifare .. 
"seacă a formelor exferioare, nu este timpul înfre- 

„buinţat pentru un. astfel de studiu al limbilor clasice 
“in -fimp cu totul pierdut, timp. preţios al tinereții în 
„care mintea culege din foafe părțile elementele din 
“care vă fi compusă când va intra în viața cea mare? . 

“Ce :să mai zicem despre complimentul natural al 
învățământului limbilor clasice, despre învățătura 

limbii române.: Oricine cugetă cât de puţin înfelege. 
că tot folosul ce-l frasem 'din studiul limbilor clasice . - 
este perfecţionarea cugetării şi a fâcultăţii exprimării . 

: sândirilor în limba naţională. Dar pentru aceasta nu- 

“- mai studiul clasicilor nu-este îndestulăfor, dacă nu 

A 

este însoțit de 'o' îndeletnicire cu limba naţională, în - 

» care. să se introducă frepfat şi amăsurat Cu propă- 

- şirea în studiile clasice, claritatea, legătura losică şi 

“ bosăfia de forme în exprimare ce le deprindem dela 

„ limbile clasice. La noi însă fof.afât de pufin se sân- 

“ deşte cineva la aceasta că la trebuinfa studiilor cla- . 

sice în genere, astfel că noi suntem sinsurul popor 

din. lume care vrea a-şi cunoaște limba şi a se servi: 

_de ea: fără a se îndelefnici măcar cât de pufin cu 

„dânsa. De aici urmează ca cei care ies: din şcolile 

„noastre pot să ştie. multe, una însă desigur nu, anume: 

să-și exprime prin “grai şi scrisoare. în mod lămurit, . 

înţeles şi atrăgător sândirile sale în limba română. 

Studiindu-se pe cărți franceze sau traduceri rele, as- 

cultându-se profesori care vorbesc în mare parte fot, 

„aşa: :de necorecf, „necitindu-se, niciodată puţinele + MO 

7 
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dele .de stil pe care. literatura noastră le-a produs 
până acum, nedându-se mai nici o valoare femeloi în... 
„scris. în ceeace priveşte limba şi înşirarea ideilor, se 
confribue încă din şcoală la coruperea limbii. române, 
asfiel. că oricine vrea în urmă a se desbăra de for- 
"mele străine de care e plină şi a săsi forme potrivite, 
"pentru exprimarea celor cuşetate, trebue să se dedea 
"unei srele osteneli ale căror rezultate sunf rareori cele 
dorite, pentru că, după' cum au mai spus-o, lucrarea 

înceaţă a şcolii prin nimic în lume nu se poate înlocui. 
Să ne mai mirăm oare de stilul cel prea: sec sau 

"prea umflat, de lipsa unei legături de idei, unei cu- 
"Setări raţionale care predomină în cele mai multe din 
scrierile “noastre şi care adeseori ajunse la aşa srad: 
"încât mai că fe-ar pune în îndoială despre. sănăfatea' 
deplină a minţilor.ce le produc! Şi să nu se creadă 
că acesfa e un rău mic. Din cauza lui nu au ideile” la 
noi mai nici o înrâurire, Şi deaceea sunt pururea în- 

vinse de inferes- care nu se: îndreaptă spre sufletul” 
omului prin forme losice, prin arsumentări pufer- 
nice,. clare şi înfelese, printr'o limbă precisă şi. bo- _ 
sată care să atrasă mintea cititorului. şi să o pre- 
-dispună pentru ascultârea de ideile conţinute, :ci se 
lipeşte de el prin _sâdilarea patimilor sale, printr'o 
lucrare oarbă pornită din înstinctul ce-l are omul de 

"a 'căuta binele şi îndemânarea traiului său personal, 
Cât timp ideile nu vor fi înfățișate sub o formă po- 

„trivită, ele nu vor-avea nici o înrâurire în viața noas-. . 
tră ca popor; ele vor fi aruncate la o. parte din cauza 
formei celei confuze sau lipsite: de susft sub care se . 
prezintă; ba încă obişnuirea publicului 'de a 'se. aş. 
fepfa . la lucruri rău. scrise, îl va “face „să treacă. cu 

«
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nepăsâre - “chiar excepţiile. ce s'ar putea ivi şi astfel 

ideile vor rămâne la o parte, iar viaţa va fi condusă 

în jocul ei zsomotos şi turburat de puterile oarbe şi 

- egoiste .ale intereselor. O formă potrivită însă nu-şi 

_vor găsi niciodată ideile la noi fără un studiu serios . 

al limbilor clasice şi o ocupare conştiincioasă cu limba - 

naţională. lată unde: consfă imporfanţa acestor studii 

pentru cine ştie s'o vadă. - - - 

„.. La această formare logică a minţii concurează, după 

cum. am spus-o mai sus, şi sfudiul logicei şi al mafe- 

maficei. Aceste sfudii însă nu find afât la cultivarea . 

înşirării sândirilor şi a modului exprimării lor, cât 

la întărirea însăşi a. facultăţii omului de a cusefa, şi 

mai ales la exercitarea: cugetării abstracte, adică a 

combinării de nofiuni generale. și nu numai la aceea 

de fapte-sinsuratece. Se recunoaşte îndată omul. in- 

cult după nevoia ce. simte de a-şi clarifica orice cu- .; 

setare prin exemple, prin fapte sinsurafece. E sreu,, 

„ba chiar cu neputinţă de a-l face să se convinsă des- -.. 

„pre un lucru prinfr'o combinare. a câtorva. principii 

generale. Aceasfa însă este o lipsă imensă: cusefarea 

“numai prin mijlocirea. de exemple, de. fapte concrete, 

este o cugetare - copilărească, . barbară; .în timpurile . 

noasfre O asemenea cusefare esfe cu totul nemulțumi- : 

toare; Astăzi avem afâtea idei generale după care în- 

dreptăm interesele” noastre cele mai de căpetenie, în- 

cât, dacă nu. vom putea cugeta cu ele, dacă nu ne vom: 

. îndeletnici cu: combinarea lor şi deducerea: urmărilor |: 

' ce rezultă dintr'o asemenea “combinare, afunci vom! 

fi întofdeauna în. “pericol de a nu şti care este calea _- 

de urmat în orânduirea vieții noastre. Aşa bună. oară 

„ideile economice joacă astăzi rolul cel mai mare în
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viaţa popoarelor şi , aceste idei, trebue să fie cât se , 
poate. de. răspândite: într'un stat. liber care prin opinia - 

- publică e chemat a înrâuri asupra: Suvernului în con- - 
i. ducerea întereselor economice ale: fării; dacă acum 
„nu va fi în stare publicul a:umbla cu acesfe idei — 

. care sunt toate foarte abstracte, foarte. deslipite de 
faptele concrete de pe care sunt deduse — atunci se 
naşte pericolul cel mare că nu se va şti niciodată cum 
trebue urmat în- conducerea intereselor. € economice ale .. 

“țării; opinia publică nu. se va putea forma, neputând 
"niciodată, pe-un om. care-e deprins, numai a cugeta 

că: dacă vinde grâu el'ia parale. „pe dânsul, — fapte 
" concrete — a-l face să înfeleagă că exportarea mafe- 

riilor brute dintr'o fară şi importarea lor sub forma . 
„de fabricate pune pe fara ce o face, în afârnarea, în 

sclavia altor țări — idei abstracte. Lăsând. cu. totul 
_ la o parte: chiar înţelegerea noţiunilor abstracte înşile, 
„ susfinem, că chiar pentru un om care le înţelese, cu- 
"setarea cu ele, adică “combinarea lor în minte şi - de- 
- ducerea rezultatelor este o. lucrare foarte srea pen- 
tru cei ce 'nu şi-au exercitat spiritul: mai mult timp - 
cu această cugetare abstractă. Oricine a avut aface 

„cu oameni culți şi cu oameni inculți ştie cât de mare 
e. „deosebirea. între uşurinţa cu câre. ajungi a fe în- 
țelege cu unii sau cu ceilalți. Si 

„> La această întărire a cusetării. abstracte contribue-î în. 
mod eminent sfudiul logicei şi din sfera matematicei 
anume acel al aritmeticei, dar mai cu. seamă acel al 

_ alsebrei “şi geometriei inferioare. Trisonomefiia ne 
„pare din acesf punct de vedere cu totul de prisos. Ea . 

" încurcă numai mintea școlarului cu o mare .câtime - 
de formule unde nu joacă atât rol: cugetarea, cât me-
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“snoria.. Ba este departe: de a “înfățișa aceeași. necesi- 

tate logică în deinonstrare pe .care o întâlnim în feo- : 

_xremele de algebră şi de geometrie. Deci trisonometria, : 

:dacă este de admis în studiile secundare, ar trebui . 

"considerată. numai. ca o şfiinţă de ajutor pentru stu- 

- diul fizicei şi cosmografiei. 

„Din acest scop al studiului rnatematicilor: se deduce 

“uşor metoda de propunere. Toată: atenţia frebue dată 

“pătrunderii logice a teoremelor și la aceasta se ajunse —€ 

nu prin învăţarea pe de:rost a teoremelor şi a de- 

monstrării lor, ci prin exercitarea şcolarului la des-. 

lesarea problemelor şi la aflărea de demonsfrări. Ori- 

cine, a: frecut prin şcolile noastre. şfie însă dacă acea- 

sta e metoda întrebuințată. Din confra se cere o me-: 

morizare. oarbă a acestui” obiect. care se îndreaptă cu 

“deosebire la înţelegere, şi astfel, nu ne temem'a o: 

spune, studiul matematicelor şi mai ales' al geome-. 

friei este în. cea mai mare parte a şcolilor noastre un 

puternic mijloc de. fâmpire a înteligenţelor. . 

In această .privinţă reforma învăţământului secun- 

dar ar trebui să tindă la restrângerea obiectelor de . 

studiu şi învăţarea . acestora: într'un mod infelisent - 

"-Drin marea însemnătate dată deslesării. de. probleme 

7. 

pentru care învăţarea, teoremelor să nu fie decât un, 

mijloc. !-. e: 

Cat despre folosul ce se deduce din. studiul logicei 

pentru înfărirea cugefării abstracte,: nici 'nu credem  -. 

că:mai este nevoie de a se insista, de vreme ce losica 

„este : ştiinfa elațiunii sândirilor înşile, deci . știința 

mecanicei intelectuale. . Neocupându-se deloc de cu- , 

prinsul sândirilor, ci numai: -de raporturile dintre ele, 

„ea esfe . cu. deosebire- menită pentru î întărirea cuge- 
S 

7
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tării abstracte. Greutatea ei însă, ca aceea a fufuror 
„obiectelor de pură cugetare sau filozofie, restrânse 
folosul ce se poate căpăta din îndeletnicirea cu ea, 

- mumai la capetele! mai! clare, apoi numai la minţile 
' mai coapte; -pe -când matematica - esfe o simnastică 

bună pentru îinfelisențele de tot soiul şi :pentru orice - 
"vârstă. Se'nțeleşse dela sine 'că și logica şi mai ales. 
_ea, trebue studiată cu pătrundere! şi nu'pe de rost 
„prin recitarea formulelor ei, barbara, celares, etc. şi. 

compunerea. mecanică a formelor silosismelor, etc. 
„Lipsa şi defectele studiului logicei şi ale propunerii 

ei surit mai Sreu de îndreptat de vreme ce ea presu- 
pune capacităţi deosebite pentru profesarea ei, 

Atâta despre partea formală a învățământului se- 
cundar, despre formarea logică: a minții şcolarului. | 

>. „Să venim acum la complexul de idei pe care şcoala. 
trebue să se silească a-l introduce în mintea fine- 

rimii, idei: “senerale, după cum am: _explicat-o mai sus, 
care să rămână pentru fofdeauna în spiritul şcolaru- 
lui .ca principii pătrunse în. sutletul său, ca elemente 
constitutive ale spiritului său care. să-l conducă atât 

: în prețuirea împrejurărilor vieţii sale,-a poporului 
său, sau a omenirii, cât şi în scopurile practice ale 
vieții — idei senerale care însă să fie învăţate nu în 

mod papasalicesc, ci deduse cu încetul prin lucrarea 
intelisenţei din nenumărate fapte sinsuratece' expuse 

„prin obiectele de studiu minții tinerimii. 
Vom avea de considerat în această privință ştiin-. 

fele naturale, adică zooloşia,. botanica,: mineralosia, 
seolosia, fizica, chimia şi: cosmosrafia; apoi științele 
sociale, adică câte se propun până acum: filozofia, 
geosrafia, istoria şi cele care: ar trebui să se pro-
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pună: statistica, economia politică şi i dreptul. Conform 
scopului nostru vom da o luare aminte deosebită îs- 
toriei pe care o vom trata Ja finitul acestui studiu, 

împreunând cu ea tratarea studiului seosrafiei. 
"In ceeace priveşte studiul ştiinţelor naturale în înţe- 

lesul cel mai: întins al cuvântului, vom observa con- 
form principiului stabilit în partea I-a a acestei lu- 
crări, că: însemnăfatea . acestui. studiu: va consfa în 

ideile generale care vor rămâne în minfea școlarului .. 
" după eşirea lui din: şcoală şi după uitarea faptelor 
sau demonsfrărilor sinsurafece pe care se bazează. 

-Acesfe idei generale sunt legile după: care: se produc 
fenomenele naturale. Şi mai înainte. de toate ideea 

. fundamentală care trebue să se înfipărească pentru 
totdeauna în minfea şcOlarului este ideea însăşi de . 
lege, ideea că există nişte norme veşnice, nestrămu- 

tate, după care îşi îndeplinesc regulat cursul lor foate 
fenomenele naturii, dela sistemele solare ce se'nvâr- 

__tesc în jurul unui centru necunoscut, până la respira” - 
„rea plantelor. şi a animalelor, la cristalizarea minera- 
lelor şi combinarea atomică a corpurilor. Infofdeauna 
trebue afrasă şi menţinută luarea aminte a finerimii 

- asupra acesfei idei măreţe a unui univers ce se mişcă , 
în întteasa lui splendoare, în nesfârşifa lui bosăţie 

şi varietate, după niște leşi veşnice, asenți nevăzufi ai “ 

fenomenelor exterioare şi pe care omul esfe chemat 

a le înfelege, a le descoperi şi a le aplica spre folosul 

său. moral şi material, material: -prin. descoperirea 

raportului în.care stau puterile naturii, folosirea de 

: ele “spre îndeplinirea trebuirițelor sale; moral, prin 

_ contemplarea! şi “scufundarea minţii în „această -mă- 

reață armonie. universală din care să înveţe. respectul 
- 2 
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! ideii. de lege, ascultarea de normele fixe: şi. nestrămu- i 

tate după care se îndreaptă şi mersul lucrurilor ome- 
neşfi, normele sădite în adâncul sufletului său şi pe 

„carei le destăinuește cusetul sau cugetarea spre în- 
dreptarea lucrărilor. sale întru împlinirea menirii omu- 
„lui pe. pământ. Numai din acest sfudiu al naturii poate 
omul dobândi pe 'deplin ideea despre măreţia şi ne- 
înduplecarea legilor care suvernează lumea; pentrucă 
legile naturii sunt clare, 'se petrec afară de om; ochiul 
său e liber, să le. contemple, să le înțeleasă. Din con- 
tra, legile. după care se îndreaptă mersul lucrurilor 
Omenești sunt puteri ce lucrează asupra însuşi sufle- 
tului omenesc, ce-l îndreaptă prin' resimfirea binelui 
şi a răului spre lucrarea conformă cu menirea sa; 
ele nu pot fi văzute cu limpezeală, studiate în linişte de 
însuşi: acela în care lovesc, conştiinţa despre ele, des- 
pre puterea lor este. întunecată în: sufletul său; el nu 

“le cunoaște, cade victima neînduplecafei lor. tării, și 
turburându-se fot mai mult la fiecare răsunet al lor: 
'în adâncurile fiinţei sale, umblă. în nesisuranţă,. pierde. 
-cumpătul purtării potrivite şi se afundă din ce în 

ce.mai mult în relele de care lar scăpa o purfare 
conformă cu. cerinţele lesilor care ocârmue sc „mersul 
„lucrurilor omeneşti. . 

Din această stare și scoafe contemplarea ş şi înţele- 

-gerea universului şi a legilor sale. Odată -ce -privirea 
este deprinsă, minfea învățată cu această idee: de” 

lege, atunci. şi în- interiorul: omului va vedea mai clar; 
legile după care se. îndreaptă ;mersul omenirii vor 

îi descoperite, puterea lor recunoscufă şi ascultarea 
de ele îndrumată.. Atunci şi legile făcute de om pen- 
tru înlesnirea împlinirii menirii” .sale,. legi _pozitive
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care nu sunt decât nedeplinele reflexe ale legilor în- - 
„terioare, se vor bucura de o ascultare şi un. respect .. 

„ama deplin; se va adânci ideea dreptului statului, a 
“familiei în mintea fiecăruia, pentrucă fiecare nu va 

mai vedea în ele produse ale capriciului şi ale întâm- 
“plării, ci necesităţi. decurgând din natura: omenească, 
precum decurge sruparea safeliților şi a. sistemelor 
solare din constituția fundamentală a universului. “ 

_ Această idee a unei ocârmuiri' a lumii după leşi, 

este una din cele mai salutare pentru omenire și este: 
una din cele dirifâi pe care profesorul de ştiinţe, trebue 

s'o sădească în mintea tinerimii. | 
Intipărirea adâncă a ideii de lege în. mintea tine- 

_ zimii se va face numai prin studiul conştiincios al 

ştiinţelor “naturale, arătându-se -cum în fiecare . din 
ele fenomenele se petrec după nişte norme nestrămu-. 
"tate. Totodată cu. întărirea acestei nofiuni fundamen- 

” tale se vor înfipări în spirit şi cele mai principale din 

legile naturale al căror complex formează. cuprinsul... 

diferitelor - ştiinţe. "Nu vom intra aici în amănunte 

„pentru a arăta asupra căror legi naturâle anume este. 

“necesar de a atrase luarea aminte a finerimii, ci vom - 

cerca numai a arăta cum ar trebui propuse ştiinţele 

“naturale pentru a corespunde acestui scop. 

“Când studiem de ex. ştiinţele naturale propriu zise, 

astfel cum: se face de obicei, mărginindu-ne la. des- 

crierea animalelor, plantelor şi a. mineralelor. şi: la 

clasificarea lor pentru a le putea recunoaşte, afunci 

profitul: ce-l trasem dintr'un' asemenea . studiu - este 

mai nul; pentrucă îndafă -ce. nu- ne: mai ocupăm cu 

“ele, semnele distinctive:ale claselor de animale, apoi. 

caracteristica speciilor. se „uită mai cu. desăvârșire; E 
7 i . . 7 

7, 
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cu cât mai mult acele ale plantelor şi: mineralelor; 
am: încărcat numai mintea cu cunoștințe sinsurafece 

care, îndată ce dispar, nu mai lasă nimic în -locul lor, -. 
şi pentru asonisirea cărora: deci, minfea s'a ostenit. : 

zadarnic. In loc de aceasta, să studiem zoolosia ast- 
fel, ca să ne-ocupăm de anatomia comparată a ani-' 
malelor, să arătăm desvoltarea treptafă a sistemu- 
lui circulator, a celui disestiv, “respirator sau nervos, 

dela infusor şi până la om, şi să afrasem luarea .a- 
minfe a școlarului asupra leilor generale după care se 
modifică organismele; să-i întipărim în minfe' că, pe 

- cât se localizează şi se despart funcțiunile orsanismu- 
lui, cu afât acesta e mai complet şi stă pe o freapfă 
mai înaltă: de desvoltare; să-l convinsem că anima-! 
lele acelea sunț- cele. mai superioare care au sistemul - 

. 

nervos cel mai desvolfat, că desvoltarea acestui sistem 
stă în raport invers cu puterea reproducerii, şi alte 
legi. senerale de acestea, înfipărite în mintea lui, nu 
printr'o repetare mecanică, ci printr'un studiu lent al 
unei mari câtimi de fapte sinsurafece din care să de- 

“cursă acele” leşi — să facem aceasta deasemenea pen- 
tru botanică, pentru mineralogie, şi atunci vom fi pro- 
dus un rezultat trainic în mintea școlarului.. Câteva - 
idei senerale se vor întipări în minfea lui, care vor 
rămâne acolo ca:0 refea' comună de Sândiri tuturor - 
celor. ce vor fi trecut prin şcoală şi după ce vor fi. 

"uitat faptele singuratece de. pe care vor fi fost de- 
duse; şi care vor.-forma între ei o bază puternică de : 
comună înțelegere, o 'normă de purtare în viața lor, o 
normă de judecată în: aprecierea fenomenelor vieţii. 

Infr'adevăr să nu uităm niciodată adevărul cel mare * 
„Spre a cărui demonstrare pășește | pe fiece zi știința 

+
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modernă că lesile naturale sunt bază fundamentală a 

lesilor. sociale, că deci studiul legilor naturii are îm- 

. portanță pentru orice. om; căci deşi pufini.se vor 

ocupa cu studiul naturii însăşi, mai fofi au nevoie de 
“a cunoaşte legile ei fundamentale, penfrucă 'ele își 

găsesc aplicarea lor şi în viaţa : socială a omenirii, 

în care fie ce individ e o parte cu atât. mai activă cu 

„cât societatea înaintează mai mult în libertate şi civi- 

lizaţie. Când leşile sociale vin și ne arată că un popor . 

nu 'poafe să propăşească decât atunci “când se în- .. 

mulfeşte în el varietatea ocupafiilor, când fiece par- 

te a sa este deosebită de cealaltă, cu acfivitatea ei. 

proprie, când nu sunt numai agricultori, dregători şi 

"militari elemenfele ce o compun, — atunci o ase-. 

“menea lege capătă o tărie de mii de ori mai mare 

__când ne încredinţăim. că nu este decât o leşe 'sene- 

“xală a naturii aplicată la omenire, căci organismele 

acelea sunt -mai perfecte în care, nu ca la vierme, 

" “fiecare parte a corpului seamănă cu cealaltă, ci fie- 

care are forma şi activitatea ei deosebită, inima pen- - 

- ru a da impuls circulaţiei, arferele pentrua duce sân- . 

sele, vinele pentru a-l readuce, plămânii pentru res- - 

.."piraţie, stomacul penfru' mistuire, nervii mofori pentru 

mişcare şi cei sensibili pentru simţire, etc. etc. Când - 

mintea este astfel pregătită din şcoală pentru. a primi 

în ea -astfel de adevăruri mari, atunci convingerea 

“este uşoară şi efectul ei este: puternic. Ideile emise 

asupra sfatului şi a sistemului de legi sub care trăeşte, 

- asupră reformelor. de introdus cad sub controlul unei 

adevărate opinii publice, adevărul nou sprijinit. de 

bunul -simf, bazat pe un şir de adevăruri primite, ne-. 

discutate 'se introduce . în. realitatea lucrurilor - spre 

' - . Po , , 

7
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fericirea tuturor: Atunci statul, nafiunea ; şi: individul 
propăşesc; mersul lor se asisură,. penfrucă este de- 
“terminat în direcția ce i se dă de principii statornice, 
deduse. din însăși natura lucrurilor şi nu de patimile 
momentului şi: şovăirile veşnic: schimbătoare. ale înte- 
reselor individuale; atunci şi cei ce lucrează o. fac din 
toată, inima, cu toată căldura. de- care € în stare. să 
fie cuprinsă ființa omenească 'când ştie că -lucrează 

pentru stabilitate şi adevăr. El'simte că nu 'esfe. decât | 
instrumentul inteligent şi ascultător al veşnicilor pu- | “ 
feri, că fapta bazată în natura lucrurilor” are ; pentru 
sine lung viitor. : - 

Ce. deosebire de nepăsarea cu care lucrează acela: 
care conducându-se de impulsul: momentului, ştie că 
poate mâine va fi răsturnată fapta pentru care astăzi 
s'a osfenit! | 

„Oricine cunoaşte. şcolile noastre nu va nega că sis- 
femul adoptat pentru predarea ştiinţelor. naturale nu 
„are drept ţintă ideile expuse de noi mai sus1). In cele | 

„mai multe din şcolile noastre secundare se predă zoo- 
-losia, botanica şi mineralogia numai în mod. descrip- 
tiv; cât despre fizică „şi chimie trebue să mărturisim 
că în senere chiar-de către profesorii cei buni nu se. : 

dă destulă: luare aminte legilor “naturale din sfera 
- acestor şfiinfe şi această lipsă este cu deosebire sim- 
țită_ în chimie unde mai că nu se pomeneşfe despre 
legile combinării elementelor, -ci mai mult se studiază 
proprietăţile corpurilor sinsurafece şi modul de pre- 
parare al unor corpuri chimice. Dar chimia în senere 
încă nu a ajuns. la o fixare a legilor sale şi: deaceea 

  

E Deşi Sunt excepţii. emincnte- în' această privinţă. 
2 Ă i
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ne pare mult mai puţin -importantă decât fizica pentru 

_preşătirea spiritului, şi deaceea ar trebui să se predea. 

mult mai restrâns, pentru 'a nu se. îngreuia mintea. . 

“ şcolarului cu cunoştinţe numai sinsuratece.. | 

Din punctul nostru de vedere capătă.o însemnătate 

deosebită studiul seoloşsiei şi al: paleonftoloşiei; acea- * - 

stă ştiinţă admirabilă "care" esfe menită a introduce -- 

în “spiritul omenirii o revoluţie fot aşa de puternică 

şi de înfinsă ca aceea adusă la începutul timpurilor 

- moderne prin sistemul lui Copernic1), este 'aceea care 

- cuprinde complexul: de legi cel 'mai întins şi cel cu 

importanţă mai deosebită. pentru oricine, căci legile 

- seologiei nu sunt în mare parte” decât legile desvol- 

tării însăşi. Prin studiul lor capătă legile sociale baza . 

lor adâncă naturală şi înceată de a mai părea nişte. : 

abstracții arbitrare deduse din -necomplefa observare 

a faptelor omeneşti. e o 

Atâta despre scopul: studiului ştiinţelor naturale și 

_- despre modul cum ar frebui predafe pentru. a se 

ajunse la acest scop. De dorit at fi ca oamenii com- 

petenți în această privință să arate..care este com- 

plexul de leşi pe_care se bazează fiecare din aceste -- 

ştiinţe pentru a se atrase astfel luarea aminte a pro- : 

fezorilor de ştiinţe asupra modului cum trebue să 

„propună fiecare - din aceste spre a. corespunde cu - 

“scopul raţional al învăţământului secundar. a 

Dacă însă lesile naturii nu sunt “decât bazele lesi- . . 

lor sociale, și dacă studiul lor ăre însemnăfate mai 

mult prin aceea că” ele fiind clare şi deja fixafe în. 

  

1) Vezi: asupra însemnătăţii geologiei studiul . nostru . asupra 

„Creaţiei“ de Edgard Quinet, în Conv. Lit. an. IV, Nr. li şy urm. - 

N 
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„mod precis. fac. să i pătrundă + mai bine î în minfea tine- 
rimii ideea. generală de lege şi caracterul special al 

. Hecăteia din ele —.cu atât mai necesar trebue; să fie 
pentru mintea -tânără studiul legilor sociale. înşi-le; 
studiul omenirii, al societăţii cu .care va fi în afinsere . 

în. fiecare moment! Deci studiul ştiinţelor sociale va 
- fi'de un folos .şi mai mare decât al ştiinţelor nafu- 
“rale. Acestea sunt numai mijloace indirecte de îmbosă- 
țire a minții cu ideile senerale conducătoare, în viață; 
“celelalte: sunt acele idei înși-le care însă nu se pot 
împlânta bine decât î în minfea pregătită, înfâi în ceea- 
ce priveşte forma prin studiul limbilor clasice, al ma- 
tematicei, al logicei şi. al: limbii. române, apoi prin . 
sfudiul leilor: naturii care fac. ca spiritul să fie ca- 
pabil a pătrunde în tot: adâncul lor, leşile după care 
“se. mişcă în: spațiu şi în timp” omenirea pe. pământ, 

„ Sfiinţele care se ocupă despre om, ştiințele- sociale 
sunt mulfe şi variate. Și din ele trebue făcută o alegere . 
„pentru mintea fânără, şi anume acele din ele trebue 
_alese. penfru' studiu în care ideile generale după care 
se mișcă societățile omenești să fie mai -lămurite.. 

-- Din acestea. cele mai necesare sunt fără: îndoială filo- 
zotia, istoria; economia politică cu sfatistica şi dreptul. | 
Acestea de pe urmă sunt cu totul neglijate în învăţă-' 

„mântul secundar, spre marea daună a _finerimii care 

esfe lipsită de noţiunile generale cele. mai necesara 
în viaţa de toate zilele, asupra cărora e chemat a-şi 

da părerea .pe' fiecare zi cu. sau fără voia lui. In 
rândul întâi stau noţiunile fie cât de elementare de 
economie politică. Din această şființă se poate învăța 

foarte mult. Sinsur faptul că mișcarea bogăției în- 
trun popor e: supusă unor lesi, e că. îndreptarea bunei
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stări materiale a unui popor este condiția cea dinfâi 

„a oricărui alt prosres, că această îndreptare trebue 

făcută prin mijloace generale aplicate asupra întresei 

țări şi nu prin îndreptări şi meremefisiri de ocazie a 

relelor ce se ivesc, sunt de o 'mare însemnătate. Când . 

„ar fi-mulți oameni în societatea noastră care să aibă 

__ asemenea. convingeri "căpătate prin studiul “lent al 

şcolii, atunci am vedea schimbându-se mersul lucru- 

"zilor. Apoi desisur: că nu va fi nici spre pasuba 

individului, nici spre aceea a societăţii în care el va 

fi: chemat a chema şi un 'rol public, de a şti ce este 

sistemul liberului schimb, acel protecţionisf, care esfe- 

“bunătatea lor respectivă, când se pot aplica pentru. 

“a produce rezultate bune ş.a.m.d.. Nu mai puțin im- 

portant este studiul dreptului. Libertatea este cu ne- 

“putinţă dacă societatea în genere nu cunoaşte marsi-. 

nile libertăţii sale. Dreptul care esfe resularea voinţii - 

fiecăruia trebue să fie cunoscut: măcar în linia. lui 

cea de căpetenie de orice om frăeşte în legătură cu 

semenii săi, Nici pentru .drepf, nici pentru economie : 

politică, nu cerem un sfudiu întins asupra amănunte- - 

lor ci numai noţiuni nu elementare, ci generale, sus- 

"ținute pe destule fapte singuratece pentru a fi pă-.- 

trunse pe deplin. Aceste studii. însă cer de .compli-!. 

ment necesar statistica fără de care'afât consecințele 

de drept cât-mai ales şi cele de economie polifică nu 

au bază sisură. aa „. 

Aşteptăm -dela o reformă a programelor ca să ia 

acesfe obiecte însemnate în numărul acelor oblisa- 

toare. Mărginirea câmpului acestor științe trebue să 

se facă întotdeauna în acel sens. că nu trebue să în- 

-văfăm multe amănunte, nu însă. astfel ca,să avem nu- 

7 
+
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“miai “oarecare noțiuni 'cu. totul incomplete,: deci falșe, 
a ştiinţei de care e vorba. Care să fie ideile de drept, 

„economie politică şi stafistică, care ar frebui să fie învă- 
"țate în școala, trebue rezervată unui sfudiu special. 

Cât despre filozofie, nu rămâne nici: o îndoială că 
ea nu trebue. neîngrijită- în. şcoală. Sinsurul fapt. de 
a cuseta asupra omului, asupra intelisenţei sale 'ș. a. 
“m. d.. sunt puternice mijloace de cultură. Ea însă fre- 
„bue mărginită la studiul. logicei şi al psiholosiei. Meta- 
fizica şi morală afins. întrebări care nu pot fi trafate 

„cu toată libertafea în şcoală . şi care sunt prea adânci. A 
pentru spiritele tinere. . 

Paralel cu studiul filozofiei tzebuă « să meargă acel - 
al literaturii celei bune — clasice — afât. de puţin 
culfivafă în şcolile. noastre. — dintre literaturile cla- - 
'sice rândul cel dințâi — rai” ales în privința: formei, 
îl ocupă desigur cele antice, literatura Greacă și cea. 
Romană. Să nu credem că prin învăfarea limbilor 
clasice răspundem totodată şi la cerințele. unui stu- - 

- diu literar. Din contra studiul "cel misălos. şi. osfe- 
nitor al limbilor antice alungă cu totul orice pătrun-. 
dere a frumuseţii literare a scriitorilor vechi. Ba noi | 
„cunoscându-i pe aceştia numai din cele puţine pagini: 

„pe care le-am înțeles. cu 'afâta amar, ne dessustăm de 

„ei, astfel că nimic în. lume nu ne pare în urmă mai 
respinsător decât citirea unui autor cu care ne-am - 
ocupat în „şcoală; Pentru a susfa spiritul clasicității— 
“trebue să cunoaştem operele întreşi sau părți com- 

» plete din ele, trebue ca ideile “cuprinse în ei să pă- 
trundă sub o - formă uşoară în mintea noastră, iar 
nu sub acea atât de ostenitoare' a pătrunderii în înfe- 
lesul limbii antice însăşi. Pentru « ca să Sustăm, întregul 

- p 
N



a. - - | - 

„i e A. D. XENOPOL, E N „267 “ 

trebue ca întregul să se prezinte spiritului nostru şi. 

nu. fraze sau capitole despărțite, culese câte o bucă- 

țică pe fiecare zi. Pe lângă studiul 'clasicilor:anfici în. 

„ceeace priveşte limba, trebue :deci un: studiu al con-, 

finutului lor, a ideilor lor, ceeace se poate ajunge 'nu- 

mai prin citirea unor “fraduceri bune.. Știm :bine. că 

niciodată traducerea nu poate să înlocuiască orisinalul - 

"şi că ar fi cu mult preferabil să putem ajunge a cu- 

" noaşte -cu ușurință -cuprinsul scriitorilor. clasici vechi 

şi noui în limba orisinală, dar aceasfa nu se poate 

ajunge în şcoală, în învățământul securidar, şi dea- - 

ceea frebue înlocuit într'alt mod... _. a 

Citirea scriitorilor celor mari — nu numai ai anfi- - 

chifăţii, deşi aceștia sunt de preferat — este de cea 

.. mai mare importanţă. Printr'o îndeletnicire îndelun- . 

- sată cu ei, ne deprindem a susta frumosul adevărat, 

şi ne .formăm sustul şi judecafa noastră pentru a. - 

'preţui apoi producerile altora. Prin limpezirea şi înăl- 

(area sustului publicului. se confribuie însă cu deose- -: 

bire la înălțarea! şi propășirea literaturii, pentrucă. 

- îndată se aleg producerile bune de cele rele; partea 

" cultă.a naţiei exercită un control: ascuns dar puternic 

"asupra scriitorilor ei şi adevăratul spirit al frumosu- 

“lui, iar.nu aberaţiile lui, devine atunci izvorul din 

care scot poeţii şi literatorii opurile lor, iar publicul 

cititor mulțumirea şi încântarea sa. 

III. 
: NR Si ; - . - - 

”. Trecând acum la învăţământul istoriei, vom căuta.să 

aplicăm principiile de' mai sus pentru a arăta din - 

scopul special al acestui învățământ care sunt ideile 

i
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generale pe care școala trebue să caute a le întipări 
prin el în mintea noastră, şi cum trebue deci propusă 
istoria pentru ca acest rezultat să poată fi ajuns.” 

Scopul istoriei este de a ne face să înţelegem sfa- 
rea. de faţă a fiecărui popor în parte şi a omenirii 
în genere şi direcţia pe care vor apuca popoarele şi 
omenirea în viitor. Acest scop. al istoriei nu a fost 
formulat decât în timpurile din urmă, de când istoria 
tinde din ce în ce mai mult a deveni.o ştiinţă, adică. 
o pătrundere în legile după! care. se petrec. faptele . 
omeneşti şi. numai 0 descriere a mersului lor exte-' 
-rior:). Până acum, dacă căutăm a ne da seama de. 
„scopul ce :predomina în învățământul istoriei, apoi: 
aflăm că istoria. se învăța pentru ca inimă tineretu- 
„lui să se înobileze la cunoaşterea faptelor celor. fru- 
„moase a oamenilor mari, pentru ca să-și întindă cuno- 

„. Ştinţele -şi să-şi înfrumusefeze mintea, în fine, pentru 
„a deduce din exemplele ce ni le înfăţişează istoria, 

“resuli după care să ne conducem în cazuri analoase . 
„ce sar întâmpla în zilele noastre. Nici..că istoria 
putea să aibe alt scop cât timp predomina convinse” - 

„„ea-că faptele. istorice sunt. produsul absolut-al liber- -"- 
tății omenești, că nici un fel de lege-nu predomină 
în ivirea şi mersul lor, că prin urmare ele. sunt veş- . : 

„nice schimbări; fără nici o legătură între ele, produs - 
"al! voinței momenfane a popoarelor şi -mai ales a. 
celor ce le conduc. Astăzi istoria începe a.fi bazată 

„pe alte principii. Libertatea omului .esfe . restrânsă. 
Se recunosc că există leşi 'nestrămutate” după care 

  

1). V. Studiul nostru asupra istoriilor civilizaţiunii.. Conv. Lit. 
„An. III şi urm. Ne. : ; p , a
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__se împlineşte soarta popoarelor şi deşi este încă mare 

nedumerire asupra modului cum se poate îmipăca ideea 

de lege şi aceea de libertate), totuși ceeace esfe sisur 

„câştisat este .convingerea ştiinţifică că fenomenele îs- 

torice se petrec după o.succesiune necesară defermi- 

nată de oarecari leşi puternice şi. nestrămufate şi mai 

"degrabă s'ar -apleca: oamenii de şființă să sacrifice 

acum ideea libertăţii, decât. aceea că isforia are, le- 

sile ei. . - e | 

Acest caracter ştiinţific al istoriei schimbă cu totul 

- modul” pertractării ei. Până acum  isforia fiind consi- 

- derată ca o descriere de fapte succesive, maferia ei 

“se împărțea în mai multe câmpuri deosebite: isforia 

în propriul înţeles al cuvântului, adică acea polifică, . 

apoi istoria artelor, a relişiei, a ştiinţelor, a' comerțu-. . 

lui, a industriei și câte altele: Din aceste toafe, istoria . - 

- politică sau mai .bine zicând istoria faptelor celor mai - 

“văzute, mai simple, forma obiectul învățământului şco- 

lar, pe când: celelalte ramuri sunt neglijate aici fiind. - 

“lăsate pentru sfudiul universitar unde sunf luafe în . 

- considerație în 'ăşa numita filozofie a 'istoriei. După. 

- aspectul cel nou sub care ni se prezintă.acum istoria, 

ea este un sinsur fof ce nu se poafe desface “în . 

mai multe ramuri deosebite “şi sfudiate fiecare în. 

parte, lesătura faptelor fiind. ceva „necesar, foafe a- 

cesfe ramuri despărțite arbitrar, pornind din acelaş 

“izvor, spiritul unui popor sau al omenirii — urmează: 

  

__2) Pentru noi nu există 'nici o greutate în. admiterea libertăţii — 

omeneşti .pe lângă aceea a unor "legi de desvoltare. Modul cum 

se împacă 'acestea două lam desvoltat . aiurea. Vezi Cuvântarea. 

rostită: la' mormântul lui . Ştefan "Conv. Lit. An. V Nr. 12 — 

" Revista practică de drept a lui M. D. Cornea, fascicola |.
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că ele vor” trebui să fie. frafate împreună, spre a se - 
„ înţelese din unele serii de fapte explicarea celorlalte, 

A. înţelese. istoria Creștinismului fără a se cunoaşte 
_starea politică şi socială a: imperiului Roman, e tot 
atât de cu neputinţă ca şi a înţelese revoluţia Fran- 
ceză fără cunoaşterea istoriei literaturii dinaintea ei; 
deasemenea e peste putință a înţelege cum de civili- 
zația Maură străluceşte afât. de „tare în acelaş timp 
'pe când Europa e scufundată în cea mai neagră bar- 
„barie şi isnoranță, dacă nu-luăm în băsare de seamă 
influențele respective ale religiilor Creştine şi Maho- 
medane asupra culturii, ceeace iarăși nu se poate face, 
fără un studiu istoric al acestor relişii. | 
Vedem dar cum un studiu științific al istoriei nu 

„permite despărțirea ei! în mai raulte câmpuri; care 
să-se înveţe în parte. Faptele nefiind neatârnate unele 

„- de altele în realitate, nici studiul: nu frebue să le se- 
„pare dacă nu vrem a falşifica “adevărul :şi 'a ne în- 
şela pe noi înşi-ne. e [| 

, 

Pentru -a ne. da mai bine seama ce nerațional e. 
studiul de astăzi al istoriei, nu avem decât. să-l ase- 
mănăm cu acel al altor ştiinţe. Istoria care se învață 
în colegiu este ceva cu fotul deosebit de aceea care 
„cată a se învăţa în universitate. In: colesiu se învață 

„ fapte. exterioare, polifice, şi apoi în “universitate se 
„iau la studiu fapfele de cultură sub titlu de filozofie 
"a istoriei. Astfel se face oare cu "fizica, cu mâtema- 
fica? Oare se- învață aceste ştiinţe. întrun mod în: 
colegiu 'şi într'alt mod în universifafe? Deloc. Se în- 
vață tot aşa, numai mai departe, mai complet, mai a- 
dânc. Cu istoria numai se- săseşte cu cale a se urma 
altmintrelea; dar pentru ce? Pentru ce să nu se'în-. 

2
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Se | | E , 

veţe şi în colegiu faptele isforice după legătura lor 

“interioară, pentru 'ce să nu se imprime. în -mintea 

tinerimii tocmai acele fapte care sunt mai importante? 

pentru ce să înveţe școlarul “numai numele şi: anii: de 

domnie ai regilor, luptele lor cu descrieri amănunțite 

şi câteva banalități asupra culturii şi moravurilor, la 

sfârşit, — şi să nu se înveţe fot atât de bine. desco- 

„peririle ştiinţifice, producerile literare, fenomenele se- 

merale de cultură ale cutărui şi cufărui timp şi in-- 

fluența acestora asupra desvolfării poporului? Ce in- 

teres. are pentru noi numele reşilor, actele lor de 
. . -î- . - ( r 

„ “eroism sau de netrebnicie? Interesul -cel mare e de 

. 

a se. şti care sunt puferile ce împins pe popoare spre 

prosres sau spre decădere, care este direcția mersu- 

lui lor şi aceea a mersului omenirii, de a şti pentru 

ce Fenicia, Cartagina, Anslia sunt -fări comerciale, 

pentru, ce religia e caracterul fundamenfal al Evreilor, 

„care este cauza corupției generale a caracterului aces” . 

'tora, care sunt cauzele ce au făcut pe "Romani să 

ajunsă la dominarea lumii şi, apoi să se corupă şi să 

"cadă, cate au fost cauzele şi efecfele năvălirii barbari- 

“lor, acelea ale - reformei, a desvoltării fabricilor cu 

„maşini, a desvoltătii indusfriei în genere, a decăderii 

credințelor «religioase Ia cei vechi şi în timpurile noa- 

sfre... nu mai.pufin a şti, care “sunt -cauzele. puterii 

"poporului nostru în perioada eroică, acele ale decă- 

„derii lui, acele care au împiedecat cultura noastră 

intelectuală, care au' întârziat începutul istoriei noa- 

stre moderne până. la: începutul secolului în care 

„1răim, şi imii şi. sufe de alfe' întrebări importante 

“asupra condițiunilor femeilor, a populației agricole, : 

decăderii claselor privileşiafe, efc., efc. ... . 
» , 

a N 
i Na 
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“În astfel de fapte vedem noi adevărata istorie şi: 
- anume îsforia care trebue să o ştie deja acela ce fer- 
mină învățământul secundar. Prin “studiul acestor fapte 

". €. pus în stare a atrage un. folos din studiul. istoriei 
care săi rămână şi după ce va fi. uitat multe fapte 
sinsuratece de pe care .aceste idei generale vor îi 
fost scoase. Această înțelegere deplină şi raționată a 
fenomenelor senerale din viața popoarelor şi a ome- 
nirii este istoria în adevăratul înțeles al cuvântului, 
ar nu învățarea mai mult mecanică a unor fapte mult 
mai pufin însemnafe, războaie, cuceriri şi nume 'de 

„ reşi, împestriţafe pe ici pe colo cu, oarecare fapte de 

cultură care nu prezintă pentru cel ce le învață în 
acest mod decât un înfeles secundar. | 

Și să se observe în genere manualele noastre de 
istorie — 'şi trebue să o mărturisim - chiar” şi acele 
străine 1). Ce vedem alt decât. istoria. politică, cu ne- 
'sfârşite detalii, peste putință de memorizat şi fără cel, 

"mai mic înțeles? | ii 
- In-unele din ele apoi se vede pe la sfârşitul unei 
„perioade. lungi, sau chiar la sfârşitul istoriei unui 
popor câteva nofiţe asupra: culturii, rupte din. cele 

mai diverse timpuri, şi puse la un loc. Dar cum le 
vom putea înțelese: faptele celelalte fără acesfe fapte 
de culfură care s'au relegat într'o nofiţă la sfârșit? 

Să nu se creadă că acesf sfudiu-ar fi prea sreu 

penfru şcolari. Să ne sândim că sunt unsprezece ani - 

1) Istoria 'd-lui Măndinescu | este o. excepţie. Deşi: e departe 
de a întruni. toate condiţiile ce se pot cere dela un manual. de - 
istorie astfel cum îl înţelegem noi, totuşi e.desigur” unul din 
cele mai bune. manuale: de- istorie , existente, a deaceca îl reco- 

_mandăm. cu deosebire. 
A
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“cât .stă copilul! în “scoală.. In. acest: răstimp. trebue. să 
„se treacă istoria cu el de. mai, mulfe ori, pătrunzân- 
„du-se. din 'ce în ce mai, adânc în lesătura inferioară |. 
a faptelor celor. mari, senerale, care sunt adevărata 
istorie a unui popor şi a omenirii. Să nu se creadă 
iarăşi că pentru studiul universitar nu ar rămâne: 

_nimic de. adăosaf. Tocmai aici şi numai. aici se poafe 
studia în modul cel mai complet. Bazat pe studiul - 

rezultatelor deduse din istorie la politica. şi - Suver-. 
"? narea fărilor. . Aceasta este culniea învățământului is- 

toriei care nu 'se poate face decât în universitate. 

In loc de studiul: istoriei asffel precum Pam expus, 

serios al istoriei, din şcolile secundare, se poate păşi 
la explicarea legilor. celor mai istorice şi la aplicarea . 

Î
 

, 

'ce- vedem — cu deosebire la noi? 1) Se învaţă bucăţi . | 
din istorie, căci niciodată încă nu sa terminat un 

“timpurile. cele mai vechi” şi, ajungându-se în zilele 

moderne, 2) Se dă apoi 'mare însemnătate unor epoce, 

neînsrijindu-se :cu fotul celelalte, întrerupându-se ast- 

„fel . continuitatea . istoriei, deci nimicindu-se această 

învățătură chiar în esența ei. Până unde a mers des- 

- considerarea legăturii necesare pentru faptele isforice 

„se poate vedea din' sistemul cel periculos de exami- 

“nare după bilete, introdus chiar pentru examenul se- 

neral de liceu. Astfel de mai 'nainfe se încurajează 

şcolarii a nu învăța bine decât întrebările din bilețe, 

a le învăţa. deci în mod separat, fără legătura nece- 

sară ce există între ele, nimicindu-se astfel cu' totul . : 

scopul şi. rezultatul. învăţământului istoriei. 3). Se dă: 

importanţă numai faptelor politice,. lăsându-se:la o. 

„parte, faptele, de cultură, astfel. că tocmai. aceea ce 

“curs de isfori€ în şcolile noastre, pornindu-s se:din
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“este: cheia istoriei. rămâne necunoscută. In: loc de a 

se învăța “deci istoria,. se învaţă numai o “parte: a ei 

„ şi anume aceea care. are cea mai 'slabă însemnătate. : 

Tocmai faptele: de cultură care rămân şi. lasă urme 

. “sunt. trecute . cu vederea şi se osteneşte spiritul cu 

. învățarea unor” lucruri * care trec fără. a lăsa urme 

" ân:cele mai multe cazuri. Astfel fiind lucrurile, îs- 

toria nu serveşte nici la înţelegerea faptelor. trecute, 

“nici la aceea a stării de faţă, nici la: îndreptarea în 

viitor. Timpul ce se intrebuințează | pentru învățătura 

"ei este un. timp. pierdut. . .. > 

Este de cea mai mare necesitate a se Andrepta toc- 

mai învățământul . istoriei, pentru: ca cele mai multe 

„din ideile senerale conducătoare în viaţă. se deduc ... 

mumai din studiul ei. Numai din istorie putem înţe- .. 

lese marile probleme” care mișcă omenirea de astăzi 

şi la rezolvirea cărora fiecare e chemat a contribui 

şi fiecare va: contribui cu atât mai bine cu cât cunos- 

- când mersul trecutului 'va vedea înconfro tinde pro- 

2 sresul. în viitor. Cum se. poate înțelege marea miş- 

care a' nafionalităţilor. fă fără studiul istoric al acestei 

mișcări; cum se poafe înţelege. ce vor comuniştii şi 

„până unde au dreptate. fără cunoștința fehomenelor 

„istorice ce au daf nașfere feoriilor lor (desvoltarea : 

industriei, invenţia mașinilor,. a aburului, etc.); cum.. - 

se va putea hotărî asupra 'bunătăţii. sau răutății for- 

melor de suvern.fără a se studia rezultatele lor asu- - 

Pra vieţii. popoarelor? Toate acestea sunt întrebări 

mari, asupra. cărora. fiecare om ce îese din școală tre- 

'bue să aibă o opinie oarecare. Apoi istoria este sin-. 

| surul mijloc de.a deștepta în. sufletul nostru iubirea. : 

„cea. sfântă. de fară; ca ne arată cum m popoarele au fost 
+
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mari când au. Stâut s să “sacrifice, interesele pentu binele 
comun; tot istoria ne învaţă că moralitatea, respectul ' 

“datoriei, puternica viaţă de familie sunt condiţiile 
"înfloririi vieții popoarelor; ea ne învaţă iarăşi că 

dreptatea esfe legea -ei supremă şi că nici o faptă 
abătută dela norma nâturală: de purtare nu rămâne 
fără a atrase pedeapsa după sine, pedeapsă care con- 
sistă în răul ce se produce din acea faptă însăşi şi -, 
se revarsă asupra poporului ce a produs-o. 

. Astfel- înțeleasă, istoria e o călăuză intelectuală: şi 

un sprijin moral al cetățeanului. Astfel studiată, ea 
-devine o putere practică, ea ajută formarea, convinse- 

- xilor puternice care sunt rădăcinile. opiniei publice 
adevărate. Când istoria ne va învăța că. familia este 
elemenful capital în “viața popoarelor și când legile 
naturale înşi-le ne vor arăfa că, cu cât sunt animalele 

„mai perfecte cu atât tind la 6 viaţă oarecum de fa- _. 
milie, atunci nimic în lume nu. va mai pufea răsfurna 
„convingerea noastră şi aceasfa fiind” lovită de slăbi- 

„ ciunea vieții de familie la” noi, se va întrevedea pră- - 

pastia ce-n ameninţă şi. printr'o reacţie morală în 

“sufletul celor buni se va îndruma îndreptarea. Când - 
“istoria ne va 'arăta că dreptatea e legea ei supremă, 

„că orice faptă. nelesiuifă a unui popor lasă în el să- 
-"mânţa pierderii sale, şi când vom vedea în aceasta 

numai o urmare a legii 'senerale omenești că omul - 

_ trebue să simtă. sub formă de rău, abaterea de pe 

'dreapta cale atunci ideea dreptului se -va înrădăcina 

în - sufletul nostru. O vom “vedea împlântată în ae 

_ tura lucrurilor, fiind chiar rădăcina vieţii omenirii — 

atunci vom înţelege măreţia ei. şi cei mai buni o vor
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_““onotaă :şi respecta “impunând. .răilor pedeapsa “şi: dis- 

“preţul: cuvenit călcării: sale... ERE e 

„Şi astfel: în toată purtarea noasfră. atât. privată cât 

si publică, învățământul istoriei va avea un: rezultat. 

“am tratat. aa IE N 

„Mijloacele practice ce le- propunem pentru. învăţă- 

: "folositor, pe când acum el: produce tot atât. de puţin 

bine. ca şi celelalte ramuri: de învăţământ. despre. care 

>” mântul istoriei sunt: 

> 

a. 

1) Modificarea împărţirii „cursului ei şi anume asf- 

fel: să:se facă de patru ori cursul istoriei în fimpul - 

învățământului . şcolar. (primar -și 'secundar). 

Cursul întâi va fi curat biosratic şi lesend 

a deştepta în copii înferesul pentru cunoştinţa tim 

-purilor frecute. El va fi împărţit în două. În clasa: : 

- Il-a primară biografii ale oamenilor însemnafi ai Ro- 

-mânilor, dându-se mare importanţă şi: reprezentanfi- 

- lor culturii şi-nu numai “domnitorilor. Nu mai puţin 

„-şi legende frumoase din istoria: noastră. . - - 2 

_- In clasa III-a primară biografii şi jegende din istoria 

- universală, după acelaş, sistem. 

“Cursul al doilea mai mult cronologic, pentru a fixa 

. bine în minfea copilului şirul” faptelor înşirate. după. 

ani, cu explicaţii sumare pentru înţelegerea lor şi dân- 

du-se atenţie tuturor faptelor de cultură care să se 

-" treacă în ordine cronologică după momentul în care 

au apărut şi au avut influenţă. istorică. Acest curs are 

cuprindere: de frei ani. a 

: “Clasa IV-a primară. Istoria Românilor.” ” 

“-. Clasa. l-a gimnazială: Isforia antică şi jumătate din 

“Evul Mediu. .- a 
hi Clasa II-a simnazială: A doua parte a Evului Mediu 

» 7 
1 

.. N 

ar, pentru 

N
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şi istoria modernă până în . tărapurile actuale: (1871). ă 

| Cursul al treilea. este un -curs general al istoriei cu. 

„. privite deosebită la istoria fiecărui popor, cu deplină ! 

- “băsare de seamă -a faptelor culturii . şi cu. deosebită 

explicaţie, a importanţei faptelor istorice, existența 

şi înşirarea acestora fiind cunoscută din 'cursul al. 

doilea. Aceasfa ar “cuprinde. patru ani: - Sa 

Clasa IIl-a gimnazială: Istoria . Românilor. ARE 

"Clasa IV-a: Istoria anfică. a 

“Clasa V-a: Istoria Evului Me diu. | 
- Clasa Vl-a: Istoria modernă. . - 
Cursul al patrulea este un curs general. de istorie 

cu privire deosebită la. rolul ce l-a jucat fiecare po-. - 

por; nu' în parte, ci în istoria universală. El este şi . 

curs: presătitor pentru' examenul de bacalaureat şi - 

este. de: un an de zile în clasa VII-a.” m, ,.. 

2. Suprimarea biletelor de examen.pentru a nu.se:: 

„ falşifica studiul istoriei, făcând pe.şcolari să înveţe 

"cu deosebită luare 'aminte întrebările din . bilete şi. 

nelesându-se confinuitafea istoriei, - - 

3. Unirea studiului geosrafiei cu acel al. istoriei, dar . 

“ întrun sens cu fotul altul decât acel în care se ia 

. deobicei. Anume: studiul influenței naturei, pământu- 

lui asupra desvoltării diverselor popoare. Acest stu- 

- diu important este de o mie de ori mai folositor de- 

i „cât al geosrafiei politice a popoarelor istorice. Sfu- 

'diul acesteia. ar: trebui împlinit prin. facerea de hărți: 

istorice, prin care mijloc se întipăreşte mult mai uşor 

geosrafia. istorică în mintea şcolarilor. 

4. Introducerea - temelor -în scris, cel puţin pe fie- 

care. lună ca oblisatoare, dându-se câteva întrebări 

, „generale deduse de pe faptele sfudiate pentru a se. 

a
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- deprinde” astfel școlarii-'a gândi asupra “faptelor isto- 

rice şi a:i deprinde a trage rezultate generale, din fap- SI 

! tele sfudiate. ., 
"5, Impunerea oblisatoare, de a se termina cursuzile, 

respective, pentru ca să nu rămână cunoștințe fras- 

"gheritare - în mintea şcolară, : care îri ceeace priveşte 

istoria sunt chiâr ca şi când nu ar exista;. pi 
Se. înțelege că .foate aceste! mijloace. sunt: numai, | 

ajutoare necesare. Principalul. este modul de pre- 

- dare al profesorului şi cărţile de studiu. Acestea î însă 
nu se pot produce decât cu 'fimpul şi nu prin mij- -- 

' loace artificiale. Trebue aşteptat dela desvelirea stu- _. 
diilor științifice o îmbunătăţire . în: această privință. - 
O condiţie neapărată este însă pentru aceasta, că acei 
care se simt în stare de a produce ceva, să lucreze cu 
energie pentru. a putea provoca şi întinde o mişcare 

ştiinfifică atât de necesară ţării. noastre şi de prii- . . 
toare pentru viitorul ei. i a
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_- i: Stmăiul istoriei la Români 
N . . Lă i . 

- Lupta dintre T. . Maiorescu 'şi Junimea, pe .deoparte,: şi B..P. 

Haşdeu pe de alia, era -de mult încinsă pe terenul literar, iar - 

confliciul. personal pornise. încă din 1863. P..P. Carp atacase 

„ volumul de istorie romanţată. Ion Vodă cel cumplit încă din- 1565 

(Cugetarea). şi revenise asupra atacului -său în Revista Dunării din. 

„1866; în Nr. din 15 Noembrie 1867 al Convorbirilor literare, atacase 

piesa romantică Tăsvan Vodă. In acelaş timp, impetuosul Ilaşdeu 

îşi ducea campânia, împotriva „Direcţiei noi“ în revista sa Columna. 

„lui “Traian, introducând . 3 rubrică intitulată: „Poezia Maiorescu, 

- în- care reproducea. poezii: din Convorbiri literare şi le, ridiculiza. 

„Pentru d. Maiorescu, scria el e în numărul din 5 Iulie -1871, Pan- | 

teonul se. compune - din M. Eminescu, Bodnărescu, Pogor, Jacob 

Negruzzi, Kugler. şi-d. Titu Liviu Maiorescu!“ Acuzaţia lui prin- 

„ cipală. era :de - „cosmopolilism“, şi : de „germanism“. Farsa 'tradu- . 

cerii -pretinsei poeziei. a! lui “Gablitz_ EL şi ea datează. din -1871, 

" Dacă-pe tărâmul: literar. Convorbirile. literare 'răspundeau. vic- 

„torios prin pana: lui -T.' Maiorescu - şi. prin : însăşi literatura . pe 

„“care: o :publicauij în: domeniul istoriei Ilaşdeu nu-:găsia “un ad- 

versar; Junimea nu avea nici: un. istoric capabil de a susține : o 

„polemică : împotriva . celui - ce-și domina - generaţia - prin erudiție. 

Abia în 1872 ea îşi: găseşte unul în' G. Panu, tânăr. cu o cultură . 

improvizată, dar 'cu bun simţ. raționatist şi cu spirit polemic. ih 

„-- „Intro seară, scrie el. în Amintiri. dela Junimea din Iaşi!); min 

dus : la: Junimea -cu:-un “studiu intitulat:. Despre: istoria - critică a . 

Românilor de. B.P: Haşdeu..“Trebue -să-spun că, când am anunţat 

1) G. Panu, Amintiri dela Junimea” din. laşi, Lp. 104...
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acest lucru" la  Juriimea, toate figurile au devenit grave, iar unele ! 

"erau neîncrezăloare. Jar d. Maiorescu foarte serios a zis: 

— Hai să âscultăm şi să vedem critica... 

„Punctul pe care îl criticam dela început era o chestie de deli-.. 
milare! între - Moldova şi Muntenia, precum şi de sistemul 'vamal 

"din veacul al XIV-lea. D: „Haşdeu susținea că Muntenia în veacul 
ol XIV-lea se întindea: până. la Bacău şi Bârlad, eu eram de altă - | 

_părere.: Am dat celire _crilicei mele,. ascultată cu mare alenție, 

din -cauza gravităţii lucrului. Căci se înțelege bine, că riici d. 

„Maiorescu, nici. Convorbirile literare nu. erau dispuse ca să. an- 
„gajeze sub numele - unui debutant o luptă cu. acel înfricoşat ad- 

versar, — dela care pățise multe: — “Şi mai ales o'luptă pe'te- 

renul istoric,. pe care d. Haşdeu, cu „drept cuvânt, trecea drept: 
„ invulnerabil. , - 

" Când: am sfârşit | citirea . crilicei mele, atunci d. „ Maioresea; cu 
"un gest de convingere, zise: - . - 

» 1*— Evident că Panu are dreptate. - 
„„In asemenea condiții se hotărt publicarea în Convorbiri a' cri- 

ticei mele. Frontul de bătălie, pe care se angajase de tâtva timp 
lupta între ieşeni şi bucureşteni,: se întinse şi mai mult, cuprin- 
zând pe el şi combatanți istorici“... . 

Seria. de articole a lui G. Panu apăr, astfel, în Convorbir din 
1872—73, producând o adevărată furtună. polemică. | 
“Reproducem totuşi altă serie de. patru articole intitulată: „Stu- 

“diul istoriei la. "Românii, 1). ca mai semnificativă pentru spiritul juni- 
mist, întrucât lupta nu e dusă numai împotriva lui Haşdeu, pe. 
chestiuni determinate şi astăzi fără mare interes, ci: împotriva 
întregei istoriograţii române, dela vechii latinişti până la manua- 
lele cele mai recente, sub raporiui jalsificării: adevărulu istoric... 

| Deosebirea. dintre „școala veche“ istorică şi cea „nouă“ nu.e de : 
Jond ci de formă. Şcoala d-lui Haşdeu, încheie autorul, influențată 

„de vechiul spirit este în. privinţa adevărurilor . generale aproape 
identică cu şcoala cea. „veche, ea 'a adus însă multe cunoştinfe 
lăturalnice noi şi bune, acestea. rezultând mal cu seamă din bună- 
iatea metodei ce întrebuințează“. Erudiţia nu  înlocueşte însă „Cău- 

_farea adevărului, care trebue să fie singurul scop al istoriei“. 

> 

  

4) Con. ir, VIII: (1874-15). -
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a fi bine cunoscută în mersul .şi în rezultatele ei 
Este ştiut că mişcarea istorică la: un popor. penfru - 

cele mai. esenţiale şi cele.mai însemnate, acele care. . 

dau putință de a te ridica la priviri mai senerale, nu 

“trebue cercetată numai dela întâmplare, îni bucăţi deo- .- 

'sebite; ci urmărită cu luare aminte în întreaga ei des- 

- „făşurare, studiată în deosebitele. ei faze. Lăsând deo- 

_parte apoi fof ce-i caracteristic unui timp mărginit, 

sau fof. ce-i particular unora din acei ce au conlucrat 

la acea-mişcare şi păstrând ceeace-i sfafornic şi ne- 

schimbat pentru întreaga epocă, numai astfel ajungem 

“la 'o cunoştinţă deplină a chipului cum s'a desvoltaf, 

â trăsăturii caracteristice, a spiritului ce a insuflat 

acea mişcare, precum deasemenea ne putem rosfi şi - 

asupra valorii rezultatelor. Punctul de vedere general, - 

.“îmbrăţişător al unei epoci mai mari ne păzeşte de 

"a cădea în unele greșeli, în care odafă căzuţi, cerce- 

tările nu mai pot avea, decât un pref momentan. Căci 

nu întotdeauna valoarea unor lucruri stă în ceeace-şi 

închipuie o generație istorică; frământafă şi înrâurită 

de deosebite motive zilnice, de multe ori la ea devine 

mai mare de ani, este trecător şi momentan, aşa în- 

cât âutorii acei cari, săsind mersul curentului în fim- 

pul.lor, căpătase un renume înfins, îndată ce curentul 

zilnic se schimbă, văd teoriile lor căzând în rândul 

' curiozităților; ei slujesc pentru a se putea pricepe. 
7 . . .' 4 . 

la 

'* slăbiciunile acelui fimp, iar laudele cu care fusese îm- 

povăraţi vădesc odată mai mult: prea cunoscuta răfă- 

cire a judecății omeneşti. De multe ori o seneraţie 

. “se înşeală asupra propriilor sale idei şi crede că ceea- 

ce urmăreşte este cu totul deosebit de ceeace a ur- 

7 

" ansemnat şi esenţial tocmai ceeace, privit întrun şir -
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' mărit generaţia dinaintea ei; : fiindcă drumul pe: care 
a. plecat este croit de ea şi mijloacele .ce le întrebuin- 

_fează îi sunt deosebite: Preocupată peste . măsură „de 
aceste forme, ea nu îa seamă că: acelaş, spirit o. însu- . 
flefeşte şi că, fără ca să știe; duce mai “departe mișca- 

„rea cea veche: Inşelăciunea vine de acolo că cu lă--* 
. sarea formelor vechi. şi întrebuințarea altora noui, 
legătura pare că: se rupe! între o Seneraţie şi cea- 
altă. In: această Sreşeală pot cădea nu numai cei 
“ce sunt î în mijlocul curentului, luând parte lucrătoare; 
dar chiar şi cei' ce sunt afară din el, îndată ce nu se | 

„pot ridica peste măsura ideilor: obișnuite: ale acelui 
"timp şi îndafă ce, necercetfând lucrurile mai adânc, 
iau faţă cu trecutul o simplă neînțelegere de cuvinte 
“sau chiar schimbarea “de - metodă drept - un. nou şi 
puternic avânt al spiritului, Aceste puţine observaţii 

„a căror naştere a fost: motivată de chipul . deosebit. 
de apreciere din partea publicului a mişcării istorice - 
actuale la noi, de: ideile încurcafe ce îndeobşte există | 

„ asupră întreşei mișcări. multă puțină câtă a fost, ne- . 
„au îndemnat ca să ne încercăm a o îmbrățişa pe. foată 
întrun sinsur cadru restrâns.- Astfel se va vedea în- 

- trucât. deosebitele faze . prin care a trecut studiul 
istoriei la noiau fost priincioase adevăratului progres 

şi întrucât vechiul spirit a fost părăsit sau numai îm- 
brobodit într'un'vestmânt mai nou.



:. La 'care răzbui stând tare Dacii şi 

G.PANU . - I-a 

. Cronicarii Moldovei şi istoricii români din Austria . 
. 

i 

pi 

- Cea dinfâi întrebare ce-și pune oricine se înde- 

„lefniceşte cu istoria unui popor este: “de ce. orisine | 

“şi de.unde este el? Ea ADR | 

-. Cronicarul Urechie are cunoşfinţi, nici.se poate-mai A 

încâlcite asupra, locuirii. acestor. fări. din vechi. EI 

ştie că ele împreună cu alfe dimprejur se numeau 

odată Scitia şi crede că Moldova; după ce a stat vre-o 

600 de ani deşartă, Traian venind cu oşfile lui pe aici, | 

au trimis. să o locuiască oameni din domniile ce au . 

“fost pe acele vremi la Râm:). Atâta tof. 

- Miron Costin este foarte bine. încunoştiinfaf în a- 

_“ceastă privinţă; el descrie războaiele lui Traian cu 

Dacii, apoi vorbind de cel din urmă din ele, îşi ex- 

plică. începuturile noastre astfel: | 7 

: | | ; Cratul, de sine ' 

“singur a pierit Decebal la acel război și aşa. a purces 

după acel război pierdut şi peirea Craiului lor şi a 

- “tot neamul Dacilor cu risipa, de pe aceste țări unde. 

este acum fara Muntenească şi fara noastră Moldove- - 

mească. Câtă țară a şi rămas pe loc, prostime, țărani, 

toată a scos-o Craian de pe aceste locuri peste munții . 

care despart fara. Ungurească. despre noi?). | 

-Miron Costin .asisură o: origine curat romană nu- 

mai Muntenilor. şi -Moldovenilor, el își. făcea teoria 

“sa istorică după ideile aşa zicând politice de pe. 

“atunci în care Transilvania ca fară Românească se. 

  

1) Cron. Roman. t. 1. pag. 131. | | 

.2).Cron. Rom. vol. 1. pag. Bi
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vede că nu prindea mult loc: Cu toafe acestea, cuno; - 
__şfinfa ce avea-el că se află şi acolo români, precum 

şi patriotismul lui de român îndeobşte nu-l ierta ca 
să-i lase pe ei a fi în totul scoborâtorii Dacilor fugă-. 

- iți peste munți, ci îi mângăie şi pe dânşii cu urmă- 
toarele cuvinfe: 

“Măcar că capetela' Dacilor, domnii cu toate casele 
lor s'au tras toți peste munți în Ardeal şi de acolo 

„Sau închinat cu toții lui Craian împărat, dar tot nu 
„i-a crezut ci şi peste munți printee Daci au descălicat - 
Râmleni pentru ca să nu-și mai. poată ridica capul 
Dacii împoteiva. împăratului). | A 

Dimitrie Cantemir al cărui patriotism este, ca să 
| Zic aşa, mult mai studiaf, făcând erudiție mai multă, 

urmează: totuşi aproape întocmai părerii lui Costin: 

Deci voi măcturisi precum poporul român nu din. 
glogozala a naşterii destrânsură să fi scornit, ci din 
cetățeni Romani, din ostași veterani și din mari ha 
milii să fie ales)... - 

ȘI aiurea: a Pe 
“Și rămășifa - Dacilor câți scăpase din oșteni și altă 
'prostime, pe toți până la unul,: precum să-i fi trecut. 
mai spre fundurile ţării ungurești 0 Să 

Cum se. vede latinitatea. neamului nostru a cărui 
"legătură : tradifională + nu - sa fost” pierdut. nici nu se“ 

  

1) Cron.. Rom. vol. 1. pag. 18... 
2) Cronicul, pag. XLIX.. | 

83) Cronicarul, vol. I, pag. 50.
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putea pierde, o vedem îndată proclamată: de'c cei. dintâi 

„scriitori ai noştri, se înţelege, după cum s'a observat, 

- învelită în acea pătură de egoism sădit î în inima ome- 

mească, care face pe un individ ca şi,pe o nație de 

a-şi statornici o orisine cât se: poate. mai strălucită 

şi cât, se poate mai curată de orice amestec cu vre-un 

alt neam socofit mai neînsemnat, atât prin sângele, 
-p 

cât: şi: prin faptele lui. i 
Cu toate acesfea vom avea mai. jos prilejul de a 

cifa o cronică din colecţia d-lui Cosălniceanu atri- 

buită  Spătarului Milescu, al:cărui autor necunoscuf,. | 

în deosebire de ceilalți cronicari de mai sus, necon- . 

'tesfat mai superiori, se înseamnă totuşi în această 

chesfiune prinfr'o judecată mult: mai sănătoasă şi un 

| bun simţ natural care de multe ori! poate fine până „ 

"la oarecare punct Jocul ştiinei.. , 

„Această. modestă mişcare începuse în ţările noastre 

pe la: sfârşitul veacului al 16-lea;. întreţinută printr'un 

-: şir de cronicari, ea a avut sfrălucirea sa mai cu seamă . 

în .veacul al 17-lea. Cam pe la jumătatea celui ur- .. 

mător, adică - după. ce scrie cronicarul Neculcea ea - 

“începe a slăbi, a. ajunge neînsemnafă şi. în această 

stare ea se trăsănează până pe la, începutul veacului * 

nostru. Dar'.pe când împrejurările “sociale cele îm- 

intelectuală, în “altă parte, în. “Austria, Românii înce-: 

“pură a se deştepta tocmai la timpul priincios pentru 

-- a duce mai departe 'şi a dezvolta mișcarea sfrecurafă 

cu multă sreutafe curs de două veacuri în fările dela 

„ Dunăre. Împrejurările! ei împiedecase de'a lua încă: 

_părte la acea. lucrare. In adevăr, subjusați de Un-, 

guri încă. de pe la sfârşitul veacului al 9- lea, ei sufăr 

ro ;
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stăpânirea lor directă întotdeauna, cu toate că nici 

stăpânii - lor nu rămân neafârnaţi. “Neluând parte întru | 

nimic la afacerile țării în care locuesc, dimpotrivă şe- | 

derea lor fiind numai tolerată, Românii transilvăneni . 

împrăștiați ca - agricultori sufăr -sub numele de iobași 

'o' şerbie foarte împovorătoare, neavând nici.un fel. 

de uriifate polifică care să-i introloace şi să le. dea 

_un caracter de nație. Aceasta: îi face a fi' mai îna- 

poiaţi' în. cultură decât fraţii lor de peste munți. 

" Faptul că în Transilvania . se tipăresc în "veacul al 

"16-lea cele dintâi cărți româneşti nu poate fi numărat 

între semnele. de mişcare intelectuală, el purcezând 

din partea - suvernului Maghiar care voia, prin: tipări i 

rea de cărţi cu principii calvinice. î în limba românească . 

__ să-i facă pe: Români a-și părăsi religia. Deosebitele 

- stăruințe spre -a-i întoarce către o relisie sau alta, 

erau întovărăşite întofdeauna de făgăduinţa că lise 

va îmbunătăţi în acelaş timp şi soarta lor politică, 

„stăruințe care dela începutul. veacului al 18-lea izbu- .- 

tesc întrucâtva, primindu-se deoparte din Români aşa | 

numita „Uniunea cu biserica catolică“. Oricât de .rea 
a fost şi pe urmă starea, lor, tofuși acest eveniment 

„este. însemnaf, căci dela el datează. începutul mișcării -, 
înfelectuale la ei.: In adevăr, cât timp. Românii de a- 

colo se finură strâns de riful răsăritean, clerul care 
„îndeobşte la toate popoarele esfe mai cultivat ar fi 
„trebuit să fie' în fruntea mişcării. El nu. putuse îm- “ 
plini acest rol în Transilvania mai cu seamă din! două : 

- cauze. Întâi fiindcă educaţia care s'a dat întotdeauna 
clerului ortodoxa fost foarte restrânsă, neînvoindu-i 

a .'se ridica până la ocupafii curat intelectuale şi al 
„ doilea prin. faptul că - preoţii. Românilor erau răsări- . . 

4
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pu... teni, autorităţile ţării: de un rit:străin, ide multe:ori 
nu-i'recunoşfeau ca pe ceva deosebit de:poporenii lor, - 

silindu-se de a-i amesteca pe toți la sarcinile iobăgiei: 
Trăind din aceeaşi viaţă, înconjurat de “greutăţile. fa- 
miliei, clerul nu -era mult deasupra 'rămăşiței. socie- 
tăţii. La noi clerul :era în mai bune condițiuni şi to-; 
tuşi o. mișcare literară nu ar fi putut: purcede. dela el. 

„ Făcându-se „uniunea“ cu biserica apusului' lucrurile 
se schimbară: Clerul fiind privit:ca făcând parte din 
religia catolică şi apostolică, el începu. a se bucura 

şi: de privilegiile statornicite, apoi, ceeace-i mai în-" 

semnaf, finerii ce îmbrăţișau cariera bisericească: erau 

educați şi învăţaţi în diferife institute jesuitice, etc.; 

de unde ieşeau cu cunoştinfe întinse şi serioase. Astfel 

se iviră cei dintâi. români. luminaţi. Mişcarea începu 

a se întinde mai departe. Pe la 1754 erau deja în- 

ființate mai multe şcoli româneşti sub atârnarea epis- 

copului unit dela Blaj. Aceste şcoli deveniră -focarul . 

deşteptării naţionale. Cum că această deșteptare 'se. 

face sub ocrotirea .relişiei, se vede şi de acolo, că 

mai toți cei ce dinfâi o răspândesc:şi: o desvoltă: 

Clein, P. Maior, Şincai, efc., efc. sunt. canonici. Este 

_ întrebarea acum căre a fost cauza ce a stafoinicit.ca- . 

racterul predominator al acestui avânt. întelecfual?. 

“Un popor căruia îi lipseşte: putinţa de a-şi resula 

'sinsur interesele sale şi care-i lipsit de veacuri de 

orice fel de iniţiativă politică, ducând o viaţă câm- 

-penească mai mult, la acelaş sentiment de sine, de 

conştiinţa națională, câf fimp-mai durează încă aceeaşi 

stare. de lucruri, nu se poafe desvolta decât numai. 

prin mijlocul şcolii. În: acest caz însă el este mult 

mai puternic, fiind câştisat şi hrănit prin. mijlocul
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“abstract-al cărților. Neputându-i-se da' un: curs liber 
din cauza elementelor străine şi dușmane ce predo- 
minau în. sociefate, senfimentul patriotic al celui a-. 

păsat se concentrează fot mai mult, el este: conținut 
şi nu poate să se arate decât în forma de dorințe ar- 

zătoare, el se înăspreşte din ce în ce şi îă caracterul 

fanatic al unei credințe persecutate, al unui fel de. 
relişii intime a lui, care 'devine cu atât mai excluzivistă 

"cu cât el are convingerea adâncă de dreptatea cauzei 

sale şi cu cât simte mai fare nedrepfafea ce î.se face. 
Astfel era. sfarea celor dintâi români: din Ardeal ce 
"se pusese în fruntea mişcării liferare şi patriotice fot- 
“odată, Ei sunt înconjurați de elemenfe dușmane care. 
“nu le recunosc lor, nici fraţilor lor dreptul de popor 
“cu o: origine deosebită. La desnaţionalizarea lor se 
lucrează pe toate că ăile, prin urmare 'şi pe cea ştiinți- 

_fică. Invăţaţii slavi îi fac slavi, cei nemți îi fac nemți 
în' cărțile lor. Aceste deosebite loviri şi piedici faţă . 
cu naționalitatea lor, hotăreşte caracterul întregei lor 
desvoltări intelectuale... ea.are să fie excluziv naţio- | 
nală, rezămată în totul pe elementul latin. care mai cu 
seamă li.se confeștă.. - E 

„1 Miron Costin şi Dimitrie Cantemir, deși naţionali în 
acest înţeles, totuşi nu trecuse. peste orice măsură. 
Acesta din urmă vorbind despre limba moldovenească 

"zisese: | - 
“Fiindcă în. limbi Moldovenească! "se află oarecare 
cuvinte care nu sunt nici latinești, nici de pe la alte 

“limbi de prinprejur,' pentru aceea se vede că sunt . 
rămășife de pe la Dacii cei vechi, căci nimic nu poate . - 
pe noi să ne împiedece a crede cum că bejenarii Ro- 

mani, după ce au: venit în Dacia şi-au năimit lor şi .
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slugi din Daci, sau poate că rămânând. vreunul fără - 
de femee s'a şi însurat. luându-și femei dela Daci ). - 

Petru Maior nu primeşte această. părere; care-i. o. 
scornitură a celor- ce voesc: 

“Să învălească strălucirea vieţii românilor. “ 

“ Arsumentele cu 'care respinge , căsătoria romanilor 
cu femei Dace, sunt ca de acestea: | 

Căci 'deşi putea. după cucerire să fi rămas s femei 

Dace, au nu puteau ele viefui fără a - se amesteca 

irupeşte Romanii cu dânsele? 

Şi răspunzând la o altă întâmpinare, anume la gă- 

sirea în Dacia” de inscripții cu nume neromane de 

„femei, . | r 

_unele nume nu. limpede Romane... au nu se: puteau 

vâri în inscripțiile Române „fără numai de se vor.a- 

mesteca trupește Romanii cu“ muerile Dace?. 

Dar el nu crede aceasta deloc 

nerezemându-se - cu nici o mărturisire a unui cât! de 

_znișel vechi - scriitor găcitura aceea cum că mai sus 

-. lăudaţii. „Romani s'au amestecat cu muetrile Dace“. : 

Petru Maior avea pretenţii foarte curioase de vreme 

“ce cerea că anume un scriitor să se fi îndelefnicit a 

scrie despre asemenea lucruri! în tot cazul 'el mai 

"aducând ca dovadă: 

că însuși strălucirea sângelui Romian încă destul gta 

a împiedeca pe Romani ca să nu.se căsătorească cu 

unele varvare cum erau muerile -Dace, închee, c că ase- 

menea căsătorii nu au avut loc? ). j- 
7 

Pa 

1) Descrierea Moldovei, pag. 292. 

IL) Istoria PE începutul Românilor, pag. 12 şi 13, 

z 

TI
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Asemeni. certetăii + ice'e . areptul” erau: motivată. de 

păreri 'protivnice! ale” scriitorilor străini. Intr'o stare 

normală de lucruri, ele poate nu s'ar fi născut sub 

această formă. Dar ce era :de. făcut, când străinii 
ridicau asemenea curioase chestiuni şi le deslesau 
întrun chip duşman pentru Români? Discuţia nu pu-: 
“tea să nu-ia o astfel'de îndreptâre, de vreme ce multe” 

din micile patimi politice zilnice. se. ridicau la valoa- 
rea de fcorii. istorice. pe socoteala Românilor. Când. 
se pretindea. că Românii. sunt. cei mai mișei dintre 

toate popoarele, era firesc ca Petru "Maior să: pună 
în cartea sa un capitol întitulat „Bărbăfia Românilor“ 

unde să înşire vitejiile lor din diferite timpuri, ca- 
pitol care în alte împrejurări desigur că nu şi-ar 
fi avut locul. Caracterul principal al, mişcării intelec- . 
tuale a Românilor din Austria esfe: că mai foafe feo- 
riile istorice: şi limbistice 'ale -lor, le capătă şi le sta-. 
tornicesc mai mult prin antiteză, împofrivindu-le la 
altele de multe ori tot atât de exaserafe ale învăţaţi”. : 
lor străini, şi unele şi alfele fiind mai la urmă'0 con- 

-. secință a' stării sociale celei" nedrepte a. unora față 
de ceilalți. 

Cu alte cuvinte. deşfeptarea intelectuală şi naţională 
a Roinânilor din Transilvania, fiind un fapt ce jicnea. 
ordinea socială cea veche în care ei nu însemnau ni-. 
mic, ei sunt nevoiţi dela cele dintâi semne de desvol- 

| tare ca să intre în luptă cu un întres sistem de idei A 

Germani, Unsuri şi Slavi. Această luptă nu-i săseşte 
având o istoric naţională sfatornicită, ca să zic așa, 

- în timp 'de pace, rezemată pe principii ştiinţifice şi 

din care ei să-și scoată dovezile pentru a dobori:pe"
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duşmanii lor; neavând-o, ei îşi fac deci aceasfă istorie 

„zilnic, în cursul luptei, sub formă .de polemică; :ea 
„este vârâtă ca: 'arsument în frământări,. de, tot soiul, 

“ nelămurită şi nesisură, mlădiată şi croită după nevoia 

momenfană a luptei. Născută. din înverșunarea. luptei, 
ea are caracterul nefiresc şi exagerat a, oricărui 
lucru eșşit din idei protivnice şi extreme. Punctul. de .- 
“luptă era lafinitafea neamului pe care ne-o făsăduiau. 
câteodată în parte, altădată în totul; nici numele de: 
“Român nu-l admifeau.a fi o moştenire dela Latini, 

ci îl credeau a fi un nume mai modern luat dela 

Romei ai imperiului Bizantin. Aşa fiind, toate arsu- 

„„ mentele apărătorilor au trebuit să se: îndrepte numai 

asupra acelui punct. Educaţia ce' primise în.latineşte, 

călătoriile la Roma unde vedeau vechile şi mărețele. 

monumente Romane le mai. exalta încă patriotismul. 

“În orice înfâmpinare făcută asupra oricărei părți din 

viaţă, ei căufară a răspunde. nu din viafa poporului 

român, ci din aceea a poporului Roman, ei ameste- 

cară Român şi Roman, viața Română o căufară ex-. 

cluziv, în cea Romană, penfru ei nu mai sunf două. 

mafiuni eşite ce e drept, una din sânul celeilalte, 

dar care erau despărțite de veacuri, în-care cea nouă 

s'a desvoltat în împrejurări străine de originea ei. 

Patrioţii. români înfocați, pentru' care originea isfo- 

rică era fotodată şi o chestie de interes social, fiindcă 

printr'însa cereau ca fraţii lor să aibă dreptul de a 

trăi ca popor deosebit cu deopofrivă. privilegiu în 

mijlocul celorlalte, se sprijineau, în această luptă de 

trunchiul roman din .care-se frăgeau şi către care. îşi 

întorceau foafă . nădejdea. . Astfel ei credeau că, de. 

| vreme ce coloniştii, “cârid se. aşezaseră în Dacia avuse-
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seră toate: clenientele de viăţă, urmează că . Românii ca! 

strănepoţi ai lor să le fi „păstrat neschimbate: deci 

toate obiceiurile, instituţiile sunt. curat Romane, nici 

limba nu e un produs nou şi mai târziu eşif din 

_ transformarea 'limbei latine, ea nu este formată în. 

Dacia, ci este un dialect rustic: din: Italia adus de le-. 

Sionari, ea. era răspândită şi știută aşa încât chiar 

"- împărații romani în. româneşte, se: „adresau către le- 

Sionari. N ÎN 

"Cum se vede, pentru dânşii colonizarea Daciei se . 

„făcuse mai eri şi, frecând peste veacurile: trăite în 

“Dacia şi peste schimbările ce au putut suferi, ei. luară 

pe Românul dela începutul veacului al 19-lea drept. 

lesionarul din veacul al 2-lea. Cu acest mijloc totul 

fiind Roman, . învățații. Transilvaniei se' puseră mai 

cu seamă limba să o 'latinizeze, ea fiind oglinda cea 

mai curată în care se poate vedea viaţa unui popor 

adăpostită sau nu de alfe atingeri străine. Astfel 

Slava vine dela. Salve, Ardeal dela Arie şi deal, Cră- 

ciun dela! Creatio, etc., efc., toate asemănările fone- 

tice fură puse în mișcare în această grea lucrare. Pe 

cele pe care nu le pufură romaniza, le scoaseră afară 

din limbă, se înțelege din: limba numai a lor.. 
'Odată această feorie primită, se iveau.0o mulțime 

de Sreutăți care o încurcau. Se năştea. întrebarea 
"dacă n6i am fost așa de: bine adăpostiţi, de unde şi 
cum sa furişat în limbă acea mulțime de cuvinte 

străine, mai cu seamă slavone, căci ori'câtă osfeneală. : 

îşi dăduse pe unele a le. romaniza, pe altele a le 

alunga, totuşi, mai rămăsese încă o bună .parfe cu 
care nu mai ştiau' ce să: facă. De când am lăsat alfa- . 
betul strămoşilor noștri ca să împrumutăm pe cel 

N
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cirilic? Şi la aceste întrebări trebuia un răspuns priin- 

cios şi potrivit cu teoria istorică. Un loc din Dimitrie 

Cantemir fu şăsit care descurcă toată greutatea. Iată-l: 

aia „n CAP V. 

„Pentru slovele sau buchele Moldovineşti 

„3 -Mai înainte de soborul dela Florența aveau Moldo- 

„venii slove latinești după pilda futucor noroadelor a 

căror limbă. este alcătuită 'din cea Romană, iar apoi,.. 

“după aceea, unindu-se" la acest sobor Mitropolitul . 

'Moldovei, cu latinii, ucmaşul său Geoctist Bulgarul, 

arhidiaconul lui Marko Efeseanul „pentru ca să: lip- 

sească aluatul. Latinilor din Biserica moldovenească şi 

"să le ridice prilejul să poată citi oamenii cei tineri . 

iamăgiturile lor, deaczea a îndemnat el pe Domnul 

Alexandru cel: Bun ca nu -numai pe oamenii cei ce 

“ aveau cugete străine la credința pravoslavnică „ci încă 

și slovele latinești să le lipsească din fara lui și să 

primească în locul lor pe cele slavone)“. 

“ Dentru orice om serios ce sar gândi cât de "puţin, 

“ aceste rânduri sunt un amestec de neadevăruri. Sino- _ 

“dul nu s'a.finut pe timpul lui Alexandru cel Bun, ci . 

- după moartea lui la 1430, apoi să ne întrebăm pentru 

ce se alunsară literele latineşti din Moldova? 

” Pentruca: . a e 

. Să le ridice prilejul să poată citi oamenii cei tineri 

_amăgituvile lor (ale Latinilor). | 

i 

N 1) “Descr.! Mold. pag: 294—295.
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--“Dar-de'gând: înțelegerea unei limbi atârnă 'dela lite- 
zile. său :buchile cu care 'se scrie ea? Infelegem noi 
limba franceză; etc. de vreme ce. scrim cu aceleași 
litere astăzi? Şi înfelegeam.. pe cea-rusească când 
scriam până mai deunăzi cu slovele ei? Dar istoricii 

„ pafrioţi nu se sândeau la de-al de astea. Ei. aveau 
nevoe să-şi explice înrâurirea limbei slavone și zisele. 

- lui, Cantemir se potriveau minunat: pentru aceasta. 
Petru:Maior istoriseşte pe larg această „poveste a lui. 
Cantemir. în carfea sa, dar el vede că-'cu dânsa se 
desleasă numai chestiunea slovelor iar nu şi a limbei 
“slavone. Deci el continuă tot sub scutul lui Cantemir: 
„ “Dar răul nu se opri aci. Ci precum slovele strămo- 

_şești cele latinești fură cu. totul descădăcinate. dintre 
„Romani, așa şi limba românească fu izgonită de prin 
bisericile Romane și „în locul lor băgară pe cea sla- 
Donăt, a 

De unde Petru Maior a luat aceasta? Nu se ştie; 
destul că ea trebue să-şi aibe începutul în acelaş:sen- . 
timent de cucernicie patriotică care .ne-a înzestrat cu . 
cronica lafinească a lui Hur şi cu o mulțime de alte 

-“de asemenea. i A a ai 
In adevăr, fântâna e greu de aflat fiindcă încă pe 

la 1780 în prefața sramaticei româneşti a lui Şincai 
şi Clain vedem această poveste. e N 

Lupta Românilor cu învăfații străini” pe tărâmul 
curat istoric o rezumă cronica lui Şincai, care este 
cea mai însemnată lucrare a mișcării intelectuale de . 

atunci: Ea este -o adunătură ostenitoare de. tot felul 

  

1) Ist. pentru încep. Rom. 51—52,: 
x 

î) Ă N
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„de documente, 'acte,. locuri de: prin auforii:vechi şi 
mnoui, afinsătoare mai îndeosebi de Români, îndeobşte 
-de. popoarele „ce au locuit în Orient, puse foate după 
şirul cronologic; 'un, întins dicționar de ani şi de fapțe 
înşirate, de. multe. ori însrămădițe şi amestecate, | 

Având: dinaintea - sa: cele mai multe izvoare, ce au 
putut. să aibă vre-un istoric român, . Şincai este -cel 
-mai bine informat şi ajunse la rezulfăte mult mai mul- 
fumitfoare decât ceilalți, cu toate acesfea acelaş spirit 

însuflefește lucrarea. Sub anul 1439 citează pe un 
Isnafie de Luca care spune: . 

Până la anul 1439 când Damian. Mitropolitul “Mol- 
dovei s'a iscălit soborului. din Florența, Românii „s'au 
folosit de limba latinească“, ci următorul lui Damian, 
fiind mare împotrivitor unirii cu Biserica Romei, au 

„băgat ! litecile Slavinilor. . ” 

La care Şincai adaosă:- | | 

„De unde are acest Ignatie. de Iuca, el nu în- 

:seamnă, ci eu am. arătat la anii trecuți cum că Ro- 
mânii mai înainte sau făcut creştini decât Bulgarii 
și ceilalți Slavini şi că Episcopii Românilor în oboa- 

“zele cele dintâi numai lalinește s'au iscălit; „aşa dar 
“adevărat scrie Ignatie de Luca“. 

" Şincai crede cu greu: ceva nefavorabil Românilor, 

aici însă fiind - la „mijloc. limba: latină, lucrurile ” se 
“schimbă. Ocupat de ideea Românismului, Şincai vede 

“pe Romani în foate popoarele . „ce au locuif în Dacia, 

aşa încât prin această curioasă măsură, - firul vieţii 

Romanilor mai nu este întrerupt. dela Traian. Sub 

"anul 517 povestind: o năvălire în imperiul bizantin. £ a 

„Românului: Vitalian ne spune că era:  .. .-: 

4
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Călărime Geticească care au fost Huni. sau Români. - 

La anul 804 citim: Sei o 

Nur fără pricină am fost scris în dialogul c ce voiam 

“al: tipări. cu. gramatica. cea românească (ce nu ma 

_învoit cenzura curții cei împărăteşti dela Viena) „CUNT 

că sub numele Abrotiţilor aici vin colonii lui Traian 

cei în Dacia cea veche. 

“La anul 1085 ne mai spune că: 

Românii din Ardeal se numeau. Runi. sau Romani 

în loc de Romani. 

Ceva mai jos ne adaogsă că: 

- „Românii cei din fara Muntenească sau chemat 
Pacinaţi” .: 

Nu numai! atâta, ei se mai numeau şi Scifi şi-cu. 

această împrejurare ne dă un sfat istoric: | A 

„De aici înainte “unde pei citi în istoricii grecăşti: 

„Komani, Pacinaţi sau Sciți, înțelege pe Românii cei 

„din stânga Dunării” . 

Asemenea şi din oamenii cate joacă vre-un rol, . : 
mulți sunt Români, ne spune Şincai. Călugărul Metodie. 

era prăsit din Roma (căci era neaoş Român din, co” 
lonii lui Craian). z 

Acesfa cu fratele său Ciril s'au: “dus în Moravia şi 

nu s'au. supus Patriarhului Fotie: 

pentrucă acesta era grec, iar ei neaoşi Români dintre 

„colonii lui Traian cum S'au arătat la anul-845 care: 
„fiind unifi cu. Bulgarii, pe greci mai întăi nu-i: pu- 

„tea suferi“. 

Dorinţa . de a româniza pe toți, câteodată e are
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tată: într'un: chip “foarte naiv. La anul 1029. aducând. 

- următoarele cuvinte ale lui Kedren: - - a 

“In bremea aceea! părăsit fiind Prusian - Bulgarul... - - - 

adaoşă în paranteză: la cuvântul-bulsar: Si 

“Mat 'bine ae fi scris. Românul. -* 

„Se înţelese. că nici: cuvintele nu scapă de aceasfă- 

romanizare, | 
- Vornic „vine “dela cuvântul Vernicus. 

:- Nouă 'şi nu.altora se cuvenea Constantinopole şi 

imperiul bizantin, ne spune Şincai povestind luarea.. - 

„acestei cetăți de către Turci: a 

pentrucă :ptin luarea Tarigradului de Curci sa stins 

„cu.totul „împărăția strămoșilor noştri care ei cu mare 

“vărsare de sânge, dar cu mai multă dreptate o câşti- 

'gară pe seama noastră a Românilor ca pe seama unot 

nepoți 
Da 

"- Este curios de observat cum Șincai, cuprins cu de- 

_ săvârşire de ideea măririi Românilor, ajunse mai la. 

“uwmă a judeca fără de voe lucrurile în acest sens, 

". aşa încât nu mai poate înțelese deloc cele mai cafe” 

-"“sorice acte de vasalitate ale Românilor către regii Un- 

suri sau Poloni.. E 

-. Sub anul 1385 el aduce un chrisov de al lui Mircea 

| prin - care “acesta - se--oblisă către: regele .unguresc a- 

împlini mai:multe puncte, ce se obișnuiau a se pune. 

în actele de vasalitate. După ce îl-reproduce în total, 

'el adaogă cu multă curăţenie de inimă: o 

... Cheisovul . acesta" arată că Mircea Vodă na fost 

pasalul, fără numai. aliatul Coroanei Ungureşti. 

“Lăsând deoparte : însă. multele “slăbiciuni în felul
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„elor de sus. care sunt cel mai.:des :0. consecinţă:.a - 
„lipsei de spirit critic nepărtinitor,. precum. şi: de,o : 
prea deasă. înfrebuințare de.autori moderni. ca izvor. 

“şi dovadă pentru fapte. petrecute cu multe veacuri 
înainte de a fi scris, „Croriicul” „este. o „carte. de 

valoare. 

Adevărata valoare nu este în ceeace cred. o mare 

„parte de istorici, după cum mai jos se va: vedea, ci 
în meritul modest dar preţios de a fi colecţie: întinsă” 

_de cea mai mare parfe .din. materialul atingător de 
istoria Românilor. 

4, 

II 

Continuarea şcolii Transilvănene în România 

Pe când Românii din Austria desvoltaseră mişcarea 
ce am văzut mai sus, mişcare ce avea în vedere apă- 
rarea istoriei şi a drepturilor tuturor Românilor, cei. 
"de dincoace de Carpaţi nu luase. nici o parte la ea.: 
 Sinsur Enache Văcărescu prin _Sramatica sa româ- 

nească. publicată: la 1787 şi prin alte scrieri precum 
„Istoria Imperiului Otoman se înfovărășise la 'acea 
mișcare. Cronicarii lor slujiseră fraților din Transil- 
vania! în cercetările . lor, iar ' ei ce-i născuseră,. confi- 

muară a sta în amorţirea care-i cuprinsese încă ide” 
pe la jumătatea veacului al 18-lea. Limba sreacă şi. 
dascălii” greci foarte isnoranţi ţineau locul oricărei 
culturi. Sentimentul de naționalitafe căzuse atât de 
jos, încât nici nu se presupunea că limba românească: 
ar putea fi întrebuințată la ceva alta, decât la. vor- 
birea zilnică a poporului de rând. Cât despre istorie, r
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ea ajunsese în mâna 'celor.ce o mai scriau din când. 
în :când a fi o înjosită linguşire pentru toţi Domnii şi 
o: țesătură de: fabule doveditoare. de isnoranţa auto- 
rilor precum" şi a sociefăţii, a căreia de multe. ori ei. 

erau- numai un răsunet. Dionisie Eclisiarcul care scrie 
istoria Valachiei' dela -1764—1814 în întâiul. pătrar a 
veacului nostru ne poate sluji ca -să ne formăm o idee 
de înfuneticul ce “domnea la noi pe atunci.  :-.: 

„Povestind războaiele împărătesei Ecaterina : cu 
- Turcii, între” altele el “spune. bunăoară: 

Vizirul. şi. Căpitan-paşa, după porunca impăcatir: 
lui, au strâns mulțime multă nenumărată de oşti alese, 
“călărime şi pedestrime plătindu-le lefi mari, găsit-au 
și tunuri înfricoşate mari şi mici şi. toți Pașii cu oștile 
lor s'au gătit, spun unii că oștile cele adunate de Că-: 

pitan-Paşa şi de Vizirul „oști alese cu leajă să fi fost 

„un milion, ajară de. oștile Paşilor“. " 

| impotriva acestei puferi neputând sfa Muscalii, îm- 

părăfeasa dă porurică ca să se întrebuințeze la război 

„secreturile“ . lată cum ne descrie Dionisie ce erau 

'erau acele „secreturi“. 

- Așa spun că acele secreturi, două, sau precum spun 

anii patru, iat nu mai .multe, cum. că a fost pe. acele. 

premi un Franțuz, meşter foarte iscusit la facere de 

tunuri şi cerând dela împăratul multe feluri de meta- 

luri, le-a băgat în topitoare 'amestecându-le şi cu 

multe feluri de otrăvuri iuți. împreunându-le şi fier- 

Bbându-le cu foc iute, după ce sau topit toate mate- 

riile,. le-a vărsat. în tipat, eșind. tunuri nu prea mari, 

CU gura ca de' somn şi apoi au adunat otrăvuri foarte 

- duți de pe: da. spiferiile împărăteşti de India, Peanța,
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Englitera iptoci, amestecându-le: şi: folosindu-le - cu 

pravuri iuți şi cu alte materii. veninoase: și făcându-le ” 

barut cum a ştiut; 'a făcut şi “măsura cu cumpăna: cât. 

să bage într'unul la o 'unplutură şi cercându-le spune 

"că mare trăznet fac şi numai fum. iese. dinte însele, că | 

ghiulele sau altceva nu bagă în ele şi fumul. vesfirân- 

“du-se cine îl va mirosi moare îndată şi de năprasnă - 

orice om, ori dobitoc şi fine multe ceasuri acea pu- 

“toare iute. A Die 

N Această minunafă descoperire. au întrebuinţaf-o 

“Muscalii la Crim în contra Turcilor.. O o 

„Deci înțeleptul Comandie păzând năvala Curcilor și 

"mulțimea nenumărată că s'a 'apropiat de zi, degrabă 

a poruncit de a slobozit' secreturile întînşii şi. în- 

 tâmplându-se (cu. voia lui Dumnezeu) -de a suflat 

vântul asupra lor pe acel şleau a. mers fumul secte- 

furilor de a intrat pe hările! şi gurile Zurcilor şi a 

cailor lor şi fiind acel fum foarte otrăvit câți Vau.. 

mirosit. toţi au murit, sbierând cai și oameni, căzând 

ca snopii, etc.) - - e Ia 

Imprejurările însă vin să schimbe această fristă 

stare “de lucruri. In Transilvania avântul ideilor ro-. 

.mânești era preă mare în raport cu libertatea de cu- 

" setare şi lucrare câtă le era învoită: Cenzura era: cea 

mai mică dintre prisonirile de tot felul la care erau | 

„expuşi Românii. Cei dintâi propasandiști fuseseră 

destul de fari la suflet ca să sufere cu răbdare toafe 

acele prigoniri.. Răspândindu-se ideile neconfenit și - 

înmulțindu-se prin urmare numărul celor ce le îm- 

> 

1) Tezaur de monumente istorice, Tom. 2 pag. 1. 
.
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părtăşeau, o. parte. din ei nu-şi mai pot săsi odihnă 
în pământul. lor de naştere în care domneau. duş- 
manii naţionalităţii lor. Ei trecură munţii pentru a 
putea trăi între fraţii lor dela Dunăre, cărora în - 
schimbul ospitalităţii, le aduceau ideile şi sentimentul 
lor desvoltat de conştiinţă națională. Deja o: mişcare 
mai nouă începuse a răcori şi aici spiritele înăduşite, 
răsunet: depărtat al frământărilor liberale: prin care 
trecuse Europa dela revoluţia franceză. Aceste im- 

__ pulsii priincioase fură ajutate întru a se împuternici 
. printr'un eveniment trist penfru aceste țări, dar ale 

căror. urmări nu fură favorabile. Eteria grecească dela . - 
„1821 ne scapă de Fanarioţi. Neîncrederea în Domnii 
români, neîncredere ce ajunse la culme prin vânzarea 

" lui Dimitrie Cantemir, făcuse pe Turci a pune în 
Domniile ării pe. credincioşii fanarioți. Revoluţia dela 

1821 îi făcu pe aceştia să-şi piardă numele de slugi 
„credincioase, motivând. din nou suirea pe fron.'a 

Domnilor Români. Dela aceştia începe reacţia contra . 

culturii grecești obişnuită în principate. şi, înlesneşte 

introducerea culturii naționale adusă de emisranții 

“din Transilvania faţă cu: Unsurii şi : Nemţii, ea esfe - 

întocmai primită și dusă mai departe. Aceste împre-. 

jurări erau astfel, încât chiar dacă nu ar fi fost miş- 

carea transilvăneană deja sfatornicită. în direcţia vă- 

zută şi 'chiar: dacă, născându:se mişcarea intelectuală 

“n România, nu ar fi primit deloc la început impulsia, - 

celei” de peste Carpaţi, totuşi ea ar îi trebuit ca ne- 

” cesitate-să fie însufleţită de- acelaș spirit. Şi apoi mai - 

este, cum am zis, o slăbiciune omenească. obştească 

"care face pe popoare ca să înceapă prin a-şi împodobi 

cu tot:felul de. fapte măsulifoare trecutul lor, şi-a
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căror ivire, odicâti 's'ar părea: de -curioase, față cu “ade- 
vărul, 'este' cu” toate acestea cel. dintâi semn al con- 

va... 
ştiinţei de. sine a popoarelor, al desvoitării lor: na-: 
fionale. Astfel şi la noi latinitatea” excluzivă a neamu- 
lui este hotărâtă, precum şi fala :pentru trecutul nos- 
tru tălmăcită. cu foarte mare bunăvoință. Răul fu însă. 
că prin aceasta şi aici se stafornici,: dacă se poate: zice; 
metoda de a nu se avea în vedere, la povestirea în- 

“tâmplărilor istorice, nici. un. fel. de control sau spirit! 

critic, cu atât mai puţin . vre-un 'alt: principiu : şfiin-, 

țific.- Odată ce s'a introdus. acesf chip de a cerceta: 
lucrurile, justificat până la oarecare punct de împre- 
jurările de atunci, el deveni ceva sfafornic şi ne- 
schimbat, ceva tradițional şi naţional care se păstra | 
cu sfinfenie de toţi ce continuară mișcarea isforică, . 

Evenimentele fură puse prin: cărți, nu după puterea. 
dovezilor, ci după inferesul naţiunii; cele ce nu prea 
veneau' la cale pentru sloria strămoşească, fură tre- 
ciite cu vederea, întunecate cu înţelepciune, punându- 

se în locul lor altele mai potrivițe cu nevoile nafionăle. 
Ideile se primiră fără nici un “control; pentru ca să: 
fie bune era deajuns ca să le fi exprimat şi alfii: îna-' 
inte; cele noui care se mai adăosară fură sfatornicite: 
pe “sprijinul celor vechi care nu încefară de a se păs-. - 

fra cu sfințenie.  Cunoștinţele istorice crescură fără a 
se îmbunătăţi. Cu alte cuvinte nu numai fondul ace- 
lor cunoștințe “rămase acelaş, dar 'chiar: 'cercetările 
noui fură făcute potrivit acelui. fond. Un singur 'scrii- 
tor "Nicolae: Bălcescu se deosebeşte. Acesta, cu foafe: 
că trăeşte și scrie în curenful patriotic dela 1848, totuşi 
nu' este decât pufin atins de el, :şi scrierile sale în-: 
seamnă prin un spirit şi printr'un. mod de cercetare;



a 

“bare: acelaș spirit. însuflețindu-i. pe. foți în cercetări, 

. mir, Petru Maior, etc. relative la „Daci. iafă şi ale. lui 

VW: A. Urechia dela. 1873. 
Istorisind cel din urmă război: al ini Traian, cu “Dacii _ 

4. 

  

: 6. are Pap 

adevărat ştiinţific, Pentru a ajunge, Tavdepline. rezul- 
tate “i-au lipsit numai fimpul şi mijloacele 1). Cât des- n 
pre restul: mişcării, : îri zadar. împrejurările: politice 
“se schimbară, dând fiecărui individ o deplină liber- 
“tate de gândire, în zadar: se dădură la lumină cărți 
"şi documente noui, isforia nu ieşi din. calupul -ei cel 
dintâi şi impulsia dată de Miron Costin, etc; apoi de. 
Petru Maior şi ceilalți fu continuată fără nici o schim- 

fără -nici o. deosebire de timp şi .de împrejurări. Pen- 
“tru a se vedea aceasta să trece m drept la. cercetarea 

istoricilor noştri 'confimporani..” ! i 

“Sau văzut ideile lui Miron. Costin, Dimitrie Cante- 

. „ne spune: .... -- To , 

„ Astă dată Craian nu se:mai înduplecă la păce; că. - 

: “cuprinse cetatea lor cea mare Sarmisegetuza, apoi una 

„după alta pe toate celelalte cetăți şi „alungă pe toţi - - 

„Dacii din fară până nu. rămase. niciunul i în părțile 

" „acestea“ 2), “ 
Fiindcă . d- lui. Urechia îi “place. a: face - asemănări 

“între istorici şi cronicari, să. facem şi noi una de'ace- -: 

sfea între. d-sa. (istoric) şi între cronica anonimă afri- 

“buită lui. Milescu despre care. aminfisem la început. 

„Iată ce zice aceasta asupra evenimentului de mai sus:, 

„Insă. nu că doară. din Daci niciunul . n'a mai tămas, 

căt pustiindur-sa « de tot și nemai rămânând. nimeni, 

1) Despre aceasta: ne . vom “ocupa. în insp 

2) Ist. Rom. pag. 6: : 

ecial sntadată. 

,
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„cine a Lăcuit- aceste pământuri, a pus. “Ceaian şi: a: 

„aşezat Români, „ci numai a a lor crăie să nu mai fie, , 

„nici capete dinte însa: poziincitori să. nu rămâie, nici . 

„„a lor nume de stăpânire să nu. se audă, ci numai de - 

„Romani“. : . C 

Şi mai „peste câteva paşini: a 

„Că! nu s'au putut stinge toți oamenii dintro fară, 

cum nici se poăte, ci tot au rămas 1). : 

Cu cine este oâre, nu şființa, dar' bunul simț? Cu: 

„d. Urechia isforicul sau cu X cronicarul? Petru Maior - 

şi Șincai când sprijineau“ fabula cu litere Jatfineşti 

până. la Sinodul de Florenţa 'aveau măcar.o scuză, 

poafe -ei 'nu .văzuseră documenfe :slavone “din “fările 

„româneşti, înainte de acea dată, această greşeală sau 

" nodului dela Florenţa zice: 

e 

departe. . | Si îi 

neadevăr istoric înfr'o stare normală a lucrurilor ar. 

fi trebuit să se îndrepte de cel: dinfâi cea tipărit A 

vre-un manual de istorie, îndată ce documente: ante- : 

rioare scrise în acea limbă sar îi văzut publicate. Cu. - 

toate acestea d. Laurian vorbind: despre urinările Si- - 

In Moldova călugărul Ceoctist “aroduse” o , zăacțiune 
aşa de mare în contra latinilor încât Românii, arseră 
toate cărțile scrise cu. litare latine?). - 

Eliade în istoria sa a ediția dela 1870 merge cât mai | 
> 

-“ Până aici Românii învățau Latineşte; serviciul: divin. 

se făcea latinește după cum se făcucă mai înainte de .- 
desbinarea Apusului, actele - guvernul decretele - 

1) Chronicile României, pag. 92 și Ma A 

- 2) Istoria. Românilor, pag. 291... as ii Ea
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Domnilor, tractatele se făceau toate i în “liraba latină; 
Mitropolitul însă ce urma lui Damian fiind foarte ge- 

Jos apărător al. dogmelor - răsăritului, alungă limba 
Jatină din bişerică şi introduce pe cea slavonă). 

„Dacă ar fi întrebat cineva. pe Eliade sau ar întreba 

încă pe d. Laurian în taină, de unde a scos toate ace- 

stea, desisur ar! răspunde că deşi. lucrurile. de mai 

sus nu au fost poafe;. dar este: bine ca tinerimea. ro-: 

mână să le învețe pentru 'cauza națională... Este bine” 

ca finerimea să înveţe neadevăruri! -. - 

Numirile de localităţi din ţară de orice origine; în. 

“mintea învăţaților noştri se prefac foate în latineşte. - 

Pe când în Europa este..0. ştiinţă țilolosică cu legile 

ei, d-nealor rezemându-se pe asemănări - întâmplă”, 

oare, pe desfaceri şi uniri de cuvinte, . acoperiră în- Ă 

" treasa fară cu urbi şi sate Romane.. Moldova se de-. . 

„-xivă dela Molis Dava, Milcovul dela Melocavus, Cat- 

maţui dela Calametum, etc. Ceeace esfe de admirat 

An toate aceste derivări, este 'dibăcia cu care apropie | 

potrivirea întâmplătoare a sunetelor, o ştiinţă foarte 

desvoltată la d-lor. In istoria d-lui Laurian, Alexandru 

. Lăpuşneanu. murind fu îngropat. la Monastarul Sfel- . 

latina 1). ; | 

,  Monasterul “Stellatina? Poate e vre-o greşeală de 

tipar? — Nu, căci şi soția . acelui Domn autorul ne 

spune că a fost îngropată tot la „Stellatina“. In zadar 

E ai. căuta ace astă mânăstire prin fară; d-l Laurian vor- 

"beşte despre Slatina, şi dacă îi zice Stellatina, este că | 

Slatina e o corupție a acelei vorbe! Să 1 nu se uită 

Îi - 

1) Istoria Rom. pag. 33. 
2) st. Rom. pag: 330.



1.808: |. iii E. LOVINESCU 

EI că id. Laurian lucrează la dicţionarul Academic, biblia 

” Li 

năționalifății noastre după expresia fiului .săut '» .: 

* Repausatul, Eliade deduce numele: lui “Mailat des- 
 compunându-l în Mai- -Lat2). 

1 D: Urechia: Târnova dela terză nova. 

+ Temelia. tuturor acestor” cărți şi a altora, nefiind 

_pasină povestindu-se lucruri nu ştim de unde scoase; 

da 

- adevărul, ci împodobirea neamului românesc cu fot 
ce .poate: fi mai frumos. și. slorios,: vedem la fiecare” 

vedem. combinaţii. făcute pentru-a se regula cum ar 
fi trebuit să fie soarta trecută a poporului, i iar nu a.se. i 

- 

povesti cum. a fost. Mae = 

D. Ukechia! în biografiile sale: ne spune relativ la ăi 
înființarea principatului Munteniei: Sa 

„Așa. se întâmplă la ahiul: 1290,. „când unul din des- 
„„cinzătorii. împăraţilor Româno-Bulgari, îumit Radu. - - 
„Negru, Domnul Făgărașului. și al Amlaşului” , 

“Si relativ. la Moldova: | 

- Bogdan „neam cu Radu: dela: Munteni” i 

De unde scoate d. Urechia aseme enea. “înrudiri? Răs- 

punsul este. uşor: fiindcă, pentru lăfirea ideii moderne. | 

de a 'se-uni foţi Românii dela Carpaţi până la Bal- 

ei, au avut toți. :0 singură familie domnitoare! | | 

"Tot d. "Urechia vorbind despre. Alexândru cel Bun 

| -1) Ist. Rom. pag. 114. a 

"ne spune « că acel Domn â înființat: 

  

2) Ist. Rom. pag. 32—33. 

- cani, este bine să ne: închipuim | că chiar în vechime: îi
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“Școli, spitale, Biblioteci, Bă de: motaluri ta Bia ș și a 
“pe aiucea. . -::" - 

“Asemenea că Negru: Basarab proteja cetele, ştiinţa 
și. virtutea. 

D. Laurian nu: ne. “spune. mai puțin de Alexandru 

„cel Bun: . . i 
- EL făcu mai multe institute folositoare şi prăioase, 

“unființă şcoli şi o “academie de ştiinţă, etc.- * | 
Odată puşi pe calea înființărilor de biblioteci, . spi- 

tale 'de încurajarea artelor şi a şfiinfelor; ne mirăm 

“cum său oprit numai la atât. Sunt o mulțime de alte 

“îmbunătățiri. astăzi pe care - Alexandru cel Bun era 

„bine să. le fi făcut: atunci... Nu cumva Academia în- . 

ființată era-cea din care autorii -fac parte? Ia 

Dar cel mai adânc invesfisator şi. mai: îndrăzneţ în. 

„. cercetările sale este tot Heliade. El nu se mulţumeşte . 

numai cu descoperiri ca ale: d-lor. Lâurian și Urechia, 

- oricât ar fi.de însemnate pentru naţia română, ci ne 

“dă la lumină, o -constiftuţie, pactul fundamental dintre | 

Radu Nesru. şi poporul său, votat în Câmpu-Lunş la... 

anul. 1247: [a . 

Prima condică a Pomâriiei fu pontateucul lui Moise - 

* Zinplinit.. „CU : principiile . evanghelice. Imându-se. după 

„Biblie, fara o împărțită în "douăsprezece județe ca şi 

„+ Palestina în ținuturile, celor douăsprezece seminții. 

Coate funcțiunile statului se constituiră a fi deschise 

“la toți. Românii 'de oricare stare. | a | 

Patria avu drâptate . a-și .recruta . funcționarii din E 

î- toţi fii. săi fără distincție de stare, luând în conside- 

“cafie numai" talentul şi capacitatea și respectând ve- 

chimea de serviciu. Puterea. executivă far. separată de 

cea legislativă... : 

” p- . Ri 
A Îi - po.
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-. Dintre funcționarii învechiţi în serviciu- şi înaintați. 
pe gradele ierarhice se formă un senat spre: a servi: 
şi de ajutor şi de controlor Domnitorului. - 

__ De lângă aceasta o adunare generală. de 'reprezen- 
- tanți fu instituită spre a se aduna la cazuri extraordi- 
nare de alegere de Domn, de ridicare de impozite, de 
declarare de vezbel, de logiuii sau reforme funda- 
mentale... 

Şi aşa confinuă î încă o pasină şi sfârşeşte cu vorbele: 
Această constituție servi de: bază. tuturor legiuriri-. 

“lor căre se. făcură mai. în urmă până, la anul:1830 şi 
însuși regulamentul organic elaborat sub Grigorie .- 
"Ghica de boeri Români. De sa modificat constituția 
după timp sau în mai bine sau în mai rău, origina el 
se cunoaște până: astăzi. . a - A 

Ac 
Apoi ștrisă cu entuziasm: - A 

Nici n stăt al Furopei nu se vede asemenea orga 

nizat în anul 1247] i credem şi noi IE Aaa i tz 

„Chiar nici acel despre care vorbesc . 
ar fi trebuit să- adaose Eliade. 
“Ceeace trebue „să -avem în vedere, voind a judeca 

” valoarea : unor asemenea lucrări, este că autorii lor nu 

fac, să răsară' întâmplările din sânul. timpului trecut, 
| din ideea şi starea socială de -atunci, ci ele sunt cio- 
plite şi judecate după ideile ce din nenorocire: le au . 
în capul d-lor; şcolarii nu capătă cunoştinţa timpuri- 
„lor trecute, ci a timpurilor în care frăesc autorii. Şi 
_aceasfa pe cuvântul că istoria fiind o îmboldire a sim-” 

ă fului patriotic, sub' forma ei elevii trebue să se învețe 
„a sândi românește; se înțelege cu preţul de a nu şti 

| istoria românească. Spre acest sfârşit a spune un: ne- 
*
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"1. adevăr istoric-sub care se ascunde mai. întotdeauna o 

"banalitate, aceasta. esfe un: lucru obişnuit. - | 

î : Coţi prizicipii. mari în. faptele lor, la Romani prin: - 

- aceea mai ales au stătut mari, căci au avut acelaş scop 

““wațional 'de“ urmărit: Intinderea şi introlocarea  Ro- 

mânilor e ae 

„Iată ce aforism patriotic d. Urechia pune în cartea. 

“sa. Ştefan 'cel Mare nu este mare fiindcă şi-a apărat 

„__ țara împotriva: celui mai puternic popor de pe atunci, 

ci mai ales fiindcă „a bătut pe Radu cel Frumos al 

„Munteniei! Apoi arătând că şi. Ştefan a avut ideea 

>. 2 Unirii, se induioşează la aceasta cu totul şi începe a-şi 

: vărsa supărarea sa patriotică pe Radu cel Frumos: | 

a  Cotdeauna a fost pe lume Domni de aceea care. 

„mai bine.se nevoese. să-și mănânce. neamul mai bine . 

decât să nu domnească. asupră-i”. Așa. era Radu 

“Domnul Munteniei de pe timpul lui Ștefan. cel Mare. 

Bine înțelegea Radu. că de. folos' pentru Români era 

scopul lui Ștefan, dar fiindcă nu putea; realizându-se 

“acest scop, să mai domneastă asupra Munteftilor, 

“apoi se hotări "a-l. paraliza cu! toate puterile şi mij- . 

toacele!). si. pi 

- Abnesaţia patrioțică e mare la d. Urechia, când sunt 

“la mijloc patru veacuri. Să fi “fost d-sa în" locul lui: 

- Radu, ar fi poftit îndafă: pe 'Ştefan ca să se suie pe 

Tronul Muntenesc, ' căci ceeace mai “cu seamă era 

greu de înțeles era „planul lui: Ştefan“ pe care Radu 

"3 înţelesese..- Orice ar' fi făcut atunci, astăzi e 'sisur 

“că d.-Urechia este om de pace, teoriile d-sale au un 

aer blajin şi inofensiv care se restrâns" şi asupra 'au-. 

7 

  

a 

i '1) Ist. Rom: pag: 66.
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torului învălindu-l. 3 într*6, atmosferă de fericită. nevis 

- novăţie! Astfel dacă unirea fărilor nu s'a făcut atunci, 
cia trebuit să mai treacă patru veacuri, - „pentru - acea- '; 

sfa nu este altă pricină, după. d. Urechia, decât: 

_ inima ced- interesată și plină de' egoism . 

"a lui Radu. Ce talent minunat de a săsi adevăratele | 
„cauze! . i 

„Pentru mângâierea d-lui! Urechia să ndăogăm - că. 
A “mai are mulți fovarăşi dintre cari vom cita pentru cea - 
de.pe urmă- dată pe „Părintele literaturii -române“. 
Lăsăm deoparte ftălmăcirea „politică ce. dă i festamentu-, 
lui: lui Ștefan, anume că -. 

în testamentul lui “Ștefan cel Mare se. pede. o tendinţă 
de. confederație cu populii : orientali, 

Pentru - Eliade, istoria Românilor este, între “altele, .. 
0 luptă: între- “papism şi. ortodoxie. şi. mai cu, „seamă 
între liberali și. conservatori. 

"Cantemiteştii şi Cantacuzineştii se ştie că erau în. 
contra Curcilor şi voiau să închine țările la Europeni. - 

. Întrase şi pe atunci ideea de principe străin; Brânco- 
"vineștii erau din. “Conservatori și. ideile. lor de pa- 

| „4riotism cel puțin. se acorda cu politica Curcilor,... 

| Brâncovinaştii treceau în ochii propagandiştilor, de 
reacfionari, de furco-fili şi .cei ce: voiau. să închine 
fara la Muscali aceia erau liberali, aceia patrioţi, a- 

ceia paetid. național. -, 

“ Si mai: ia vale vorbind de tractatiil lui Cantemir cu . 
„ Petru cel Mare: 

Convoacă Cantemir adunarea Boorilor. pentru - 15 
 Zunie” şi. înstiință că cei ca: nu vor veni la. adunare. şi . 

4 

1
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nu. vor fi dă principiile felului acesteia de indepan-.. i 
“udenţă vor pierdea . şi: averile, şi viața, Liberalii erau 
foarte, expeditivi, pas să.nu fi fost cineva de. aceleași. 

„peinoipiil A - î SD 

Şi această carte. se dă: în mână “scolazilor şi "poartă 
pe «a':cuvintele. „aprobată de onor. .minisfer, după 

„ Aprobarea onor.. consiliu al instrucţiunii“. Ra 
„ Alfmintrelea, numeroase 'exclamări! pâtriotice, exta-: 

 zieri. artificiale, înduioşări -de ocazie, entuziasm -ră- 
'sutlat, vedem. umplând toate pasinile. acestei cărți,. 
dându-le aspectul - unui repertor de featru de pro-: 
'vincie. Nimic nu scapă de această haină împesfrițată 
-a patriotismului ' d-lor. .Cu toate acestea sunt în tre-.. 
-cutul nostru poziții aşa de natural mărefe, sunt: vic-: 

- torii aşa de însemnate, încât este. deajuns isforisirea 
lor veridică - „şi limpede ca să: căşuneze o adâncă- înți- = 
părire asupra cititorului. D-lor. nu voesc să aibă în - 

„vedere aceasfa, ci cred că dacă .vor amesteca neade- | 
văruri pe ici “pe colo 'şi exagerări ca un .fel-de în-. 

+ Horire: a faptului, atunci - 'izbutirea ar 'fi mai sisură.. 

„:D-1 "Urechia: ne spune! că înainte de a se: încleşta 
- bătălia dela Racova. : - De Si 

Creștinătatea întreagă. ştiind btavura marelui Șta- 
tan, așteaptă cu vie” nerăbdare victoria, cerând-o dela. - - 

- Dumnezeu - prin. toate: bisericile pentru apărarea creș- . 
“ tinătății,, a 7 

In loc că să ne fi. vorbit de creștinătatea întreagă. " 
şi de toafe bisericile ar. fi fost. mai bine să fi făcuf 
"să- reiasă. fisura adevărat eroică. a. lui Ștefan. . 

Dar vine o reflecțiune; toate ac: este neadevăruri Şi 
„exagerări nu trebue. să. fie a șa aspru- osândite, dacă. 

= 
4 

..
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ele. îşi au naştere într” un entuziast: rătăcit, înteo iu- : 

bire de patrie - prea înfocată.. Este ştiut cum - această. 

iubire fanafică intră cu elemențul ei pasional în min:. 
tea cuiva; făcându-l să susfie: fot felul de exagerări.. 

şi de neadevăruri de 'care el nu are conșfiinţă.. Stă- N 

" pânit de acest sentiment fără .ca 'să-şi dea searha, el. | 
crede că-foate cercetările sale pornesc numai din. | să i. 

“ iubirea, curată pentru. ştiinţă, pe: când. în realifate ele 
__sunt-uh produs -falşificat' al puternicei-.sale . simfiri.. | 
În acest caz cercefările pot să nu aibă valoare, dar. 
asupra persoanei autorului nu poafe cădea o. Srea. 

“răspundere - morală, . 'sreşeala ei purcezând dintr'o- 
cauză neştiuță de dânsul. La istoricii de mai sus lu- 
'crurile nu -sunt astfel: 'd-lor nu sunt înrâuriți fără” 
„de voe-de. sentimentul patriofic. Când se depărtează 
atât de mult. de adevăr în Istoria Românilor, 'd-lor 

purced dintr un principiu sfatornicit şi primit cu min- 

_tea rece anume „ca trecutul nostru să, nu-l arătăm aşa: 

cum. a fost, ci altmintrelea, cum nu a fosf, dar cum: 
ne-ar plăcea nouă astăzi ca.să fi fost“. Nu numai că 
aceasfa le însufleţeşte foate cercetările, dar d-lor nu | 
se sfiesc de a-l rosti de câte ori cred că este nevoe.. 
D. Haşdeu în . „Columna lui Traian“. scrisese ;câfeva. ' 
luni în urmă, un articol despre „Originea agriculturii 

la Români“. Teza sa era că „Românii au învăţat asri- 

cultura dela Sârbi“. In: fond acel articol era iarăşi :0 
“curiozitafe din 'acele ce.ne dărueşte. de mult timp. 
“Îndată. d. Massim îl combătu printr'o broşură. Foarte 
„minunat e că d-l Massim nu iese din tăcerea ce-se 

păzise. până atunci, mofivat de cercetările. sreşite ale 
d-lui Hașdeu pe tărâmul științei, d-sa iese în:numele 
Românismului- insultat şi pângsărit de o sândire pro- 

„.
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fană..Şi ca nu cumva cineva să se înșele şi să creadă:- 
 altmintrelea, adică: în favoarea d-sale,. d-l Masina îsi ” 
- arată lămurit ideea chiar dela început: 

"Să punem că această. dserfiune în adevăr. injurioasă 

— caută 's'o mărturisești și d-ta: d-le: Haşdeu —. in- Ă 
jurioasă pentru numele Român ar. fi numai şi. numai 
curat adevăr; totuși nu s'ar fi cuvenit unui om Român. 
cu titlurile d-lui Haşdeu —.cată să ne conceadă şi ; 

„însuşi această. chestiune — nu sar -fi. cuvenit d-sale - 
să vină şi s'o arunce în fața feaților săi de sânge. - 

Şi ceva mai sus ne spune că d. Haşdeu deşi este: 

Scriitor al Istoriei Românilor, deşi “vemunerat de Ro- 
jnâni spre a le. scrie această. istorie, deși preşedinte: Ă 

„al Societăţii Românismul, desertă Românismul şi trece . 
“pe față în castrele -inimicilor numelui Român... 

.-D. Massim crede că fiind cineva Român şi remune-! - 
raf de Români, îi'sunt învoite: orişice rătăciri şi ne-. 

adevăruri. Pe cât vedem, d-sa îşi apără dreptul d-sale 

"de Român şi 'de. remunerat, de Români. ca membru 
„al Societăţii Academice!" 

: Cu; asemenea” cuvinte d. Masi şi-a pierdut singur 
cauza şi a: mai dat prilej d-lui Haşdeu de a-şi mai 

“ arunca în public foarte însâmfat.principiile sale ştiin= 
țifice, păzindu-se în :acelaș. fimp cu. multă . înfelep- 
ciunie fot şfiinfifică de a răspunde la câteva obiecțiuni 

 Aoarte serioase, tăcute- de d. Massim în acea 'broșurică 

Și care-i răstoarnă fundamenfal toată teoria. . 

Dar cartea care întrece pe toate în privinţa obser 

“Vaţiunilor de mai sus este a d-lui Laurian. Nici una 
nu a fost, nici nu esfe.mai răspândită. In şcolile pri- 
mare cartea d-lui Laurian, în licee cartea d-lui Lau-: 

azi 6. PANU a „a
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--rian, la Universitate ea se recomandă studenţilor... Cu - 
“toate acestea este o însrămădire de fapte şi. de cro- 
-noloşie nerumesată, fără. nicio „alegere, puse-pen: - 
tru a înmulți paşinile:şi a: ' îngroşa mintea şcolarilori 
Nici un şir în expunere, nici-o explicaţie logică .a -. 

“faptelor, nici o: metodă, un haos.de nume proprii, de 
ani şi. de cuvinte latinești lipsite de mulfe ori, chiar: 
„de înțeles. . | Sie 

Să deschidem dela întâmplare această carte la pas. 
497, Titlul celor. ce avem :să- cităm: este: 

Cantemir moare, Constantin: Duca, Domn. | 

Tată “un pasaj, din acest capitol: - Rae 

"La.5 N oembrie se căsători Constantin: Duca Dorănul. Di 

“Moldovei cu Maria fiica lui Brâncoveanu, Domnul Ro- Să 

mâniei, .Se făcu o nuntă: pompoasă. !. - 

In anul R, 2447 :(Chr;-1694), se stabili cancălăria au 

_lică. pentru afacerile Cransilvaniei. la . Viena, Mihaele * 

“Apafi cel tânăr fu chemat la Curte apoi'se întoatse 
“iarăşi în Cransilvania. In luna lui lunie şi lulie tre- 
“cură Cătarii prin principatele Românești în Ungaria. 

: Domnii “Români fură provocați să apere. :marginile 
" Gransilvanizi 'în' contra încercărilor Germanilor. Oş- 

file imperiale steteră, dinaintea Petruvaradinului fără 
"a face: vre-o încercare de bătălie. ; a 
In 4 Octombrie Polonii Gătură un conduci Zurcese 
care. voia să treacă la' Camenița. Sa 

"Şase fraze: din câre am putea scoate oricare ! e (mai 
“bine ar fi. toate), fără ca. cea- care rămâne să piardă 
așa numitul înțeles al ei. Inceapă cineva cu. cea dela. - - - 

„sfârşit şi sfârșească cu cea dela început. ajunge. la, 
„acelaș: rezultat: nu rămâne nimic. 

A . E -
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Să nu se.zică că am ales înadins asemenea! bucafă:.. 
"am. puțea. înzeci. „exemplele. Să. mai - cităm. ună în. -. 
“care se pare că autorul voeşte să spună:ceva, iată însă. 
„modul cel limpede şi. lauri ce întrebuințează: o 

EN Dan III. Moldavii 1a Marienburg 
- 

După. moarteă lui Mircea cel Mare, se născu: o re- 
* polurfia. însemnată în istoria Daciei din cauza succe- 

-. siunii,, Mircea avuse mai inulți fii năturali; din familia -! . 
lui Dan, precum și din a lui Basarab (9) frăiau mai * 

| “mulţi fii şi nepoți” cu autoritate la Români. Zoţi ace 
- știa. pretindeau a uema: în. principat. și fiecare. avea. 

partidă sa între boerii ţării. Mircea II, fiul lui Mircea” 
I, bătu pe Vlad Basarab, însă Dan III (nepotul. cel 

- valintă. al lui Mircea I,. din fratele său Dan Il) se. 
„-sculă în contra lui, iar . neputându-l răsturna chemă . 
-- pe Curci în ajutor. Mircea II] alergă la Unguri, Aceștia - 

Ea pierdură bătălia. Ștefan dela Losontu, căpitanul și . 
E Mircea II], căzură în mijlocul: luptei a R. „2175 (p- 

Chr. 1420). aa - | 

"Apoi după acest. nestârșit pomelnic foarte înțeles: 
desigur de şcolari, autorul urmează iarăşi. cu modul 

“său de a înțelege istoria, adică o seacă şi. încurcafă. E 
cronologie:. Ie A e _ Ş 

Dan III învingător în Btaşov, prinde pe. ot magis- n 
 Zratul săsesc și-l 'duce. cu sine. De. altă parte Curcii: 

“ Bat la Sargețu pe. Nicola prefectul Cransilvaniei, de- 
îi vastează ținutul Orestiei, pradă cetatea şi se'întoarce 

_ încărcați de: spolii. In primăvara, anului R. 2174 (Hera 

E 242) iarăși intră în Cransilvania și devastoază faca: 

e
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Bârsei. In. '4 Iunie Sigismund vine la Săbas şi pto- 
poacă fara la arme. Dintre fiecare. doi- nobili unul şi . 

„dintre zece ţărani: unul să se înarmeze: pentrit apăra-. 
râa. ţării. Insă Curcii se retrag. "Mahomed moare "la: 

„anul R. 2175: (He. 1422), 

Și, aşa după aceste inodele' sunt. scrise - > peste 600. 
„de paşini!. alțădată se pare. că 'voeşte să urmărească . 

o idee, .zicem „se pare“ căci mai la. urmă ne. încre- 

"dințăm că-i părere. . La pasina 512 citim: 

“În anul: Romei -2223 (Chr. 1470) Ștefan forină pla... 
nul de'd bate pe Radu din. România” şi de a-uni amân- . 
două principate sub Domnia sa. ii 

Iată, o idee cel puţin exprimaţă Tămurit, să vedem 
cum o urmăreşte. | 2 

“In luna lui Februarie. "puecese. cu oaste. în contra 
“ui Radu, însă acesta se apără cu putere în mai multe. 
scărmănături. ce se făcură între ambele armate. Marţi 
în săptămâna mare arse Brăila. Spre răzbunarea stri- 
căciunilor făcute, Radu adunând. oaste, mai mare e- . 
rupse în luna Martie (R. 2224 Chc.:1471) în Moldova . 
însă în 22 Martie rămase bătut la Soci, etc. etci 
„S'ar părea după cele. spuse la început că Ştefan î în - 
urma. acestei victorii îşi îndeplineşte planul... nicide- 
cum căci iafă cum urmează d. Laurian:: + - 

După această victorie Ștefan se puse cu totăl spte 
așezarea lucrurilor din intru şi spre guvernarea fării 
în spațiu de trei ani de zile. 

Dar planul unirii? 
Cum am spus, nefiind nici un plan sfabilit, nici o. | 

urmărire. de. idei, evenimentele nu se. srupează., după. 

„N .. 

Na
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Jesătuta. lor logică aşa încât să: se "nască: - dela sine 

„diviziuni natutale;' neexplicându-se valoarea. lor,: ele 
se povestesc monoton, tuturor li se.dă aceeaşi culoare _ 
-spălăcită, toate au acelaş interes. Titlurile din: carfea, 

„al-lui. Laurian sunt puse numai ca să dea' timp cifi- 

.. +orului de a răsutla şi. pentru. ca profesorul să. poată 
„„da' lecţiile dintr'un loc până într altul; pentru acea-i 
„sta adese acele fitluri mai nu corespund cuprinsului 
„„de.sub ele “sau. despre ele se atinge numai “puţin. 

La pas. :396 este următorul titlu: Da 

- Michaele Valinte Domnul României. 

| Este vorba de Mihai Viteazul. Acest titlu cuprinde 
„cincizeci şi şapte! de: rânduri din care numai patru 
“vorbesc despre: Mihai. Sunt titluri că acestea: 

N so? “Radu Michaele moare - ; e 
- Moartea lui Michaele al II-lea. 

“In care nu se pomdneşte nimic deosebit relativ la” - 
„acest evenimenf, nici alte care să fie în legătură cu. 
el, deci în acest caz acei principi mor în curs de o. 

„“Hilă sau două după cum le-a căzut soarta acelor. ca- 

-pitole să fie mai lungi sau mai scurte, : 

- Unele capitole au meritul de a fi foarte senitica- 
« 

„dive, precum Nebuniile. lui” Racoti. II 

. Dealtmintrelea popoarele. şi oamenii cari: au venit”. 

în 'afingere cu Românii nu prea sunt crufaţi de pana. 

„_ zisuroasă. a d-lui Laurian, și foarte des vedem. Sin 
- Sășii de. acestea: - 

Mişelul. de Vladislav - făcu cu lăteizniele de Sigis:: -. 
O mund o „Blăstămăție“, care merită a: fi însemnată. în 

„„dstorie cu „culori negra, Ia aa 
pi . ., - 4,
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“Dela: regele Plonici, ctede de: nevoe” 'să vină şi la 
„ Poloţi. Se a 4 

“Ea ( blestămăţia) nu avu - în adevăr + nici o urmare 
„ pentru principatul. Moldovei,. „însă dete exemplu. ce 
„Să se facă mai târziu: ci regatul Poloniei, Perfidia 
„2 rămâne nebătută de. Zeu“. 

Pe cât ocăreşte pe: străini, pe. “ atât lauudă pe Ro: 
„„ mâni; între cei! lăudaţi nu: uifă de a:se pune şi. d-sa. 

„. Vorbind „de: mişcarea dela 1848. la: pas.+603 citim:. 
“Laurian . „care! ptin publicarea Magăzinului - istoric 

: pentru Dacia „conlucrase atât la desvoltarea litera- 
„turzii, cât şi la” deșteptarea și propagarea spiritului 
„naţional, alergă în Cransilvania unde fu primit cu îă 
„entuziasm de compatrioţii: săi, 

E bine să fii istoric, nu ai nevoe-să aștepti c ca “alţi 
„să te însemne în cartea nemuririi, ci treci uşor la pos- 

". teritate... şi încă aşa cum voeşti. Incă ceva. S'ar părea. 
că toți aceşti istorici, cu. fot dinadinsul: s'au. hotărât 
de anu fine” seama de orice cercetări -noui, de a în- lătura orice lucru ștatornicit altmintrelea prin publi-. „carea de. acte și documente. Ediţiile noui ce scof. își. 

- justifică, numele : numai prin hârtie” şi fipar, aproape. “nici o; schimbare nu. le: îmbunătățește... şi cam au : dreptate... ediția se cumpără repede... 'şcolarii - învaţă. oricum, ar .fi... profesorii predau şi învaţă şi, ei 'tot astfel. D-nii Laurian şi Urechia : rămân “tot d-lor, ba “ încă li se înființează şi o: Academie... unde dar se.“ vede nevoia de a se schimba , ceva?. "Vorbind. "despre: Alexandru cel Bund. Lautian. ne spune după Engel: 
Sub domnia lui Alexandru veniră i Țiganii şi Armenii.
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Odată cea pus şi pe. acest fapt. ca şi pe. altele rezo- 
_lufia sa:;bun de circulat“, mai toate. istoriile îl re- 
produc: el ajunge: refrenul obişnuit cu care se sfâr- 
şeşte Domnia lui Alexandru. Ce le pasă: d-lor că Ar- 
„menii au în laşi biserica lor zidită pe 'la: 1395. Doar . 
-nu „pentru: d-lor "a pus acest fapt Şuţo, încă . dela - | 
-*1849, în „nofiuni statistice asupra Moldovei“.: In căr-. 
ile d-lor Eliade.şi Laurian Alexandru: cel Bun moare 

la 1432, tot în acest an şi în cartea d-lui. "Urechia; 
„Ştefan se suic pe tron la 1458..Cu toate acestea n'au 

- decât să se. uite în. Arhiva „istorică şi să. săsească, 
„că Alexandru: domneşte şi în 1435, iar Ştefan este 
„suit pe fron încă dela 1456. Acest din urmă fapt 

“d. Laurian Par putea. Săsi 'chiar în propriul său ma- 
Sazin istoric pentru care fusese primit cu entuziasm 

_de compatrioții .săi din Transilvania. D. Haşdeu a 
stabilit î în Istoria critică cronolosia- celor dintâi Domni 
“munteni după documente, d-lor însă, deși au scos 
ediții noui, dar. cronolosia a rămas fot ca mai'nainte. 

Nu .sunt ei de vină, cărțile” d-lor sunt deja petrifi- , | 
:cate, ele nu mai fac parte din domeniul actualităţii. | 
„ Desisur- această petrificare la d-lor are o întindere 
mai mare în acea parfe a ființei omenești, care naşte: 

- lucrări de asemenea natură: O sinsură carte sar părea 

că face excepţie dela aceasta, anume a d-lui Floran-- 

“tin, dar d-lui a căzut în.alt păcat: a luat în. serios 
toate teoriile d-lui. Haşdeu” (ceeace-i fot-atât de rău) 

şi încă cu afâta evlavie, încât făsădueşte dinainte că.. 

"va pune în cartea sa. de: şcoală fot ce. va mai ctede 
"de cuviință. să scrie d: Haşdeu sub: numele de Istoria 
Critică. Pentru ca isforia să facă serioase înaintări. 
se cere un “spirit crific şi o cunoştinţă sănătoasă în
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alegerea deosebitului material. ce se află dinainte, iar 
nu copierea credincioasă şi oarbă a ziselor lui X. şi 
Y; istoria nu ar căpăta nimic mai mult în adevăr, 
dacă în locul fabulelor, de mai înainte se vor întro- 
duce ale 'd-lui Haşdeu. Numai atunci se va face 9 
adevărată propășire, când, fără a se fine de sfeasul 

- nimănui, numai simpla bunătatea şi seriozitatea do- 
vezilor ar determina  aleserea. 

Dacă! căufam acum a rezuma în trăsături: esenţiale, 

mişcarea istorică analizată, ajunsem. a scoate urmă, 

__ toarele trei idei predominante. care au însutlețit şi au 
”. desvoltaf-acea mişcare. : e - 

1. Sentimentul de naţionalitate exagerat, amestecat 
la începuful mişcării cam fără de intenţie, fiind mai 
mult o consecinţă -a stării sociale, mai. târziu vârât 

din principiu în -cercetările isforice, „din amândouă . 
acestea rezultând neadevăruri: spuse pentru a ridica 
 Sloria naţională. - Si a 

"2. Explicarea înfâmplărilor din. veacurile- trecute 
după ideile moderne ale istoricilor, 
3 Afirmaţii goale şi nedovedite,



i „Şcoala nouă . .--. . ..- 

" Acelaş spirit al şcolii vechi o însuflețeşte 

. Printre istoricii ale cător scrieri am văzut mai' sus, 
există şi se desvoltă un alt “srup în fruntea căruia se 

“află d, Haşdeu; o școală nouă înființată de d-sa ce 
se deosebește. la înfâia vedere în totul de cealaltă. 

Pe când unii lăsau să se înțeleasă sau: chiar'o spu- 
-neau, că cercetările lor au de : scop tot ce este nafional _ 
şi slorios, pe aceștia îi auzim zicând că istoria frebue 
să se. îndelefnicească numai cu adevărul: oricum -ar 
fi el.. Pe când cei dinainfe se rosfesc asupra lucruri- 

“lor arbitrar, fără nici o dovadă, aceştia ne spun că 
nu înaintează nimic, fără a aduce autoritatea pe care! : 
se reazămă, nimic nu -povesfesc, zic d-lor, fără a-ți 
arăta izvorul de unde au luat, Şi aceasta s'ar părea 

- la întâia privire nu numai adevărat, dar chiar. prea 
„adevărat. lubitori de citaţii şi neobosifi în. căutarea. - 
„lor, aproape la fiecare două rânduri trebue să-fi citeze - 
“un autor pe.care, după trebuinţă, îl împodobesc cu 
epitetele cele -mai măsulifoare.sau cu._cele mai înjo- 

E site, îți aduc pasajul în limba în care a fost scris; 
- dacă e tradus, şi în altă limbă i-l reproduc; îl tra- - 

duc în românește şi înstârşit încep analiza, astfel în- 
- cât pe: lânsă chestiunea. în în sine, ai folosul de a găsi
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acelaș text: în mai multe limbi. Iubirea de citații isto- 
"rice nu o vedem întrebuințată numai în cercetări ştiin- 
ţifice, ci chiar în lucrări curat literare unde. ele sunt. 

„ridicole, “precum - în dramele d- lui Haşdeu, Răzpan- | 

“Vodă, etc. Câteodată până acolo mers de-ți citează _ 
"de unde a luat hârfia, îţi spune, eftinătatea ei), la." 

câte ceasuri scria .cufare rânduri, cirie. “trecea pe uliță?)..- 
Numai virsulele şi. punctele, putem zice că scapă de 
aceşti. aprigi 'citători. De: aici urmează că afară de 
textul. cărții, care nici el nu-i: lipsit de. citaţii, a treia. 
parte din pagină. este plină de. ele, plină -de nume de. . 
autori care dau. cărții o privire * 'măreaţă; acolo se în- . 
-tâlnesc. limbile pământului şi acele pe care le. ştiu. 
âutorii şi. pe care nu le ştiu 3), Scandinava- lânsă Sâr-: 
bească, Sanscrita lângă Ungurească, acolo fofi scrii- 
torii, -Contfucius . cu Montecuculi :), Tincu . Velea. cu 
“Snore Sturlason, Tocilescu cu Oraţiu. Rar 'o carte 
'sermană, franceză, etc., oricât de ştiinţifică, veţi săsi- o. 
încărcată :cu afâtea - citaţii câte se. văd în cele” mai. 
neînsemnate articolaşe ale: acestor istorici. 
-Cu principiile ce zic că le urmează în- cercetările 

„istorice fac tot astfel, potrivit sau nepofrivif, nu în- 
cețează de a le desfăşura la fiecare pas. Toţi strigă 

“în Sura mare dela d. Haşdeu până la d. Tocilescu şi. 
alții. mai. mărunfei. încă,: că: istoria “trebue: să se facă 
prin analiză .şi prin: sinteză, că faptele frebuesc fre-. 
„cufe pe- sub . scalpelul criticismului celui mai minu- 

  

1) Vezi. prelaţa nouii ediţii a “istoriei Critice, N 
'2) Ioan. Vodă cel cumplit, - N -. IE -. 
3) Jurnalul „Poporul. Critica. d-lui Tocilescu unde „spune. că .a 

"făcut. cercetare la toate „dialectele slavice“, N i 
4) Ioan Vodă cel cumplit. |
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țios, că ele. trebue. să: i rezulte: “din consultarea” nu nu- 
“mai a unui acf, cia mai multora şi aceasta nu numai 

în text dar- şi în context şi. nu după cum-ar fi, ci. | 
-după ce -vor fi supuse lao prealabilă analiză. paleo-. 

. Sratică; că. concluziile să fie formulate, numai şi nu- : 
„ mai după.o. scrupuloasă aprofundare nepărtinitoare. a. 

“întâmplărilor, că adevărul trebue preferat înainte de -. 

toate, că nu este istoric acel ce sacrifică divinul ade- 

Nr, Autorul Istoriei. critice statorniceşte în prefața 
-sa un şir.de. regule, un credo, pe care nu. poate să-l -. 
calce un istoric crific şi analitic. După cele ce'se spun . 

„acolo:şi pe aiurea s'ar părea că la d-lor se află sanc- . 
tuarul șfiinfei neafins. „de -nici o suflare pângăritoare 

şi _că fot d-lor sunt fericiţi preoți... Pentru, nevătă-. 

- marea adevărului. isforic. ei. sunt safa a suferi orice 

lipsuri, a face orice sacrificii, a deveni mucenicii ştiin- . 

„fai În Columna lui Craian, 1872 lunie,d. Hașdeu: amin- 
„tește știrea ce dă un jurnal, „„Cransacțiile Literare” că . - 
are a se institui 'o societate de bărbaţi spre.a susține 

şi: ajuta: tipărirea Istoriei Crilice, apoi adâosă. că în- 

-suşi autorul s'a împotrivit - la aceasta, nevoind. a su- - 
feri un. patronaj care i-ar răpi “din „libertatea cu- . 

ast 

setări“: e . a a 

„Fără de care piere sau 1 lâncezeșta” peritatea istorică. 

Ce: e drepf,. aerul descurajat'. şi “melancolic cu care | 

„Ja începutul acelei-note, d. Hașdeu da Cransacţiunilor ' 

Literare epitetul de: a Li 

revistă “jună care na ajuns „prin „udestă la amare. 

„Arată. că d-sa nu prea. spera în. realizarea acelei 

| „societăţi, aşa. încât. acest. fapt. i îi, răpește o bună. parte. -
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“din nobila-i. devotare pentru veritatea- istorică. In alte 
cazuri însă, când -nu sunt asemenea periculoase mij- 
loace de ispită, atunci d-lor sunt mai lămuriţi şi fraze - 

“pedante ca ;,Scribitur non ad narrandum'sed ad. pro- 
bandum“ şi altele, le. „găsim “împrăștiate, pe toate 
paginile. - 

- Unui om serios care ia aminte la toate acestea, fără 
de voie îi vine a crede . că în asemenea cărți unde | 
domnește acest spirit de exagerare, aceste umflături * 
„de principii şi erudiție de paradă, acolo nu poate fi 
adevărată ştiinţă. Aceasta nu are limbaşiul . teatral 
şi 'provocator al unei îngâmfeli deşerte, ea nu se în- 

- făfişează sub forma de: polemică jurnalistică, ea nu 
face proces lumii întregi pentru cele mai neînsemnate 

. lucruri; adevăratele cercetări obiective: nu se îmbracă 
în cuvinte pompoase, nici se: împresoară” cu tot felul - 
'de exclamări spre lauda celui ce le scrie. Ade evăratul - 
om de știință nu ne povesteşte paşini înfreşi despre | 
“ce are să facă, cum are să procedeze, cum aceasta. 
este calea unui. “adevărat istoric: critic şi analitic, cum 
alții nu au făcut acsasta, etc, pentru ca mai la urmă 
'să nu iasă nimic din: această limbuţie... El face. toate. 
“acestea fără să le vestească cu tobe şi surle. Această - 
observație, cum zicem, ar face-o oricine. căruia: i-ar 
cădea sub mână. asemenea cărți. Noi însă să nu ne 
luăm după observaţii superficiale, ci; ca să căpătăm o 

. convingere neclințită, 'sa intrăm în analiza lucrărilor 
acestor istorici, să cităm' exemple cât 'se. “poate. de. 
multe şi apoi să ne facem concluziile. Numai atunci. 
vom vedea dacă spiritul ce însufleţeşte scrierile d-lor, 

__“cu toată metoda şi. principiile -ce le profesează, este 
“altul decât. cel ce lam urmărit până acum și „dacă



vezultatele la care ajuns, se deosebesc de acele la 

care am văzut ajunsând istoricii cercefați mai sus. - 

Astfel dar, având necontenit în vedere caracterele 

sfatornicite mai sus asupra mişcării istorice. văzute, să 

întrăm în cercetarea şi a acestei şcoli 1 noui. 

“-. Sa văzut mai sus cum poporul Român se confunda 

“cu cel Roman şi cum numele de localiţăți se pretă- 

- ceau toate în Urbi şi Municipii Romane. D. Haşdeu 

vorbind despre neînțelegerile Moldovenilor cu Polonii 

asupra Pocuţiei caută să şi le explice. lată cum; 

„Această mică provincie pitulată la nordul. Moldo- 

vei între Prut. și Nistru forma. în anticitate 7) parte 

“a Daciei lui Craian; NI 

a. 

Aşa fusese în vechime, după aceea ea cade în pu- 

terea Polonilor. După formarea: sfatului “moldovenesc, 

_ această stare. de lucruri nu mai putea fine; căci 

ca ucmaşi ai: Romei; Moldovenii aveau un. „drept tra- 

| " dițional asupra Pocuţiei. 

Aceasta înţelegând-o ei pe baza dreptului tradiţiorial, 

Ștefan cel mare -o cuceri dela Poloni şi o reținu 

până la moarte. Bogdan cel Chior. o pierdu, Petru 

„* Rareş o redobândi, etc, ate, . 

- Desisur cineva şi începe a-şi forma '0 idee, din a- 

„cest singur” exemplu, despre spiritul: ştiinţific al cer- 

- cetărilor d-lui Hașdeu. Amanetarea Pocuţiei din par-: 

tea regilor - Poloni căfre Moldoveni pentru o sumă” 

„de bani, ceeace documental vorbind, aduce toate ne- 

înțelegerile, sau oricare altă cauză” de asemenea'na- 

tură, se- preface în mintea critică, analitică şi .paleo- 

- grafică a autorului într'o nobilă” dorinţă: de unitate a 
e? 

Li - - Pia 

e 
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„Daciei, păstrată cu. ,- sfinţenie î în “inima Moldovenilor 
„chiar dela împăratul Traian! -- 

- Tot acolo. d-sa derivă orașul. . 

„ Colomea dela „Colonia “Romana. 

” Slatina dela Stellatina; Colomea dela Colonia, u un” . 
de-i! deosebirea? Cel puţin d. Laurian nu ne vorbeşte 
necontenit de ştiinfa filologică! Deducerea d-lui Mi- 
sail nu-i mai pufin ingenioasă. DE i 

Doina“ dela Diana). i E 
In banul! Mihalcea, d. “Tocilescu între motivele ' ce 

fac pe Mihai Viteazul de a. năvăli în Transilvania 
: numără: 

Și scumpele amintiri de pechea ctăie a Daciei, 110$- 
fenirea părintească... 'grăbea. timpul . cuceririi Ardea 
lului şi a întemoierii unităţii Românilor. 

In foaia Societăţii Roniânismul, tot -d. Tocilescu 
scrie un lung articol despre poezia populară care este 
o capodoperă pentru cel ce voeşte să cunoască şcoala. 
Mai. întâi începe a- vorbi despre limba. “românească şi - 
consfată că ea era: . a iai N 
„deja formată la 274, ! 
Probele sunt. întâi: 
Românii trecuţi în Moesia se rotraseră în muntele 

y 

Hemus și aici formară triburi „amestecându-se rat cu: 
străinii, după cum zice Edrissi şi necotractând. nici- 
„odată căsătorii cu ei“ 

“Deci limba era formată la on, A doua. probă. 
În cursul atâtor veacuri, ei nu uitară că sunt Ro” 

  

5 Ateneat Rornin... Te 

s *
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mâni şi. Lucius. istoricul“ Dalmației citat de d'Anville 
-zaportă. o conversaţie ce avu cu archiepiscopul delă: 

“Acridi, român 'de otigine.. Noi suntem, strigă “prelatul 
cu entuziasm, din Sangul rumen!” 

"Deci limba era formată la 274. A treia probă. - 

Limba ce porbesc astăzi frații. noștri de peste Du- - 
măre în fondul zi este limba din" Dacia Craiană. | 

Pas de fe mai îndoiește! după aceste dovezi că limba 
“română nu era: deja formată la 274. “Autorul încă mai -. 
| adaugă: | | i 

| Multora Sar părea curios că dorbim aici despre 
formaţia limbii, NI 

_Se înşeală.. Nici aici, nici aiurea. - a 

' Romanul dus în văile Dunării cu obiceiurile, limbă 
ă și credința, negreşit a venit şi cu: cântecele: sale: 

- Tată poezia noastră populară venită din: Italia! Apoi 

începe. a: dovedi după chipul văzut mai sus, citând, 

- paracitând, pentru ca să. ajunsă la minunafa con- 

-cluzie: că rima 'versurilor noastre e luată tot dela Ro- 

inani. La un lucru serios nu ne.aștepfam, dar: măr- 

-furisim. că la aceasta tot nu credeam. că va ajunge. Să 

-D. “Teodorescu, un alt adept al! şcolii, publică fot în : 

„acea foaie un: studiu despre datini şi moravuri nafio- | 

nale; Chiar dela început lasă a înţelege 'lămurit că 

"această cercetare nu are scop ştiințitic. ] Motivul” care-t 

_face să scrie este. următorul: 

A susfine împreună cu nbalterarea limbii şi a teri-” 

- toriului: şi nealterarea credințelor, dătinilor, a mota- 

vurilor şi a teadițiunilor... aste cred unul din cele mai 

îimerite. moduri: de. a susține Românismul. . 
7
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.*Foarte bine, decât pentru aceasfa să nu altereze d-sa 

cel dintâi aceste lucruri, derivându-le tot dela Ro- 
mani, alterând în acelaş fimp şi ştiinfa, pe care, ce e 
dreptul, nu o are în vedere. 
Cum că studiul d-sale este ca şi al celorlalţi, pentru 

aceasta nu e nevoe de a intra în cercetare, esfe destul 
v 

“numai să vadă cineva ce imposibilită 
dovedit: 

__Gă perfecta identitate ce există la Romănii da azi | 

şi clasicitatea. păgână. s'a conservat intactă! * 

Nu numai identitate, ci şi perfectă!. Dar “ăsând 
ideea la o-parte care-i o comoară-patriofică obşfească.. 

pentru toți acești isforici,. şi-a dat seama d. Teodo- 
rescu de rândurile ce scria? Dacă credințele - clasici- 
tăţii păgâne le găsim perfect identice până astăzi la 
Romani, cum voește d-sa să nu se fi conservat intact? 

D. Misail publică în „Ateneul Roman“ un lung 'ar- 
ticol (d-sa nu poate scrie. scurt) asupra datinilor și 
moravurilor. Poveştile noasfre sunt toate” "Romane; . 
am păstrat întreasa mitologie Sreco-română, - anume: 

- Legenda lui Romulus. şi Remus. sub. ” pseudonimul 
a. doi feți logofeți-cu părul de. aut... aventurile lui 
Alexandru Paris cu răpirea: Elenei “Cosinzenii cea 
/rumoasă. Aventurile lui Odiseu cu Ciclopul Polifer.: 
din Grota Siciliana... Cabloul flotei greceşti dela ţăr- 
murile. Eroiei,- mânia. lui Achile -şi solia. preotului 
„Crise pentru scăparea fiicei sale Chtisida — Luptele: 

 -dui Hector-cu Patroclu şi Ahil... Cabloul din romanțut 
„ tui Ceodor, precum şi amorul Cloei şi Dajna... 3 

. Tot. la sate mai „curat decât la oraşe“. 

Va auzi istorisindu-se bătăliile Domnului Ștefan cet 

fi îşi propune de:
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"mare cu Matias Corvin al Ungariei a lui Mihai Vio 

teazul, emigrația lui Dragoș şi alte fragmente istorice. 

“Chestiunea e delicată fiind pe auzite! Indrăznim: 

“însă a-i face "o rugăminte: când 'a ajuns până la ase- 

menea grad de auzire, este bine ca să nu mai: împăr- - 

tăşească şi altora lucrurile căpătate în acesf fel şi 

încă cu un aer serios, ci mai bine să le: păstreze , în. 

“ tăcere ca pe nişte sfinte vedenii patriotice! - 

Se înțelese că cercetările fiind însufleţite de ase» 

menea spirit, avem de. îndreptat la fiecare pas o mul- 

-ţime de neadevăruri foarte elementare la care nici | 

"nu se gândesc, încurcaţi întofdeauna într'o fraseologie - 

„visătoare şi poetică. D. Haşdeu în loan Vodă: pas. 8 

-ne spune: : 

Sultanul Selim uita că un secol mai “înainte Ştefan 

“cel Mare cu 40. 000 Moldoveni bătuse .120. 000 Curci 

"- conduși de însuşi Sultanul Mohamet. 

- Sultanul Mohamet la bătălia dela Racova? Mai i stia, 

„cu laborioasa critică şi cu d. Haşdeu toate sunt cu pu- 

tinţă.- Zicem  aceasfa căci nu credem că autorul face - 

“aluzie la. cealaltă bătălie dela Războeni,: botezând-o- 

de victorie; cu toafe că precum am zis mai la urmă _ 

“s'ar putea şi aceasta, de ar fi sprijinită de un bunişor: 

număr de citaţii! | | 

Tovarăşul d-sale de. aventuri istorice. dl Tocilescu 

ne. spune aiurea “următoarele: 

Mircea cel: bătrân, Ștefan. cel Mare, “Petru Rareș, 

Joan "Vodă, stâlpi uriași ai naţionalității Române se 

- -vopintiseră în diferite fimpuri de a zealiza idăea: “cea. 

mare a unităţii Daciei. *
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- lată o, descoperire proaspătă care trebue. degrabă : 
pusă pe altarul: patriei, a divului Traian. Când Mir 
cea, Ioan: Vodă s'au opintit- pentru asemenea lucru? 
nu se ştie. Dar. d-l Tocilescu: trebuia 'să spună ceva! 

- Mai jos lămureşte lucru şi mai surprinzător.,. 

„-Mircea vrând să:ia' Ardealul dela Sigismind ( 2). 

Ceeace-i bună la aceşti istorici este, că întotdeauna. i 
"f6 „poarţă . dir surprindere: în: “sufprindere!. 

- Altmintrelea frazele sună destul. de frumos: 

" Stâlpi uriași a naţionalității Române! --.*: 

„Ideea cea mare' a unității Daciei! - 

” Scrisă cu astfel de cuvinte mari şi într "ales, istoria 
"Românilor întrece în măreție. pe aceea a oricărui * 

popor. Cu atât mai .mult,.cu cât ei au câştisat şi 
victorii navale; ce e drept aceasfă slorie a avut-o .nu- : 

„mai'un sinsur principe Român şi încă şi acela 1 numai 
„după ce d. “Hașdeu i-a făcut biografia: . - 

loan Vodă fu anicul principe Român victorios pe 
- apă. și pe uscat.. , . | 

Și „ştiţi cum? Fiindcă vre-o. câteva sute de cazaci; . 
"coborând. Nistrul: pe luntre au prădat . orașul: Aker- Ă 
man! lată cum până la d. Haşdeu şi şcoala sa, nimeni 

>. nu ştia de' vestita bătălie navală dela Akerman! - 

_ Acești învăfaţi cred. că. în istorie. cauzele cele sim-. - 
ple şi firești care nasc întâmplările, prin aceea - că - 
sunt astfel, nu-merită de a i.luate în „seamă, căci îşi 

închipuie d-lor din sferele visătoare ' în care se pierd, .. 
că, dacă istoria ar, fi cercetarea rece şi. trudelnică a 
motivelor prozaice ce pun în mişcare- sociefafea, a- 
tunci analiza” crițică, adică avântul spre cercetările
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îndrăzneţe-ale închipuirii.d-lor, ar. fi nimicit; şi. cum. 

ar putea să-și arate talentele pe această cale? Expli-: 

caii naturale sunt treaba cronicarilor care nu au cu-: 

noştință de biolosie şi sociologie. Treaba d-lui Haş- 

Ea deu şi.a celorlalți este. că faptul .cel mai simplu să. 

fie astfel tălmăcit şi atât de adânc analizat, încât . 

cititorul să rămână izbit de strălucirea rezultatului. 

| şi să simtă un fel de respect. amestecat cu admirație 

„pentru. omul care a desvoltat atâtea cunoştinţe de'au-. 

_tori vechi şi noui,; şi cu atâtea limbi ca să facă negru. 

'atolo unde toată lumea altmintrelea vede alb şi ca în. 

lucrul: cel măi. simplu :să descopere o lume de.com- . 

- “plicafii poznaşe şi 'neașfepfate.. Cu alte cuvinte rolul: 

“istoricului este a.vedea lucrul cu totul altmintrelea: 

„decum îl vede cealaltă lume, a avea un mod deosebit. 

„de înțelesere şi a săsi. în naşterea întâmplărilor, pre- 

„cum şi în urmările lor cu totul alte cauze: decât ace” * 

„lea care; sunt purcese din natura lor“. Se dau câfeva- 

exemple din -multele ce le săsim mai pe toafe pasinile. 

“Moldova în fimpul când vine la Domnie loan Vodă. 

“plătea tribut anual 40.000 galbeni. Se ivește un pefitor' . 

" Ja“ tron, Petru Șchiopul, care făsădueşte - un îndoit 

tribut. Poarta . înșfiinfează pe : loan: Vodă -că, dacă 

'“voeşte să rămână” Domn, să răspundă. suma de 80.000: - 

“galbeni, căci esfe.un' altul care primeşte aceâstă con- 

__ diție. Acesta este adevărul prozaic. Pentru d. Haşdeu. 

“aceasta nu merită să fisureze în: istoria critică: Cum? 
— 

" “Unui erou ca loan Vodă să-i fie profivnic un om ca. 

Petru Șchiopul? Aceasta nu: se poafte!).- Apoi să fie - ȘI 

'o'cauză car€ să nu pornească : din persoana "eroului. 

  

RE 1): Cu: toate că atinge aosst fapt în cursul cărţii.
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pentru care Poarta îi cere îndoit fribut?. Nici acea- 
sta, In veacul lui Ioan Vodă toate trebue să .se ex- 
plice prin el. Deci iată. adevărata cauză: 

_- “Moldova plătea tribut anual de 40.000 pălbeni, d dar 
zăiastea ădministrație ă lui loan Vodă o aduce înte'o 
stare atât de înflorită, încât Poarta otomană se crezu 
în drept de a pretinde o dare mult mai mate. 

Acum: înțelegem că suntem în adevăratul domeniu 
„al istoriei. , 

| Tncepându-se război între Ioan Vodă „şi Turci, a- 
ceștia frimit “o armată care în unire cu cea munfe- 
nească sub frații Alexandru, Domnul acelei ţări și 

- Petru Șchiopul, intră în Moldova. Straja acestei ar- 
mate înaintează fără nici o pază şi. cade toată în 
mâinile .strajei lui loan. Vodă" comandată de, Dum- - 
bravă... Așa năvălitorii siguri că straja ce trimisese 

are să-i înştiinfeze de orice pericol, fără să „mai ia 
Vre-o îngrijire: 

Dormeau în linişte, iar. caii „lor pășteau î în poe: pe 
câmp. 

Lucrurile fiind astfel, o “victorie mai uşoară: nici că. 
se putea. Chestiunea se reducea la o curată. surprin- 

-- dere. In adevăr, Dumbravă înşființează pe loan Vodă; 
„acesfa vine şi surprinzândur-i pe. tofi în somn sau bui- 
măciţi de somn, face un măcel cumplit. 

Acesta este adevărul prozaic, dar la d. Haşdeu lu- - 
<rurile îşi pierd întotdeauna conturul. lor aevea pen- 
“tru a lua mărimi cu totul închipuite „căci un erou ca 
Joan Vodă nu frebue- să câștige victorii ușoare, prin 
surprindere!“ După cele ce d-sa a citit despre genii . 

militare, şfie că aceştia întocmesc cu o minunată re- | 
Pa *
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peziciune planurile cele mai grele care uimesc pe: ge- 

-neraţiile -viitoare,. şi, învinsând tot telul de piedici, 

„câştisă bătălii de o srozavă Sreutafe. Aceasta ştiin- 

-du-se. despre genii. şi Joan Vodă fiind astfel, de ce 

“oare surprinderea dela Jiliştea să nu 'se prefacă într'o 

> bătălie cum i-ar fi plăcut d-sale să fie, Deacgea: iată 

cum O povesfeşte şi cum o explică: - 

Mai înainte de: zori sosaște loan Vodă cu: grosul 

“oștii. Află numărul, „spiritul şi dispoziția vrăjma- 

„șului”, - 

“Adică ceea-i “spusese: Dumbravă: 

Că dușmanii dormeau şi caii pășteau î în voe. 

Şi după ce află aceste lucruri foarte “complicate: 

Concertează. pe moment cu scânteia giganticului Său 

geniu schița. acțiunii. _ 

Desigur: de a se srăbi să-i lovească înainte de-a 

se deştepta:)... Ceeace desisur numai bi loan. Vodă 

i-ar fi venit în minte , 

' Dovestind aceste lucruri, autorul mai are naivitatea 

de a se mai întreba:.: -- - 

“Care a fost gedșeala celui bătut?. 

Pentru - a răspunde cu! ceva mai mult decât nai- 

vitae: | - | | 

| Geniul numai ganiul aceluriă ce-l Gătuse. a Sa 

“Turcii și - Muntenii dorm, ce caii lor pasc din câuza 

- geniului lui Ioan. Vodă. Curios 'seniu mai avea și a- - 

„.cest principe! După cele. ce ne spune d. Haşdeu, Ioan, 

  

1) D.. Haşdeu. face aici mare paradă de vorbe, cum Ioan Vodă | 

îşi organiza atacul, etc. pentru ca să pună în evidenţă cât se 

_poate. de multe greutăţi de învins, .
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„Vodă seamănă cu acele genii:sau- duhuri din poveste 
care aveau: puterea de a trimite o boare lină, adormi- 
toare, împotriva căreia doar 'numai feciorul: cel mai” 
mic” al! împăratului putea să -rezisfe şi nenorocireț.... 

feciorul cel mai -mic al Sultanului nu era în lagărul 
turcesct... ID, : 

Ioan" Vodă înainte de a se. preda. în mâinile Turci- “ 
lor, își ia: adio dela armata sa, cazacii încep a plânge... Su 
Moldovenii nu plâns... fiindcă nu le vine a. “plânge?). 
Ă spune - lucrurile ' aşa simple, mai ales: când adio. 
al lui „Ioan poate da: naştere. la un efect de scenă... 
aceasta. nu putea să o.facă d. Haşdeu. Căci în zadar 

- este. '0 ştiinţă istorică, pentru ca scena în care eroul 
"d-sale - joacă rol să aibă motive aşa, de obișnuite? 
Dosa deci povesteşte astfel: -- i 

“Cazacii plângeau, Moldovenii nu putea plâng. 
Şi ştiţi: dece? 

Excesul” durerii seacă izvorul plânsului! 

Aşa înţeles d-lor, a. face istoziai Pentru | a- | statoinici 
„“astfel'de lucruri a scornit acele. mari şi pompoase fraze 

în limba noastră cu care se laudă singuri la fiecare pas: . 
- Probe izecusabile şi mai „presus de orice controvetsă. | 
 Infailibilă procedură. a ştiinţei istorice, |. ms 
Fapte demonstrate cu.0o: autoritate supremă și Cur 

exactitate matematică, . 

„ Ingrămădirea de. probe paste probe. - . 
+ 

7 

  

„= 1) Poate ni „sar obiecta că prinderea întregei avânt-garde. a: 
„Turcilor .e .o acţiune dibace care decide bătălia, dar meritul nu: 
„este al lui: Ioan Vodă, ci al „lui Dumbravă. 
2 Din mai multe. motive,
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: “Labotioasa analiză crițică, îi RE 
: “Pentru a sprijini astfel de curiozități a: introdus un 

“Hmbagiu. deosebit, întocmit mai mult din superlative 
„şi în care rolul însemnat îl joacă consoanele aspre: 
şi “vocalele răsunătoare: importantisim, monumentos, . 
piramidal, Himalaia-Butuc, efc., efc. Cu asemenea ex- 
'plicații romantice şi amestecând sentimentalismul de 
teatru, d. Haşdeu a ajuns a face din istoria Românilor, 
un roman de multe ori: umoristic, în care Basarabii 
joacă rolul de eroi, de cavaleri rătăcitori ce cuceresc. 
aproape singuri fări întreşi ca eroii „din Orlando-Fu- 
rioso, etc, A 1 

Ca orice lucru artificial! aceste: mari: cuvinte, rămân 
numai cuvinte, iar d-lor întrebuințează cu totul alte 
“mijloace pe care au naivitatea şi le, mărturisesc câte- 

- odată, 

In critica noastră împotriva cărții d-lui Haşdeu, 

“noi îi dovedisem. că rău se. reazămă pe niște “docu- 
mente spre-a dovedi că Amlaşul: este în Banat. Au-. 

“torul însuși revenise mai la urmă 'la ceeace zisesen 

noi. D. Tocilescu însă nu voeşte să se lase. cu.una 
cu. două şi iată ce ne răspunde asupra acestora: 

":Penteu a arăta cât de solidă este demonstraţia des- - 
pre temesianismul ducatului de Amlaș, D: Hașdeu ne 
spune. că chiar dacă S'ar interpreta. diploina lui Matzi 
Corvin în înțelesul lui Benko, Engel, Pray, etc., tot 
încă o asemenea t2otie nu poate. să i zdeuncine” teoria... 

e pur şi muove. . 

:Apoiurmează:. . .... ro ei 

“Așa este, „dar punând generozitatea lao parte, 'noi 
“unii nu vedem nici o nevoie de a primi interpreta-
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E „zea ce d.. Haşdeu „0 concede“ , simţindei:se Foarte îi 

“tare cu restul elementelor: sale de demonstrație „ca 
„și când ar zice, fie îţi las cât vrei, căci îmi ajung 

„Ccăte-mi rămân“, .. . n e 

Şi mai la vale: - 

D, Hașdeu făcuse o cavalarească concesie, negreșit 
ai d-lui. Panu, ci lui Benko, etc., etc. 

Cum? Istoria-i .0. afacere. de cavalerism la d-lor? 
d-lor. umblă în istorie cu generozitate și nu voesc să 
se slujească de toate argumentele despre care au con-. 
vingere, ci mai concedează din ele şi protivnicului? 

Apoi vorbifi fofdeauna așa, căci acesfa e limbajul ce- 
vi. se şade, ce se potriveşte 'cu spiritul ce vă însufle- 

| „feşte toate cercetările. Spuneţi: că: fof ce susfineţi: 

„este! pornit din cine ştie ce sentiment de cavalerisni. 
şi senerozitate pentru Basarabi, pentru Oltenia, pen- 

tru. Ioan Vodă, etc., etc., că teoriile d-voastră sunt 

mofivafe de cine ştie: ce spirif.de concedare' pentru. 
împrejurări de actualitate. Dar lăsați la o parte cu-. 

_vinte: ca divinul adevăr, veritate istorică, sub înve> - 

lişul “cărora cineva nu vă va“ putea cunoaşte “decât. 
* studiindu-vă! Să, se nofeze. că d. Hașdeu în această 
- chestiune a fost-mai , generos “decât l-a crezut tova- | 
"răşul d-sale, .d-sa- mai la urmă a concedat toafe ar- 

sumenftele sale, 'unindu- se cu ale noastre; aceasfa. a. 

- făcut-o" încetul cu încetul; pe nesimţite aşa cum în. 
asemenea grele cazuri cere analiza critică! 

„În urma declaraţiei de mai sus, d. “Tocilescu: nu-i 

om aşa-de neînțeles cum s'ar-putea crede... are minufe: 
__ de expansiune: în care poți -afla: multe despre școala: 
"d-lor... nui: vorbă- că nici d.: Haşdeu- nu-i. i aşa de ne-.. --.
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ința. istorică, d-sa din când. în când: scapă "fraza. ca 

acestea! 

„Nu este tcebeuință- di a face Români: pa Negrii-Bal- | 

gari fiind deajuns că ei se ajlau în vecinătate 1). 

Dacă ar fi fost 'trebuinţă, precum bunăoară în. di- 

- "ploma dela 12312) atunci ar fi fost altceva. D. Haşdeu | 

” altmintrelea e: conștiincios, numai: nevoia îl sileşte: să. 

facă asemenea tălmăciri, „păcat că mai: totdeauna-i. 

'* nevoiaşi! Am zis că nu-i aşa de nepătruns, ba: chiar: 

e foarte lămurit “uneori. a. 

lată cum începe. faimoasa. sa operă. i Ioan Vodă; : 
, 

“Istoricul ' este uri uvrier și un artist, totodată, ca . 

uvrier el adună, ca artist „el dă 'brutei. materii” acea . 

sublimă expresie care face-că statuile lui Canova ; 

„Sau curțile Alhambrei nu sunt de “piatră, că Madona 

- lui Rafael nu este o. pânză sau o > scândură. îmbui-. 

- „bată de sucuri vegetale“. .. - 

lată ce înţeles d-lor. prin istorie! Istoricul: dar nu. 

 &ste altceva decât un .om care are acelaş rol de îm-: 

plinit ca şi arfistul care trebue să' dea materialului: 

„istoric, adică: evenimentelor omenirii, aceleaşi forme . 

" ideale şi: superioare, pe care: Rafael şi Canova. urmând 

inspiraţiei sufletului şi închipuirii lor, au dat maferiă-. 

"lului ce au întrebuințat în 'capodoperile lor! Apoi. NI 

atunci ne-am: înfeles! va „să zică d. Hașdeu :ne: dă 

“bucăţi de artă. în aşa numitele studii istorice: ale 

d-sale! Basarabii nu sunf; „nişte ființe ce au u frăit aşa 

  

7 
zu: 

1) Ist. Critică, pag. 159, 

2) Ist. „Critică, pag- 1, -132; "18.. 

Pi



sp. BA TOVINBSOU e e 
NI . E - 

cum ni-i arată, prin veacul al: X-lea şi ale căror în-: 
tâmplări le cercetează: ei' au tot afâta existență reală - 
ca şi Madona lui Rafael; despre imperiul şi cuceri- 

„zilelor nu frebue să se ceară seamă istorică d-lui | 
Hașdeu, îndată. ce ne trage pe fărâmul artelor, de 
curată născocire, "unde. ca. măsură de judecată nu mai 
este. adevărul, ci frumosul. .Şi pentruca să nu se. în-. 
'şele: nimeni asupra acestei pretinse definiţii, d. “Haş- 

deu nu uită a număra între calitățile ce fac o bună 

istorie şi aceea de a avea: Critică (2), expresie, .pers- 
pectivă . şi colorit:).. | 

Unde rămâne însă cu această. definiţie. divinul a- 
devăr şi. veritatea istorică? De 

- Până acum am citat pe d. Urechia. în " scoala cea 
veche, să-l cităm şi în aceasta nouă: d-sa:e de toate 
şcolile. Iată ce ne spune într'un sfudiu din Revista 

- Contimporană: A | 

„Cu un scriitor francez (d. Urechia nu-i. ictodată .- 
singur), voi mai zice că, dacă chiar n'ar întâmpina : 
scriitorii noştri pururea oameni în adevăr harnici. pe 
care să-i dea de model şi de stimul. societăţii, „totuşi 

„mai. bine să ni-i arate în operele literare nu atât 
„omul cum este, ci omul - 'cum trebue să fie“, 

- Şi aceasta o pune la sfârşitul „Studiului literar“ al 
d-sale asupra lui . Miron Costin, desigur ca să scu- 
tească astfel: pe “Sricine de a-l mai critica, arătând 
singur autorul. ce principii a avut în vedere! a 

Apoi continuă: * X i 

Știm că fie 'dintr'un punct de vedere, ori altul, nu 

  

| 1) Ioan Vodă cel cumplit. |
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este. aceasta și părerăa talapontatuluti ( ?) din. „Direcţia 
cea nouă... dar... bunul simț al lectorului în lipsa de. 

"-talent din partea noastră pentru a ne măsura cu anta- 
goniştii noștri, etc., etc. .* 

Foarte bine face acest aufor că ne deosebeste pe 1 noi. 
„de, d-sa, oricum ne- ar numi. Un singur lucru trebue 
'să. observăm în acest pasaj . ca foarte adevărat:. „de- 

claraţia, d- lui Urechia: .. - = 7 

„Că este lipsit de. talen i IE “ i _ a 

Cu o direcție sute de asttel de principii, se . 
„înțelege uşor că nimic nu se studiază pentru. iubirea 
adevărului, totul finteşfe la lucruri închipuite pe. care, 
apoi auforii se silesc a. le găsi în realitate: noi:am 
avuf oamenii cei mai mari în: toafe,. ne-am . bucurat 

„de o civilizaţie: desăvârșită. de care s ar minuna lumea. - 

întreasă când ar şti-o, ete ete nenorocirea foată 

esfe că nu ».: ştie... 

.D. Misail în iepoca: lui Vasile Lupu şi Matei Basa: 

rab“ ne asigură că, dacă aruncăm din anul 1640-—50: 

"O ochire retrospectivă în “trecutul poporului român 
vedem că el a luat o mare parte la opera civilizaţiei 
moderne a Huropei. A 

" Intre altele 'ne roagă. să-l credea că: 

- Cancelariile. şi mai apoi. școlile (ale Românilor) | 
s'au bucurat mult. timp de un renume întins. 

-Mai mult încă: : NS 

Codicii noștri de legi « au avut. meritul de a servi 

drept oxemplu la legile. altor - popoare. 

Şi d dovadă + că „ele au servit de. exemplu altor po- | 
i
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poare este tantul. că cel mai. mare împărat al Rusiei 

Petru T: ini s 

“Nu sa sfat: a: da tegitor noastră titlul de diepte și 
inpolepia. “ ! | " 

lată o dovadă ce e în stare . a fopi indărătnicia ce- 

lui mai neîncrezătort „Numai dl Misail are acest 

talent!” - 

Tot d-sa. în jirnialul „răni“ ne: face o lunisă dare 
de! seamă asupra discursului academic al d-lui Papiu. 
Intre alte multe ne spune că Şincai punându-se luntre 
și. punte. face pentru România. ceeace numai un Mu- 

_“zatori pentru Italia, Benedictinii pentru Franţa, ceea- 
“ ce'alte popoare încă nu au. -. 

lată-ne. în studiul istoriei înaintea Englezilor, Ger- 
„manilor,.efe; şi aceasta. din „bunăvoința, d-lui Misail. 
Acea lucrare Şincai o face: Sa A 

“cu: un. “spirit. de regulă, de metodă, -paciență, înfele- , 
gete, artă, rânduială, lumină, nespusă şi alte. multe. : 
care pun pe Șincai în rangul. creatorilor școlii „ISto- 

ride” a secolului al X1X-lea. 

D. Misail e aşa - de: entuziasmat de lumea aceasta 
„încât mai jos sfrisă: 

O Doamnă! căci m'avem “serbări de aceste mai dese! 

„căci n “avem bărbați ca Barif şi Papiu mai mulți? 

„Fie pe voia d-sale, dar atunci să ne lase și.pe noi 
-..a zice: O Doaimne!, căci de-am. avea mai. puţini isfo- 

rici ca d. Misail A 

Tot d. Misail ne spune, că „epoca Vasile. Lupu Și 

Matei Basarab“. - | , . 

- - aste. pe entru România aceea, ce fa secolul | lut Ludovic 
+ 

N 
N
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al XI V-lea pentru. . F ranţa, c ceeace fu domnia lui August 

pentru Roma, a. lui Pericles pentru Atena. . . 

Apoi întristându-se de nepăsarea. șființiică a Ro- 

spânilor adaosă: pa . 

Și cu toate acestea s'a scris atât de. puţin de către 

Români asupra acestei epoci „începutul civilizaţiei mo- 

„derne a României, zorile deşteptării sale!“ | 

Cumt,. secolul lui Ludovic al XIV-lea, al lui August 

Şi al.lui Pericles și în acelaş:timp începutul! civiliza- 
o... 

iei şi zorile deşfeptării, iată cunoştinţe foarte serioase 

despre ceeace au fosf acele veacuri şi aceste cunoştinţe 

„e desveleşte tocmai când își arată întristarea că nu 

ies şi alții, precum a făcut d-sa, din nepăsarea : mo- 

rală, pentru a lucra la istoria nafionalăt . 

- D.-Tocilescu, un fel de d. Misail mai tânăr, de spune 

că dacă „Istoria Critică” at fi tradusă în vre-o limbă: 

Eiiropa „cu admirație“ ar vedea cum "neamul Romăâ-' 

nesc nu numai a fost luptător aprig. contra năvălirilor, 

„zidul Europei” dar pururea a cultivat artele şi ştiin-. 

țele, lăsându-ne monumente. câre să ateste pe vecie. 

gradul de cultură la care a ajuns. Ş 

. Să ne plecăm capul înaintea “unor oameni, care s'au - 

pus luntre şi “punte prin analiză şi sinteză şi prin probe 

nai presus. de: orice controversă, să” scoață că Ro-. 

mânii au fost un popor care 

“pururea a cultivat artele şi ştiinţele. . 

lată materie de studiat “şi aplicaţii de făcut pentru 

- învăfafii Europei. O: întreasă civilizaţie, descoperită 

de d-nii Tocilescu şi Haşdeu! 

Până atunci însă noi care ne-am propus să urmărim 

,



344 : a -B prese 

mişcarea istorică, nu este rău ca să facem observaţia: 

când cel mai înf6caf naționalist. din -Transilvania;. cu 
60 de ani în urmă a zis „ca concluzie generală ceva .. 
mai mult“, cârd a împins mai departe neşfiinfa ames- 

tecafă cu “îngâmfarea, dacă. mai! au vre-o. valoare cer- . 
cetările care au să ajunsă la asemenea rezultate şi în 

sfârşit dacă în special” feoriile din Istoria Critică chiar 
tără a fi analizate nu le poți bănui că miroase „a 

arte“ îndată ce autorul pune pe fitlul- cărții: această 
neauziță „minunăție“ ca.0o laudă meritată! 

"Odată 'ce aceasta înseamnă la d-lor a scrie istorie, | 
- toate mijloacele sunf, învoite. : Oricare este obiectul 
cercetării, aceasta niciodată nu pătrunde până în a- - 

| dâncime, ci. oprindu-se la suprafață, d-lor .se silesc - 
prin toate chipurile ca rezultatele să fie potrivite cu: 

_ prosramul ce şi-au propus, prosram în care ideile şi 
aspirafiile, precum şi credinfele' politice cuprind un , 
mare loc. Istoria ajunse o simplă chestiune. de acfua-. 
lifate,: un luns articol de jurnal presărat cu nume 
Tuate din veacurile trecute” şi împodobit cu o'mulfime 
de, cifaţii nepotrivite. loan Vodă al d-lui Haşdeu este 
un democraf, care 'urăşte srozav aristocrația, care face 
“reforma administrativă şi judiciară, care. e ocupat. 
“de chestia, împroprietăririi. țăranilor. şi are cu un cu- 
vânt toate ideile d-lui: Haşdeu dela 1865, după cum 
Constituţia lui Radu-Nesru dată în Câmpu-Luns la 
"D047 cuprindea toate ideile lui Eliade dela 1870. Un 
sinsur exemplu să dăm: | . , 
După ce loan Vodă face toafe reformele ce le avea: 

în cap.d. Haşdeu, d-sa îşi pune întrebarea pentru ce: 
loan Vodă la 1572 numai împropriefărirea făranilor 

+
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n'a făcut-o? O întrebare, foarte serioasă, şi mai cu 
„seamă foarte potrivită cu timpul.  .:.: 

loan Vodă nu împroprietări pe fărani: - - 

-* Căci se ferea de o criză ale cărei efecte pe deoparte 
nu erau destul de limpezi, iar pe de alta nu puteau 
să-și manifeste fructele loc cele bune decât numat 
după un şir îndelungat de ani, „Strecuraţi în tristă 
"şovăire... - 

- Iată .ce sândea loan: Voaă în cabinetul. său la 1572 
în Moldova! Nimeni. nici visa pe atunci această mare“ 
chestiune pe care Domnul: Român -a întrevăzuf-o cu 

„secole înainte. Iătă cum „Românii devin mari în cer: 
-cetările acestor istorici!“ Cu: de-al de acesfea,. fisura 
măreaţă a lui loan Vodă, neînţfeleasă cu desăvârşire 

de biograf, devine o caricatură care săsește pe Na» 

poleon, săseşte pe Montecuculi, săsește importanța 'in- 

fanteriei, tactica. modernă, găseşte secretul democra- 

„ției, cu un cuvânt găseşte pe toți şi toate, fiindcă. din 

nenorocire biograful avea” idei. încâlcite despre aceste. 

lucruri! : 

Voiţi să auziţi mai mult încă, anume că un istoric 
trebue să fie om de partid ca să înțeleasă evenimen- 

"tele, asculfați ce spune d. Haşdeu > 

Numai un democrat poate. înțelege: domnia lui loan 

Vodă a cărui administraţie fuse ca o luminoasă pre 
simțire a cuvintelor lui Saint Simon. 

Nici bietul Saint Simon nu a scăpat de agera minte. 
a acestui neobosit sâcitor, personasiu închipuit de d. 

Hașdeu. şi : “poreclit c cu numele "de „Foan: Vodă cel 
cumplit! |
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„Cum aplică această. şcoală: metoda ştiinţifică? Am 

. afirmat la început că aceşti istorici se.slujesc de me- 

toda ştiinţifică în- cercetările lor. In urma celor de 

mai sus, se naşte întrebarea cum! se: poate că acea 

metodă întrebuințată ca atât succes aiurea, la d-lor 

să ducă la niște rezultate atât de ridicole; ce rol joacă 

-citaţiile, cele multe-în mijlocul acestor. fantasmagorii - 
şi cum se face ca atâta erudiție ce desvelesc să nu 
te poată folosi? Explicaţia am. dat-o. indirect în par- 
tea a III-a a acesfei critici; când am pus la iveală 
imposibilitățile ce-și propun de dovedit. De astă, dată 

“să ne ocupăm cu mijloacele prin care se silesc a le. 
dovedi, păstrând vestmântul erudiţiei.. Aceasta se ex- 
plică prin. chipul cum cercetătorii 'neobosifi, îndată 
ce le trece prin minte o idee, caută cu orice preţ să 
o. dovedească; pentru. aceasta. profită . de cele mai 
slabe şi nehotărâte. indicii ce. se 'pofrivesc cu ceeace 
şi-au propus, indicii cărora le dau proporfii „uriaşe 

pe 'care le iau. în serios; şi se servesc ca de izvoare 
sigure de poefi-şi romancieri, “dau: fălmăcirile cele 
mai curioase. şi absurde. pasaşiilor. celor mai limpezi. 

ŞI. statornicife de. prin autorii de care: au nevoe,. le: 

„ stâlcesc şi le denaturează când nu le convine, 'în- 
" Tăturând din ele cuvintele după plac, srămădesc pro- 

“ babilităţi peste probabilități, lăudându-le sinsuri” Şi 
“dându-le drept dovezile” cele mai nestrămutafe;: pe: 
toate acestea întocmindu-le, ei ajuns astfel: să for 
meze un fel de demonstrație de.paradă, cu toate 
semnele unei serioase ârgumentări pe deasupra. Ast-". 

4
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fel. spiritele slabe sunt snlănțuite într'o reţea de ase- 

menca: dovezi, toate fără preţ, toate superficiale, dar, 

a căror însrămădire nemăsurată şi nesfârşită nu le 

lasă un minut libertatea cusetării, prin urmare, nici. 

- nu pot vedea. lucrurile decât numai cum. le înfăfi: 

-şează autorul. Să nu se creadă: că acesfea sunt nu- 

mai fraze îndreptate în contra acestor istorici, să. 

dăm pentru fiecare din ele câte uri exemplu. 

In istoria critică d.. Haşdeu ne. citează următorul” 

- pasaj din „poetul : islandez Snorre 'Sturlason:, 

“Spre notd de marea “neagră se întindea Scitia cea 

mare sau friguroasă, în care. sunt 0 mulțime de ţări 

:vaste, o“ mulțime de națiuni minunate, O mulțime 

“de. feluri de limbi, sunt acolo pitici, s sunt uriași și 

“sunt oameni negri. 

Jată un document irecuzabil pe care nimeni nu La 

observati Spre nord de marea neagră se întinde Scitia 

-ced mare sau fciguroasă. Cine nu vede, ne spune d. 

Haşdeu, că poetul a avut în vedere poziția geografică 

a Olteniei! cât despre oamenii: "negri, cei vecini cu 

_ piticii şi uriaşii, cine nu înţelege: că sunt Basarabii? 

„D. Haşdeu ne aduce. un alt pasaj” din Nestor:: 

- “Avarii S'au stins fără neam, după aceea. au venit. 

Pecenegii şi iarăşi au trecut negri Unguri lângă Kiev 

mai tâtziu. sub Oleg. 

Nimeni, nu ghiceşte ce. are să scoată din acest: pasaj, 

“autorul; iată cum procedează: 

Negri Unguri nu sunt decât: un sinonim. a Pece- 

nogilor,. | 

Sar. aştepta cineva. ca. această afirmare să fie. do- 

- vedită,. d. Haşdeu nare. această. srije. Deci mai repetă: 

a Na i 
!
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„Amândouă popoarele sunt numai anul, de. îndaţă < ce 
pom suprima pe „iarăşi“ ă 

din „textul“. lui Nestor. A. acum înțelegem . cum sunț 
sinonime! Condiţia” e ușoară. »larăşi: trebue suprimat 
fiindcă este a 

evident interpolat de către un copist. E . 

D.. Haşdeu nu: : dovedeşte aceasta, desisur- fiindcă 
evidența n'are nevoe de dovezi. Asttel: dar acel.sără:. 
Căcios „iarăşi“ esfe scos! Traducând noi acum într'o 

- limbă. mai. pufin ştiinţifică această tălmăcire a lui 
Nestor sfafornicită prin. laborioasa critică „de mai sus, 
ea se reduce la urimăfoarele:.': e Ă 
„Aşa cum esfe. textul lui. Nestor, Pecenegii şi Negrii 

„Unsuri sunt- două popoare,:aşa însă cum voeşte să 
„fie d. Haşdeu acel text, ei sunt unul singur“. 

Şi de ce să fie pe a lui Nestor şi să nu fie pe:a 
„d-lui Haşdeu? Să nu se supere nimeni de. această 
„preferinţă ce-și dă d-sa. Cine ştie? în cursul istoriei 
„crifice poate să-i vină. rândul şi înfelesului: sfator- 

: nicit de cronicar însuşi! 
Deci confinuă. autorul: ă 
Introducând această modestă corectare. 
D. Haşdeu nu-i deloc. pretențios. 
Fraza se. traduce: Au venit Pecenegii şi au , recul 

Negrii Unguri. 

care, după d-sa, se poate simplifica Ta 
“A trecut cine a venit, 

__ Adică au trecut Negrii Unsuri și au trecut mai târziu 
adică “tot atunci Peceneşii, adică tof „Nesrii Unsuri! 
Nimic mai natural, şi mai cu seamă nimic mai logic
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și, i sfiinţitie decât. această. „etiuațiune” istorică după 

cum 0 numeşte. însuşi autorul. . 
“În istoriă critică toate: se dovedesc maternatict! 

“ În jurnalul 'Craian 1869 'd. Haşdeu are un. Studiu i 
aspru asupra culturii în Dacia. Intre altele se ocupă 
cu' un evangeliar criloson din 1134 scris în limba sla- 

vonă. Inainte 'de a înfra în cercetarea lui ne declară: 

N am, văzut niciodată însuși manuscrisul evangelia- 
ului. dih 1134 

“Declaraţie foarte asigurătoare pentru seriozitatea 
Studiului, apoi intră în analiza lui filologică. D-sa con- 
stată în, acea carte A 

„ Rusisme; Boemisme, Gulgarisme. și” sârbisme, . 

prin urmare conchide că ea esfe scrisă: - 

de un Român. 

Şi nu aşa de ori unde, ci 
mai cu. preferință în. Moldova !).: pu 

„Să fi făcut astăzi acel studiu, desigur evangeliarul.: 

ieşea scris: „de 1 un Oltean mai cu preferință de un 

Basarab! - a - i aa 

Uitasem a spune că d. Haşdeu găseşte în acel evan- 

seliar şi moldovenisme, precum:, - - 

- Intrebuințarea lui î simplu. în Locul lui î i dublu M ol- 

dovenism. evident, . 

- Fiindcă.- Românul “(. cobuia- să zică Mordovanul ]. nu 

puteaținţelege o dublare. grafică a unui singur element. . 

fonetic pe care „Latinii îl simplificau chiar „atunci 

„când. erau. într'adevăr. „două sunete;, simplici în loc 

„da 'simplicii”, „-. 

+1) Traian,.Nr. 62.
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“ Asttel fiind la Romani, rezultă. foarte evident ci că “noi 

„ca urmaşi ai Romei“ avem - „drepturi tradiționale“ - 
asupra lui i simplu din evanșeliarul criloson după cum 
s'a văzut că avusesem şi asupra Pocuţiei. ca făcând 
parte din. Dacia! 

Mai întotdeauna punctul de. plecare fiind presupus 
„ca “adevărat, iar nu, dovedit, d-nealor ridică pe acea- 
- stă temelie falşă o clădire şovăitoare; cu cât au. mai 
_-pufine dovezi, cu atât- înşiră mai multe. probabilităţi;, 
presupunerile şi ipotezele se ridică în. principii, din 
ele: ca concluzii se scot iarăşi niște conjuncturi 'pe. - 
care le îmbracă în forme pompoase, bofezându-le 
“cu numele de adevăruri istorice. n 

In foaia „Românismul“, d.: Haşdeu vrea să. dove- 
i dească că Cetatea Neamţului este zidită: de Cavalerii 

- Teutoni. lată cum procedează: E 

Găseşte o diplomă “ungurească în care se spune 
că Andrei al II-lea dăduse călărilor. Teutoni, locuri nu 
numai în Transilvania ci 

„şi peste munți o parte a Cumaniei“ unde nuniiţii ca-! 
valeri şi magistriul lor au zidicat o. cetate foarte | 
tare” . 

După aceasta, “d-sa' adaogă: C 

- „li toate fântânile din secolul al: XIII-a, Cumania 
„ieste anume Moldova.actuală“. îni care locuiau atunci.” 

| a un loc. cu Românii. neaniul 'tătăresc al Cumanilor;- 

“Prin urmare, Andrei al II- lea dăduse. „peste. munţi 
"o parte a. Moldovei, iar cetatea cea tare ce o ridicase 
- Cavalerii. Teutoni fusese Neamţuli Sfârșeşte cu re- SI . 
frenul cunoscut: . Si
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O « origine mai precisă, mai clară, mai amănunțită 
€ peste putință. .- : a. Ra 

_ Foarte frumos, Nenorocirea este că nu-i i adevărat că: 

In toate fântânile din secolul al XIil-lea Cumania 

- aste anume Moldova actuală. a , ' 

Şi că prin urmare toate concluziile” d- lui Haşdeu 
„cele precise, clare, amănunțite mai au încă .o calitate 
esenţială aceea .de a putea -fi și falșe. ca întotdeauna, 
fiindcă acum ca şi oricând, autorul nu putea să iasă 
„din sistema ce o are în capul său de'a voi să ajunsă 
la lucruri adevărate, pornind dela date neadevărafe. 

Este o fântână din mijlocul veacului al XIII-lea. 
anume privilegiul lui Bela al IV-lea, resele unguresc 
dela. 1247, dat tot Cavalerilor Teutoni şi din care se: 
vede că nu numai Moldova ci şi „cea mai mare parte: 
a Valachiei se numea fot Cumania“. Tată câteva locuri 

„din acea diplomă: - 

Și aceasta am dat. Preceptârului amintit şi pein “er 
“casei ospitale „dela: Olt: şi dela Munţii Cransilvani 
-Zoată' Cumania“ cu aceleași condițiuni ce s'au arătat, 

"- mai'sus pentru fara Severinului, A aa 

„ Asemenea:, Si Sea a 

Incă şi „spre ridicarea de castele în numita fară «. 
| Cumanilor” , precum și. în "contra tuturor năvălitoriloe. 

o... 
 fării Cumaniei.. pa 

- Şi mai jos: . o 

“Le. dăm încă şi un pământ de. 400 de arătură în 

Felcetig 'sau aiurea .dincolo de: păduri. sau - pom: îm-: 

plini acel număr unde vom ajla 'cu cale: „la initrătal 

'Cumaniei Său. al Severinului“ :. La - 

e
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lată că: i a i 
Pământurile peste munţi în făra  Cumanilor unde 

Cavalerii ridicară o cetate, Ea 
poafe fi foarte bine, nu numai în: Moldova, ci și în. Valachia. Şi treaba d-lui Haşdeu era de a statornici 
anume locul; dovedind de ce diploma lui Andrei. vorbeşte. de Moldova iar nu de Valachia. 

” Iată ce trebuia să ştie acel ce pretinde că e a toate știutor,' când afirmă cu sisuranță magistrală: - - 
„„ În: toate fântânile secolului al. Xlil-lea Cumania- este anume Moldova detuală, e 

Aceasfa este seriozitatea ce caracterizează. cerceţă- rile d-sale. O întreasă sistemă într'un singur exemplu. ar. exclama d. Haşdeu cu înşâmfare, de-ar fi în locul. 

„ Ceeace-i mai mult este. că aceşti autori focmai' când. 
susfin vre-un lucru imposibil atunci sunt mai înver- Şunafi împotriva celor cu bun simț, şi tocmai atunci. desfășoară toată bosăţia de cuvinte soale. S'ar.părea : că prin această însrămădire de exclamafii, apostro- fări, semne de întrebare, d-lor voesc cei dinfâi:să  - se asurzească şi să se amăsească Ssinsuri asupra va- lorii celor ce spun. Deaceca s'ar înşela. cineva amar. când potrivindu-se frazeologiei celei îmbelşusate, pie-- cum şi aerului de siguranță şi de mulțumire ce-şi dau. “d-lor după cel mai mic lucru ce spun, s'ar pleca până. a-i crede, fără ca să cerceteze serios. Aceste rodo-: montade de stil şi de idei nu au nimica face. cu. cer „cefarea în sine; ele: nu: sunt decât forma obișnuită Şi. deja învechită sub care d-lor spun -orice lucru, fie: siguri sau nu, fie o. ipoteză sau un adevăr străluciț.. 

+
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Căci la d-lor nu. sunt asemenea neînsemnate nuanţe 
deosebite. Aceşti-istorici. au un alt criteriu de judecat 
documenfele date: „tot ceeace le trebue în scrierile! 
„d-lor capătă îndată: caracterul adevărului celui mai 

_ „mesfrămutat. şi esfe pe loc îmbrăcat în mantia cea 
„de veșnică paradă a stilului d-lor. Indată ce: nu le 
„mai trebue un document, afunci el este declarat de * 
„apocrif şi un altul îi ia locul care până atunci fusese 
„în asemenea poziţie, sau câteodată nu se mai osfe- 
„esc să. facă asemenea schimb, ci acelaș document 
„analizat. cu totul altmintrelea, tradus cu totul deo-. 
„sebit dă acestor istorici alte rezultate noui, focmai 
„diametral opuse celor la care ajunsese întâi din 

„acelaș act“. a SE 
-D. Haşdeu în. Istoria Critică relativ: la chestia Am- 

laşului ne adusese următorul pasaj: | Nae , 
1460 Dracula Woivoda Cransalpinus, oppidum anta- 

silvanum Omlasch direpuit in festo Bartolomei, 
Acest text este supus scalpelului analizei critice, a- 

dică - unei fraduceri ad-hoc, demnă de cunoştinfele 
adânci de latineşte cu care se laudă necontenit, adică 
“Oppidum Antesilvanum Omlasch i 

îl traduce prin 
. Amlaşul o uirbă „afară de hotarele Cransilvaniei“. | 
Prin mijlocul acestei ingenioase şi exacte traduceri, - 

Amlașul este dat afară de d. Haşdeu din Ardeal şi 
aruncat în Banaf. Pentru îndeplinirea tuturor formali- 
tăților ce autorul obişnuieşte în asemenea cazuri, ră-: 
mânea încă ceva de făcut, anume să se laude cu câtă. 
pătrundere. a tratat aceasfă chestiune şi să aposfro-. 
teze cu însâmfare într'o "bucată declamafoare pe cei 

Ă 1 
7 , 23
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ce au îndrăznit înainte de d-sa a nu fraduce. acest 
-. document așa de bine ca d-sa. , : 

- Astă. dată năpasta căzu pe capul bietului Ensel care 
se înfelege că tradusese a/fmintrelea documentul. Tată 

" dar ce potop de cuvinte i se adresează: 

Analistul copiase aceste cuvinte ( inscripția de: mai 
5us) din literă în literă după cele scrise pe peretele 
Bisericii săsești din Braşov. Inscripția lapidacă e con- 
timiporană evenimentului. 

- O mărturie mai pozitivă e peste putinţă! 
„Engel a cunoscut această relație după an exemplar | 

_inanuscris şi o reproduce textual. | 

Cum dar de ma înfeles-0? 
"Cum de na văzut că Amlașul aici este oraş oppidurn, 
precum „nu se numeşte nicăieri i sătulețul Hamlasc aL 
de lângă Sibiu. 3 

“ Cum de n'a observat mai cu seamă „Carac teristicul“ 
epitet de. „antesilvanum“ „ care se „întrebuința numai 

în privirița regiunilor învecinate”, etc., etc. | | 

“Această firadă din ce .în ce mai fulserătoare pen- 

tru năpăstuitul Ensel se sfârşeşte crescendo ca un 
final de operă. :  : - 

Engel a.:citit-o, Engel ştia latineşte, Engel putea 
să restabilească adevărul şi totuși el nu a voit în 
ruptul capului să priceapă cum că este vorba de Ba- 
natul Cemişian, iar nicidecum de Ardeal. 

. Ciudată zăpăceală! * “ îi 

| „Pe aceste „probe irecuzabile“ d. Haşde u clădește un 
întreg roman în care eroul principal purta numele de 
Vlad d Tepeş: 

Ă
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Ceribilul fiu al lui Vlad Deacul și nepotul marelui 
Mircea. - - ' 

Acest principe, ne spune autorul, văzând că nu mai 
poate fine posesiunea sfrămoşească intră în Banat, 

| sfărâmă şi arde cetatea Amlașului, căci NE 
prefera a-i da foc decât so privească în mâinile ina- 

„micului, * 

Apoi D.. Haşdeu se înduioşează până la lacrimi, în- 
| „chipuindu-și ruinele triste, acoperite cu enigmaticul 
"muşchiu al sfinxului trecut. ” 

Şi înăbuşit. cu desăvârşire de lirismul ce-i: apasă 
inima își amestecă glasul ca şi simfirile, cu ale poetu- 
lui, murmurând: 

Nec locus ubi fuit Crojal i 
Nu trece mult „şi ieşind critica “noastră, d. Haşdeu 

„schimbă cu desăvârşire toate aceste. duioase lucruri, 
„ susfinându-le cu totul dimpotrivă; „despre aceasfa nu 
avem nimic de zis, fiecare poafe reveni asupra unei - 
chestiuni, - ceeace însă numai d. Haşdeu. şi şcoala sa 
face este că se reazemă „tot pe acelaș document, tra- 
ducându-l şi fălmăcindu-i în' sens invers, “Intâi ne 

citează . inscripția: o Aa 

“1460. Dracul Woivoda Cransalpinus oppiduin „ante- 
Silvana“ Omlasch direpuit in . festo . Bartolomei, 
penfru ca să se arafe: 1):că Amlașul era în Banat 
„„anfesilvanum“ înseninând „afară de Transilvania“; 2). 
că era un oraş „oppidum“ contrar cu'Amlaşul de lângă 

„ Mercurea „din Ardeal, un: simplu „sătuleț“. . 

Şi. astădată inscripția este citată, însă cu fotul pen- 
tru alfceva: " “



„ ceeaşi cale. . 

dar cel din Transilvania. - | 

 nzimirea de oppidum. Acum însă ne spune: 
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Caracteristicul aniesilvanum care odată se între-! 
buinţa numai în privința „regiunilor învecinate“ (cu 
Cransilvania ), 

acum este tof caracteristic, decât acum € pentru loca- 

lităţile din Transilvania. -, 

Amlaşul din" inscripție nu mai este cel din Banat, 

3 

Inainte ne spusese că: 

nicăieri. sătulețul  Hamlesch din Ardeal. nu “poartă 

În adevăr, documentele din secolul al XV-lea îl 
numesc câte odată oraş. 

Astfel: Se i - 
Sătulețul Amlesch- devine: oppidum sau orașul Am 

. lasci. 

Intâi ne spusese că era n 

„lipsit de orice tradiții î în trecut şi de | orice însemnă- 
tate în prezent: 

'Acum - declară: 

că a avut o importanță oarecare, 

Şi toate aceste lucruri noui, scoase din acelaş docu- 
ment din care cu pufin. înaințe scosese Pe. celelalte 
diametral opuse. 

Expediția lui Vlad Dracul; hotărârea de : a da toc 
„cetăţii decât s'o vadă în mâna dușmanului; enisma- 

ticul 'muşchiu al sfinxului trecut; Nec locus ubi fuit 
Troja, etc., toate aceste dulci năluciri istorice ale d-lui : 
Haşdeu pier cu desăvârşire,. așteptând ca multe. altele 
de seama lor rămase încă, să-şi ia zborul -pe. a-
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„In această transformare generală n numai bietului En-. 
„Sel cel ocărât că a susținut adevărul, numai lui, zi- | 
cem, nui se spune măcar un cuvânt de mângâiere? 

Ciudată zăpăceală! 
"In Istoria critică la pas. 23 d. Haşdeu având nevoie 

„de diploma lui Matias Corvin dela 1467 zicea de ea: 
Documentul este de o autenticitate cu atât mai ne- 

bănuită cu cât era contra. tuturor intereselor private. 
„dit Ungaria, iar în materie . de moşie numai parti- 
cularii falşifica. 

- “Tot acolo, d-sale ni numai că nu-i robia, dar 
chiar îl supărau alte. două diplome fot dela“ acelaş. 

-rese cu datele 1472 şi 1475,.deaceea ca să se mântue E 

mai uşor de dânsele ne spune „că sunt inventate de 

Saşi“. Dovadă pentru aceasfa:. 

"- itat-o oare aşa de iute, deabia peste cinci, șasă ani, 

:„nRemuritorul fiu al lui Huniade imperiosul său. de- 

„cret din 14679... a 

„Şi după ce mai combate autenticitatea acestor două 
diplome încheie: - 

Din toate punctele de 'vodare, donaţie din 1472 şi 
1475 sunt absolut apocrife. „- 

Fabula este prea contradictorie. , 

Nu frece mult și „nevoile d-lui Haşdeu s se: schim- 
„bară“; combătut pe tărâmul! “diplomei dela 1467, d-sa 

ca un iscusif luptător” face -'volfe-face; prin această 

“mişcare se schimbă şi valoarea actelor și nu mai de- 
“parte decât la sfârşitul volumului îl auzim vorbindu-ne 
în chipul următor: 

„Dacă acest document E ( imperiosul d decret dota 1467)
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e autentic, apoi cum dar la 1472 tot regele Matias Cor- 
"vin uitându-şi proaspăta decizie atât: de: solemnă, dă- 
rueşte Sașilor Făgăraşul şi Amlaşul, iac la 1475 le mai . 
dă şi Rodna? Dacă acest document e autentic (cel 

„dela 1467) apoi cum acelaş Amlaş apare, etc., etc. 
Cum se vede numai rolurile sunt schimbate, cuvin- 

tele sunt tot aceleaşi. Imperiosul. decret al nemuritoru- 
lui Matias Corvin, solemnul act dela 1467, de-o aufen- 
ticitate atât de nebănuită încetează de a mai fi ast- | 
fel, el este fot ce poate îi mai îndoelnic. 

lar: - 
'Invenfatele, apocrifele, fabuloasele diplome. din up 

şi 1475 sunt acum aufentice, solemne, vrednice de 

credință şi de împotrivit. actului care ceva mai înainte 
avusese aceleași măgulitoare epitete. Cu: chipul a- 
cesta,: sarcina d-lui Haşdeu este uşoară, se joacă cu 

documentele întrebuințează „cavalerism“ și „senerozi- 
tate“. când pentru. unul când pentru altul, sau după, 
dispoziţie pentru „unul şi acelaș documenf; însă în 
acelaş fimp uşoare îi sunt cercefările de vreme ce 
ceeace constituie încrederea într'o carte, adică seriozi-.: 
tatea lipseşte cu totul. Pe cât acest mijloc este les- 
nicios penfru statornicirea oricăror teorii ce şi-ar. în- 
chipui, cu afât aceste” schimbări fac srea şi de râs 
poziția — nu mai vorbim de a autorului. care se vede 
că s'a cam deprins cu ea — dar a lăudătorilor d-sale 
şi aici credem că este locul de a arăfa ceeace, relativ la 
aceasta, a păţit învățatul şi originalul în cunoştinţe, 
d. Tocilescu. 7 | 

Eşind critica noastră, d-sa a luat cu multă senerozi- 
tate sarcina cavalerească de a. apăra. Istoria critică 

| dela un capăt până la celălalt şi să ne conibată pas 
-
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cu pas. D. Haşdeu zisese că Amlaşul cra în: Temi- 
şana, noi susfinem că era în Transilvania. lafă dar, 
pe d. Tocilescu apărând cu multă căldură ideea au-. 
torului Istoriei critice, făcând erupție citând pe Fejer, - 

Cattona, etc., spunându-ne, după cum le esfe' obi- 
ceiul la foți că această susfinere nu o face oricum, ci . 
pe baza unor documente. sincronice şi sintopice.! | 

„In, efectul acestor două cuvinte din urmă îşi rea-. 
- zemă mai cu seamă succesul. Dar pe când.d-sa cre- 

dea că a convins pe foată lumea. despre aceasta, iată 

că * însuşi 'd.' Haşdeu se. convinge de confrariul,.se 

uneşte cu părerea: noastră, iar d.. Tocilescu. rămâne, . 

susfinând cu de-a sila „pe 'd. Haşdeu în contra d-lui 

Haşdeu“, o poziţie nici că se poafe mai nostimă şi 

mai potrivită cu această serioasă persoană. D-sa fu 

nevoit iar să-şi ascundă rușinea acestei nenorociri în. 

documentele 'sale cele sincronice şi sintopice, sin-. 

sura amintire şi" mângâiere ce-i lăsase nestafornicul 

„ d-sale prieten! Asemenea feste pe lânsă hazul lor, 

mai au şi o semnificație oarecare: ele arafă atât. se 

riozifatea. cercetărilor d-lui Haşdeu, cât şi rolul, de- 

_ altmintrelea cunoscut ce-l joacă d. Tocilescu pe lângă 

d. Haşdeu! 
Voiţi încă un exemplu de unde să vedeţi ce în-. 

semnăfate reală dă însuşi d. Haşdeu ' crificei d-lui . 

Tocilescu pe. care o numeşte! oficial. „importantul o-: 

puscul“ și „suplimentul istoriei critice?“ iață-l: - 

La începutul confra-criticei, publicaţă întâi: în „Po- 

E porul“, jurnalul d-lui. Basarabescu, desisur cel din 

urmă scoborâtor al Basarabilor d-lui Haşdeu din vea-" 

cul al X-lea, iată cum d. Tocilescu ne răspunde la 

chestiunea: granița Moldovei, Bacău şi Bârlad;
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> Mai întâi d-sa (G. Panu) pentru a nu uita şi de 
“astă dată „predilectul -său mod -de a înfelege şi 'tăl- 
„măci scrierile d-lui Haşdeu îl talşitică — cuvânt forte, 
"dar prea adevărat“ — şi: ciuntește, schimoniseşte 

„ideile în modul următor; - : a 
„Ideile noui ce le susține autorul vorbind -despre 

„intinderea teritorială a Munteniei în veacul at 14-lea 
„Sunt... dacă am tnage o linie din. Carpaţi la Bacău la | 
„Bârlad, la Lăpușna, Cighina şi Cetatea “Albă; fara 
„dela . miază-noapte a acestei linii împreună cu toate 
„oraşele amintite constituiau pământul Moldovei,' iar 
„toată rămăşifa dela miază-zi a acelei linii începând 

. „dela punctele mărginaşe de mai sus şi până la Du- 
„mnăre și Mare făcea parte. din pământul muntenesc“, 

La care citație din critica noastră, adaosă: 
“Aceste rânduri sunt întocmai împrumutate dela d. 

Haşdeu, dar onorabilul critic leşan a avut grija de a 
"face o omisiune capitală, aceea adică că: autorul operei „în chestiune sasţine că linia dela Bacău, Lăpușna, Ci-: 
ghina şi Cetatea Albă împreună cu ziszasurile infer- .: mediare constituie hotarul Munteniei despre Moldova. 

„. Cele trei cuvinte subliniate devin invizibile d-lui Panu, 
iată materie cu prisosință de discutat pentru junele - istoric, |? o Ie | 
Acestea ni le spune Bătrânul, învăfatul şi onestul în 

Știință d-l. Gr. G. Tocilescu Astfel d-sa ne. combătea 
bazându-se. pe nişte cuvinfe de prisos pe care după 
cum i-am dovedit în urmă!) tocmai din cauza neîn- ' 
semnătăţii lor le lăsasem. deoparte. împreună cu alte 

| 1 Conv. Lit. anul VII. : 
+ N . --
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„cuvinte de 'seama lor, nepăstrând decât ceeace cra 

'esenţial pentru idee; căci nu avem de fel plăcerea de 
:a- reproduce. în întreg fără: semnul cifației, frazele 
„difuze, prolixe sau ca să. mă servesc de un cuvânt 

francez întresul „caquefase“ al d-lui Haşdeu. 

- Dar nenorocirile d-lui Tocilescu nu trebuiau să se 
sfârșească, căci :d. Haşdeu scofând ediţia a II-a -a 

„Istoriei critice şi ajunsând la cuvintele zigzaguri infer- 
mediare de a căror neaminfire ne învinuise d. Toci- 

lescu că a făcut o.oimisiune capitală, şi că le-am. făcut 
„invizibile“ cu rea credinţă şi pe care: se bazase apoi 

_.ca să ne combată; cum zicem, ajunsând “autorul la 
"aceste! cuvinte „însuşi d-lui le şterge!), le omite ca.şi 

-n0i.... tocmai pe: ele pe care d. Tocilescu se rezemase 
spre'a-l apăra. E 

lată textul cel nou: Ni 
La răsărit pleca tot din Carpaţi în direcţie prezisă 

„către Pont lăsând Moldova, - Bacăul, Bârladul, re- 
Siunea Lăpuşnei și .a Benderului până la Akerman, 
iar în partea Munteniei rămânând restul, etc., ete. 

__ Jată dar neînsemnătăfea acelor cuvinte pe care-și. 
clădise d. Tocilescu crifica sa, proclamată de însuşi cel 

„apărat în: acest chip, de d. Haşdeu, care lasă în a 

:doua ediţie. acele cuvinte deoparte, scoțând afară din 

„discuţie şi pe d. Tocilescu cel încleștaf de ele. 

| lată de ce natură sunt. obiecțiile acestor istorici de 

vreme” ce se e pierd, în aer prin şfergerea : a două cu-. 

  

1 Inlocuirea. lor prin cuvântul regiunea, nu-i poate. sluji d-lui 

“Tocilescu, acesta raportându-se la Tighina şi Lăpuşna, iar nicl- 

-decum la Bacău şi Bârlad ce fusese în discuţie. 
p
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vinte din cartea, nu cea combătută dar cea apărată 
de ei | Ma Da 

Pentru liniştea dinăuntru a şcolii „analiza critică“, 
observăm că rău precedent introduce d. Hașdeu „lă- 
sând deoparte din Istoria critică ceeace apără d..Toci- 
lescut“ In aceasta desisur se reazemă pe .abnesaţia 
ce s'a hotărît a face acel domn dela persoana sa, în 
vederea . marilor interese ale şcolii; ori. câtă răbdare 
însă d. Haşdeu i-ar. presupune pe această onorabilă - 
cale, se poate înşela. Deci ar fi bine să-l mai :crufe 

„de asemenea suferințe morale, ca nu cumva scofându-l 
din sine să dea odată lumii înmărmurite de Sroază, . 
marea privelişte a „dihoniei între frați“ şi astfel să se 
descopere şi alte procedee ascunse ale acesfei onora-! 
bile şcoli istorice! a - 
„Ni se pare că steaua cea nenorocită a acestui Domn 

„esfe d. Haşdeu' . | DN 
» In foaia „Românismul“” este o lucrare tot de d. Toci 

„lescu „Juriul la' Romani“. Dela sine cineva ce cunoaşte 
acum spiritul de cercetare al şcolii, înțelese că şi a- 
ceastă instituție este tot Romană. :Infre câuzele ce a. 

« făcut 'să nu influențeze lesislația sermană “asupra noa- 
“stră este: - | a 

Că 'străbunii ca şi strănepoții priveau în Germani 
neamul cel mai barbar, neomenos și cu ideile cele mai 
contrare justiției şi prin ucinare nu era tocmai dela ei 
să împrumute principiile. de dreptate 
și mai jos . | DN 

Câteva cuvinte ne-au rămas dela. Goţi şi „acestea. 
„Stigmatizează obiceiul firesc al nieamțului de a fura“, 

Se înțelese uşor cine-i „Stismatizat când se scriu 

” .
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_ asemenea: rânduri şi se spune. cu. multă însâmfare că 
se face ştiinţă istorică. Apoi acest aşa numit istoric” 
care â căutat să-şi dea sinsur măsura şi de astă dată 
cu. multă, seninăfafe. — lucru neauzit pentru oricine 

a deschis o carte de isforic: - . - 

Că n'a existat Juriu la Germani. 

Şi aceasta voește a ne-o dovedi cu o. deplină ne- 

turburare — lucru iarăşi neauzit pentru Gricine fără. 

deosebire. — „citând cazuri de această insfituție în 

„leşi germane“ leges Salicae, leges Bajuwariorum, le- 

ses Alamanorum!*). Astfel închee: 

- Jatiu ma existat la Germani, 

;» ca mai jos.să ne spună: 
Juriu a existat în Suedia, 

- ceeace nu contrazice de fel, după acest învăţat istoric, . 

"„masistrala axiomă“ (limbajul d-lor) rostită mai sus,. 

“pe cuvântul foarte simplu că acest domn pe semne . 
se 

încă nu ştie că „Suedia este o fară germană . 

„D. V. A. Urechia în „Femeea Română după istorie şi 

poezie” „ vorbind despre „amorul şi tăria lui“ la Ro-: 

mânce ne spune: 

” Peineea română a inspirat pururea voinicia. În Pău- 

naşul Codrilor femeea chiar. asistă la lupta iubitului 

„ei „şi ce curaj, .ce eroism, ce sentimente nu-i ins- 

pira ei?” pi 

şi îndată după aceea - , 

“> 

  

2) Vezi acest fapt relevat în n duri la Români“ de d.. a. D. 

Xenopol. .
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secretul de a creea eroi, „dela aceeași învățase şi a- cela de a-l iubi... : NE o N 
Femeea din „Păunaşul Codrilor“ citată: în. aceasfă împrejurare? Iarăşi o scăpare din vedere a d-lui Ure- „chia! De ce fel, de iubire este cuprinsă, cum îl încura: jează pe iubitul ei, şi ce sentimente îi inspira, se poate “vedea din aceea Că, luându-se la luptă Păunaşul Co- drilor ce le ieşea înainte cu voinicelul „iubitei“, acea- sta-i spune curat şi verde în ochi: - a 

Că oricare-a birui 
- Eu cu dânsul m'oi iubi 

dintâi iubit al ei: | 
" Voinicul tras prin inel . 
Moare'n codru sinsurel. PN 

Invinsând „Păunașul“, puicuța pleacă cu el, iar cel 

„Iată secretul unei Părți a citaţiilor celor multe şi explicația lămurită de ce cu ele se ajunge la concluzii absurde. „Se citează ceva din leşi sermane ca să se „dovedească că acel ceva nu există la Germani. Se „Citează balada. „Păunaşul Codrilor“ pentru ca să se „ .„xdovedească rolul cel nobil.al femeii Române.. Aceste. „fapte Seneralizate și puse în sistemă constituie în-- - »treasa maşină a crudiției d-lor“. |, „ 
Am zis secretul „unei părți de citații“. 'Intr'adevăr,- aceşfi istorici nu se mărginesc numai la atât, câteodată oricât caută nu pot. Săsi nici măcar vre-o lege 'ger-. mană sau vreun Păunașul Codrilor de adus ca auto- rifafe, atunci fac cel din urmă pas pe această cale, afirmă ca pozitive lucruri, din epocile cele mai întu- „necate, precizând anume timpul; se citează 'unii pe 

| 
4
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alţii, luându-se de autorităţi şi în acelaș timp î își laudă , 
singuri operele. . 

_.D. Tocilescu în alt articol „Poezia . populară“ vor- : 
bind despre alergarea, de cai la „Romani şi . Români . 

„ne spune:. N ă 

" Alergarea sau jocul cu cai la Romani se chema 
_cursus — la noi se zice încurarea cailor. 

Apoi adaosă cu gravitatea unui om de șființă: -. 
“Originea acestor jocuri este din timpul lui Romul. 

Ele se “țineau în câmpul lui Marte. | 

| Cunoștinţele de istorie - senerală, şi modul de ale 
- înțelese nu; se :deosebesc de cele ce are, relative şi la 
istoria Românilor. NI | | 

D. Haşdeu în „Istoria Critică“. susţinea că un nume 
propriu se cunoaște a fi fost odată prea răspândit 

- după aceea că mai la urmă se întrebuințează pentru. 

a arăfa ceva vulgar, înjosit. În aceasfă categorie voia 

să fie şi Muşat pentru ca să-i slujească de; argument : 

pentru deduceri ulterioare. Spre acest scop în zadar: 

caută peste fof locul: .nici proverbele fipărite, nici .- 

documentele nu-i vin în ajutor. Aşa fiind se hotăreșfe 

“ca să ia de astă dată de autoritate pe d. Tocilescu şi 

la pas. 89 citim: o o 

Junele nostru amic Ge. G. Cocilescu: ne spune că 

. printre făranii. Munteni Nea-Mușat ca şi Nea-Vlad, 

„ca și Nea-lldrea, ca şi Nea-Nanu însamnă astăzi pe un 

prostatec. 

| Acestei asigurări ale junelui d-sale amic îi mai i face E 

onoarea unei citaţii din Oraţiu „Non semper idem. flo- 

ribus est honor“ aşa încât la d. Tocilescu şi la Oraţiu |
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„ Nea-Mușaţii. sunt proşti şi d. Haşdeu își completează 
teoria. : „ | a DE 

* Columna lui Craian redactată de.d. Haşdeu, repro- 
„ducând din „Confederazione Latina“ un articol privi- 
tor la răposatul Alexandru Haşdeu, penfru lămurire, 
adaosă următoarele cuvințe: i A 

__. Autorul notițit confunda aici pe Alexandru P. Haş- „dea cu fiul său Bogdan P.. Haşdeu autorul istoriei cri-' 
fice a Românilor. „Cât de erudit cată să fi fost ră- 
posatul probă este că chiar în Istoria critică vol. ]. 
Pa9. 327 fiul său îl numește „neuitatul meu măgistru 
în ştiinţa istorică“, NI | 

Această notă este iscălită de redacție, adică tot de d. Haşdeu. Ia a o "Luaţi aminte în treacăt că proba erudiţiei lui A- lexandru Hașdeu este că fiul: său îl numeşte: N 
" Neuitatul meu magistru în ştiinţa istorică. 

„-...Şi aceasta o 'spune nu oriunde, ci . 
Chiar în istoria critică, | 

+ La care adăoşăm noi: 
Și toate acestea nu le spune oricine, ci chiar 'au- „forul Istoriei critice. -. : Ma 

-. Reaua credinţă, 

„ Toate aceste calități numărate în cursul - studiului . afât al şcolii vechi câț şi-a celei noui „sunt încoro- nate cu multă izbândă. de cea mai vădită şi curagioasă rea-credință“. Aceasta “este 0“ urmare firească -a sis- 

2
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temului. Odată ce autorii îşi propun- să dovedească 

imposibilități ca cele amintite mai sus și odată ce 
“pentru statornicirea lor, aleargă la foate mijloacele 

dându-se. fălmăcirile cele mai' absurde, ştersând cu- 

vinte' de prin cărţi, etc., efc.;- prin însăşi aceste două 

fapte poziţia d-lor nu poate fi decât fot așa de falşă 

faţă cu publicul ca şi teoriile d-lor față cu ştiinţa. 

Mulţumindu-se că prin această uşoară procedare ana- 

lizată mai sus, pot statornici faptele de care au fre- 

buință, nu se sândesc deloc că altele rele se împofri- 

vesc acelora, nici nu iau aminte că dacă le-ar. duce 

pe-a d-lor până la ultima consecinţă, rezultatul ar fi 

_tot ce poafe fi mai nefiresc şi mai peste putință. Tre- 

“buinţa momentană- hotăreşte valoarea arsumenfelor 

- şi alegerea dovezilor. Aşa fiind, non-sensurile, contra- 

zicerile, neexacfităţile şi neadevărurile ies la iveală 

oarecum dela sine, pentru oricare minfe liberă de pre- 

judeţe de şcoală, şi darea lor în publicitate pun pe 

- aufori-în cea mai supărătoare poziţie. Căci orice ar 

. face cineva, un neadevăr fie cât de îmbrobodit în eru- 

- diție şi de măestru sprijinit, nu poate să se împotri- 

vească. mult în' confra unei arsumentări purcese din 

“natura simplă şi adevărată a lucrurilor. Ce ar urma - 

„de aici? că d-lor neputându-şi susține feoriile. pe 

calea pe care au apucat, să recunoască aceasfa şi să 

mărturisească că s'au fost înşelat? Dar sinceritatea 

„şi onesfifafea sunt în caracterul omului adevărat de - 

ştiinţă şi prin urmare nu la d-lor se pot săsi. Căci 

atunci unde ar mai fi folosul acestor științe uriașe al 

"căror scop este mai cu şeamă de a trece drept oa- 

menii mari. ai. literaturii noastre, luceferii ştiinţei. la 

noi! In zadar au chelfuit d-lor atâta erudiție ca dela 

.- - 7, ă 
7 

4
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cea .dințâi obiecfiune ce li s'ar face să recunoască evi-- denfa rătăcirii d-lor? Desisur. că nu. Când. cineva, . cred d-lor, au. apucat să cifeze trei autori. sreci, şase: “latini şi un poet irlandez, nu se mai. poate înşela; şi. cel mai slab sentiment de onestitate în “discuţie, "sau vorbind în : limbajul d-lor, cea mai mică lipsă de energie faţă: cu. lovirile din afară, ar. fi în stare 
să zdruncine din temelie prețiosul templu al acesfei artiticiale erudiţii! Spre a. înconjura dar această ne- norocire ce necontenit îi amenință, aceşti istorici: a- N “learsă la tot felul de mijloace. Aşa se ostenesc ca să alunece discuţia, de pe ferenul cel adevărat, ne-. răspunzând drept la obiecțiunile .ce li se fac, căutând ca să depărteze pe cititor dela ele, aruncând în dis- - cuţie. lucruri cu fotul nepotrivite, cu care nu sunt mai - fericiți. Cele de mai multe ori mers şi mai departe, se înarmează cu nesfiala cea mai nefturburată şi cu! cea mai mare îndrăzneală şi jucându-se cu încrede- rea publicului, cum î-am văzut jucându-se şi cu do-- cumenftele, în urma vre-unei critici, se arată în pu-- „blicitate negând azi ceeace au zis ieri, sau declarând. cu multă seninătate că nu au înțeles aşa cum pasajul „Scris cu cea mai mare limpezeală lasă să se înțeleasă, - şi luându-şi tonul unui om indisnat, încep d-lor a în- vinovăți p& adversar de falşificator, de neonest în dis- - cufie, cu o sumă de alte epitete care de care mai Sinsaşe: isnorant, nebun, etc., etc. In izbutirea acestui procedeu care-i. caracterizață foarte bine întrun pro- „Verb românesc se reazămă. pe indiferența publicului şi pe lesnea lui crezare,. Cine -mai urmărește, îşi zic. d-lor, o discuţie. cu luare aminte. şi până la. sfârşit, aşa încât să ştie dacă se îndreaptă obiecția la punctul. 

;
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. discuţiei, dacă autorul a zis cutare lucru de care-i î în- 
vinueşte criticul, Publicul -citește dela întâmplare pe: 
întreruptele; deci. dacă vede tăsăduindu-se acele lu- 
cruri, insultând pe critic; ba chiar învinuindu-l pe: 
dânsul de talşificator, el şi-a format deja convinge- 

„rea în acest. înțeles. Efectul momentan... iată. ce 'se 
„cere în sociefate, dacă vozşti să fii mars, prin urmare 
d-lor umblă după efectul momenfan. Dacă proftivnicul 
replică atunci” din nou îi se răspunde, svârlind din 
nou un număr de falşități cate mai sunt 'cifite de un . 

“rând de cititori şi crezute, mai "ales când. ele sunt - 
“întovărăşite de-un aer magistral, sisur, pe care pu- 
blicul' poate să-l ia drept semnul adevărului. Cu. mij- - 

. locul acesfa având încă şi o. reputaţie statornicită 
- precum -d-l Haşdeu, cineva poate răi de azi pe mâine 
-cu asftel. de expediente, ba încă . frăesc şi alţii pe 
“lângă d-sa, cate e înfofdeaună mare, întotdeauna - -vic-. 
forios, până când expedientele momenfane prin. care 
scapă zilnic. se. prea îndesesc şi publicul începe a le E 

„ cunoaşte; dar până atunci mai trece încă multă vreme 
Șase: fiindcă sunfem muritori, vine: şi moartea şi toate - 

'se-reîncălzesc prin ridicarea unui i monument cu iniţia- 
tiva. âmicilor. . 

“Fiindcă reaua - credință. şi  neoriestitatea literară ni 
se pare fot ce poate fi mai periculos, deaceea sunfem 
nevoiţi - 'să dăm mai multe exemple din nenumăratele 
“ce .avem. la îndemână, şi. anume “le vom scoate. mai 
cu seamă din polemica ce noi am avut cu acești domni 
“relativ la /sforia critică a Românilor. : . : 

“Să începem cu obiecţiiini nu la locul lor, adică ace le | 
prin care căutau .să schimbe. ferenul discuţiei. 
Combătând, în critica noastră, putinţa cuprinderii 

24
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Făgăraşului. de către Olteni în veacul. al 19-lea, noi. 
între altele consfatasem - întâi că Oltenii atunci pe - | 
când îi face d. Haşdeu cuceritori erau sub stăpânirea 
Unsurilor, adăosând cuvintele următoare: | ae 

„Va să zică Românii dela Severin care nu erau liberi 
în fara lot, fac cuceriri în fara stăpânilor lor. Sau cu 
foate .că ei nu pot scutura jugul unguresc. într'o te-. 
giune' ca a lor, Banatul Severinului pe care-l desparte 
de Ungaria un înalt lanţ de munți, ei nădăjduesc a 

„fi mai norociți chiar în inima dușmanului în Făgăraș, 
își statornicesc. putârea lor acolo, deși nu au nici un 

"mijloc de apărare, cetatea Făgărașului zidindu-se foc- 
„mai peste 130.de ani... - - 

- Ştiţi ce ne răspunde d. Tocilescu la această obiec- 
fie? Iată: _ 

Dacă Românii dela Sevetin nu puteau cuprinde Fă 
“gărașul deoarece erau supuşi coroanei iIngare, apoi 
ar urma (21) că Alexandru Basarab nu-putea să bafă 

pe regele Carol Robert, nici Vladeslav Basarab pe 
regele Ludovic, nici Mircea cel Mare. pe împăratul 
“Sigismund. i ai e i 

Apoi dacă d-sa nu a ajuns a "doosebi încă „că alt- 
ceva este „chiar - supus" find, a te apăra pe teritoriul 
„tău şi a bate pe năvălitor, chiar stăpânul tău fiind 
acela -care te încalcă în „potecile și: în strâmtorile 
tale“, Zi aa „A 

şi cu fotul | 

„altceva este! -ca tu supusul: unei țări să năvăleşti în 
„acea fară, să cucerești o parte cu foc şi cu sabie, să 
„0. fii neatâtrnat pe când acasă la tine nu- eşti liber“.
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-- Apoi dacă nu ştie încă: _ 
Că fiecărei naţiuni îi este natutal de a se apăra şi 

fiecărui: individ, „Bind: acest. sentiment inerent în na- 
tura omenească, 

Pe când::se cere cu totul alte condiţii de putere ŞĂ.. 
de libertate pentru ca să ataci, să iei ofensiva, să în- 

„calci şi să cucereşti teritoriul altuia, dacă d. Tocilescu | 
încă nu ştie asemenea lucruri, esfe întrebarea de ce 
se mai amestecă în discuţie?. D-sa cu o neturburare 
fericită ne dă ca exemplu analog cu cucerirea Făsă- 

". raşului, care era în discuţie pe Alexandru, pe Vla- 
dislav, pe Mircea Basarab ca şi cum'aceştia, deşi su- 

“puşi, au năvălit în Unsaria şi 'acolo au bătut pe Carol 
- Robert, pe Ludovic, pe Sigismund, pe când d-sa fre- 
buia să ştie că toate aceste victorii, domnii de mai 
sus, Munteni le căpătau pe teritoriul lor, apărându-se 
şi nici'nu gândesc măcar, chiar după ce câştigă acele 

„victorii, ca să facă expediţii cuceritoare în Transil- 
vania. Tot relativ. la chestia Făgăraşului, d. Haşdeu 
“adusese un” pasaj. unde se istorisește o expediție a 

“ Bizantinilor împotriva Unsurilor pe care cei dinfâi î 
atacă din două părți, dinspre „Marea-Neasră“ şi din: 
spre „bânatul Temişian“. Intr'una din aceste armate 

- Cipariu spune că erau şi Vlachi. D. Hașdeu se leasă - 
îndată de acest fapt. susținând că Viachii din Cinam 
sunt „Olfenii“. Ia | 

Dar d. Haşdeu nu luase seama că i Vlachii sunt î în ar- 
"mata bizanfină cea: care atacă despre marea neasră, - 
iar nu în cea care trece” pe lângă Olfenia. lată dar. 

ce zisesem noi: 

„Oltenii dela Severin ( primind. pentru un n moment 

. . ,
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părerea d-lui Haşdeu), cu ce armată era mai natural 
să se unească? Cu-a lui Bataze care afaca. „despre 
„imarea-neaşsră“ sau cu -a lui Alesiu care trecea pe 
lânsă oraşul. lor, prin Banat sau cel. mult prin Temi- | 
şoara?“ — o 

-Găsindu-i' dâr în armata | cea despre marea-neasră, 
şi nu în cea despre Oltenia, noi conchisesem că Vla- 
chii din Cinam nu pot fi Oltenii. lată. cum ne răs-. 
"punde iărășşi d. Tocilescu: : 

Noi nu putem pricepe cum "Criticul dela Convorbiri 
Literare găseşte mai firesc lucru ca Românii să nu se 
fi unit cu armata ce trecea prin fara lor ca să se ducă 
în Sicmiu sau în Cemişana pentru a se pune sub con- 
ducerea lui Alesiu? Care să. fie: oare mai natural din 
aceste două? Când Turcii în unire cu Românii ar voi 
astăzi să atace; Austro-Ungaria şi când ar dispune 
ca ătacul să se facă din două părți despre: Cemişana: 
și despre Mareă-Neagră, Românii ar trebui oare să - 
freacă în Banat pentru a începe lovitura? 
“Cititorul ce nu a urmărit serios discuţia rămâne în- | 

credințat: că -această obiecție ne-a: doborît cu totul. 
Cum cercefezi însă ceva mai. serios, lucrul se schimbă 

îndată, victoria d-lui Tocilescu este născută dintr un 
„Srozav anacronism“. şi iată cum: 

In întreasa fascicolă a Il-a din vol. întâi a Istoriei 
critice, d. Hașdeu se ocupase de Olteni, despre fara 
lor, cuceririle lor, efc. In acea fascicolă d-sa ajunsese 
la următoarele încheeri în această privință: 

1. Ţara Oltenilor şi a Basarabilor î în veacul al 19-lea 
pe la 1180 (când se face „expediţia bizantină) „Se în- 
findea şi spre răsărit numai până la Olt. -
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„2. Oltenii chiar voind să se întindă î în acea parte tu- 
sese siliți de resulele strategiei ca mai înfâi: să cu- . 
“prindă. Făsăraşul din Transilvania şi 'apoi din înălți- . 
mile, Carpaţilor să 'se scoboare pe. malul stâng al 
Oltului în Muscelul de astăzi. | - 

3. Oltenii fuseseră așa de, izolaţi prin: Olt de foată 
fara de-a stânsa' râului, încât Muscelenii la 1210 când 
Oltenii vin din-Făsăraș, nu: numai că pentru întâia 
oară îi cunosc, dar chiar nici nu auzise încă de şefii 
lor, Basarabii... - E - | 

| Despre aceşti Olteni ne vorbeşte d. Hașdeu inter- 
| „prefând pasajul din Cinam. 

Ce face însă d. Tocilescu? D- lui schimbă binişor şi 
cu multă onestifate cuvântul de -„Olteni“ cu acel de 

-, „Români“ . Prin această -schimbare preface Oltenia 
-în România întreagă. Introducând această: lege falșă . 
în mintea cititorului, d-sa începe a vorbi de. Olteni ca 
şi cum nu ar vorbi deoparfe a țării, ci "despre Români: 

în senere, prin urmare a frece o armată despre marea- 

ncasră, fiindcă. „înseamnă a trece, prin fara Români .. 
lor“ d- -sa cre ede „că trece prin urmare şi prin, fara 
Oltenilor. > 

Restatornicind dar pe Olteni în le de Români să 
punem din nou întrebarea d-lui Tocilescu: Sai 

Gând, Turcii în. unire cu Oltenii - ar voi. astăzi . să. 
atace Austro-Ungaria și când ar dispune ca atacul 

să se facă din două -părţi despre Cemișana și. despre 

 Marea-Noagră, Oltenii ” ac “trebui oare să treacă în. 
Banat . :(Cemișana) pentru. a începe - lovitura? a | 

La. care întrebare se. înțelege că nu „putem răs- - 
punde decât Brintr'uu un. „Zâmbet, lăsând. pe acești doi 

* - Di i 
Pa
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mari strategi şi facticieni moderni d. Tocilescu şi d... 

Haşdeu, iunul ca să-i facă pe bieţii Olteni să alerge 

_pe la Marea-Neasră deşi o altă armată trece pe lânsă 

- frontiera lor, celălalt să-i facă -să treacă de două ori 

munţii Carpaţi şi să se lupte cu Unsurii numai pen- | 
tru ca să evite trecerea Oltului în mergerea lor spre. 
Muscel!" - 

“Să venim la a doua- formă sub câre se înfăţişează 
„reaua credinţă“ la aceşti” istorici, „adică la” negarea 
fățişă a lucrului. 

D. V. A. Urechia! publicând un studiu” asupra lui 
Miron Costin în „Revista Contimporană” fusese prins 
între alte multe şi cu sreşeala-de a fi citat „pe Amian 
Marcelin relativ la Atila“. D-sa în loc să o recu- 
"'noâscă, se silește a o înlătura declarând: „că semnul 

ce îndreaptă pe cititor. la Amian Marcelin, semn pus. 
„lânsă cuvântul Atila, nu. se raportă la Atila ci la 
„Huni în Senere“. -- 

- Iată-l dar scăpat pentru “moment din încurcătură, 

D.' Maiorescu de-a doua oară i-a nimicit şi această 
curioasă susținere, aşa încât oamenii cu bun simț au. 
râs de acest curios şi nou mod de a face citaţii. ce 
zicea d. Ureche că are, dar la oarecare râs 'desisur 
se aştepta şi- d-sa şi s'ar- fi mulțumit să :rămână nu- 

mai cu atât. Nenorocirea d-sale fu că ne căzu din în- 
'tâmplare în mână o conferință de-a d-sale, ținută la 

"1869 şi întitulată: „Dacă faptele naţionale înainfe -de 
1610 sunt. numai instincfive sau de conștiință şi ra- 
-fionale“.” Acolo 'cifim următoarele: 
Și mai apoi pe sălbatecul Atila, nu Papa Romei L-a 

" dezarmat, ci. influența. morală ce primise deja în 
Dacia, în mijlocul mai cult al Românilor. Citiţi. în
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„Amian Marcelin, descrierea curţii. lui Atila, vedeți 

poeţi Romani cântând la 'masa lui cântare cum zice 

Cronicarul. „cu nume bun şi cu laudă domnilor buni“, 

studiați după descrierile - istoricului până la cele de 

pe urmă: obiecte ce înconjurau pe Atila, efec.” a 

- + Ce va mai-zice şi la aceasta d. Urechia? Nici aici 

Amian Marcelin nu vorbeşte de Atila, tot de „Huni 

în genere“ esfe vorba? sau poate iarăși o sreşeală de 

tipar? . - - 

1 

“- Să se observe în treacăt că pe Atila influența MO- 

rală a. Românilor din Dacia îl dezarmează dinaintea 

“ Romeit.. ii 
"Ne întoarcem iarăși la d-nii Tocilescu şi Haşdeu. 

_ Autorul „istoriei crifice“ ne aduce următoarea frază 

dinfrun document 'cu totul civil din Transilvania 

din 1251: A E i 

A temporibus jam guibus” ipsa. terra Blacorum terra: 

- Din această frază ne scosese că: Românii și anume 

Severinenii sub Basarabi cucerise-Făgsăraşul -la 1170— 

1180 (1)“ Noi îi răspunsesem că mai la urmă chiar 

admițând să prefacă pe Bulgari în Români, nu înfe- 

lesem. de unde scoafe anume pe Olteni şi din aceştia 

“anume pe Basârabi, numai din aceasfă frază? 

"- Tată ce.răspunde d. Tocilescu la acestea: 

„D. Haşdeu nu deduce numai din documentul men- 

"Bulgarorum extitisse fertur.. - 

fionat” (actul amintit mai sus) nici „că acei Români . 

erau dela Severin“, nici că „anume era familia Basa- 

rabilor. cu ostașii săi“. Autorul istoriei critice prin - 

grămădirea „de probe peste probe“ “a arătat că cu- 

pântul Bulgari din document înseamnă Români. 
p-
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Apoi continuă categoric: 

„Că erau dela Sa 2vorin, că ei caprinsâseră Făgăra- 
" „tașul sub conducarea unui: Basarab” — „ acastaa d, 

“ Haşdeu le: desleaşă prin alte argumente, iar.nu prin- - 
:4cun nenorocit „se -zice” din acel .act 2 după cum. îi 
complace a crede d. Panu. - 
“Iată-ne dar iarăşi falşiticatori. Să reproducem, cinci 

- pasaje clare ca lumina zilei pentru a se vede ea până | „unde curajul făsăduirii poate merge .- la aceşti istorici: - 
“La pas. 40 din Istoria critică citim: Did a - 

"Actul dela 1231 ne-a demonstrat mai Sus în modul 
„cel mai irecuzabil „că.cza dintâi. stabilire a Români- lor: dala Severin: în Făgăraș s2 întâmplase p2 la -2170—1180, D ae a 

La pag. 4: E n NE a: 

> 

Importantissiina diplomă din. “1231 „ne-a probat în modul cel mai decisiv“ cum că Românii dela Severin | _ Stăpâneau regiunea Olteană (din Cransilvania) încă - „de pe-la 1170. De 
" La pas. 4: - . | 
- Actul Maghiar din 1253, analizat în. paragraful ș pre- cedent no înz 2stras2 cu anul 1170 ca dat ul aproximativ: al stabilirii. dominaţiei Basarabilor. în , fara Fă ăgăta- șului“. Aa Să 
La pas. 19: Se | Pe la 1170—1180 îi.  vadain fa: pe Basarabi) începân- duşi, carizra prin supunered „ducatului Fă ăgărășan. 
Este: un. fapt pe care-l! „demonstrează. cu o autoti- : Zate supremă ă“ diplomă naghiară din „2232; ate. ete. 

Ss . -. ” LR
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“La pas: 118: 

„La finele . sacoluleri. al VII. l0a,. precum damonistea=. 
-răm în paragraful precedent prin diploma maghiară 

dela 1231, etc., etc. “ 

Şi această demonstrare- a cuprihderii “Făsărașului 
de către“ Olteni sub Basarabi“ „> d-l. Haşdeu ne spune: 

că o scoate „din actul dela 1251, nu oricum ar fi, dar 

In modul cel mai deciziv.. a 
“In modul cel mai-irecuzabil. EX | 
Cu. o autoritate supremă.  , .-- 

“Să reproducem iarăși. cuvintele d-lui Tocilescu în 
„contra noastră: 7 - 

Că erau dela Severin, că ei. „cuprinseră Făgărașul 
“sub condamnarea unui Basarab — acestea d-l Haşdeu 
"le. deslzagă prin. alte argumente, iar nu prin actul _ 

dela 12511 a] | o a 

: Ce să:mai zicam de această fățişă înfruntare? , În 

- cazul” do. față desigur tăcerea poate să fi2, mai semni- 
ficativă pentru acast domn. Și să nu se “creadă că 

:comifându-se asamanza jalşităţi,. cel puţin păzesc un. 

ton măi  circumspect, mai înfelopt, gândindu-se la 

_enormitatea faptului. Nu, dimpotrivă, atunci insultă 
mai tare şi. fac vuet mai mult, In cazul de sus pe. 
când. avea" curajul. de” a nega! "lucruri atât de evi- 
dente, nu înceta a' ne arunca porbe ca acestea şi mai 

grele chiar precum:  . i 

D. Panu se mărginește . a 1 răsfoi două, trei pagini. 

D. Panu se: leagă copilăreşte de un se zice dintr'un 

document, ate, etc, Da a
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" Dar să mergem mai departe și să vedem cate sunt 
acele alte: argumente pentru dovedirea „că pe la 1170 

„ Severinenii sub Basarabi cuprind Făgărașul”. . 
D. Tocilescu ne trimite la pas. 60—65; 66—67, zicân- 

du-ne că 'acolo -este demonstrat acest eveniment. . 
Am recifit pentru nenorocirea: d-lor: Tocilescu. şi 

Haşdeu iarăşi acele pagini, în inferesul de a se putea 
înfunda odătă această fabrică de subterfugii și falşi- | 
tăfi, rusăm pe cetitori să le citească şi d-lor ca să 

". se-convingă dacă în acele pasini e în discuţie ches-- 
tiunea - Făgăraşului sau dacă ar putea măcar să-şi 

„facă o-idee despre ea, necum să vadă vreo încercare. 
măcar de demonstraţie. Căci ce vedem acolo? Sa 
-: La pas. 60—65 şi 66 este vorba de numirea Munte- 
"iei de „Basarabia“ probată cu deosebite izvoare din 

care cel mai vechi e dela 1259. : . - | 
La pas. 327 se vorbeşte iarăşi cam de acest subiect 

arătându-ni-se un Basarab-'pe la anul 1249. 
+ “ Dar acestea ce au a face cu obiectul discuţiei?. . 

Când pune d; Hașdeu cucerirea Făsăraşului? — la 
1170—1180 ne răspunde. De cine se face ea? — De 
Severineni sub "conducerea . Basarabilor. Cum pro- 
bează d-sa aceasta? . e 

Prin aceea că exista pe la 1249 familia Basarabilori 
De altădată curiozitatea este tot atât de mare. D-sa 

trebue să probeze că la 1170 Severinenii şi nu alții, 
Basarabii iar nu alții, cuceresc Făsăraşul; cu alte cu- 
vinfe „pe Severineni şi Basarabi să-i pună în directă 
lesătură documentară cu evenimentul dela 1170“. In 
loc de aceasta d-sa ne arată trăind pe Basarabi pe la



"a. PANU a 379 

jumătatea veacului al 15-lea şi conchide la cucerirea 

Făgăraşului cu un veac.-mai înainte. 

Apoi dacă simpla existenţă a. unei familii într? un. 

veac oarecare se poate aduce la probă pentru cuce- 

rirea unei fări de acea familie cu un veac mai înainte, 

ne mirăm cum d. „Haşdeu nu s'a folosit mai mult de 

“această. feorie şi s'a mulțumit numai cu -Făsărașul. | 

Puteau să cucerească. şi popoarele europene .toafe | 

' Basarabii: d-sale, de vreme ce prin veacul - -al 13-lea 

existau şi unii şi ceilalți şi de vreme ce alte condiții 

nu: se mai cert: 

- Oricum ar întoarce lucrurile, acești domni ar trebui 

să vadă că nu mai merge cu falșificări, cu neşări, fri- 

miteri la alte izvoare şi că toate: înforsăturile se pot. 

înfunda îndată ce sub ele nu se află adevărul. - 

Intr'un număr din Columna lui Craian, d-l Haşdeu 

„sub pseudonimul de “Abraham Albuzzi (d-sa nu-şi 

uită meseria dela Aghiuţă), răspunde la câteva puncte 

ale. criticii noastre. . _ 

Pentru a se vedea 'câtă onestitate domneşte în acel 

- răspuns, să introducem. pe cififor. în chestiune. 

D. Hașdeu după ce tratase în cele 'dintâi pagini în- 

"trebarea: „Când Munfenia s'a înfins până la_marea- - 

neagră?“ sfârșea. cu “următoarele cuvinfe: 

“ Prin ucmare âpoca! cuceririi muntene pe malul Mol- 

” “dovenesc al 'Danubiului. până la Macea-neagră ptre- 

bue căutată între 1270-1355... a 

Ne -vom încerca a o face „mai la vale“ .. 

Noi începuserăm să săsim locul unde e tratată „mai 

la vale“ această chestiune. Găsisem. pasaje în care era 

vorba de întinderea - “Munteniei până la Mare ca în-
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„tâmplată pur şi simplu pe la. anul 1270 fără să fie- 
„nici o vorbă :de intermediarul său'-1555, dar. înaintea . 
„acestei determinări -de an, nici chiar în urmă nu săsi- 
sem nici un loc în carte, de unde:să putem vedea pre-. 

” cizarea acestui an. rezultând 'din cerestarea spațiului, 
“intermediar 1270—1355, așa. cum pasajul -de mai. sus 
făsădueşte:. - Da aa 

Astfel dar, văzând că d. Haşdeu. precizează. acest eveniment ca întâmplat pe la 1970, fără însă să se fi 
finut de făsăduință. și să-l fi. căutat mai la vale între: 

-spaţiul de 1270-—1355, noi ne-am întrebat afunci pen- 
fruce dar cu câteva file înainte pusese cuvintele deja 
citate: „că epoca înfinderii Munteniei până la Marea- . 
neagră: - Pc a 

(rebue căutată între 1270—1355, 
„ne vom încerca a o face mai la-vale, > | Ra N = SID IE „Pentru “a nu -se fine de ele? Răspunsul la această . 
întrebare ne lămuri “toată .neconsecința. D. - Haşdeu 

" avusese nevoe-în combinaţiile sale istorice ca întin- derea Muntenilor până la: marea-neasră să se facă pe la. 1270. In. încercarea de a da o_umbră de de- 
monstraţie acestei idei izbutise a împinse vechimea 
acestei: stăpâniri numai. până la 1355. Dar  d-sa avea - „nevoe de anul. 1270.“ Atunci planul e. şi. făcut. : Pune deocamdată chestiunea ca întâmplată între 1270—1355 

=> 

şi făsădueşte deocamdată că:are: să caufe data pre- cisă în acest spațiu intermediar; cum! scapă însă, nici . nu. se. mai: sândeşte la făsăduință,: şterse anul 1355 “până la care mersese cu demonstraţia şi. care singur avea oarecare | valoare, şi : păstrează pe cel de care”. -. „Nici nu fusese vorba, dar care îi trebuia, pe cel de 1270. -. 
. . . . , 7 

* PR
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Dovadă, iată un pasaj nu mai departe decât 19 
file după cele făsăduite şi neîmplinite. - ” 

“Pe la 1270: Severinul şi Făgăraşul se” mai măresc . . 

prin. restul Munteniei prin tot „malul nordic al Da-. 
nubiului până la Ghilia“ pi - 

" Argumentaţia: prin care ajunsesem deci la această 

concluzie este, credem, cât se poate de risuroasă. Căci 
"dacă d. Haşdeu la pas. 8 ne spune că epoca acelei 
„ cuceriri trebue - căutată între. anul 1970—1355, după 

- care procedura” „mai presus de orice controversă“ 

la pas. 27. ne-spune că evenimentul 's'a. întâmplat i 

_curaf pe la 1270, fără ca în cursul acelor 19 file -ce' 

despart aceste două: afirmații “deosebite, să fie vre-un 

locșor unde 'să fie măcar vorba de această! chestiune, 

cu atât mai puțin de o nouă desvoltare a ei? 

DD. Haşdeu” văzându-se prins și în acesf caz ca în 

altele; multe, în : loc: să” recunoască aceasta, sau cel - 

puţin să facă, mai are curajul: să ne răspundă şi să - 

voiască a se îndreptăţi cu următoarele” cuvinfe: 

In promisiunea d-lui Haşdeu de a vorbi „mai la: 

“vale“ este chestiunea, anume Chilia cea -mai antică şi 

cea mai 'celebră utbă- Danubiană a României. Istoria 

-Urbilor: „Danubiene“ indicată chiar pe titlu intră după 

planul d-lui. Haşdeu în vol. al II- lea. _ 

De. ce dar d. Panu și-a dat în deșert atâta Dătae 

de cap pentru a descoperi în volumul I. pe „mai la 

vale“ al d-lui Haşdeu peste . care nu e chip să dea 

decât în vol. al. Ilea? .. e 

Şi fericit. că a săsit acest subterfuşiui, „merge mai. 

departe cu fruntea senină pe calea nemuririi literare,
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-- având la dreapta pe d. Tocilescu şi la stânga pe d. 
Teodorescu. - e Mă - ia 

Dar am spus că este destul să cadă cineva într'o 
„asemenea poziție şi confrazicerile şi nonsensurile îl 
„urmează dela. sine, orice silință pe calea nesincerității 
ar face să iasă, | a 

- D.. Hașdeu crede că a scăpat din încurcătură, spu- 
nându-ne că precizarea epocii intermediare 1270—1355 . 
tăsăduite prin cuvintele „mai la vale“ are să o facă 
în vol. al Il-lea? Dar dacă aceasta are de sând să 

-0 facă în acel volum pentru ce dar.o face la pas. 27. 
“din volumul întâi? e 
i Pe la 1270 Severinul şi Făgăraşul se mai măresc 
prin vestul Munteniei şi prin tot malul nordic al Da- 
nubiului până la Chilia, N a 
- Aşa cere laborioasă „analiză critică“ ca întâi să se „pună arbitrar în vol. L. un fapt; să se lese cu cele- 
lalte evenimente; să reazeme pe el celelalte cercetări 
ulterioare și tocmai în volumul al II-lea, autorul să se încerce a-l demonstra? Ai 

Dar să lăsăm și această contrazicere; își închipuie însă d. Haşdeu că va săsi măcar un copil. - 
Care să creadă că „un mai la. vale“ pus la începutul - unui volum aproape de 339 pas: se reportează la cine 

ştie a câta pasină din al: doilea volum ce are să "urmeze? | Da - 
Ia să vedem acest uriaș ;mai la vale“ care “ca. şi Satan din Paradisul Pierdut înoată în prăpăstiile Js- foriei critice sărind cel puţin câte vreo 539 de pagini, 

oare nu cumva esfe şi el o măreață închipuire a 
- d-lui Haşdeu? Cititorii au văzut deja istoria, confun-
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dându-se la aceşti autori cu poezia; şi apoi e de dis- 

perat când se sândește. cineva că d. Haşdeu în ope- 

rele sale de mai puțin de 559 pagini nu poate între- 

buinfa cuvintele „mai la vale“ spațiul fiind îngust pen- 

tru îndepărtatul lui înţeles. . 

Pentru. aceasta să luăm Isforia critică în mână şi 

să. căutăm dacă vreodată cuvintele „mai la vale“ au 

în Sura d-sale o întrebuințare” aşa de contrară înţele- . 

sului de apropiere pe care îl are în auzul celorlalți 

oameni. E , NE 

“La pag. 95 citim uimitoarele: | 

Cu puţin mai la vale s2 va adăoga o puternică probă 

Deşi înaintea cuvintelor „mai. la vale“ se află „pu- 

| țin“ să vedem cât de departe este obiectul . de care 

e vorba. Marca Muşăteştilor la care se raportează este - 

pomenifă abia. peste o filă. Cum se vede „puţin“ 

aici echivalează .cu vreo 358. de pasini faţă cu cele 

539 a' lui „mai la vale“. 

Mânăsticea. Zismana. cu toate. ale sale ființoază cel 

mult de pe la 1372, adică de pe la începutul domniei 

adevăratului Radu-Negru; mânăstirea Vodiță ceva mai 

veche ' datează - dela începutul domniei lui Vladislav 

: Basarab, ambele se datoresc mai cu seamă, precum 

ne vom asigura mai la vale, stăruinfelor fericitului 

“N icodem... 

„Un or lest crezător, prin urmare admirator 

ai d-lui Haşdeu, după ce ar cunoaște explicaţia dată 

lui „mai la.vale“, ajungând. cu cifirea vol. I până aici 

şi voind să afle mai desrabă cele relatate de mânăsti- - 

zile 'Zismana și Vodița, desigur ar. azvârli acest volum
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deoparte: şi ar începe a răsfoi prin volumul al II-lea 
(dacă ar fi. eșit) unde „mai. la vale“. îl trimite. Noi 
însă trecând prin șase pagini dăm peste ceeace auforul 

_voia să spună. Iată-l dar pe „mai la vale“ căzut mult. 

- Moldovenii ei însuși, niciodată nu-și numeau fara: 
“ Bogdania pe când Muntenii „din contra, precum- vom 
vedea mai la vale, nu tespingeau numele de Basarabia... 
Să nu se potrivească cineva autorului. ca.să umble: 

horhăind prin volumul -al II-lea după. acest fapt, ci 
„__Ssă întoarcă încetişor trei pasini şi va săsi ce voeşte. - 

La pas. 4: i o 
„Dar 'acea: minunată - bunătate nu împiedecă . nicide- 
cum pe d. Papiu a primi cu acezaşi-graţiozitate la Că- 
minul Istoriei alta cinci supoziții dintre care numai 
una, precum vom arăta mai la vale nu este cu mult 
mai pe jos de orice critică, i E 

Aici „mai la. vale nu numai că-nu se îndreaptă la 
volumul: al II-lea, dar printr'o neasră însratitudine 
din partea d-lui Hașdeu îl vedem într'o sfare nzcu- 
noscufă „înţelesul lui neputând a se întinde mai mult - de o filăr e 

". Pasajul în care: el fisurează este o luare în râsa 
d-lui Papiu: Autorul nici-nu se sândea scriind cu- 

„vintele „mai la vale“ că şi alții -au să-l ia pe d-lui cu. - dânsele „la vale“. Incă: ceva.. Numai d-lui Haşdeu nu 
i se poate imputa sobrietate, d-sa nu se uită la car- 
neală şi hârfie când are de spus „ceva, mai ales când. lungimea ei este din acele ptincte de vedere chiar fa- 
vorabilă; pentru. aceasta orice chestiune care nu are
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- de sând s'o trateze îndată; atinsând-o î în treacăt spune 

foarte lămurit „nu.numai volumul, dar chiar şi în ce 

anume parasraf sau carfe are s'o' trateze“; dacă ar fi 

fost şi această chestiune în “asemenea categorie, de- 

'sisur d-sa nu ar fi lipsit să facă şi cu dânsa tot'ast-” 

fel. Iată câteva exemple: La pas 68. vorbind despre 

familia Basarabilor. : | 

In partea a II-a a scrierii "de față noi vom desfășura 

pe larg primordiala origine și 'secolarele, etc., etc. : 

"La pas. 104: 

“În paragraful uemător noi vom , vorbi despre 1 mermo- 

rabila anticitate, etc. -. ..-. Lu | 

La pas. 114: a , e 

'“In cartea a' II-a desfășurând pe larg i istoria czitică 

_a tuturor domnilor, ete... 

D-sa nu “uită a specifica lămurit când ne tăgtidueşte 

a vorbi în. viitor despre „Urbele, României“, care este 

cazul de față. La pas. 91. , 

| In paraşratul 5 vorbind despre începutul Stverinu- 

lui, noi vom iai înmulți: exemplele, « ete, : 

"La pas. 142: a Ă Da | 

 Rezervăm pentru paragraful 6 documentel ; înunici- 

pale “ale Câmpu-Lungului, etc. .: | 

Ne: rămâne acum încă un sinsur lucru de ficut; să-i 

dovedim d-lui Haşdeu că „nu-și “cunoaşte sinsur car- 

tea“ 'şi că atât acum- cât şi în viitor, înainte de a a- 

firma . că. este sau nu esfe. ceva în Istoria critică să 

binevoiască a'ne consulfa pe noi şi noi îi vom 'face 

asemenea îndatorire, deşi suntem mâhniți în. suflet. 

că d-lui « e: supărat foc pe noi. lată cum: 
, 

7 25
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„ La pag. 120 din a doua fascicolă a vol. I, autorul 
rapozrtându-se la -pasajul dela pas. 27 (fără să mai 
fie vorba de-cel cu pricina dela pas. 8) ne spune: 
„În paragraful precedent definind epocile succesive 

„formațiunii teritoriului. Muntean, noi am - conclus că 
deabia pe la 1270 după totala eclipsă a republicii 

"Bârladului și Basarabii ajunsese până la gurile . Du- 
nării'şi talazurile mării. >. e 

Apoi adăosă: E Sa 
Fi bine ni se prezintă aici ocazia de a confirma acea 

concluzie, rezumând-o şi completând-o. o 
„Avem dar să vedem această chesfiune. „luând forma 
sa' definitivă“ şi aceasta nu în vol. II, cum ne spune 

„Printr'un expedient momentan d. Haşdeu, ci tot în 
„acest volum“. „Forma. sa definitivă, confirmată, re- 
zumată și completată“ este |. a 

„ Dela 1210 până 'la '1270—1280 se execută cu. încetul 
lățirea Basarabilor în direcţia Chiliei.- 
„Dacă “chestiunea este sfârşită, dacă concluzia e for-: 
„mulată," dacă spaţiul dintre -1970—1355 este determi-. 
“nat „arbitrar în volumul întâi“, ce. mai caută „mai la 
vale“ a autorului în volumul alll-lea? . - 
„- Cum: rămâne cu acest „trei sute file săritor mai la 
vale“? - Sa e 
Inţelegem . ca d.: Haşdeu -să nu-şi "cunoască ' ne- 

murifoarea sa operă pe care a scris-o şi o. scrie. cu 
articole de jurnal, fără..nici o legătură, fiind ecou 
credincios a tot ce auzea şi aude în. cursul zilei, ră- 
gănindu-se din pagină în pagină şi din coală în coală 
la întâmplare, cum -ne. spune d-sa însuşi, crezând că: 
aceasta-i e de laudă; spunând într'o pasină ceva pen- 
tru ca să se contrazică în cealaltă, luând pe toată lu- 

+
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“mea de martori până şi pe credinciosul. d. Tocilescu. 
Dar nu înţelegem că după ce ise arafă toate acestea, 

să mai.aibe curajul: de a le susţine alergând la tot 

felul. de. mijloace ce-l compromit şi mai tare. | 

In numărul trecut al acestei reviste, am văzut cum . 

- -reaua credinţă a acestor autori se înfăţişează publica 

lui sub deosebite forme. . 

Ce vom zice. însă când pe această cale foarte ono-.. 

rabilă îl vom vedea pe şeful. acesfei, şcoli făcând cel : 

din urmă pas... şi ne mai ştiind.cum să: ne doboare, 

să începem a întoarce cu fotul frazele noastre,:a ne 

atribui lucruri ce nu :am zis deloc asupra căror.cu- 

vinte închipuite şi atribuite nouă să arunce invective - 

ca şi cum ar fi propriile noastre vorbe. Şi. această . 

falşificare să o exprime. cu îndrăzneală, împrumutată 

a unui om de onoare.şi în limbajul neîmprumut: dela 

nimeni... lată despre ce voim să vorbim. - . 

Sfârşind: în apărarea d-sale cu explicația cuvântu- 

lui „mai la vale“ d. Haşdeu voeşte să facă! „spirit pe 

socoteala. noastră“ , lucru foarte: permis oricui, numai 

dacă poate. Spre. acest sfârşit d-sa urmează astfel: 

Să fie adevărat că d. Panu, după cum pretinde, 

citeşte măcar matatialmente volumul I, întreg. din o- 

pera d-lui Haşdeu? i 

„Acel volum, după întâia ediţie cuptinde 330 pagini; 

ai bine,.noi avem. propiia „mărturie a d-lui Panu. că 

nu ăjunsese cu lectura nici până la pagina 129". 

In adevăr,. la pag. 27 a '„„Convorbirilor” din 1873 

;“d-sa acuză în notă pe “d. Haşdeu ca în „Istoria cri- 

-tică“ nu s'au ținut în privința documentului făgărăşan . 

din. 1231, de! „explicaţia foarte rafionabilă pe care au
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fost dat-o. mai înainte de 1864. în Arhiva. Istorică 
„unde-l pune în legătură cu un : document din 1192 
dela împăratul Româno-Bulgare Ioan Căliman Asan“, 

"D. Panu nar fi recurs la. acea exp! licafie „rațio-. 
nabilă“. dacă: cetea „ucmătorul pasaj dela” pag. 129 
din „Istoria critică“ unde: d.. Haşdeu zice așa: 

Apoi d-sa istoriseşte. cum la acea pasină. corectase 
"eroarea strecuiată în ArAiva Istorică, documentul dela. 
Caliman Asan nefiind din Po ci: din anul 1243, 

Urmează dar că: ap 
T "Unde d. Haşdeu : comisese în realitate o. eroare, 
numai acolo. pătrunzătorul spirit al d-lui Panu şă- 
seşte „nexplicaţia foarte rafionabilă“. 

II. Fără cale se laudă d. Pânu de a cunoaşte „cat: 
„fea întreagă“ a d-lui Hașdeu, căci n'a citit-o nici - 
până la pas. 129 „unde ar. fi văzut rectificată acea - 
„explicaţie foarte rafionabilă“. 

A lua noi sreşelile d-lui - Hașdeu âzept „dueruri 
foarte 'raționabile“ esfe tot ce poafe fi mai comic. 
In adevăr, cineva nu poafe să ia astfel chiar teoriile 
acele de care e convins autorul! cu toată bunăvoinfa . 
“posibilă ce ar pune,:cu atât mai. pufin pe acele care 

"> trebue să fie Srozav de rătăcite 'de vreme! ce însuși ' 
autorul înti'un târziu ajunse să le fecunoască: Dacă 
faptul pomenit în. citaia de mai sus ar fi adevărat, 
afunci poziția noastră nu âm putea-o compara decât 
cu a unui sinsur om: cu a. nenorocitului d. Tocilescu ! 

„când susfinând pe 'd. Haşdeu! în chestiunea Amlaşu- 
lui, "autorul Istoriei. critică cel dintâi  îşi- schimbase 
părerea şi când apărându-l i îi chestiunea graniței Mol-
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dovei,: tot ai Haşdeu, ștersese. din a doua: ediţie cu- 
vinfele pe care se rezemase - apărătorul săut 

Dar.să: vedem „dacă aceasta nu-i aici o mistificaţie 
de a d-lui Hașdeu? Să.nu uităm că-mofivul pe care! 

îşi brodează toată ironia în contra noastră . este ur. 

mătorul: a - 

“Cum că noi am găsit „foarte. raționabilăte 3 în Achiva 
_Istorica. punerea în lesătură a âctului din 1231 „cu. 

un document, care mai pe urmă 'a fost dovedit de 
greşit. 

Lucrul stă astfel: 

- Relafiv la următoarea frază din: actul dela 1931: :. 
a temporibus jam guibus. ipsa terta Vlaccorum terra 
 Bulgarorum extitisse forturi, 

în -care cuvântul Bulgari e tradus în. Istoria critică 
prin Români dela Severin, noi adiogisenv urmăfoa- 

5 rea nofă: ME 

O dovadă că explicarea actului. dela 1231 este 'mai 
mult făcută, având în vedere nenorocita expediție a. 

- Severinenilor pein Cransilvania se vede din aceea . 
căd. Haşdeu, publicând actul acesta în Arhiva Istorică 
dela: 1864, credea cu foful: alfmintrelea; Bulgarii din . 
-document încă nu erau Români ci;tot Bulgari, expe- 
diția: asupra Făgăraşului nu se face de. Severineni sub 

- Basarabi şi de Bulgari sub 'Asani. Ce e drept, deose- 
Birea nu e mate, în curs de vreo nouă ani au. avut 
aceşti: Bulgari timpul să se românizeze mai ales fiind 

.. conduși de. Asani care sunt. din aceeaşi tulpină ca şi 

" Basarabii, Iată cum rezuina atunci d. Hașdeu actul 
“dela 1231 „Gall fiul lui Wydh de Bordh; după ce a 

cumpărat "satul „Boia dela Românul: Buta, fiul lui
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Stoia, îl revinde lui Crul „fiul lui Horn, a căruia stră- 
moşi au fost stăpânit acel sat mai „înainte de lăţirea 
dominaţiunii Bulgarilor“. Apoi la vestita frază de când. 
se zice că au venit Bulgarii în ţara Românilor din care 

“scoate acum O lume întreagă de armate, cuceriri, Basa- 
rabi, etc. ce e drept prin. cea mai riguroasă analiză, 

atunci se mulfimise a pune un semn de întrebare şi 

o notă explicativă care -pentru înțelegerea acelei fraze 
te trimetea la un' document dela împăratul Româno- 

- Bulgar Ioan. Caliman Asan în care se intitula „auto- 
crat al Cârnovei şi al Universului, al Bulgarilor, al Gre- 

“cilor,. peste Moldo-Valachia' şi „fara ungurească, al 
Budei şi până la Viena. „Afară de dominaţia Bulgarilor. 

„explicația curat pe tărâmul civil „ce i-o dădea atunci 

acestui act era foarte 'raționabilă“. . 

Afară de: dominaţia - Bulgatilor, adică lăsând deo- 
parte atât Bulgarii pomeniți în document ca cuprin- 
zători, „cât şi. îndreptarea la documentul lui Caliman 
Asan care document explica oarecum când s'a făcut. 
lăfirea dominaţiei Bulsare“. . . - i 

„Explicația curat pe tărâmul civil ce. î-0 dădea a- 
tunci acestui act. era foarte rafionabilă. Adică trecerea 
satului Boia dela un stăpân la altul, fiind privită ca 
un simplu. act civil între două persoane fără nici un 
caracter polific, (precum î-l dă în. Istoria Critică) ni . 

se pare foarte raţionabil. Mai adineaori „mai la vale“ 
" însemna „foarte departe“ acum „afară“ înseamnă tot 
în limbajul d-lui Haşdeu „înainte“, căci focmai acest 

cuvânt care ar fi trebuit să-l facă a vedea că docu- 
mentul lui Asan este. cu fotul 'necuprins în aprecierea 
moasfră, focmai acel cuvânt, Zic, : da făcut să-l cu- 
"prindă şi pe dânsul.
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Cum şi-a permis d-l Haşdeu întrun mod foarte ne- 
cuviincios ca să falşifice' textul cel mai pozitiv, numai . 
ca să poată face spirit! pe socoteala noastră? 
„Lăsăm pe cefitor să'şi facă reflecțiile sale şi să 

“califice pe acest autor cum ar. săsi mai cu cale: : 
„Să mai vorbim -oare de chestiunea „Amlașului“ în 
care după ce noi îl corecfasem, de toate rătăcirile, d-l.- 

" Haşdeu vine cu: curajul d-sale obişnuit şi declară că 
„d-sa sinsur“ a revenit asupra chestiunii? să nai re- 

_levăm rolul ce joacă d-l Tocilescu în toate acesfea, 
când bunăoară ne acuză * cum. de am făcut critică. şi 

nu am aştepfat ca d. Hașdeu să revină sinsur asupra 
„_ sreşelelor săle? Credem deajuns cele ce le-am re- 

levat şi sfârşim. această parte a. studiului nostru. 

7. - po. Ea r
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Incheere' 

„Școala - d-lui Haşdeu se. deosebeşte de: cea veche 
„Prin aceea că ea afișează principiile şi se slujește 
„de metoda ştiinţifică, Chipul-cum se slujeşte. de ele, 
„spiritul ce o însutlețeşte şi rezultatele la care ajunse, * 
„sunt în. punctele lor. esenţiale aceleași la care am - 
„văzut ajungând şi“ pe ceilalți, începând dela. Petru 
„Maior, pe ocale însă mai puţin complicată, şi unde - 

"„neadevărul se putea observa mai uşor“. 
Cei dintâi credeau că istorisirea unui fapt este de- 

ajuns, fără ca să mai fie nevoie de demonsfrare.! Cei- 
lalţi puneau foată însemnătatea în faptul material și 
neslijau metoda,. aceștia din urmă pun toată î însemnă- 
'fatea: în metodă, neslijând. faptul. Unii credeau că 
senfimentul nafional poate să țină locul adevărului : 

_într'o - cercetare, alţii cred. că  susfinut cu.. erudiție 
“poate să fină acel loc. 

Privită din. amândouă "aceste puncte : de vedere, îs-' 
"foria noastră nu poate nici înfr'un caz, nici în altul 
să înainteze în adevăr şi exactitate. O „schimbare de 
mefodă aplicată cu toată risoarea cerută * “de ştiinţă, 
vrând nevrând îl duce pe cineva la rezultate. noui, 
„dar pentru a putea fi aplicată risuros se cere ca acel 
cineva să aibă spiritul neafârnat şi să nu fie! însufleţit 
de: nici o idee! preconcepufă. Dimpotrivă îndată ce 
acelaş spirit vechi îl însuflețește, atunci în aplicarea 
metodei noui, el pe nesimţite o abate dela lasile ei 

„cele. adevărate, o modifică î în cale, o întocmește casă . 
zic aşa. după chipul şi asemănător “spiritului său, în-
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Tănfuit 4 în vechiul sistem. de idei. Pentru ca o metodă. 
nouă să „aducă rezultate adevărate, trebue ca și spi- 
ritul. ce o însuflețeşte să fie cu.totul. nou. „Erudiţia 
pune: numai în evidenţă. adevărul, dar niciodată nu 

poate să-i ţină locul“. Exemplele sunt foarte nume- 
-roase: încă de prin cele dinfâi veacuri a erei creştine 
se. înrădăcinase ideea . că Originea tuturor limbilor 

este limba. ebraică, | - 

" Când se începe: mișcarea filologică în veacul al 
16-lea, învățații luând: această credință ca un adevăr 
nestrămufaf;- se puseră: cu ardoare ca să o dove- 

“ dească, „Nu-şi poate cineva închipui, zice Max Mul- - 
„ler 1) câtă ştiinţă şi talent s'au cheltuit cu această ches- 
„tiune în veacul al 17-lea şi al 18-lea şi toate acestea 
„chiar în zadar. Noi nu putem săsi- poate nimic ana- 
„los decât construcțiile şi: calculele obositoare a ve- 
„chilor asfronmi ce, trebuiau să dea seama de miscă- 

rile . corpurilor . cereşfi, . presupunând necontenit că 

„pământul stătea imobil în centrul sistemului nostru 

„planetar“. | | 

Pentru ce dar toată . erudiţia lor este zadarnică? 

“ Pentru că -direcția “spiritului lor - nu-i "desfăcută încă 

din prejudiciile” filozofico-religioase a veacului de mij- 

"loc, şi pentrucă numai. erudiția nu este, deajuns într'o 

cercetare. Erudiţia numai atunci poate. folosi, întrucât 

-te ajuţi de ea în sistemul de idei ce ai de dovedif, iar 

nu afară de el, având aerul mai mult de.o ilustraţie 

strălucitoare, “compușă din iluzii depărtate şi 'apro- 

pouri fericite. Ea numai atunci poate da rezultate mul-y 

țumifoare întrucât se îndreaptă « asupră unui - lucru po- 

  

1) Science da ianeaşă: Max Maer: pag. „151.050:
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| sibil în sine de dovedit | şi Antrucât ea poate să-şi dea 
_- seama şi explică cele mai mici obiecţii ce ar opune 
“mintea omenească. Şi pentru. ca să poată opune ase- 
menea obiecţiuni mintea omenească nu trebue să fie 
incalupată într'o metodă.  Inchipuiască-şi : cineva pe : 
d-l Hașdeu, ceeace acum ni se pare cam sreu, că liber -! 

de orice idei „preconcepute, ar fi fost însuflețit numai | 
de simpla cercefare a adevărului în Istoria Români- 

- lor. D-sa ar fi citit 'atunci foarte bine pe poetul irlan-. 
dez Snorre, Sturlason; vorbelor lui - de „mulțime de 
limbi,, de. pitici, de utiaşi şi de oameni negri“, le-ar 
fi dat însemnătatea istorică ce li. se cuvine şi nu i-ar 
fi, venit niciodată în minte că oamenii: negri sunt OL- 
fenii. Putea. să citească deasemenea Nibelungenlied ca 

„ pe orișicare poemă, dar: ne: măsulim a crede că afunci 
cel puţin fantezia poetică nu ar. fi luată drept docu- 
ment istoric, nici prin cuvântul de Arabia n'ar fi 
înţeles Oltenia. . 

Tot astfel dacă ar fi citit, în condiţii mai: bune, des- 
pre Nesri-Cumani, Negri-Unguri, Negri-Huni, efc. ar 

„_ÎĂ înţeles uşor, avem cel puţin încredințarea, că acele 
sunt nişte triburi venife din Asia cu asemenea denu- 
mire şi că la acele popoare epitetul de „ălb şi negru“ 

"îl vedem des. întrebuințat, asffel că în urma acestora 
Ss'ar fi ferit a crede că „Cumanii, Ungurii, Bulgarii, 
„toţi poartă epitetul lor de Nesri din cauza învecinării 

-„lor cu fara Bas-Arabilor“. Privirea simplă a acestor 
lucruri se înfunecă în mintea d-lui Haşdeu îndată ce: 
o idee mare îl. predomină: »Sloria Basarabilor: 'şi în- 
dată ce voeşte să o dovedească. mefodic“
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Aceste foafe şi altele care luate în parte nu au de- 

loc câracterul de dovadă, nici nu stau în nici o legă- 

tură, adunate dela apus şi dela răsărit, înşirate unele 

după altele, învelite într'o profuzie. de cuvinte, împo- 

__aobife 'cu' texte Slave, Scandinave, Unsureşti, etc. 

- compun o demonstraţie,. deşi probabilitățile cele 

mai .aventurafe“ sunt dafe drept „probe mai presus 

„de: orice controversă“. Dar. decând mai multe .fapte, . 

care luate în parte nu consțituie cel mâi mic indiciu, 

pot consfitui împreună o asemenea dovadă istorică? 

„Nişte 'probabilităţi nu fac niciodată o demonstraţie, | 

ele conlucrează numai ca fapte -lăturalnice şi secun- . 

dare pentru luminarea unei chestiuni, dar: razemul ei - 

trebue să stea întotdeauna pe un fapt sisur şi risuros 

dovedit. In. aceasfa se înşeală d-l Hașdeu și şcoala 

„sa, şi de aici decurge o parte a rătăcirilor. Cercefate 

mai de aproape afirmările lor 'nu pot. susfine cea mai 

elementară crifică; firul artificial care le leagă rupân- 

du-se dela sine, atunci uitându-se cineva la rezulta- . 

tele curioase la care finfește autorul să ajunsă, vede - 

. “ că ele nu au mai multă sreufate decât afirmările goale 
. 

a oricăreia din şcoala veche. Căci când d. Haşdeu 

tratează chestiunea împroprietăririi ţăranului sub Joan 

'Vodă, când ne spune că pentru a fi bun istoric trebue: 

să fii din partidul liberal, când Bulgarii, Tăfarii, Arabii 

se prefac în Români, precum Eliade ne dădea consfi- 

tuția lui Radu-Nesru dată în Câmpulung şi precum 

Şincai înţelegea pe Români sub Pecenaţi, Huni, Abro- 

_tiţi, esfe întrebarea întrucât rezultatele erudiţiei celui 

dintâi sunt mai serioase. decât afirmările celui de al . 

doilea? Intrucât câştisă adevărul, dacă în loc.de a 

spune un lucru simplu, îl înveleşti într'o haină străină 

,



396 E. LOVINESCU 

de firea lui şi într'o demonstrație de ocazie? Această 
urmare nu numai că nu e mai serioasă, dar aduce un 
rău foarte simţitor, anume „introduce moda erudiției î 
„deşarte, a explicării absurde. sub pretext. de analiză 
„critică, a schimbării textelor. sub cuvânt de aplica- 
'„rea , paleosrafiei, etc. ajunsând pe această: cale la 
„principiul că 'se poate susține orice curiozitate sau 
„ceva mai mult, numai să fie îmbrăcată în mantia eu 
„difiei“. Se părăseşte bunul simţ, şi 'dreapta judecată 
pentru a se arunca pe calea aventuroasă a descoperiri- 
“lor mari. Cercetările nu se mai fac pentru a. se. afla 
"adevărul, ele devin un fel 'de „tour de force“ prin. 
_care autorii voesce a-şi. arăta erudiţia şi fineţea -lor 
de a dovedi lucruri ce nu se pot dovedi şi în toată 
această silință sunt mai ocupați de d-lor inşii şi de 

„- Publicul ce asistă ca la un spectacol, decât de cerce- 
tările în sine a evenimentelor. - 

- “După cele de mai sus se naşte natural întrebarea: - 
„cum? Această: şcoală nouă-n'a adus nici un bine cu 
sine, n'a înaintat deloc “cunoşfinfele istorice, şi nu : - 
are nici o superioritate asupra celeilalte vechi? La 
aceasta răspundem că da. „Superioritatea acestei școli 
„asupra. celeilalte 'este întrucât e superioară o metodă 
„Ştiinţifică chiar aplicată greşit faţă cu o lipsă aproape 
„deplină. de orice spirit de investigaţie, de crifică şi 

- „de dovedirs pe cale: documentară“, 
Când. vre-unul din şcoala veche voeşte să. susțină 

„ceva, aceasta de multe ori:se reduce la o simplă afir- 
mare înfovărăşită de vre-un. argument pornit. din sen- 
timentul curat național, cel mult dacă din când în -



Ia ae PANU .: NE 397 
.. . ă - 7 

când: consultă câteva izvoare latinești ş şi numai : la o-. 
mare nevoe 1). Dar aceasta o face fără nici o metodă, - - 
pe apucate şi. concluziile ce se tras pot fi mai mult 
„particulare cazului, fără ca să se poată lesa cu altele 
„de aceeaşi nafură, La această şcoală sunt sfatornicite . 
"deja .un număr-de chestiuni ce trebuesc puse, fiin d 
în, acelaş timp 'sfatornicit și cam cum frebue să. se 
hotărască, Invârtindu-se/ înfr'un cerc anume. "deter- 
minat şi nefiind curioși: cel pufin de a eşi din el, fot 
ce nu intră în domeniul tradițional al şcolii este ne- 
cunoscut: sau este explicat după acele idei ereditare . | 
'moșfenife oarecum din tată în fiu, ca ceva nemișcat 
şi nemodificabil. .Cu. alte cuvinte prin. însăşi natura 
principiului şcolii, ea: esfe destinată . aproape la o 

- desăvârșită nemişcare. . .. E 
- Cu totul alfmintrelea este şcoala. n nouă şi când zicem - 

“ şcoala: nouă înțelegem pe .d-l: Haşdeu care-nu numai 
-cel dintâi a dat impulsul, dar-care este chiar imens - 
“superior. celorlalţi în toate privințele. - Această şcoală 

- îşi propune „a dovedi“ orice lucru şi pentru aceasta 
a se sluji de toate mijloacele întrebuințate în ştiinţa 

“modernă, filologia, paleosrafia, etc., efc. Desigur, pe 

toate acestea le aplică: rău, dovezile pe care .se. rea” - 
'zemă :sunf false, stâlcite chiar la nevoe, rezultatele 
sunt .cu desăvârşire neadevărafe, de multe ori chiar 

' " absurde. Această” parte, înfreaşă este condamnabilă; 

1) Exceptăm, că. neprivindu-i această observaţie, pe. Şincai gi 

până la darecare “punct numai „pe Petru Maior, Căci “trebue să. 

recunoaştem că continuatorilor „şcolii acestora ]i se cuvine cu. de-, 

* plinătate vorbele de mai sus, toţi fiind cu mult mai inferiori decât 

“întemeietorii şcolii; ei în loe să progreseze îşi pierd chiar însu- 

şirile cele“ bune ce le. zărim la început.
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„aproape nici una din încheerile senerale la care a- 
junse nu au:să rămâie în ştiinţă, deducerile filologice 
aproape foafe sunt greşite, explicația deosebitelor îz-. 
voare imposibilă, ceeace însă este un adevărat progres 
e că pentru „a dovedi“ asemenea lucruri ea nu ne- 
slijează nimic, fot felul de documente, acte, cărți, în- 
scripţii, “arsumente scoase din limba poporului, efc,, 

_etc., toate sunt date la iveală. O mare parte din ace- 

: stea, dacă nu au: însemnătate şi valoare în ceeace-și 
propune de dovedit şcoala, au însă o necontestată va- 

- oare în sine, ele pot fi smulse din clădirea lor fan- 
tasfică şi întrebuințate ca material bun în sine pentru 
o altă clădire ridicată pe temelii sănătoase. Prin acea- 
sfa, Istoria a eşit cu totul din cercul vicios în care 
se învârteau ceilalți dinainte” cu derivaţiile latinești 

şi cu sloria Romană,. deschizându-se un orizonf nou 
şi lars de invesfi: iție, unde alte înfrebări - sunf puse, 

desbătute şi rezolvate .cu argumente de altă natură, 
Deci: „Şcoala d-lui Haşdeu influențată. de vechiul 

„Spirit este în. privinţa adevărurilor generale aproape 
„identică cu şcoala cea veche, ea. a adus însă multe 

„cunoştinţe lăturalnice noui şi bune, acesfea rezultând: 
„mai cu seamă. din. bunătatea metodei ce întrebuin- 

se 
fează
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Sia Limba română “veche şi nouă. 

“Problema alfabetului latin a “îiathat în discuţia Janimii încă! „din 

1864, adică 'din timpul circulării lui 1.: Ghica, ce înlocuise alfa- 

betul chirilic cu cel. latin,: fără. a indica. şi normele după care 

-avea să se .facă. Ideile Junimii: în această materie atât” de deli- - 

cată şi de controversată nu s'au, cristalizat însă decât :odată cu - 
lectura şi apariția studiului lui T. Maiorescu „Despre scrierea 

„. mbii române“ : (1866). Fără, o disciplină filologică specială,. deşi, 
în curent cu .cercetările ştiinţifice asupra. chestiunii, călăuzit de 

bunul simț al unei minţi logice şi al instinctului de artist, care în 

-materie' de limbă nu pierde contactul : cu realitățile poporulzi şi. 

nu se lasă stăpâni! de teorii. abstracle. N i 

T. Maiorescu a dus prima lui luptă „pentru adevăr“ împotriva 

specialiştilor şi a instituţiilor celor: mai îndreptățite pentru a legi- 

fera în astfel de chestiuni.. Numărul atacurilor. şi “confirmarea. 'evo- 

luției "ulterioare a problemei 'orlograjice avea să-i aducă "acel * 

prestigiu ce nu se poate lipsi. de elementul material "al: hulei... 

Junimea avea: să dea culturii. noastre Şi. doi filologi specialişti, i 

Al Lambrior şi V. Burlă, unul ocupându-se. de problemele, filolo- 

gice privite îri cadrul, limbii române, celalt ocupându-se” mai mult . 

de filologia comparată. . . : 

__ Articolul- Limba română veche - -şi nouă (1873), fixează debatal 

lui Al. Lambrior la Convorbiri. literare, deşi el. participa mai de 

mult la şedinţele Junimii. Iată felul. cum s'a produs, aşa cum e 

povestit în Amintirile dela - „Junimea“. din Iaşi. ale lui G. Panu 1): 

„Intr'o. "seară Lambrior: şi cu mine ne duserăm la ora obişnuită “ 

“Ia Junimea, inde, cum. ne văzu, d. “Pogor. ne strigă: Di 

"— Veniţi, R Românilor” (era porecla ce -se dădea Iui Panu. Și. Lam 
7 

7 

  

:1) G. Panu, op. cit |. p. 163. ” N a j N E 

Aaa oi
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brior penlrucă se ocupau cu istoria şi cu limba română, că. am 

ceva pentru voi. Astăzi mam suit în pod, unde fin o „parte din 
„ bibliotecă, să caut ceva şi. iată ce am găsit. 

„El .scoase de sub masă un manuscript de vreo 50-60 de foi şi 
un altul gros, de vreo 599: de foi, hârtie vânătă, ordinară, veche. 

Ne” apropiarăni cu toții, iar lui Lambrior îi străluceau: ochii 
"de veselie. numai la ideia unui. manuscript vechiu, de care era 
amator. Lambrior luă maniiscriptul” cel mai subțire şi citi titlul: 
Tălmăcire românească a lui Oxenstiern, anul 1780; iar cel gros 

"era intitulat: Pilde, ţ povăţuiri şi cuvinte adunate de dumnealui Vor-: 
nicul Iordachi Golescul, fiul reposatului . banul. Radul „Golescul. 
— Lambrior, îi zise d.. Pogor, ia vezi ce poţi face cu ele. Era“ 

" vorba 'de cartea de Hilozofie practică morală a contelui Oxenstierna, 
cancelarul Suediei, a! cărei traducere. circula printre boerit' țării, 
spre sfârşitul veacului al AVIII-lea. | -. . : 

; Săptămâna următoare, Lambrior se "prezenta la şedinră cu arti- 
colul. Limba română veche şi nouă, apărut apoi în Convorbiri lite- 

"“ rare, 1873 (VII) p. 335, —"pe care îl reproducem. 
 Tiparul. sau fiparniţa, cum îi ziceau bătrânii, s'a 

adus de: mult. în „Moldova; cu toafe aceste afară .de 
E cărţile bisericeşti şi- de pravile, rar se mai tipăresc 

- şi alte materii. Manuscrisul leafopisiţelor n'a fost ti- 
“părit până la d. Cosălniceanu; asemenea şi alte scrieri 
morale şi. filozofice nau fost: tipărite până în zilele 
noastre, | | 
_Pricina! este că numărul cetitoiilor + unor: asftel de 

„scrieri era foarte mic, așa că cei puţini care se: în- 
_delefniceau cu cetirea istoriei țării, sau. a alfor plăz- 
mhuiri literare. își scoteau fiecare copie de pe manu- 

„scrisul original; deaceia sunt mai -multe copii de pe 
„ aceiași scriere veche, Altfel se, urma cu cărțile 'bise- 
„riceşfi și cu „pravilele; pentru aceste .se Săseau mai 
"mulţi cetitori; fara era plină de biserici şi mânăstiri 
Si fiecăreia îi trebuia un număr -de cărți religioase, 
fără a mai fine seama: “că, în. casa unui boer. vechiu 

e
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moldovean nu lipsea. ceaslovul şi psaltirea. Tot cam. 

aşa şi cu pravilele: acesfea frebuiau 'să fie în mâna 

dregăforilor şi judeţilor de pe la toate scaunele Mol- 
dovei, căci pentru acest sfârşit s'au tipărit, n€ spune 
precuvânfarea pravilei lui Vasilie Vodă (Arhiva ro- 
mânească, T. 1. p, 17). 

Infre manuscrisele ce.ni s'au mai păstrat din veacul 
al 18-lea este şi tălmăcirea scrierilor lui Gabriel Thu-: 

". reson conte de Oxensfiern, Acestă -se frăsea dinfr'o 
familie însemnată din Suedia şi a trăit între anii 1641 . 

'şi 1707, La 1697 fu trimis ambasador din partea rege- 

“lui Carol al XI-lea la Consresul din Ryswik; nu se Ş 
ştie “cum s'a purtat în această însărcinare, destul că 

în urmă a fost învinovățit, că nu au avut destulă 
grijă de interesele suedeze. şi astfel şi-a pierdut ha-. 
rurile regelui de care. se bucurase până âtunci. În 

această sfare a rămas, aproape doi ani de zile dela 
„:1697—1699 când dobândi harurile lui Carol al XII-lea 

şi fu numit suvernator în ducatul Deux-Ponts, care 
încăpuse în mâinile casei domnitoare de Suedia. 

“Dar după, opt ani părăsind luteranismul și. trecând 
la -zelişia” catolică își pierdu averea. şi fu surghiunit, 
„aşa ne spune epitaful tăcut de dânsul î în cei din urmă pă 
„ani ai vieţii. 

“ Patria, domo ot mundo + 
“Verae religionis, pravae uzoris, ot podagrae e 
Causa carui, n _ 

Peccator eram, cinis Sum Pa 
Amplius nihil | ae: aa 

_: Apage viator: Bcevi talis aris. ME 
In 'fimpul surshiunului a scris franţuzeşte, + opere 

, 

cunoscufe sub numele de: 'pensces sur divers sujefs
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avec des reflexions morales“. Această scriere a lui 

Oxenstierna fost fălmăcită . româneşte în veacul al. 
„18-lea şi este una “din cele mai vechi. tălmăciri din 
franțuzește de nu cumva chiar cea dințâi. Ca și alte 
scrieri de felul “acesta, tălmăcirea lui Oxensfiern se. 

„află în mai multe exemplare” manuscrise; noi cunoaş- 
“tem până acum patru, însă -din acestea niciunul nu 

„este originalul tălmăcirii, toate sunt copii din deose- . 
bite timpuri. În ele abia se scrie "numele copistului 
şi data copierii, nu se arată nici timpul când. s'a tăl- 

: măcit, nici numele” tălmăcitorului. De resulă toate 
"exemplarele câte am văzut nu sunt: “complecte, le'lip-. 
“seşte cartea Il-a, afară numai de cel dela Biblioteca: 

din Iaşi, care 'cuprinde. tălmăcirea' operei întreşi a. 
lui Oxenstiern. Cel mai vechi din cele ce cunoaştem 
este cel păstrat de d. Vasile Posor, acesta datează dela 
1781, „Aprilie 20 şi.esfe scris de Isakie lerodiaconul... 
in isi. (neînțeles şi şters).. Al 2-lea în păstrarea d-lui. 
Ianca Codrescu datează din 1782 şi pare a fi scris 

- tot de. Isachie Ierodiaconul, judecând de pe asemă- 
narea scrisorii. AL. 5-lea, în sfăpânirea d-lui. Grigorie. 

„ Carp, nu are dafa copierei, dar nu se poate pre- .. 
“pune să fie originalul: căci nu e isprăvit. şi în- mare; 
parte fitlurile nu sunt scrise. Al d-lea, exemplarul. 

bibliotecii de Iaşi singurul îsprăvit s'a scris. la 1807 
după. cum se. vede. din o nofiță, care fiind inferesantă . 
şi din alte puncfe de vedere o aduc aici înfocmai 

cum se află pe fila din : urmă a cărții întâi: Scrisu-s'au: 
această carfe ce se numeşte Oxistern, ea esfe,polifi- 
cească, dar pof să. zic mai mult bisericească. scrisă - 

de mine mai micul și: plecatul între scriitori Lupul . 
Beldiman! logot.,. cu toată cheltuială „unchiului: meu
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Vasile Beldiman care a fost vătav..la Prăjeştii din “fi- 
nutul Neamţului „la răposatul vornic Neculai Rosef. 
Pentru care ros şi poftesc pe cei ce vor cefi, unde vor 
“săsi vre-o sreşală în cuvinte sau în slove să nu mă. 
-ponojnuiască ci să îndrepte cu duhul. blândeţii lor. 
Căci cum nu este cu putinţă a se vedea cerul vreodată 
cu cât de: puţin nor de către oameni aşa nu este cu 
'pufință şi scriitorului a nu greşi. Şi s'a scris această 
carfe în zilele luminatului. şi prea înălțatului: Dom- . 

--nului nostru Măriei Sale Constantin Ipsilant 'Voevod: 

în a doua 'domnie în Moldova, fiind Domn ales pe 

două fări pe. Moldova şi pe fara românească şi fiind. 

acum dus la Bucureşti, cu oștile: ruseşti, având împă- 

„- ratul Moscului în această vreme războiu cu Turcii şi 

“cu Francezii. lar.doamna Măriei Sale a lui Vodă se 

află. la Camenița în ţara leşească și -comandant pe 

oştile ce au venit prin: Moldova asupra... (nediscurcat) 

| se află Melhirov Shinărar feldmarșal şi aici în Mol- 

: dova: stăpânesc boemi: caimacami.. 

Lă 

Mâna ştiu că pa pritrezi | a 

- Jac scrisoarea se va pomeni. 

şi: s'a scris la leat 1807 Aprilie, iscălit Lupul Beldi- 

-man logofăt“. 

Când s'a tipărit. catalogul bibliotecei de Iaşi, scrie- 

zile lui: Oxistern s'au 'pus .sub: numele lui Beldiman 

Lupul, însă după cum se vede din însemnarea de 

mai sus nici el nu spune că este tălmăcitorul lui Oxi- 

stern,” şi apoi nici se “poate. presupune aceasta câtă 

"vreme se găsesc exemplare mult mai vechi decâț: cel 

scris de dânsul. | | 

Exemplarul dela 1781 încă. nu poate fi /socotit, ca
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originalul tălmăcirii deşi este cel mai vechiu din câte - 
cunoaştem: 1) dacă ar fi el originalul, apoi ar. trebui 
să cuprindă tot cât s'a tălmăcit din scrierile lui Oxi- 
sfern şi nu ar fi bucăți precum este „dialosue entre le 
„corps et-lâme“ care se află numai în exemplarul bi- 
bliotecii şi în celelalte lipsește, cu toate că acest ca-. 

_pitol € cuprins : în -cartea' l-a, pe care o au -foate 
exemplarele cunoscute. 2) Sunt mai multe locuri unde! 
lipsesc fraze întregi, care se Săsesc tălmăcite: numai 
în exemplarul bibliotecii, (Vezi nota de mai jos)... 

Prin urmare câte. patru aceste exemplare. sunt copii 
de pe o scriere mai veche despre care n'am putut 

afla nimic până acum.. Cu atâta mai puţin: am aflat 
numele tălmăcitorului care trebue să fi cunoscut pe 

* :lângă limba franțuzească şi pe cea lafină, căci cartea - 
„“ lui Oxenstiern.pe lângă textul franțuzesc are mai multe -. 

'cifate latinești lunsi pe care deasemenea s'au nevoit 
“a le tălmăci româneşte. Din mânuirea: cu ușurință a 
limbei românești şi din cunoştinţa deplină ce avea 

„de dânsa, după” cum se” va vedea în citatele. ce vom. 
face mai jos, urmează. că. tălmăcitorul era român; 
şi nici nu se poate presupune că un: străin şi-ar. fi 
dat pe acea vreme, osfeneala ca să înveţe atât de bine” 
limba românească când ea nu avea nici o trecere. 
Socotind data morţii lui Oxenstern 1707 şi timpul cât 
a trebuit să freacă până la publicarea operelor lui, 
apoi maj socofind şi dafa celui mai vechiu exemplar 

„„ românesc 1781 putem încheia că tălmăcitorul a tre- 
buit să frăiască în â doua jumătate a veacului al 
18-lea. Atâta este tot! ce putem: zice „despre tipul: “ 
tălmăcirei operei lui Oxenstiern şi despre tălmăcifor. 
Desigur :0 întâmplare a adus pe necunoscutul. țăl- 

4
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măcitor să- dea peste. scrierile lui Oxenstiern şi să 

le ftălmăcească româneşte; . căci pe cât ştiu, opera 

lui Oxensfiern n'a fost niciodată afât de vesțită în- 

“cât să-i pătrundă “numele până la noi şi apoi sub 

 îmbulzeală -vestei să fie tălmăcită şi în româneşte. 

Inainte -de a: spune ce se cuprinde în scrierile” lui: 

Oxensfiern Să ascultăm părerile date de vreo câţiva 

cefitori: români din veacul al 18-lea şi în începutul 

„celui .al 19-lea pe care le-au scris ei însuşi pe filele 

„dela urmă a. manuscriptului; așa: în exemplarul bi- 

bliotecii din laşi pe fața de alăturea. cu, notifa scrii- 

torului, un cefifor a căruia iscălitură n'am putut-o des- 

lesa zice: „Și. eu am cefit toată cartea lui. Oxisfer,” 

„ având 'oareşcare râvnă ca să aflu multe ce-mi sunf tre- 

„buitoare la -a mea petrecerea; efc. efc.“, “La sfârşitul 

exemplarului celui dela 1781 pe, aceiaşi filă unde 'se 

află deoparte tabla norocului, pe. cealaltă parte se 

află următoarea însemnare: „Această carte cefind-o 

numai pentru o zăbavă, iar nu spre un folos: şi cel 

_. _ “ce a scris-o i-a fost dras a scrie şi se vede că na .. 

avut alt lucru“, In sfârşit, Beldiman. Lupul a zis, „că 

scrierea este polificească (lumească) dar mai mult 
. 

“ bisericească“, etc. Cartea lui Oxenstiern, care a dat 

loc la păreri deosebite şi uneori potrivnice, este un 

fel de filosozie.practică, morală, şi se compune din mai 

„multe cusetări sinsuratece asupra mai multor. lucruri, 

„de -pildă “vorbind sub -un fitlu aparte despre mânie 

spune că ea pune piedică .liniştei şi, sănătăţii, apoi . 

- “aduce câteva pilduiri atât ispitite de alţii cât şi de sine. 

Tot în acest fel se dă părerea: asupra sinsurătății. 

” “bucuriei. efc. etc. Afară de aceste cugetări sinsura- 

fice asupra stărilor - sufleteşti: a omului, mai are şi -
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altele, bunăoară asupra “câtorva „persoane istorice cum 
-- este .Cezar, Pompeiu şi alţii - apoi. asupra ştiinţei şi: a 

religiei. Părerile prielnice şi neprielnice ce s'au daf 
asupra . scrierilor lui Oxenstiern tălmăcite românește 
de cetitorii români își au lămurirea în deosebirea 
de. temperament: sunt oameni cărora nu le “place a 
fi aşa. de lung moralizaţi;, aceia fără îndoială au tre- 

-buit să socofească vremea scriitorului ca: o zăbavă ne- 
-: având ceva mai. bun de făcut; alții de un alt -fem 

peramenf. le-au luaf. la cetit: serios, spunând în-urmă 
că au. rămas mulțumiți de. învățăturile folositoare ce 
au din ele. DP a 
Astăzi scrierile lui Oxeastier : au un îndoit interes, - 
1. Ca idei, care au trebuit să aibă îndeobşte o în- 

semnaâtă înrâurire asupra generaţiei dela sfârşitul vea- 
cului al 18-lea şi celei dela începuful: veacului al. 

„19-lea. Din acest punct de vedere. se. pof recomanda 
celor ce. vot întreprinde sfudii- “asupra lui Beldiman, 
“Conaki, şi a Eimpului lor. 

2: Ca limbă, care poafe.- sluji de pilduire a celor 
care -vor să: mai, vorbească şi să scrie limba .româ- 
„nească şi nu fintesc la dărăpănarea ei desăvârșită, 
fără nici un temeiu, ! poreclită propăşire. ” ă 
Iată două: bucăţi” tălmăcite una din franţuzeşte și 

alta din latineşte „însoțite . de textul acestor două 
mbi după ediţia « din "1825 a „lui  Oxenstiern: |
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“De la vue 

La vue est le jambeau 
du coips, et la sentinelle * 

que la- nature a mise ă 
dessein: tout pres du ju-. 

gement, afin gue par sa 

pigilance 'et ses - soins, 
“homme pât tre averti 
des perils gui le mena-" 

“cent, et gu'ensuite la pru- 
„dence les lui fit 6viter. 
“Elle est cependant le pte- 
“mier des sens -gui se r6- 

volte contre la raison. 

C'est la mere de nos pas- 

sions dârâglees. C'est elle 
gui donna la premiere at-" 
feinte ă la bâatitude d'Eve 
dans le paradis terrestre 

„et gui aveugle encore. au- 
jourd'hui la raison. de be- 

aucoup de mortels, - 
“Les yeua frahissent le: 

“coeur, Ce sont eux qui 
- donnent lă naissance ă 
nos. desirs criminels. Ils 
parlent, sans 'avoir de lan- 

gue, et s'expliguent avec 

facilită, guoigu “ils -soient - 

“muets. Lăs anciens ont. 

_imagină l'amour aveugle; 
. 
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Pentru vedere 

- Vaderea este făclia tru- 
puluzi și straja care firea 
a: pus-o cu dinadinsul 
“foarte. aproape de jude- 
cală, ca cu străjuirea sa: 
și grija, omul să se poată 
mai. înainte a se feri de 

- primejdiile ce-l îngrozesc, 

și priceperea să-l facă să 
“fugă de dânsele. Ea este 
din cea mai întâi simţice 

"care se oșfește împotriva 

_socotelei. Ea. este murnia 
patimilor noastre“ celor 
fără de _orândiuială. Ea 
“este care a dat cea dintâi - 
bătae fericirei Evei în ra- 
iul pământesc și care or- 
bește şi astăzi . socoteala 

-a multor muritori, 
-. Ochii văd inima cu vi- 
cleșug şi ei sunt care dau 
naştere. desmierdărilor. 

- noastre. celor cu prihană. 
Zi grăesc neavând limbă, 
şi tălmăcesc. cu înlesnire 
măcar că sunt muţi. Cei 
vechi au cugetat pe dra- 
gostea oarbă, dar ea cu: 
toate aceste în. ochi se
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“mais c'est pourtant dans , 
les yeux guil reside: c'2st 

„de lă guwil nous tire ses 
premiers' coups: 

- Post visum risum, post ri- 
[sum, venit ad. actum.: 

Post :factum factum, post 
[factum .poenifet - actum. 
„Si David neit cegarde 

Betsabee; la femme de 

Putifar, le sage. Joseph; 
“les deux -viellards la chas-" 

Herode, sa. te. Suzanne; 
Belle-soeur;at tant de mil- 
lies. d'autces gui par la 

_vue sont tombes dans le 
crime, aie 
„point: attită le châtiment - 
du ciel, gui est toujours 

“inseparatle de Liniguită. 
" Les 'yeux sont ordinai- 
rement les fontaines du: 
coeur. et les -larmes ses 
temoins. Quand celles-ci 
wicnnent de lamitig, zlles . 
paraissent. des  parles; 
maăis guand c'est la trage 

Pour cclles des. - femmes, - 
il m'est: pas sir de swy - 
fier, ni mâme ă ptopos d'y 

il ne se 'sacaisnt- 
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află stătătoare şi de acolo 
ne trage cele: dintâi a ei. 

„poenizi, 

“După vedere ridetea 
După râs pipăirea 

După pipăire faptă 
„După faptă căință. 

David 'de ar fi: văzut 
pe Versavia, muierea lui 
Putifar pe Iosif; acei doi. 

Bătrâni pe curata Sosana,' 

Iacov pe a sa cumnată, şi 
dtâtea mii. alții. care cu 

„vederea au căzut în pă-. 
cate, nu și-ar fi adus a- 

“supră-și bătaia care este.: 
nedespărțită de strâmbă- 
“tate, Ochii sunt deapuru- 
rea isvoarele inimei şi la- . 

-crimile sale mărturii, cate 
când vin din prieteșug se 

"pac mărgăritar, iar când - - 
este turbitarea care . le 

"naşte sunt picături vent- 
„noase. Pentru a muerilor 

gui les*produit, elles sont - | 
des : gouttes venimauses, 

nu este .a te încredința 
nici cu cale a' face luare 
“aminte, 
cum iscodirea lot- cea pe- 
ste măsură nu le lasă mai 

pentrucă după 

Li



- faire attention: car. com- 
me leur 'excessive. curio- 

site ne leur permet guasi - 

'jamais de former les yeux, 
elles ne sauraient plus ă 

- la fin retenir l'humidite 
dont se forment les lar- 
mes, et c'est de la que les 

_anciens ont bien: observă, 
"ot dit avec raison: - . 

Dum faemina ploraf. 

Decipere laborat. 
„ 

In capitolul intitulat: 

Du changement de Se 

"religion |. 

este următoarea citație la- 

tinească din Sf. Augustin: 

Cenet me. in acclesiae 

fkujus gremio consensio !. 

populorum atgue gent. um; 

tenet auctoritas - -miraculis. 

inchoata, spe nutrita; cha- - 

'ritate aucta, vetustate fic- 

mata. Cenet' me ab ipsa. 

sede Petci apostoli usgue 

ad praesentem piscopa- 

fum successio sacerdotum. 

Cenet ipsum catholicae 
/ 
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nici odată a închide ochii, 

“așa nici pot la cea din 

urmă opri. umezeala “din 

care se fac lacrimile. Pen- 

tru aceea cei vechi bine' 

au luat aminte şi cu drept 

“a Zis: 

Când: femeea lăcrămează. 

A înşela se nevoește. 

Pentru schimbarea legei - 

şi a credinţei, 

“Mă ă 'zine în sânul acestei 
„Biserici, - unirea neamuti- 
lor şi a limbilor; mă fine 
polnicia stăpânirei care 
sau început cu minuni, : 
sau hrănit cu “nădejde, 
s'au înmulțit cu dragoste,. 

s'au “întărit -cu vechime, 

Mă ţine diadohia preuţiei - 

dela însuşi scaunul -apos- 

folului Petru până la a- 

ccastă episcopie de acum. 

Mă ţine însuşi numele ca-
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nomen, . guod nori sine  toliceștei credinţe care nu 
causa inter fam. multas. fără dreptate: între atâtea 

haereres, ista- sola! eccle-. 1 multe eresuri această bi- 
serică numai V'au avut, Iar sia obtinuit. Apud haarz- 

| Ap la 'eretici. nici una din, q- 

„Zica, autem nihi 10%U!1 - caste nu este, care să mă 
_est guod me invitat ac fo-- îndemne şi să mă ţie, Sin- 

neat1). Sola personat ve-. gură făgăduinţa adevăru- 

ritatis policitatio:. si au». lui sună; de vreme ce nu. 
mai: făgădueşte şi nu se 
arată, nimene nu mă va 

_
 

tem tantum modo promit-: 

fitur et non oxhib fur, ne- ii „i e clăti dela. acea credință, 
_mo me movebit ab ea fide care socoteala mea cu d- 

" guae animum meum tot 2t . ţâtea de multe şi cu-atâtea 
tantis nexibus christianae “de mati rezămături și la- 
religioni adsteingit., . gături o strânge. 

Limba tălmăcirei este. cea srăită -şi astăzi. de. popor 
-cUu Oarecare - deosebiri. Acele „deosebiri sunt urmă- 
“toarele: Mi . - 

„1. Ea are o sumă: de cuvinte din nou alcătuite pe . 
„care însă poporul 'le înțelege deplin fiindcă sunt isvo-. 
dite din însăşi cuprinderea limbei sale fără a i se 
-aduce prin aceasta vreo scădere. De pildă din vechiul 

-- infinitiv dorire s'a făcut subst. dorirea, neîntrebuinţat 
în “limba populară: asemenea 'crudatec. făcut. după 
-analosia lui sfirdatec, apoi vrere,. cumplire, ete. toate 
făcute după analoşii. 
2, Sau făcut oarecare  adausuri da. cuvinte noui, 

, 

  

-1) Următoarele cuvinte nu sunt: tălmăeite în “nici un exemplar 
«ei numai în cel. dela biblioteca Iaşi. 

x
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unele din grecește altele .din. limbile romanice și 'a-. 
ceasfa din două pricini: -1) sau pentrucă „se primeau 

idei care până acum nu avusese nici ființă nici nume. : 
în limba românească, de pildă: fantasia, metod, sini- 
disis (conştiinţa) şi. alfele; 2) sau pentru că nu putea. 

scăpa tălmăcitorul de înrâurirea vremelnică grecească, 

scriind tocmai în vâlva epocei fanariotice şi aşa înfre- 

“ buinţa din când în când vorbe ca metahirisi, perier- 

Shie' şi altele. Altminterlea alcătuirea propoziției şi a. 

_ frazei cum se poate vedea din cifaţiile făcute păzesc. 

- firea: limbei româneşti, aşa cum se srăeşte ea până. 

astăzi în popor. a 

“Cu alte cuvinte fălmăcirea lui - Oxenstiern ne arată. 

“ limba populară ţinfind- către o desvelire firească .pen- 

tru a îndeplini cererile noui ale sândirii. Se naște în- 

trebarea,. oare limba vorbită astăzi prin tribunale, pe 

catedrele universităților şi scrise în unele gazete şi 

cărți este sau nu o freaptă firească a propăşirei limbii, -- 

începută în veacul al 18-lea prin fâlcuiri? Aceasta se 

va vedea din o ochire repede asupra limbei în. trecut. 

„. Limba românească ca oricare limbă romanică s'a: 

născut şi a crescuf -sorbindu-și elementele compui- 

toare din limba lafină ce se descompunea şi din mij- 

loacele înconjurătoare. o 
“- Worbindu-se limba latină în amândouă Daciile, pre- 

"cum dovedesc inscripțiile, fabulele cerațe şi diplomele : 

„militare, dela un :fimp finalele, declinaţiile acestei 

"limbi au început să nu mai aibă nici un înțeles pentru 

urechea celor ce le rosteau; însă în măsura cu care 

“se. pierdea înțelesul finalelor, în aceiaşi măsură .se şi 

lepădau dela urma cuvântului, precum ramurile unui 

copac după ce .s'au uscat şi au putrezit cad la pământ.
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Dar în timp când se petrece aceste, tot pe nesimţite 

se adausă la urma cuvânfului în locul părţii putre- 
_zife şi căzute pronumele ille, illa, illud, din care s'a 
„făcut articolul: românesc. Tot astfel. de prefaceri s'au 

„ întâmplat. şi cu celelalte: părți 'ale vorbei, . In scurf,. 
“pretutindenea : unde un organism: vechiu pierea. şi se' 
dărâma, în locul lui încolțea şi creştea un altul nou, 
Elementele locale, care au intrat în compunerea lim- * 

bei românești după ce au alungat prin lupte pe unele 
din elementele latine, nu rămân nici ele în sfarea de 
mai nainte, ci se prefac după cererile noului orsa- 
nism limbistic ce se formează. Această prefacere.a . 
elementului limbei vechi, penfruca să dea naștere unei 

“Timbi noui se sfârşeşte dela o vreme şi, cuvintele limbei 
noui, ori de unde luate, se pun într'o armonie stator- 
nică şi dau limbei noui un caracter particular. De aici 

" urmează că orice cuvânt din limba. românească, fie 
- chiar luat din'o limbă străină, esfe românesc de în- 

dată ce a.intrat în limbă. pe când avea. ea însuşirea 
„de a preface elementele străine după aceleaşi regule 
-după care a prefăcut şi elementele latine. Timpul cât 
a: ținut acea: putere a limbei * româneşti rămâne de 
„hotărît; astăzi se pare că a pierdut-o, sau cel pufin — 
nu 0 mai are la acea treaptă la care o avea odată. 
Mai multe cuvinte intrafe_acum în' limbă se află în o 
deplină analosie- cu acele care au intrat altădată; cu 
toate acestea limba de astăzi nu le mai 'poafe schimba - 
întocmai cum a schimbat pe analoasele lor; de pildă 
cuvintele fifio, plecatio şi altele sunt 'ânaloase cu 
-natio, fractio, recomendatio şi altele, însă pe când o- 

_ dată limba a făcut din zifio-tăciune, din plecatio-ple- 
„căciune, face din „natio-naţie, din, feactio-fracțio, din



AL. LA3IBRIOR a 

recomendatio-cecomandăția, etc. Luăm aminte că for- 
„mele .năc:une, frăpciune, recomendăciune, nu sunt. fă. 
cute instinctiv, cum sunt făcute în veacul al 18-lea nă- 
ție, fracție, etc. de aceia nici nu trebue a le socoti.ca 

| formaţii fireşti, ci' ca pe nişte, forme silite de con- 

ştiinţa lesilor limbei. , i. 
Prin “urmare păturele de cuvinte adause la limba. 
„românească după ce a slăbit puterea ei prefăcătoare. 
„se pot asemăna cu păturile ce se aşează pe un crisfal: 

". formaf şi se lipesc de dânsul, dar fără a se asemui - 

materiei -crisfalului "oricât. de mult'i-ar sta. - deasupra, 
în timp ce, dacă aceleaşi elemente din care:se com- 
„pune pătura s'ar fi aflat în vremea cristalizării,; ele 

s'ar fi combinat poafe cu elementele lui compuitoare 
“în nişte proporții hotărâte şi ar fi alcătuit individuali- 

_ tatea întimă-a cristalului, -- 
- Asupra individualității limbei româneşti au stat în 

„ cursul vremilor mai multe pături depuse . de şivoiul 
înrâuririlor” străine, însă acele pături ună după alfa 

„au pierit cu puține urme a ființării lor. Asttel sunt mai 

cu seamă” trei înrâuriri ce a primit: limba din. veacul, 

“al 17-lea încoace, anume înrâurirea turcească, . sre- 
„cească şi rusească; însă câfe frele aceste înrâuriri 

mai noui au fost ca nişte adausuri pe deasupra crisfa- . * 
“lului limbei româneşti fără a se ispiti vreuna -să a- 

lunge din principiu elemenfele compuitoare ale: limbei - 

şi să le “înlocuiască prin” altele, ci numai moda a în- 

demnaf pe. boerii şi locuitorii de prin oraşe a lepăda 

. pentru un fimp din vorbirea aleasă câteva cuvinte 

-şi“a le înlocui prin. altele, dar după ce a.frecuf furia 

modei, au început a părăsi de pildă cuvintele gre- 

ceşti ca.să ia pe “cele > ruseşti. Dedesubtul acestei .ne- 
-. IN: 

i - - '
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contenite . schimbări a modei din: afară se aflau ade- 
văratele cuvinte româneşti care niciodată n'au fost de 
tot părăsite, mai -ales în scriere. Dovadă că în vâlva 
fanariotismului găsim în fâlcuirea lui Oxenstiern o 
limbă curaf românească. Aşa fot s'au schimbat modele. 
vorbirei una după'alta fără ca să aducă mare “scădere 

“limbei româneşti. până la deșteptarea conştiinţei noa- 
stre naționale, când s'a curăţit de pe cristalul limbei 

„pătura cea mai din urmă - depusă şi a început a fi 
„la modă să se. scrie românește, “fără a-i: veni cuiva . 

în minte că în limba românească însăşi sunt cuvinte 
care trebue aruncate fiindcă obârşia lor este nelatină. 
sau îndoelnică. In mijlocul acestei cursori pacinice a 
limbei româneşti, când ea odrăslea ramuri nouă din 
tulpina sa și astfel se pregătea a se mlădia după. ce- - 
rerile nouă ale sândirei, primind 'pe ici pe” colea 
ajutor dela limba lafină și dela celelalte limbi roma- 
nice,. însă numai unde era: lipsă, iată că vin Transil- . 
vănenii cu principiul că nu numai pătura muscălească, ' 

„ Srecească şi turcească trebue înlăturată, ci şi cuvinte 
bătrâne. de când limba, trebue alunsate. dacă nu sunt! 

“latinești; ba chiar” şi acele latineşti frebue întoarse la 
„altă formă, anume dacă 's'ar'pufea la cea latinească, 

* de “vreme ce formele de astăzi: sunt numai.0. corupție 

a: formelor. vechi. "Asupra acesfei păreri, care voia să 
ne -sfărâme limba s'a împotrivit cei mai mari. bărbaţi 

ai generaţiei trecute, dar. noutatea lucrului a biruit, 
limba românească. cea istorică, în care s'a urzit înce- 

“putul bun al literaturei noastre, a fost părăsită şi în: 

locul: ei s'a ridicat. o amestecătură. fără nici un ca- - 
racfer hotărât; aşa că astăzi unii. din cei care se dau : 
de literați. prin capitala României se. întreabă ce în- :
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_seamnă cuvântul mladă, hâd, cușmă, etc. atâta e de 
cunoscută limba românească acelora ce: se cred che- 
maţi a croi o literatură poporului român; — Asffel . 
s'a părăsit adevărata cărare. a propăşirei limbei, apu- 
cată în veacul al 18-lea atât în. Moldova cât şi în. fara 
Românească, după cum se va vedea .cu un alt prilej, _ 
şi sa luat un alf drum al căruia sfârșit firesc a tre- 
bust să fie. limba. academică. .., 

Ciudată e mintea omenească! A trebuit să se ispră- 

vească o clădire până în sfârşit pentruca să se vadă. 
că e cu desăvârșire sreşită. In adevăt, de când lu- 

crează” Academia dicţionarul «i, s'a îngrozit lumea de .. 
„urmările cele mai îndepărtate ala. principiilor 'neolo-: | 
„giste şi' a început reacţia nu către o limbă arhaică, | 
„ci către limba srăită a poporului românesc. - 

In urma acesfei repezi ochiri istorice, ne întrebăm 
“de ce folos sunt pentru limba românească şi “litera- 
tura propriu zisă (poezia, nuvela, romanul și drama), 
cuvinfele noui care se silesc a izsoni pe cele vechi? 

- S'a zis'că vorbele noui îmbosăfesc limba, dar să ne 
înţelegem - asupra. acestei bogății: Am arăfat mai sus. 
că vorbele primite asfăzi dela limba lafină sau alte 

- limbi romanice nu ajung niciodată a se pleca la ace- 
leaşi resule la care s'au supus maferialul latinesc şi 

străin în timpul. întrupării limbei: că ele formează o 

: pătură. deosebită, ce are numai câteva puncte de ase- 

“ mănare cu maferialul vechiu. Această pătură esfe în. 

“adevăr o bogăţie numai afunci când se compune din 

cuvinte care nu ființau în limba veche, căci atunci 

înseamnă .că sub fiecare cuvânt nou infrodus se as-: 

cunde o idee nouă, aşa. că nu se îmbosățeşte numai 

dicţionarul, ci şi magazia. cunoştinţelor. noastre. Dar
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când. se scot din limbă 'vorbe vechi sub. cuvânt: că sunt; 
străine limbei latine, şi: se. înlocuesc prin altele” noui, 
care nu pot infra niciodată î în acea. legătură armonică 

„cu restul limbei î în care fusese cele alungate, afunci se 
_ micşorează: materialul 'care. alcătueşte cuprinsul lă-. 
“untric al limbei şi 'se sporesc păturile. asezate, oare- 
“cum deasupra. . - | i - 

Cuprinsul limbei româneşti se' mai micşorează şi în - 
„alt chip:-se naşte pe' nesimţite năzuinţa de a părăsi 
tot cs-i „vechiu, fie chiar. latinesc și a''se înlocui prin 

alte cuvinte; noui: formate din aceiaşi rădăcină nu- 
“mai ca'să fis ceva nou; aşa, de pildă, vorbele: răspun- 

| 'zător, danie,  defăimare, legiuire, pute rnic, datornic şi . 
- altele foarte multe, începuse a ieşi din" obiceiul sraiu- 

lui de soiu şi a fi înlocuite prin: responsabil, dona- 
fiune, infamafiune, lesalitate, pofinte, debitor, etc., etc... : 

Maferialul acest: nou adus îri limbă: prin alungarea 
celui. vechiu, nu numai că schimbă. firea limbei: româ- 
neşti dându-i un alf. caracter, dar : apoi este spre dauna 
începuturilor noasfre: literare., Aa ' 

_:- Literatura. propriu 'zisă “are: nevoie: de o limbă, a 
„ căreia cuvinte să fie în sfare a înfățișa - în - mintea 

- cetitorului aceleaşi imagini pe care le-a alcătuit fan- 
tezia poetului.. Acum se. naște întrebârgă, care din - 

“două materialuri limbistice va sluji mai bine postu-: 
lui, acela pe care l-au adunat neoloşii de- prin dicţio- 

„nare, său acela 'pe care l-au. hrănit necontenit cânfe- 
cele, ' poveștile şi zicătorile poporului - “român? Răs-: 

„punsul nu poate fi îndoelnic:. ceeace ne încântă în 
“scrierile lui Conachi, Văcărescu, C. Negruzzi şi Alec- 
“sandri nu'Ssunf numâi ideile. vărsate în €ls; ci şi limba . 
românească în toată lasa şi virtufea ci. Rotească-se 

- . - ,
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în închipuirea ' "poetului cele” mai “măreţe imaşini, ele 
nu vor putea fi niciodată turnate în formă simțitoare, 
dacă. limba nu-i destoinică pentru aceasfa.: 

Destoinicia unei limbi pentru a zusrăvi imaginile stă 

în aceia că maferialul ei n'a ajuns de tot abstract. 
Limba: unui popor fără culfură ştiinţifică nu putea 
fi ridicată pe o treaptă înaltă de âbstracție; dimpo- 
trivă era foarte îndemânatecă pentru. a întățişa cele 

mai plastice imagini poefice. Si 
: Singuta ştiinţă avea nevoie de un număr de termeni | 

noii, dar urmând metoda începută î în veacul al 18-lea, | 
„adecă: primind - cuvinte noui numai acolo unde era: 

lipsă, n'am fi ajuns niciodată la desăvârşita stricare . | 

a limbei la care am: sosit astăzi. Lăsând la o parte 

lipsa . de talent ce însuşeşte - pe mulți din.acei care 

se apucă să facă versuri „astăzi, dar apoi şi- limba nu . 

--le "face puţină sminteală, mai ales. dacă se: sileşte 

“bietul poet să 'scrie limba academiei. 
Bătrânul. Eliade, ce are meritul unui: stăruitor ne- 

obosit pentru înființarea, multor lucruri (şcoală, sa- 

zetă, efc., etc.), s'a încercat fără izbândă mai în foafe 

felurile de scrieri, poafe ca să dea pilduire altora 

;.. mai destoinici. Scrierile lui poetice -pot sluji în -mare 

"parte ca exemplu de limbă unde imaşinile sunt. în- 

_tunecafe; din pricina: vorbelor noui în “care. le-a. îm- 

-'brobodit. , lată. câteva versuri din poema sa Oracol la 

„România: 

„De-atâţi ş'atăți seculi an geniu fe protege 

„-Ca scutitoiul angel și mistic ca o sphynge 

„Aceasta e credința ce-avuseși d'eterna lege: 

Că bunele. principe: dau conseguenți mai bune 

“Că « coca care semeni, aceea vei culege. 
4 

+
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S'apdice la coroană, la interes'umane, ” De 
L'affecţiuni, la patrie, căminele străbune | 
Și zice, o viri ai Spartei, prunci, virgini şi matroane.. 

'. Juraţi a fine legile intacte, inviolate; 

Licurg spre-antări legea în cuget îşi propuse. ni 

.- Jurați că numai legile au drept de suverane, etc., etc. 
«i Desigur că dintre stăruinele lui Eliade, aceea care 

_nu va izbuti este stricarea fără milă a limbei româ- 
neşti. Cuvintele viri, virgini, matroane, intacte şi altele 
“de felul acestora luate. din dicționare sunt. pentru min- 
tea românului ca niște semne -prin care se deosebesc 
conceptele numite prin .ele, de altele; pe când echiva- 

+ lenfele lor româneșşii, bărbaţi, fecioare,.efc., deşteaptă 
"în minte imaginea lucrului :mai „mult sau mai puțin 
„vie, după cum s'au: purtat ele. în limba. mai' mult sau 
mai pufin concrefe,.. : E i i 

„* Dimpotrivă, idei fot atât de obşteşti. şi prozaice ca 
şi a lui. Eliade sunt sprijinite şi înălțate -în sufletul 
„nostru prin limba simțitoare în care sunt. zise. Chiar 
„între alcătuirile” lui “Conachi. sunt bucăţi pe care nu- 

“mai limba le mâi susține: între 'poezii, de pildă urmă- : 
„. toarele versuri din scrisoarea către Zulnia: . .. 
"Din tofi muritorii lumii cel mai în nenorocire: - 

Și dintre toți pătimaşii cel mai mult în osândire 
Este omul care-ţi scrie! Mai pomeneşte-l tu oare? : . 
AA! de nu-l vei mai cunoaşte de pe slove şi scrisoare! . 
Cunoaşte-l de pe-a lui lacrimi ce le-i găsi pe hârtie. 

În toate acestea mai nimic poetic deosebit, gândiri . 
care se întâlnesc în fiecare scrisoare de dragoste; dar 
ceeace ne umple de mulțumire e limba, în care astăzi 
ca într'un liman. se odihneşte mintea obosită de învă-” 
luirile neologismelor celor fără trup vieţuitor,





-Gontra ortogrăției impuse şcoalelor române 

de Ministerul Instrucțiunii Publice. Ea 

. ' Cetati filblog al Junimii era V. Burlă, bucoviniean născut la Sto- 
ae rojirieţ 1840, cu studii făcute la: Cernăuţi,. apoi. la Gratz, de filo- 

Jogie clasică. In 1870. era în mare strâmtorare, la Berlin, după 

cum aflăm din scrisoarea lui A. D: Xenopol. adresată -lui Iacob 

-*- Negruzzi la 2 Aprilie 1870 m: „Voi: să-ți vorbesc ceva de un biet - 

student dela Universitatea din Viena, anume V. Burlă, filolog, care -. 

„prin o fesătură nesjârşită de intrigi. a ajuns astfel că era să-și 

ia viața. . E Ea | 

Tăindu-i bursa ce o avea “din Bucovina, a rămas înaintea doc- i 

foratului, în neputinţă de a-l depune; “mijloacele îi, lipsesc până 

“întratât - încât . şi cele. Jizice necesare”. nu şi le mai poate pro- 

cura. 'Deja din: mai multe. scrisori către Bodnărescu, amicul său, 

_se. vede cum disperarea-l cuprinde din ce în ce, 

„„Jubite Iacob, nu cred că sunt exagerări sau chiar neadevăruri. 

Bodnărescur-l cunoaşte foarte bine şi ține :mult la el; Burlă a 

studiat. filologia, mai. ales greaca, latina, sanscrita.  Bodnărescu 

“scrie lui Panu, să vedeni de nu cumva. e cu putință a-i găsi loc 

"în Institat, măcar. ca. „pedagog, de. nu ca profesor. Te rog vor 

beşie şi tu lai Panu şi caută de a se face ceva cu Institutul 

pentru dânsul., Noi aici am făcut o 'mică'colectă pentru a-i: înălța 

curăjul : şi “speranţa. Insistă pe lângă Maiorescu şi ceilalți asociaţi, 

pentru. a-l primi. El e cu tolul demn de asemenea post, după 

"ceia ce-am auzit! dela mai mulţi: care-l cunosc“, 

i. La 18 Aprilie 1870 'îi mai: scria lui Negruzzi: „Deasemenea iH 

mulţumesc de: cele ce ai: eee tu şi. Junimea pentru Bară“. 
e 

  

DL. E. Toroiţiu, op. cit, UI, p., 13, e a
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Astfel a ajuns V. Burlă „junimist“ şi unul din cei doi filologi 
ai ei, rămas celebru prin polemicele lui întâi cu Cipariu, prin 
seria de articole apărute în Convorbiri literare; Observări critica 
ăsupra gramaticei. limbei române de Cipariu, şi apoi cu. Haşdea. 
Având cunoştinţi întinse de gramatică comparată, articolele lui 
interminabile făceau desperarea lui V. Pogor: o 
— „Bine, când. aveţi să sfârşiţi cu caraghioslicurile astea, zicea 

el, — povestește G: Panu în Amintirile lui“ 1), -- 
Drept este că articolele lui Burlă erau foarte indigeste. Acest 

filolog Iuase principiile lui Cipariu filă cu filă şi la fiecare ideie 
sau cuvânt a canonicului autor, el opunea altă părere, altă deri- 
vație a cuvântului, incursiunile „prin limba sanscrită erau prea 

. 
. ” . Ă Ă ) i dese, iar. forma în care erau scrise poate sumară. IE: 

De aceia când intra d. Burlă la Junimea, mai mulți zeflemişti 
- se sculau în picioare. îşi luau pălăriile. şi întrebau: 

-— Ai ceva filologie în astă seară?: >. o 
" Burlă, natură domoală, răspundea râzând: 
— Wu a ae 
Atunci zejlemiştii respirau cu satisfacție şi se aşezau pe scaune. 

- “Insă polemicele d-lui Burlă, care au rămas legendare, au fost - 
„cu d. Haşdeu: O luptă titanică a doi filologi. Câţi. autori şi câte. 

" dicționare şi-au aruncat unul altuia în cap campionii? “Noroc că 
“şi le aruncau dela distanţă. Dar despre această polemică voi vorbi 

la locul cuvenit. Ceia ce a înveselit mult Junimea “au fost studiile 
“interminabile şi poleinicile d-lui Burlă, apropo de cuvântul rață. 

„Acest cuvânt, 'care reprezintă o pasăre foarte lacomă şi mâncă- 
" cioasă, afost purtal, prin toate limbile indo-europene spre marea . 

veselie a membrilor din Junimea, care cum vedeau pe. d. Burlă 
că intră, începeau să strige: - Ia Ia 

— „Rafă, rață, iacă rața a E : 
Articolul „Contra ortografiei impuse şcoalelor române de Minis- 

teriul. Instrucțiunii publice, pe care-l reproducem, a apărut în Con- 
„vorbiri literare, VI, 1 Aprilie 1872, p. 41. EL se ridică împotriva 
"ortograjiei impusă de Consiliul permanent. al instrucţier publice în, 
şedinja dela 26 Octombrie 1871, împotriva aceluiaş regulament s'a. 

A 

  

1) G. Panu, op. cit. Lp. 162. ... ÎN
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ridicat şi T. Maiorescu în , Direcţia: nouă, ( 1872) :), După repi-odu- 

cerea unui lung extras pentru a arăta cu ce inconsecvenţă linguis- - 

tică a fost redaclat regulamentul, Maiorescu încheia: . 

„Pretenţia regulamentului .este dar. de a hotărt întrebările con- 

troversaie ale limbii şi orlograjiei. române pe cale administrativă, - 

şi de a impune hotărârea sa! tuturor şcolarilor şi profesorilor. filo-", 

"logi, a căror chemare. este în parte de a susținea tocmai acea 

, „controversă ştiinţifică. Subscrişii sunt: ministrul Chr. Tell; mem- 

- brii. consiliului: A. Orescu, Aaron Florian,: G. Zalomit, A. Marin 

- şi D. Petrescu. Cine sunt aceşti: domni? D. Christache Tell e ge- 

“neral, d. Orescu arhitect, “d. Aaron istoric, d. Zalomit ' profesor 
de filozoție (pentru a nu zice "țilozof), d . Marin fizic, şi d. Pe- 

trescu matematic. Nici unul din dumnealor. nu este linguist. Dar 

_ atunci de unde îşi arogă dreptul de a impune opiniile d-lor ne- 
mistuite asupra scrierii şi: limbii ca 'regule obligatorii şcoalelor 

“române? Cum! generalul Tell, arhitectul, Orescu, fizicul Marin, şi 
ceilalți vor să ordone filologilor Laurian, . Massim, "Circa, Burlă, 

„ Lambrior, etc. ': profesori specialişti în această materie, ca să-şi: : 
părăsească scrierea lor de pân” “acum şi să primească pe acea a 

consiliului permanent? Nemţii au. un proverb: cui i-a dat Dumne- . 
zeu un post, i-a, dat- şi mintea frebuincioasă, pentru el. Nu cumva 

„d-nii. dela consiliu au luat acest proverb îni serios?“ SI 

Articolul lui” V.-Burlă ce reproducem pune, problema pe! temeliă 
N ei filologică şi nu logică. 

„Regulele orthographice ale limbei romane. adoptate de “taia 

„serul Instrucțiunii Publice şi al. Cultelor şi introduse în toate 

-şcoalele de ori. care grad de! învățământ. Bucureşti, Imprimeria 

„Stetalai, otelul. Şerban-Vodă,' 1871 iC . 

In. adevăr, nu .esfe nici un popor în toată Europa: 
de asfăzi, . care ar fi fost' menit de soartă, să sufere. 

“mai mult de năvălirile barbarilor, ce au cufreerat Eu-: 

'ropa centrală şi meridională 'în decurs! de. „douăspre-. 

zece . secole. şi mai bine, decât poporul român, Atât 

| -Goţii, Hunii : şi. Avarii, cât şi Cumanii, Ungurii, Turcii, 

  

1 T. Maiorescu. Critice, I, ed. - Mineri, 1915, p. 208. 

.
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“Monsolii şi mulţimea :nenumărată a celorlalţi barbari. 
 au' înundat pe rând pământul Daciei, prădându-l şi-: 

pusfiindu-l de-ă lunsul şi. curmezişul. 'Irisă prin aceste 
_năvăliri n'au suferit Românii numai în: privința mate- 
--rială, Desele devastări. au nimicit cu. timpul şi cultura, . - 
civilizația lor romană ce o adusese cu sine! străbunii 

: Românilor dela. Roma cea bătrână, aşa încât colo 
niile “lui Traian uifară, în urmă, până chiar şi a scrie 
şi. cefi, Dovadă pentru această uitare este împrejura- ! 

rea fristă din istoria literaturii noastre, că noi nu po- 

sedăm nici un monument. literar, scris în limba româ- . 
neastă de 'străbunii noştri. din evul mediu, şi al .doi- 
lea că Românii, după. ce cerul politic al Daciei se mai 
înseninase puţin şi-i. îndemnase şi pe dânşii, să ia... 

pate la ridicarea edificiului culturii moderne, au fost 
siliți, ca să. împrumute dela Bulgari alfabetul cirilic şi 

: a 'înveli limba românească : îrifr” un vestmânt slavic; 
" Acest vestmânt străin: a acoperit: apoi faţa limbii ro- 
mâne până pe la. sfârșitul. secolului trecut, din. care 
cauză: cea mai mare“ parte din învățații Buropei: con” - 

siderau limba românească, unicul monument viu al 
orisinii noastre romane, drept un dialect slavic, şi 

pe noi,. cari vorbim” această. „limbă, - drept un. popor 
de aceiași orisine, de care ne. este şi limba. .Imprer 
jurarea că Românii,. venind î în contact cu „Bulgarii se- 

„cole întresi, împrumutaseră .câfeva cuvinte  slavice,. 
îi. făcură pe; străini, să susțină şi mai tare, că limba: 
românească este o limbă slavică: „şi că credinfa Ro-- 
mânilor,. că. limba .lor este soră; cu celelalte. limbi ro-. 

- manice, se reduce numai la o iluzie naţională vană.. -. . 
„De aici nimic n'a putut fi mai natural, decât acea. 

încercare a bravilor. români S. Clain.. şi. G,: Şincai, . | 
„de a lepăda alfabetul cirilice şi în locul lui de a re- | 

1
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introduce pe. cel latin 'uitat,. invitând. totodată şi pe 
„ceilalţi români ca 'să urmeze exemplul lor. (Elementa 

linguae Daco-Romanae, sive -Valachicae, compositaab 

Sam. Klein.de Szad Ord. 5. Basillii -M., etc, locuple- 

tata vero st in hunc ordinem redacta a G.-G. Șinkai 

ejusdem ord.- A. A.L.L. Phil. et S.S.0h. D. Vindobo- 

_nae 1780. Această gramatică a editat-o a doua oară: 

"G. Şincai la anul 1805, făcând multe schimbări orfo- 

”. grafice, care în: ediția ' întâi lipsise cu fotul).: Şi în 

adevăr, această primă încercare a' aflat în curând 

imitare şi la alţi români. Cel dintâi după- Clain. şi 

Şincâi, care a scris o sramatică' românească cu lifere 

latine, este Cl. Molnar (V. Gramatica sa română ser- 

“mană, tipărită la Viena în an. 1788). După dânsul ur- 

„..”. mează S: Kărăsi, (Orthosraphia lafino-valachica, Clau- . 

 diopoli. 1805), 1. Budai, (fundamenfa srammatices lin- 

“suae Romanicae seu ita dictae -valachicae. usui “tam. 

„ domesticorum' quam 'extraneorum accomodata. 

i Această srămatică, care a fost sata de fipar încă 

în anul'1805, a rămas netipărită). G. Rosa (Ii ntersuch- 

ungen iiber die Romanier oder Vlaghen. Pesth. 1808). 

.M.. Boiasi (V. Gramatica sa românească sau macedono- , 

vlachică, tipărită la Viena, 1815). p.: Maior, (octho- 

“graphia roin. sive valachica, una cum clavi, qua -pene- 

- traliă ociginationis vocuri 'teserantur.- Budae 1825). |. 

Bob, (V. .Dicfionarul său, tipărit la: Clusiu 1822)..1. , 

"Alexi, (V. Graimafică''sa românească, tipărită la Viena . 

- în'anul 1826). -N.. Manu, (V.. Orthopedia. sa, tipărită 

da: Sibiuiu; 1826)... Laurian (V Tenfamen : crificum, . : 

etc,, tipărit la Viena; 1810). D.; Bocriu, (V. Plânul său, 

"tipărit la Sibiniu, 1841). T: Cipariu, (V. „Principia de. | 

limba si: de scriptura“ din „Organul Luminarei“  Bla- 

i
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si, 1841), etc. şi alte'opuri, şi aşa mai departe până | 
la 'sociefatea academică română din Bucureşti. 

-. Insă pe cât de nimerită şi de salufară a fost pe deo- | 
parte ideea de a desface limba românească de vălul 
bulsaric, cu atâta de sreşit şi fafal a fosf.pe de altă 
parte : principiul orfosrafic, pe care Pau “ statornicit 
Clain şi Șincai pentru scrierea limbei. româneşti cu 
litere latine; şi dacă astăzi: ortosrafia românească esfe 
cea mai confuză dintre toate orțosrafiile limbei. ome-" 

„_neşti, ceeace: recunoaşte şi Ministerul” Instrucțiunii 

ra 

i, 
7, 

N 
- 

“Publice,. afunci această confuzie ortosrafică. este nu- 
„mai o consecință neapărată a principiului aşa numit 
etimologic a d-lor' Clain. şi Şincai, care s'a adoptat 
mai mult. sau mai puțin“ de toţi filologii şi filolosastrii 
noştri. Blestemul sreşelei de' resulă constă- în. aceia 
că sreşala produce iarăşi sreșală și în urmă confuzie.. - 

e aici principiul etimolosic, Sreşala capitală” a orto-: 
Srafiei: noastre, a produs mai departe şi alte rătăciri 
filologice, care au mărit confuzia: orfosratică. Etimo:. 
_loşii noştri adică, fără ca să aibă nici măcar ideea cea: 
"mai elementară : despre” aceia “ce se “numește istoria 
mbei,! fără ca să cunoască, după care. lege se în- - 
tâmplă. diferenţierea limbei în. dialecte, și. ce.va să- 
zică caracter individual la dialecte, cred ferm: şi tare, că diferențele limbei româneşti de cea latină clasică . 
sunf numai-un rezultat al corupției fonetice, care:s'a introdus în limba noastră prin feluritele influențe ale 
popoarelor barbare, cu câre au venit românii în con- - tact. Deci, spre a scăpa. limba 'de aceste așa numite 
„corupții fonetice“ de care se împiedică la fiecare - 
pas principiul etimologic, au invenfat: încă un prin- . e. : .: . . al! - o. CIplu nou, care se fine.prefufindeni de mână cu prin-
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mai pufin, decât numai a nimici forma modernă îndi- 
“viduală a limbei românești, „reduchendu limb'a la una” 
forma: mai omosenia, mai. primitiva“, ca aşa să poată 

“ vedea străinii cât colo, de. ce origine ne este limba). 

Numai epoca până 'unde trebue să se reducă limba, . 
ca să. devină: curăţită de acele corupțiuni barbare, 

este la feluriții ' efimoloşi, felurită.. Unii cred că ar fi . 
bine, de a o reduce până Ja epoca înainte de năvă- 
"Tirea Goţilor, alţii până. la' Traian, alţii până la limba 
lafină poporală de pe pământul Italiei, alții până la 
limba latină clasică, şi iarăş alții până la limba: latină 
veche de pe timpul Scipionilor. e E 

Deoarece însă din nenorocire afară de epoca a limbei 
„latine clasice nu le .sunt cunoscute niciunuia „celelalte! - 
epoci din istoria limbei, de aceia şi: direcţia, reducerii 

variază după direcţia, ce şi-o închipuiesc apriori, că 
ar fi apucat limba în decursul istoriei: sale. Deaceia 
nu trebue să ne cuprindă nici o mirare, dacă înfâm- 
pinăm pe unii etimoloşi, reducând limba până la" 
epoci, care n'au existat niciodată în istoriă limbei, de 
“când a învăţat omul a vorbi. La acestea toate se în- 

„țelege de sine, că acest principiu nou, de a curăfi 
limba de corupții fonetice, cere neapărat, ca şi orfo- 

„ “Srafia limbei să fină pas asemenea cu reducerea ei. 

“De aci ne putem explica destul de clar, de ce prin-: 

cipiul etimologic al lui „Șincai + nu este, identic cu 
i d 

  

1) „Ob. majorem “ evidentiam “latinae: «radicis linguae. nostrae“, 

-Kărâsi op: cit. pg. 9 not. 2). „Ad manifestandam origi sinationem. 

vocum, aut proximam conjunctionem valachicae linguae cum Latina 

et ala“. (P. Maior, op. cit. 5 4); ş.a. 

2 cipiul etimologic, şi caren! are de scop nici mai mult nici 

i
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. principiul etimologic, al lui Ciain,: de. ce: principiul. or- 
_osrafic.a lui Molnar s& deosebește. de principiul efi- 
„moloşic. al. lui Şincai” şi Clain, „de -ce ortosrafia lui 

—
 

Kărâsi, care este bazată fot pe principiul etimologic, 
„este altul „decât ortografiile. etimologice - ale lui Mol- 
nar, Şincai şi Clain și aşa mai departe până la.anarhia 
totală a orfosrafiilor de astăzi, ale „căror număr este 

atât de mare câţi indivizi roinâni se cred a fi filologi : 
de: frunte şi. pretind a cunoaşte: mai. bine decât ori- 
“care altul „forma mai. omosenia, mai primifiva“ a 
limbei. româneşti.: Şi cine nu ştie, că numărul acestor 

' filologi este esal cu numărul total al. românilor, „care 
ştiu a cefi și a scrie "româneşte! 

Totuşi însă şirul cel lung al ortosrafiilor limbei ro- | 
mâneşfi n'a ajuns. la sfârşit cu ortografia sociefăţii 
academice. În zilele din-urmă ale lunei trecute a 
primit națiunea română în posesiune impusă încă o 

“ortografie, despre . care voiu să: relatez aici. cât se _ 

poate mai pe scurt. 
Această ortosrafie. nouă poartă. numele de! : „Regule 

-orfhosraphice - ale limbei romane adoptate . de minis- 
„ teriul instrucțiunii publice şi alu culteloru şi introduse 

în fâte şcoalele de or,quare sradu de invefamântu'“ Şi - 
ni se „prezentă în forma unui „prescript-verbal“ al . 

| consiliului permanent. Aşa dar. noi avem 'aici a face. 

cu o orfosratie oficială, care esfe un eveniment exfra-.. 

ordinar în isforia ortosrafizi noastre. Indată la început 
„citim, că „având în vedere. diversitatea ortografiilor 
ce se observă în limba scrisă şi tipărită încât .nu-nu- 
'mai fiecare carte, ci şi fiecare individ îşi are orfo- 
$rafia: sa pâitficulară; considerând sreufatea ce întâm- 

pină din această confuzie, afât şcolarii. când învaţă a 
1



“cit şi a scrie, cât şi chiar “publicul matur, neavând o 
" xesulă, de care.să se fină; considerând că sistema de 
 ortosrafie“ introdusă în şcoli de. fosta. eforie la: anul 
1858, după dezvoltarea ce a. luat limba de atunci: în- 

- coace, -a “degenerat şi: nu mai (sic) corespunde -nece- : 
” sităţii ce se simte .asfăzi;. considerând că până când. 
__ societatea “academică... va. reuși a dota. limba . cu:-0: 

Sramafică şi ortografie, şcoalele: nu mai pof rămâne 

în hâosul -ce domneşte şi care. împiedică progresul; - 
- consiliul permanent. s'a întrunit în „şedinfa din 28 Oc- 
-tombrie 1871“, „sub. preşidenfia . D-lui Ministru al 
cultelor şi instrucţiunii publice“ şi „în dorinţa de a 

face să dispară această anarhie ortosrafică şi ajunse 
la o uniformitafe în modul 'de a scrie: şi. a cefi, a, sta: 

bilit pentru şcoale următoarele resuli“. Pentru, acea-, 
stă „dorinţă“ merită în' adevăr atât „consiliul perma- . 

"nent“ cât şi D. Minisfru Tell toată recunoştinţa. Nu , 

aşa însă şi. pentru „resulele: orthosraphice“, cu. cari 

sa încercat „consiliul permanenf Sub: preşidenţia D-lui 

Ministru. al cultelor“ de „a face să dispară această 

- anarhie; ortosrafică şi a ajunse la o uniformitafe“ prin 

"introducerea lor. în mod obligator în. toate şcoalele | 

“din România. 
Dacă un ministru poate avea dreptul: de. a impune 

unei nafiuni resule ortografice, după care. trebue să . 

"se scrie,-este o. chesfiune care. dacă 'aș cufeza a o 

pertracta aici- într un spațiu. aşa de însusf, ar pierde 

pe jumătate din valoarea sa. Pentru. aceia mă mărsi- 

nesc aici de a face numai - o observaiune la. aceia, 

„ce ar trebui să facă. un ministru de culte, când răs-" 

punsul la întrebarea de sus ar fi. favorabilă pentru. 

dânsul. Și: această. 'observaţiune ! constă în „cuvintele. 

“Vi BORLĂ ! o a 431 - 
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foarte importante ale renuinitului ortograt german 
R. v.. Raumer: „Ori şi -cum,: nu poate încape nici o 
îndoială că. bărbaţii, “cărora le încredințează sfatul 
Sreaua misiune : de a. stabili resule 'pentru o orfo- .: 

" Srafie, pe care voeşte a o.introduce în mod oficial De 
trebue să cunoască "din fundament chestiunea, ce au 
să pertracfeze. La aceasta însă- se 'cere asfăzi mai 

mult, decât îşi poate închipui cineva. Căci atâta ar 
„trebui să ştim numaidecât că aceste. lucruri (chestiunea 
orfosrafică) în 'aparență mici, sunt numai marginile 
_exfreme ale întregii scrutafiuni linsuisfice. . Cel. ce 
„voeşte” să sfabilească astăzi resule. orfosrafice trebue 
„să-cunoască cu.exactitate stadiul prezent al cercetări- 
lor linguistice şi pe baza. acesfora -să. întâmpine: cu 

e cE€ 

y 

“Dacă privim. acuma regulele ortografice din „„pres- ă 
, criptul-verbal“ al consiliului permanent din: punct de - 
vedere al. condiiunilor, ce pune R. -v.. Raumer unui 
minister, şi care au-valoare absolută pentru fiecare | 
ortografie de pe: fafa pământului, suntem. siliți. a 
spune, că d. ministru -Tell sa înșelat în bărbaţii, că- 

„rora le-a „încredințat' sreaua misiune, de a stabili -. 
reguli pentri ortografia“ limbei românești, și că d-nii 
A. Orescu, Aron Florian, . G. Zalomit, Al. Marin: şi 
Dim. Petrescu nu: cunosc .nici. măcar : din depărtare 
principiile şi rezultatele linguisticei moderne. Din con- 
tra „resulile ortografice“ stabilite de. d-lor suntşi vor 
rămâne. numai un conglomerat confuz din toate sisfe- 
mele ortografici etimolosice, ce:maltratează necontenit 
limba românească, începând. dela orfosrafia lui, Clain 
și Până la ortografia cea . plină de autoritate a socie- 

> 
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tăţii academice din Bucureşti, şi care a putut avea o 
valoare şfiinţifică- doar numai la învățații evului mediu. 

Acum să frecem la. consfatarea acelor defecte atât. 

filologice ştiinţifice, cât şi practice, care sunt cu deo- 

sebire bătăfoare la ochi“. . .. :: 
Mai întâi, după ce autorii ne-au' făcut cunoscut „li- . 

terele alphâbetului“, la care adauş și literile k, q, w, 

x, -şi. y :ca! lifer, „cu quare se. scrie limba: română“ 

stabilesc principiul fundamental al Orfosrafiei.: Acest : 

" principiu care la întâia privire s'ar părea cel mai ino- 

cent şi mai potrivit: dintre toate principiile ortosra- 

„ice, este următorul: „ă scrie dupe quum vorbimu, 

fără a. întrebuințaii pentru orquare suneții al limbei 

'oarece însă „în limbă se audii nisce sunefe“, precum 

sunt vocalele .ă şi î şi -consonantele ș, f, z şi: altele 
La E . . , 

„pentru a quărora expresiune lipsescu din alphabet 

"literele correspundinţi“ vedem. îndată că acest prin- 

cipiu începea şchiopăta chiar la. întâiul pas. Drept 

"este, că autorii cred că această lipsă se poate înlătura 

foarte 'lesne 'prin Oarecare semne- convenţionale, pre- 

cum sunt: „semnul scurtării. , accentul circomilex A: 
„ Îi A Pat , ” 

accentul - ascuţit'? ; accentul srav " şi semnul, „quare, 

puse d'asupra vocalelor şi 'de' desubtulii unorii consu- 

-nante; le “modifică valorea, făcându-le capabile .de 

“a exprima'aquele sunete“. Dar această credinţă. de- 

vine vană,. îndată ce: domnii membri ai "consiliului 

"- permanent declară, că „înfrebuințarea aquestor semne, 

. dare de 'scop numai înlesnirea de a exprima toafe.- 

sunetele limbei şi de a scrie, în virtutea principiului 

” fundamenfalii, după quum vorbimii; ci totii odată de,a 

e. 

7 

mai multe lifere dequât pe, quea corzespundinte“. De . 

scrie dicerile' într'un modii rafionalii, după forma lorii -
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„orisinară“,. sau cu alte. cuvinte,. că „principiul etimo- 
„logic -al-lui Clain şi al urmașilor săi. este idolul, la 

care, se închină şi d-nul A. Orescu: dimpreună 'cu - 
colegii săi. 0 n 

„Însă precum 'etimoloşii antecedenţi rătăciră pe căile 
. cele: mai obscure întru: urmărirea, „formei originare 
„a diceriloru“, focmai așa păţesc şi autorii „regulilor. 
orthosraphice“ ministeriale. D-lor. scriu vocala cirilică ă. . 

„- cu a,€, î, 0, şi ui şi cu semnul scurtării:w deasupra şi 
pre î iarăși cu a, e, î, o şi u şi cu. semnul accentului 
;circomflex A deasupra, pr. Barbă (lat. barba), răs- 
“pundu. (lat.: respondeo) silbaticu (lat. 'silvaticus): ră- 
tundu (lat. rotundus), făciitoru (de la participiul fă- 
cutu)... pâne (lat. panis), vântu (lat; pentus), în. (lat. 
în), fântână (lat. .fontana), sântu. (lat. sunt). i... 
_.La'aceste 'exemple afară de: făcutoru „forma origi- 

- nară“ este: forma limbei latine. Sunt însă o mulțime 
de alte exemple, „unde forma originară“ se deosebeşte . 
foarțe mult de forma cuvintelor latine. Aşa: scriu d-lor * 
“rOndunică, lângă; dupe, să vădă,.cu 6, î, &,ă, 'e, deşi 
„în limba latină se află șcrise-cu u; o, “0, i, i: hirundo, : 
„ longus, de-post, si, video.ş.a. De aci în.:zădar. şi-ar . 
frământa cineva creerii, ca să: afle 'cauza “rațională a. 

acestei diferențe, cu toate” că: autorii „susfin, că d-lor 
„seriu -„într'un mod. raţional; 'după forma originară“ 

a: cuvintelor. Noi ştim, că 'consoanele finale din cuvin- 
tele limbei lafine nu le-au suferit. limba. românească, * 
ci. le-au tocit cu totul; aşa din lat: guod; tocindu-se 
consonanta d, a rămas-guo,. de unde: ortosrafii. noştri 
punând deasupra vocalei o semnul scurtării *.au for- 
mat” cuvântul românesc .guo, pe care îl şi. scriu: cu 0, : 
“„dupe 'formă: lui originară“. Din contră 'din prepozi-. 

d
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“iunile latine. de-post: sau. du-post, pe când. Conso-, 

manfele finale sunt sf, formează d-lor cuvântul. româ- 

“nesc dupe cu e'şi nu cu o. Un i scurt din-limba latină 

a “trecut în limbile romanice în e; pr. lat. pidere, rom. 

vede, lt. vedere, prov. vezer, tr. vechiu peeir, etc. Tot 

din lat. silvaticus au format: limba. it. se/vatico, esp. 
selvatico,. port. selvatico, etc. Pre ă din văd îl scriu 

domnii autori cu &: vedu (pr..7) pe când pe ă sălbatic 

„îl xeduc la lat. î:și-l scriu'cu i; silbatic. Din forma 

-arică: primitivă asanti, tocindu-se a dela început, a 

“rămas în limbă sanscrită santi,, iară' în :limba' latină 

-* veche, -cu 'prefacerea lui a din mijloc în o: sonti, şi 

“cu 'tocirea lui 7 final: sont. Pe când'limba lafină cla- 

 sică, prefăcând'pe o în ue, a format din sont sunt, limba Ş 

__ latină poporală care esfe mama limbilor romanice -a 

“păstrat pe o, de-unde if; sono, esp.:'son, prov. son, fr... 

sont. D-nii: A: Orescu, etc. scriu pretutindeni sânt cu 

i din cauza lui sunt din limba latină clasică, pe când. 

;. „pe-î 'din tîndunică îl scriu'6 rândunică! din "cauza îf. 

' *vondinelle, prov. irondella, . fr, ihirondelle, deşi. acest: 

- -cuvânt în -limba latină - clasică se află : scris .cu 'u: 

hirundo ee 

La multe cuvinte, precum se presupune, au dat d-nii 

- autori de mai. multe, -„forme originare“. Aşa scriu 

-d-lor.odată păstrezi cu e.(ps. 9) altădată păstreză cu 

-ă (ps. 10) şi cine.mai ştie ori de nu -cuinva îmcurând 

“-“vor da şi de alte origini şi vor scrie păstrezu, postrezu 

sau 'pistrezu. In multe locuri se, află 'scris'i în-loc de 

3, pr. în, înguăt,: intimpină, introdusă (p3. 3.:sq.) în 

oc: de în, :înguăt, întimpină, întrodusă şi 'o mulţime 

altele. La ps. 3. aflăm scris: considerănd de îrei ori cu: 

“tă 'şi apoi: alergând cu â.(ps. 7).. În limba-'românească :
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se află, precum ştim, un număr foarte. mare de cu- 
“Vinte . străine, a cărora „formă orisinară“ ne. este - „adese ori cu. totul necunoscută. Multe din aceste cu- 
vinfe confin vocalele â şi î pr. nădușala, nătărău, năstp, stilp, şa, a 
„Pentru' scrierea. acestor vocale după principiul eti- molosic nu există în „tesulele orthosraphice“ nici o normă şi de aceea: trebue să shiceşti, cum: se scrie, de exemplu, cuvântul nisip, cu-năsipu, nosâpu, nesâpu sau nfs6p. Din latinescu sibi picând 5 dintre ii, a rămas în limba 'românească mai întâi sii şi apoi după | confracțiunea acestor îi în. î forma și. Acest și a primit 

mai târziu. la început un î fonetic ca razim: își. Toţ „pe aceasfă cale fonetică s'a născut şi. î: din îmi, îţi, | îi, îș şi a. Precum pentru î din cuvintele străine, aşa . „ Hpseşte şi pentru acest î o resulă efimolosică în or= „tosratia ministerială, şi. de aceia autorii acestei orto- 'Srafii îl scriu când cu “; “își (ps. 5), când cu î, își (ps. 
7). Tot aceasfă contuzie domneşte şi în ;„modul raţio-. nal“- al scrierii diftonşilor. Noi ştim că e intonat se „preface în diftonsul ea, de câte ori în silaba utmă- foare 'se află sau se aflase vocală ă, pr. ceapă, leagă, „ înceată, Dacă ea este precedat de vocala i, sau.de con- - soanele labiale p,. 6, m, v, Î, atunci diftonsul ea, își - pierde vocala e-şi din za remâne numai a: pr, piară, - pată, îmbată, masă, vară, fată. Faţă cu această resulă cuionică a limbei româneşti. principiul etimologic al - ortosrafiei oficiale pretinde în principiu ca e unde se „ preface în ea şi a, să 'rămână tot s, numai însemnat 
cu -„accentulu ascuţitu“, deasupra lui, pr. câpă, etc. În practică însă scriu "aceste resule atât s şi a cât şi 

chiar ia: sâmă, chiamă (ps. 10), masă (ps. 10), învaţă
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(ps. 3), iar (ps. 11) tocit. din iaro. și format din ero 
(at. pero) ş. a... p 

 * Interesantă este încă o. „egulă orthograpbică“, care 
- “ne spune că „subsfanfivele şi adjectivele feminine ter- 
minate în e, primind articolul a, formează diftongul 
ea precum: carte cartea... „Cu toate acestea citim pre- 

tutindeni orfographie, ănst articulat nu orthogiaphiea ci 
orthographia cu a în loc.de ea după o regulă, care stă. 
în. contrazicere cu resula ortosrafică de: sus. Şi așa 
mai departe se află -pertracfat. tot vocalismul limbei . - 

_ româneşti, Srămădind o confrazicere una peste alfa şi 
„o .neştiință rară de „a scrie dicerile într un: mod raţio- 
nal, după forma lor originară“, - i 

Tot la 'acest rezultat ajung „resulele ortographice'“ 
şi în privinţa scrierii consoanelor derivate. Așă-zic : 

„ ortosrafii consiliului permanent, -că „ce cu fuse înfte-. 
buințează spre a se scrie zicerile derivate din limba 
elenă în loc de A sâu &, precum:. Christosu, Christianu, 

_ Chrestinu...” Dacă. trebue să scriem cu câ până chiar 

şi cuvintele . româneşti sfrăvechi de orisine grecească, | 

afunci de ce d-lor înşişi calcă: această resulă orto: 

= srafică și: scriu 'carte (ps.:3)- Sr. XAeTIE, scolă (ps. 5) 8. 

OXoX) şi nu charte, schâlă? 

: Asemenea cer dela noi, ca să scrim ph î în. loc de: 7 

în „dicerile derivate din limba ellenă şi: mai cu seamă. 

“termenii technici, de ex. graphit...* pe când d-lor: în> 

şişi. isnorează” această regulă scriind pretutindeni dif- 

“tons! cu f şi.nui dipâtong cu ph. Din compoziţia cu- 

“vântului lafin eccurn, sau 'ecce 'cu pronumele iste şi ille 

' a format, limba românească acest şi acel. D-nii orto-. 

grafi ministeriali pretind că aceste cuvinte să le scriem | 

"cu gu în: loc de e: aguestu, aquelu „după forma lor E 
. , , 

r
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originară“ .  „Zâcerile stergu,. asternu, desteptu, Ş ci, 
- deşi. se aude dela dânsele sunetul. lui ș pretind ca 
să „Nu se scrie cu. Sc, ci cu £*. Ne este. cunoscuf, că , 

"limba românească” a prefăcut un e lâtin. înainte de 
două consonanțe î în ie; ceeace au făcut şi celelalte limbi. 
romanice. Dacă acest ie se află precedat de 7, d şi s, 
„atunci aceste consonante dimpreună cu i trec în f,d,, 
5, pr. fară (lat. terra), fes (lat. 'texo) ş. a. Insă un. £ 
precedat de s se preface în șf şi nu în sf. (compar. 
acest cu aceşti). Dacă d-lor suferă această. regulă ca-. 
racteristică la cuvintele fară, fes,: șede, ş. a., atunci nu 

pot pricepe acea rațiune. etimologică, de ce;să'o isno-. 
„răm la cuvintele şterg, aștern ş. c. |. Cât pentru deș- 
„feptu, așteptu, d-nii membri ai consiliului. permanent - 
nu-şi. cunosc meseria de fel: Căci din rădăcina verbală 
primitivă spak a- format limba 'sanscr.: spac, zendică: 
epaţ,: serm. spefh, lat. spec. Grecul însă a strămutat .! 

„pe.& în locul lui p şi pe p. în “locul ui &, zicând 
SET (OxEnTonat), 

Românul, urmând aici exemplul limbei greceşti, a 
făcut din lat.: spec. scep: „af. ad-spac-to, de-spec-to 
rom. ascep-t, de-scep-t şi nu a-step-t, de-step-t.. Şi : 
această. confuzie ortosrafică merge tof.:mai departe 
până la sfârșitul „prescripțului verbalu“,. “arătându-ne. 
asffel înşişi. autorii acestei ortosrafii, „sub preşidenţia. 
d-lui ministru al cultelor“ că, „considerând greutatea. 

„ce întâmpină din această. confuzie“ nouă: ortosrafică, . 
„atât şcolarii când învaţă a căti şi a scrie, cât şi chiar 
publicul matur „dimpreună cu consiliul permanent“, 
„neavând o resulă, de care să se fină“, „anarhia: orto- 
sraphică“ prin aceste „resule orfosraphice“n' a „dispă- -: 

„_rut“ întru nimica, ci din contra, confuzia a devenit mai . 
nare şi mai nesuferită.
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„72. “Poezii de AL. A. Macedonski. 
„4 2 Bucureşti, Libr. edit. Ing; Haiman şi Schânfeld, Ed. I1..1885. 

: “Se 'cunoaşte ostilitatea lui T. Maiorescu față de AL. Mace- !: 

donski, precum şi lupta-dintre Literatorul şi Convorbirile literare... 

Raporturile mau 'Jost rele dela început; Al. Macedonshi i-a dedicat 

lui T. Alaiorescu volumul său de' Poezii, iar în seara de Vineri 

5/17 Martie 1882 'e unul din cititorii şedinţe! Junimei. ;“. . - 

Se „Seara literatură la mine, notează T. Maiorescu 1): Alecsandri, Ştir- 

" bep, Ilaşdeu, Bariț, (AL). Roman, (Simion) Florea Marin, dela 

Cernăuţi (în realitate, Suceava). 1... Cerchez, Th. Rosetti, Ne- 

gruzzi, Burghelea, Laurian, Anghel Demetrescu, Ştefan Mihăilescu,, 

- Zizin Cantacuzino, tânărul Rosetti (Dimitre R. Roselti), . Baican, 

. Eminescu. (Teodor). Nica, “Slavici, Chibici, Frollo, Macedonski AL. 

A. Carp. Citit “Macedonski ( lealral şi arogant) poezia Noaptea de 

Octomvrie 'sau Noemvrie (în realitate Noaptea de Noemvrie), Carp 

“neplăcut în ocazia asta“. ;Scena a povestit-o şi Al. Macedonski în 

- unota ce însoţeşte: poemul Viaţa de apoi. Ilaşdeu, se pare că la. 

” elicitat călduros; -T, Maiorescu şi V. Alecsandri s'au arătat mai 

rezervaţi. Pe Eminescu Literatorul. . îl atacase . prinir'un. articol: 

Frunze găsite prih volume din. 24 Februarie. 1880, sub pseudonimul 

"Rienzi. Articolul nu era totuşi al'lui Macedonshi.ct al .lut. Duiliu |, 

Zamţirescu 2). Polemica . Eminescu-Macedonski începe în 1882 prin 

" Timpul şi Literatorul care avea să 'ducă la vestita “epigramă a lui 

Macedonski împotriva lui Eminescu, nebun, act de sinucidere.morală. 

* “Participarea lui Al. Macedonski la şedinţa Junimii din 5 Martie, -. 

_1). T; Maiorescu, Insemnări zilnice, IL, p. 46. o: 

'2) T. Vianu, /ntroducere, p. XLIIIL la Alexandru Macedonski, 

Opere, 1. Poezii, 'ed.. Ed. Fundațiilor regale. ae 

pe 
.
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a fost urmată de articolul lui Petru Missir impotriva lui. Apărut SI 
peste un .an în Convorbiri literare, XVI, din 1 Martie 1883; în * 
articolul său' Porţi şi critici (scris în' Martie 1886; T. Maiorescu Bi 

" avea să-şi pronunţe şi el sentința: „Poeziile“ lui Eminescu, „Paste- 
„urile“ şi „Ostaşii“ lui Aleesandri vor curăţi dela: sine” atmosfera 
estetică viţiată de Macedonski, "Aricescu, Aron Densuşeanu, etc. etc.“, . 
up Senintele lui T T:. Maiorescu erau .de :obiceiu, definitive; în cazul 

“ Macedonski istoria . literară .na ratificat-o. Pe când : poeţii” 
minori: şi. clasicizanţi ai Convorbirilor literare au dispărut. din con-. .- 
ştiinţa” publică, singur Macedonshi. din acea epocă (nu vorbim de îi 
M. Eminescu), reprezintă încă şi astăzi o valoare poetică: pozitivă. 

Talenfele. recunoscute au un sinsur: punct; în 'care .. 
se întâlnesc cu nulităţile lipsite de orice valoare.. Şi 

„unele şi altele n'au a se teme de cenzura aspră a cri- 
ticei literare, deși pentru motive: deosebite. Cele dintâi 
merită indulgența- criticei, acele din urmă nu “merită | 
asprimea ei. In amândouă privințele trebue păstrat o. 
limită, Când producţiile „rele ale unui spirif:ce s'a - 
arătat a fi ales,. precumpiinesc pe. cele bune, atunci 
“datoria critficei este de a -strisa şi a împiedica contra- 
„banda literară. Cu atât 'mai mult încă. trebue reduse 
la: dreapta lor' valoare!  pretenţiunile - scriitorilor, care. 
au luat: drept admiraţie tăcerea ce, s'a făcut în jurul lor. 

D-l Macedonski cu' "poeziile ce” le-a „publicat ar fi 
- putut” să rămână „mult fimp nesupărat: de otice crifică! 
şi” „se va. vedea mai jos pentru care: motiv anume, 
D-sa însă. a. pierdut acest avantaj în urma stăruinții - 
sale prin :revista sa „Literatorul“ 'de. a rămâne cu 

- otice. pref un mare literat şi poet, persecutat din toate 
funcţiile bine plătite. - - 

Autorul ne spune că poeziile sale înauigurează un. E 
nou gen: poetic, acel. al. „poeziei sociale, cu deosebire
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de. poeziă duiogiei care ar: a predominat ș până acum: 
în operele poefilor - noştri. .:. 

“Inainte de a 'cunoaşte -ceeace d-l: Macedonski. nu- 
meşte poezie socială, am fosf.ispitiţi de-a ne întreba 

„dacă există vreun: sen poetic, care să nu stea în leşă-. 

“tură, cu reţeaua socială în care: trăiesc. indivizii, Şi” 

„de a ne da astfel seama “de- deosebirea ce 'o face au- -.. 

torul. între: "genurile! „poefice. Modelele sale: de poezie 

socială ne-âu scutit însă. de: această sarcină. Ele pă- 

'răsesc cu totul fendința de a. reprezenta. idealul tru- 

: mosului, şi sunt o reproducere: în verșuri a unui con--" 

„tinut străin . sferei estetice. Fărmături! de” metafizică”. 

şi sociologie puse în versuri. fără nici 'un -fond pa-. 

sional fac 'la un loc o sumă: de banalităţi. Autorul le” 

„numeşte! poezii „sociale“. : 

Cine poate “mustra pe. autor că a ersificat intro 

“ medifaţie (pas: 254) următoarele rânduri, la. adresa- 

divi vinităţii: IE FO E a a 

“Unii i-au îis: Raţiurie 

| 0 Tae alții: Iluziune * : e 

-  Umiin materiel pun ii 

"Mulţi după. plac i. compun m 

Dar EL: cate 'mi curge'n vine Ă ÎN 

Crieru' mi care'l. conține. i 

„Imi steigă cu toţi împreună. 

| „Este ori unde Voești.. 
4 

Sau ce se poate observa, din punct de vedere estetic | 

acestor două strofe socialiste, relative la „conduita: E 

„secolului nosfru: (pas.. 50):' a 

„ Care-a: fost „a ta — = răspimae? | 

„Lumea: foată-ai- despărțit -. E îi
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ai trunchiat:o' n două taberi | 
Cei ce au şi 'cei ce naul 

- Jos cu. taberele tale - Mai 
Coţi s'avem că foţi mancim! aa 

ȘI pământu-acesta mare i 
Să dea roade futulori i, 

"In fine, pentru! ce. nu- S'ar. scrie versuri că! acestea pentru o desăvârşită Combatere a instituției familiei 
(pas. 252):. _ 

+ Naţiile „din familii « s'au format - — de-aci războiul“ Urile tot din familii „i-au organizat. convoiul” „Lipsa de'patriotism din familii au riăscut; . - „Poţi ca să mai fii al fării când ești rob. cui te-a făcut?“ 
Nu resretăm deloc soarta. familiei * strivite de a- „ceste rânduri. Ne pare. însă rău că nivelul nostru li- „terar este afât de jos. căzut, încât se săsesc scriitori cari să îndrăznească a arunca în faţa  poblieațui cetifor asemenea insanități.. i 
După citatele de mai sus : nu. ne-âm. „mira deloc” să | vedem apărând autori, care să aştearnă. în versuri iş-. Ă noranța” lor, în materii matematice și fizice, și apoi să se fericească, că au creat senul poeziei matematice | sau fizico-chimice, 
Volumul d-lui Macedoriski conţine + însă: şi alte se- nuri de poezii, în care lipsa adevăratului sentiment poetic pentru frumosul literar, nu mai poate frece ca o invenție nouă, ci arată. pe: autor. î în toată soliciunea sufletului lui.” Aşă- de ex. este în om o coatdă sensi- bilă pentru ceeace numim patriotism şi naționalitate. Când afecțiunile ce le. dă acest sentiment afins de- aproapd, personalitatea individului, afunci. manitesta- '
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„ xea lui în concepții poetice se face cu mai multă ușu-: 
-rinfă. Cu cât concepția poefică “se îndepărtează. mai 

“- mult de soarta individului şi vrea să cuprindă o mani- 
“testare colectivă a sentimentului patrioțic şi naţional, 
cu .afât. ea devine mai eferică - şi cu afât îi trebue 

poetului o doză mai 'mare. de simfire pentru a putea 
da o formă vie şi caldă concepțiilor sale. 

| ” Aceasta ne “explică în genere pentru ce: versurile | 

- făcute pentru serbări naţionale şi ocazii. oficiale sunt - 

de: obiceiu o înşirare “de cuvinte soale' şi :ne. dă în 
acelaş fimp măsura cea: „mai | justă. a valorii poetului 

Macedonski. .--... - 

Iată în adevăr cum începe d-sa o odă către armata 
română, cu ocazia. ultimului războiu (p. 144): 

„Rezbelul crâncen de loc numi place 

Astfel de pace: nu 'mi- place mio. 

Să „" Rezbelul crâncen mai bine, fie 

In lanțuri: traiul e-chin amar! Su 

1. Români, la laptălu. Cine wacuză?: + 

Fi-vei tu oare tânără Muză?... ! 

Cauza sacră ei au drept SCuză. 
„Vor libertatea feaţilor. lor! 

Uni scriitor care e voind a ridica sentimentul patriotic - 

al. Românilor, le spune că-i place, şi | că nu-i place 

_rezbelul ori pacea, şi care-i îndeamnă la luptă spu- 

_nându-le că este, sacră cauza lor, dar că ei o iau 

, drept scuză — nu “ştiu dacă e patriot, dar, desigur 

„nu e „poet. 

” ” a: | i e
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“ Mai nostime sunt: nişte versuri pentru 10- Mai 1881 

e Ge i 
“ “Adeseori. ini sdntâmplăt | 

Să văd arimata'n defilare -.- 
"Adeseori m'a iînfiotat: 
O tainică înfiorare. „ 

mai mult: decât ori când d-sa a rămas” uimit, ÎN ma- 

rele tumulf, la a patriei : reînviere“ când 

Mi-am readus aminte iar. 
„ Pein 'grămădirea. de cocarde 
„Că'eu sunt fiu- de militar * 
Și Carn. născut între stindarde.. 

Ce. rol. mare. joacă în mintea. autorului cocardele! 
 Printr'însele -el îşi. aduce aminte ceeace n'a. putut să. 
„uite niciodată, căci dacă omul. ştie 'odată a cui fiu 

este, de obiceiu-nu o; mai uită. Mai mult încă, d-sa' . 
își aduce aminte tot prin - cocarde de ceiace.n'a ştiut 

„niciodată,. că „a“. născut între stindarde. | 

Dar — „A poeziei dulce aromă“, îi spune. că Ro- 
* mânia. va :reînvia * 'Străvechia Romă, totuş di Mace- 

" donski face „parte dreaptă. ME i 

“Italia în Occident 

Cronează'n- Roma, iricrafală _ 

Dar Roma ta en Orient -. 

“Constantinopol, capitală! 

“Asemenea versuri ne fac a vedea perspecfiva înfiin- 
dări unui acord de justiţie literară,'-pentru a se pe- 
"depsi cu. constrângeri . corporale. delicvenții liferari, 
„ce: sâcesc fenomenele viitoarei : „politice! prin” aroma . 
poeziei, .: . n". * a. 

x
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„ In. multe: strofe din -colecţia d-lui Macedonski, ca- 
"- racterul poeziei sale sociale, adică banalitatea, îl să-. 

- sim amestecaf. cu fisuri incorecte, comparații sreşite 

“Şi cu iun dispreț suveran pentru deosebirea de' nuanţe 
şi idei, defecte, care toate la un loc ne dovedesc cât 
-de puţin simţite sunt. rândurile de versuri cz se în- 
şiră unele după: altele, numai . pentu: : a "complecta 
volumul. ia Sa 
„In poezia „Ocnele“ (p. DEI în descrierea lor ne spune, 
că d-sa a văzut . 

7 

 Catacombe imbrăcăte intra negurilor, haină | 
Cum îşi prelungesc refeaua pe sub muntele făcut, 
Zgomotul 'de voci confuze pare şazi căl aud. încă. . 

4 

Acolo; a fost: de văzut: 5 

„i... tinereţza în deplina-i Bărbăţie :. 
Cu suavele ei forme, şi cu: zupefi ei. de fier. 

"Si bătrâne fea 

“Cum îşi primblă imprejuru-i ochii care te 'nspăimântă 
Ochii în care nu mai arde -nici-un simfământ uman... - 

Aşa dar, zgomotul slasurilor rămâne mult. timp în 

urechile celui ce, vizitează ocnele, dar muntele î în care 

„se. „prelungesc gropile de. tăcut, tinerețea: “bărbătească - - 

are muşchi. de fier, dar în acelaş fimp şi forme suave * 

și, în fine, autorul rămâne înspăimântat a vedea cum 

îşi primblă ochii" împrejurul lor nişte . bătrâni, în'a 

“ cărora ochi sfinşi nu mai arde nicio pasiune! — Ce 

„„nofe ar: „pune 'un “profesor. elevului, care i-ar turna în' 

Versuri . asemenea fisuri false? - .-r.. DR 

sLa. pas: 13 săsim o- legendă a. Miozotisului.- 2, 
y 

+
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Pe fărmurile. unui- râu: „ albasteu călătorea o jună 
„păreche: a nt 

că - Era: o tânără copilă 
Cu farmece ca. o zambilă - 

„Era un tânăe cavaler. 
__Ce înălța. ca o răchită  -. 
„De frumuseți împodobită... 
'O frunte mândră cătră cer! 

. Cine şi poate închipui o. păreche mai potrivită | —- 
— tânăra ca o zambilă, tânărul că o achită! Dar î în fine: 

In rioaptea' poleităn n taze Ia 
Priveau la albele talaze -: Ra 
Cârând în ele smulse Joi: 

Priveat.. i. ȘI. Blonda namorată Aa 
a Zăzi pluitind. pe râu de-odată 
o. O ramură cu flori: de-azur DE 

O ramură cate'n 'dezastru: e 
Cu floricelele'n albastra... 

: Gemea' nte al râului. niz muri Ş 

Ea' ntinse. o mână către floare a 
Căci auzise-a ei. plânsoare. E 

“ Și mirele înfelegând -- . i N: 
Se azvăârli în apă lată - 
Și înnotă spre ea îndată 
De-o. și. ajunse . “înnotând, 

Precum se vede, tinerii d-lui Macedonski sunt oa- 
meni cu sensuri foarte desvoltate, deoparte acea blon- 
dină care vede afât:de bine, încât. printre. celelalte.
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foi pe care le duce apa, ea zăreşte la lumina unei stele 

deodată ramura. cu flori de azur şi vede chiar că 
se îneacă, cu floricelele în albastru în" dezastru,. şi 
aude. atât de bine, încât. distinge -gemetul ramurii de 
murmurul râului, Dar .nici cavalerul .nuri prost, abia 

“întinse ea mâna către acea floare şi el pe loc, deşi 
scena se petrecea numai la: lumina lunei, a înţeles 

„ dorinţa iubitei sale şi se asvârlit în apa lată. 

” Cerem dela un poet, -când ne prezintă -oameni' din 
lumea: aceasta, să compună astfel. figurile. sale, încât, 

„dacă lectorul le „reconstruește în concret, să le. gă- 
„sească: reale, sau cel puţin “realizabile „în ipoteza! sa 

' imaginară. Mai „cerem dela. poet să ne însemne nu- 
_ mai. faptele! şi trăsăturile acelea, care sunt caracteris- 

tice imaşinelor ce ni le înfăţişează; să spună mult, 

încât se poate de puţine cuvine. Când î însă, pentru a 

se xeprezenta faptul că. tânăra a zărit o creangă plu- 
tind, se desenează creanga de două” ori,, odată . cu 

ilori de azur şi altădată în albastru, şi se consumă 

- pentru . acest. singur scop o. „strofă. de şase versuri, 
„ desigur că acest sfil nu este. al. celor aleşi. Dease- 

menea esfe de prisos motivarea „căci auzise, efec“, 

etc.“, deoarece ea rezultă odată- din versul „gemea 

- într'al râului murmur““ . "Apoi, când. inteligentul mire. 

se svârle în apă, lectorul uman se îngrijește mai întâi 

- dacă apa e. repede. şi adâncă, iar. nicidecum dacă e - 

„lată. In fine, odată: ce. lectorul, află că mirele e în 

apă, rămâne curios să mai ştie dacă el prinde floarea 

şi: dacă scapă sau. se. îneacă, dar nu deloc şi cum a. 

„notat. i
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Și înnotă spre ea îndată 
„De-o şi-prinse înnotând. 

“ Lapas. 30 pentru caracterizarea frunții posomorâte a „ 
poeţilor d-l Macedonski. adună următoarele sreufăţi: 

“De ce ca norii-cei de iarnă . 
-Ce vin pe câmpuri ca Saştearnă 
Lungi strate de zăpadă. a 
Se strâng pe unele feunți june 

“ Nori viforoși, sumbre furtune 
Ce. se “mbulzesc. grămadă? . 

Sub ce povară zac Bieţii poeţi, numai fiindcă trebue | 
| să nu-i închipuim posomorâţi la față. - 

-D-l „Macedonski consecvent - cu valoarea banalităţi- 
lor. sale, se înfelege că nu are nevoe să se mai fe- -. 
rească de a întrebuința forme triviale. 

-Neasu (p: 199) era un om bosat, avea fală şi pu-, 
tere. El zice râului ce curgea” pe' moşia lui, că esfe . 
al său. Râul i-a răspuns că este al Dunării, Dunărea 
a Mării şi Marea a lui Dumnezeu. Tot'aşa a vorbit 
„Neagu. şi pământului, dar acesta pretindea din con-. i 
tra, că Neagu e al său: 

Ori şi unde. uermărindu-l * 
Glasul îi şoptea mereu: 
Rodul meu e peniru tine” - 

„Insă fu ești pentru minel 
„„. Fu te-am scos din. nine afară | 

- Eu fe. bag în mine iară, 2 

Intr'o dedicație (p. 98). poetul spune:. - 
“Marea, vecinic zgomotoasă, s'auzea arlând afac! 

+
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Inimă” mi. cea sfâșiată vărsa gemetuii a amar : 

_ Și cu fruntea înnorată, cu speranțele' n. ruine 
M, aşteptam la orice rele, neputând să cred în bine; 

.O inimă stâşiată: care varsă: semet şi acea frunte 
tnnorată, pe când era furtună pe ziare, este o sifuaţie 
foarte penibilă, pentru o poezie lirică. - _ 

Tată în fine, două - strofe, din care se poate: vedea 
“cum şi unde doreşte d-l Macedonski să expire. când | 
„este fericif, sau amărât de iubire. 

: La pas. 94, d-sa ne- istoriseşte că un fluture se le- | 
sina şi. sugea parfum şi” amor dintr'un trandafir, că 

“Ea a rupt această iloare şi a. „aruncaf-o: împreună cu 

-. fluturele. i : 

In locul acelui jlaatarrel 
“Piecind pe trandafir | 
Cât aș fi vrut şi eu pe el. 

„Ca el, ca să expie! | 

| Mintea noastră abia ajunsese a-şi” construi, moartea 

unui poet, însrămădit pe trandafir, şi introdus astfel 

în 'corsetul iubitei, când auzul nostru a- fost lovit de 

„cuvintele „pe «el, ca el, ca se... Me 

In alt oc, la pas. 241: Si | 

- “De ai vrea să ştii cât te iubăsc 

E lucru foarte greu îmi pare 

.. Pe :Buze-ar. trebui. să-ți mor... 

„zi „In cea dintâiu îmbrățișacel . .: - 
— 

Ce. să -mai zicem şi despre această jalnică moarte 

pe buze, menită a fi expresia cea mai sinceră a iubirii? 

Preferim o: compăfimire discretă. Dee a
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La sfârşitul colecţiei de poezii 'se află publicată . 
-Şi 0 :„comedie originală în două acte, şi în versuri“ 
infitulată „ladeş“, în care se: petrec următoarele lu- 
cruri: . 
„Tânăra Elena a fost măritată contra voinţei sale, 

„după. Gusuţă, pe când inima ei era dată lui Anino- | 
„sescu, bun. prieten cu Gusuţă. Ea violează credința . 
„conjusală pentru vechiul ei iubit. Bărbatul nu simte 
„nimic, dar este pus pe sânduri de către: d-na Davi- 
„descu, care vrea să-și: mărite fata după Aninosescu. 
„Gusuţă ca să afle adevărul înfinde femeii sale cursa 

" „obişnuită: pleacă' la fară cu sând de a se reînfoarce 
„seara acasă, pe neașteptate. Se întâmplă că o amică, . 

„căreia Elena îi mărturiseşte sreşala, să reuşească ao. 
„convinge că nu trebue să mai aibă relaţii adultere. 

„Ăstiei pe când Elena resemnată încearcă de a în- 
„depărta pe Aninosescu, propunându-i să se însoare . 
„cu fiica Davideascăi, soseşte bărbatul şi atunci aman- 
„tul trece într'un dulap, dela care. Gusuţă vrea. să 
„aibă numaidecât cheia, pretextând că vrea să 'scoată 
„0 hârtie. Elena 'se „împotriveşte, Gusuţă vrea: să strice: 
„uşa! dulapului, afunci femeia” îi dă cheia cu strigătul 
„Iadeşi“ Gusuţă înfuriat că a pierdut o: prinsoare.ce 
„avea să-l coste scump, o rochie de bal, aruncă cheia 
şi iese. Amantul. este astfel condus afară. Bărbatul re- . 
„intră în casă cu Aninosescu, care-i anunţă căsătoria . 
„sa cu d-ra Davidescu... ) 

Cu toată aprobarea Onor. comitet teatral din Bucu- 
reşti, farsa scrisă de d-l Macedonski pentru teatru, . 
după o anecdotă populară! cunoscută, este. o copie 
fidelă după întreaga apariţie literară 'a' autorului ei. 
Aceiaşi lipsă totală de: sentiment esfetic şi aceiași. fri-
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- volitafe “apare şi aci la lumina zilei din comedia au-. 
torului, căci numai cu acest preț sifuația luată în piesă 
a.putut să se fermine cu o păcăleală. 

- Adulterul unei femei. de curând mărifată cu un 
-. bărbaf, pe care l-a iubit înainte de a se căsători, este. 

desisur' un eveniment - de mare însemnăfate pentru 
sufletul ei şi: desigur că emoții foarte mari întovără- 
şesc hotărârea ei la o asemenea “faptă. Nu mai puţin 
grav este faptul -aceluia ce calcă în picioare lesătu-: 
rile prieteniei, fie chiar şi. în favoarea pasiunei sale. 
Autorul, care nu povesteşte o anecdotă, ci. ridică pe 
scenă asemenea fapte. omeneşti, esfe dator să le „dea! 

importanța ce li se cuvine, ori în ce sens va voi, dar 

în nici un'.caz nu-i este iertat, nici chiar într'o. farsă, 

“a se-juca cu. dânsele ca şi cum ar fi lucruri secun- 
dare, penfru a- putea - -rezolva cu succes sau partea 

morală a piesei, sau vreo păcălitură cu „iadeş“. 
Toţi cerem ca featrul-să fie un element de -cultură. 

şi de educaţie a năravurilor şi toţi ştim că societafea - 
noastră nu are un prisos din cale afară mare de mo- 

'ralitate. La noi, mai mult decât în oricare altă parte, 

trebue să ne ferim.a frata cu ușurință şi cu frivolitafe . 
materia pasională a' omului, căci aceasfa dă naştere 
şi întreţine cinismul. şi . blazarea sentimentelor celor 

“mai bune “din: om. Cine urmăreşte însă în. „ladeş“ - 

scenele dintre Elena şi amantul ei, vede că este între. 
dânşii o afecțiune reciprocă foarte puternică, dar află” 
în urmă că Elena nu rămâne nici dusă de pasiunea ei, 

nici nu„este un tip real ca să se resemneze din în-: 

demnul rațiunei sale proprii, ci se hotărăşte la acest: 

pas din îndemnul străin al unei amice rezonabile şi 

prețuește astiel câteva. insistențe ale unei prietene mai 
7 . -
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- mult decât slasul celor mai intimi amici ai omului, 

„ decât glasul rațiunii, sau al pasiunii sale proprii. Apoi 

chiar dacă am admite că există în viaţa reală: multe. 

caractere ușoare ca ale Elenei, ne mai rămâne de 

_ observat un “alt defect şi mai srav. In adevăr, după 

“ce afenţiunea publicului a fost aţinfită asupra unui 

“adulter! de condiţiunile arăfate mai sus, evenimențele . 

“care încheie -şi lămuresc. sifuaţia,: şi - formează ulti- 

mele impresii asupra piesei arată o toleranţă abuzivă,. 

pentru ceeace numim adevărată motalifate şi dease-. 

_menea un scepficism de sentimente, foarte fidel copiat. 

după obiceiurile societăţii noastre.  . : 
O slumă, o frasere pe sfoară abil execuțată lămu- 

reşte, dar face în acelaş. fimp '„muşama:- un “conflict: 

de sentimente şi datorii, în care fusese jertfite cre-. 

dința conjusală şi încrederea prietenească și cu toate . 

acestea lumea de pe scenă împreună cu autorul rămân 

liniștiți. şi: mulţumiţi, ca şi cum nu S'ar fi întâmplat 

nimic. O femee care a avuf curajul să fie adulferă, . 

dar pe care nu o ajung nici musfrări, nici suferinți, 

dar nici fericirile păcatului său şi care va petrece la 

nunta cumnatului ei, ca la nunta unui străin, un băr-. 

„bat înșelat şi împăcat, fără a şti măcâr că a fost: 

înșelat, un avocat şiret care se acomodează după îm- 

prejurări, pentru a trage foloase, violând întâi prie-. 

' tenia şi apoi iubirea lui — toate aceste fisuri frivole, -- 

scoase din unele pături ale societăţii noastre, autorul 

le ridică pe: scenă şi le consideră atât de normale şi. 

_ inofensive, încât i se par destul de bune: pentru a le . 

întrebuința ca instrumente la alt-scop principal, la în- 

cheierea Slumeață a piesei. i 

Lectorul şi la rândul său spectatorul nu. găseşte”.
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picăeri îndisharea profundă, ce trebue să o simtă 

un caracter drept în asemenea împrejurări. Nici o 

protestare, nici o ironie nu revarsă răzbunarea autoru- . 

lui aşa numitelor poezii sociale, asupra acestor enor- 

_mităţi dessustătoare. Din ceeace lipseşte „ladeșului“ 

lectorul şi spectatorul este dus dela sine să facă com- 

-paraţia între moralitatea “aparentă înscenată de d-l 

Macedonski, aprobată de onor. comitet teatral din 

Bucureşti şi între o adevărată morală a sentimenfelor 

-ce ar fi putut isvori riumai din sufletul unui ade- 

A 

vărat poet. Dar d-l Macedonski. este poet social. - 

In ceeace priveşte formele de limbă din care d-. : 

Macedonski îşi întocmeşte stilul său poetic, trebue să 

semnalăm diferite abuzuri. Nu suntem dintr'aceia. cari 

cer ca autorii literari să evite orice licenţe 'şi orice ne- 

olosisme, dar cerem următoarele garanții: formele. şi 

„cuvintele întrebuințate de autor să “existe în uzul qo- 

mun, sau dacă auforul încearcă formaţiuni noui, atunci 

rezervăm criticei dreptul de confrol, penfru ca să se 

poată. aprecia : dacă formele: introduse sunt potrivite 

limbii şi dacă înfrebuințarea: lor “nu este abuzivă şi 

lipsită de armonie. Să a 

“Stilul d-lui Macedonski are nevoe de această. co- 

'rectare. Expresiuni ca următoarele: buze brunite, de- 

“zastru, concista, mă-sa, chicsuri, mama ce răsgăia co- 

pii; lumea ce a îurăiț pe d-l Macedonski, cineva care: 

se într'aripă să sboare,. ziceri ca în „orice piepturi”, 

i satcazme rânjinde, un ciobănel care. afintă iarba în- 

/răgezită, mantie azură, întâiul palpit, lunsă gtințare 

şi altele de acest fel, sunt urâte şi nu este nici o 

- nevoe să fie primite în limba noastră literară.
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Deasemenea” sufere auzul nostru când cetim: 
La pag 4 i ce 

Ale Izlamului hoazăele Barbara 
“La pas. 38. 

: Însuși al Ariei triamfatocele 
Marele, falnicul, mândrul Vizir. 

La pas. 37, ă . 
 Insuși vizicrele' stă cu 4 paşalele-i.. Pai 

In maferie de versificare d-l Macedonski are o spe- | 
cialitate particulară. D-sa a. pus în curs câfeva versi- 
ficaii, menite a întări nervii lecforilor. „Astfel (p. 160). | 

o Unan — dând. d'ani leag' an dan-d” ani vant. - : 
".D'atunci. un lanţ întreg s'a format 

Dă D'atunci de când în groapă-a intrat! 
Un an — - dând, ete, o... 

= 

Din tuzn. prelung și. vibrător + zvon 
... Prin limbi de clopot sunete . dă; 

„ Undân ochii lacrărmi, pe feți undă! 
Din turn prelung ; şi vibrător zvon 
Făcea mişcat om d'om a se da - 
Undă'n ochi lacrămi. la tristul ton. 
Undâ-Undă-Undă-Undă! 

Aceste -versuri poartă” titlul „înmormântarea şi foate 
sunetele clopotului“ şi este un specimen .de armonie 

- imitativă, împreună cu 'o altă poezie. „lupta şi foafe 
sunetele ei“-(p. 162). i 

Țip'trâmbife; fepeni pe cai, cavalerii A 
Răriră-ale rânduri; Redeșteptata 

".. Citanica frunte a. “munților antici * 
Sunetul repede — Cobe bat. — Cabăra; etc.
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In notele publicate - la: 'sfârşitul colecfiunii, săsim 
una relativă lă acesfe armonii imitative. Autorul îşi: 
exprimă feama că vor fi mulți, care nu vor şti să pre- 

- uiască truda sa penfru a imifa sunefele clopotului și. 
„ale frâmbiţei, „prin intreciocniri de consoane intenţio- 

nafe“, adică prin întreciocniri: intenţionate de con- 
soane. Dar zice autorul: a - 

„Ori cum ar fi prefuite. versurile în chestiune, ele 
:vor rămânea pentru. mine de multă. însemnătate şi 

- _ nuivoi uita niciodată greutățile ce am întâmpinat î în 

aşternerea lor pe- hârtie“. 
Aceasta esfe culmea îndrăznelii. Să presupunem că. . 

nișfe meşteri italieni ar fi în stare să imite vorba ome-. 

nească prin mijlocul clopotelor şi a frâmbiţelor. Poate 

fi vorba între oameni în foată. mintea, că o asemenea 

armonie are vreo valoare poetică? De ce să fie alt- 

ceva, pentru actfivitafea inversă a d-lui Macedonski? 

D-sa imită sunete prin cuvinfe.. Să-i fie de bine. Este 

poate un joc hazliu peritru d-sa. Poate deveni chiar 

folositor un asemenea exercițiu perfecţionat. Dar a 

"cere publicului literar să-i susfe, dandanalele ca poezii, .- 

:şi. să mai fină şi conf că şi-a dat multă trudă până 

le-a întocmit, aceasta 'o putea pretinde chiar şi în fară 

“ la 'noi,' numai. d-l Macedonski. Incă-un pas pe acea-_ 

-stă cale şi vom fi nevoiți a întâmpina în publicitate 

halucinăfiile oaspeţilor de prin ospiciile de. alienafi. 

Aceştia vor avea cel puțin o calitate pentru dânşii — 

sinceritatea nevinovată.. A 

- Apreciind în “rândurile de mai sus publicaţia d-lui 

Macedonski, după cum merită, 'simţim - nevoia de a 

- ne:justifica faţă.cu cetitorii acesfei reviste; că am spus .. 

într'o recenzie critică lucruri ce se înţeles dela sine, 

a



8 Boa i e - 

"pentru .orice om culf. Poeziile d-lui Macedoriski vor- 
besc singure pentru inferiorifatea lor de-formă şi de 
fond; Scuza noastră este însă următoarea. Suntem. în 
drept a considera. producţiile literare ca' o imaşină 
fidelă a 'individualităţii .ce le-a produs. Când o ase-.. 
menea îndividualitate atacă cu însinuările ei ridicole 
tot-ce are un prestigiu literar și moral la noi, sunfem 
datori a arăta din ce se compune piedestalul pe care, 
se” ridică acea individualifate. In adevăr, când cetim 
cele scrise de d-l Macedonski în prefața volumului 
său de poezii, chiar dacă am ști că autorul este un 

“seniu în arfă, încă âr trebui să ne zicem că a avut 
un moment de slăbiciune, când şi-a aruncat în faţă 
laudele, ce trebuia să aştepte dela alții. Când însă d-l 
Macedonski nu esfe decât un scriitor, aşa cum lam 
văzut. mai sus, atunci lucrul se schimbă cu fotul. Nu . 

putem lăsa pe aufor în uitare, la o parte, alăturea cu 
concepfiile sale. Nebăsat în seamă prin ceeace a pro- 
dus în literatură, autorul devine interesant prin atitu- 

"dinea lui morală, şi datoria criticei este de a-şi da - 
socoteală de Sravitătea unei âsemenea- apariţii. Critica 

„trebue să apere buna cuviinţă și moralitatea” literară, 
„contra unor pretențiuni ridicule. . . - - 

Astfel, d-l Macedonski ne-arafă „cu mândrie că- 
este unul dincei întâi poeţi, ieşiţi din şcoala nenoro- 
cirii“, că „a 'sosit- timpul ca! mâna poetului să atinsă. 
o nouă coardă a Harpei“, decât pe acea a duioşiei, 
care. „se obfine- printr'o nimerită combinare de cu- 

„ vinte, iar mai cu seamă- printr'o "dulce frazologie“, 
pe când: | - ! 
„Noul gen, pe cate acest volum - cutează să-l. inau- 

gureze. este mai bărbătesc în durere, şi in condei ins=.
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„pirat va putea să tragă foloase. dinteînsul, făcând ca 
durerea să vorbească cu adevărata ei voce, adică cu. 

“simplitate”, au N ! 
|» Oricât de defectuoasă ar fi o scriere literară, eâ 
„nu-şi poate atrage atâta indisnare şi desgust în pu- 
blicul cult, pe cât şi-o, atrase scriitorul îndrăzneţ şi 
însâmfat de sine, care -nepufând vedea :nulitatea. sa. 

proprie, dispreţueşte. până şi puţinele bunuri "poetice 

ale naţiunii sale. e i 

Dar d-l Macedonski nu se mulţumeşte a fi unul 

dintre cei dintâi poeţi născuţi şi apoi formaţi în stu- 

diul vieţii, nici a săsi învechite senurile poeziei ro- 

“mâne, d-sa se aruncă şi pe terenul etic şi săseşte ne- 

cesar a arăfa cum frebue să fie adevăratul poet în pur- 

tarea sa, spunându-ne că poetul frebue să fie desin- 

teresat şi că dacă e bosat nu trebue să fraşsă foloase 

“băneşti din operele sale, etc. De | 

. Aceste lecţii de morală le dă d-l Macedonski, care - 

s'a supărat pe Academia Română, fiindcă nu-i dă şi 

d-sale premii, pe membrii. comitetului featral” din Bu- 

cureşti, fiindcă nu-i fac loc şi d-sale; care 'ocărăşte, 

„boerimea română“ fiindcă nu se: abonează la „Lite- 

ratorul“ său, care publică pe copertele acelei reviste 

numele . futuror oamenilor ce refuză de a se abona, 

care numeşte în fiecare. oraş din fară câte doi, frei 

prezidenţi a unui comitet de redacție pentru „Litera- 

torul“, comitet ce nu există, foate acestea penfru a 

putea cere în urmă 'mai uşor abonamentele dela pre- 

zidenţi, care. însfârşit organizează un bal cu: tombolă 

"n profitul jurnalului său „literar“... a 

nul e .prea: personal şi nu mai voim să con- 
.* Terenul 
chidem. Pa a Pi Ie:
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După toate acesfea ne întrebăm, care mai poate fi 
„trăsura de_unire“, cum ar zice. d. Macedonski (p. 
236), între d-sa şi dedicaţia ce o face: d-lui T. Maio- 
rescu, criticul care a lovit cu neîndurare afâtea putre- 

„ Saiuri, penfru a curăți atmosfera poeziei române? Nu | 
Săsim decât un singur. punct comun: o asemănare. în 
ortografie, - E 
Stima care o avem pentru dl Maiorescu. ne face... 

să dorim o 'sinsură neconsecvenţă, — să-și schimbe: 
ortografia. i 
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