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«Iorientalisme vepond duza exigences des Etudes theologigues, historiques et avchsolo- . piques de notre temps, et auz besoins, tous es jours plus pressauts, de la politique et „de la civilisation.» MN 
„Mobl, 25 annees d'etudes orientales. 

, (Rap. an. 1843-44). 
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Prea iubitului mei amic 

Dislinsuluă student universitar 

CONST. C. MOISIL 
ELEV AL ȘCOLEĂ NORMALE SUPERIGRE 

Neprețuite amice, 

Când idealul scump, ce aveam şi întru a cărui atingere îmi pu- 
-sesem ldtă nădejdea vieţei, mi Pai scâut pierdut de veci; 
urmare, sufletul mi-era sdrobit şi fără o ţintă 
Îubitârea ta inimă de amic povățuitu-te-a să 
spre care să lind de-acum înainte, 
şi mai înalt. 

Mi-ai vorbit de: Sciinţă. 

când, drept 
în noianul desperărei; 

"ni arăţi un alt liman, 
un alt ideal, cu mult mai mare 

In scrisărea ta din 9 Septembrie trecut—scrisre epocală pentru mine — 
îmi aduci amante de cea ce odată, şi eii urmărisem, de Orientalism, 

. e = „Mie nu-mi vine bine - dici tu—când văd cum te laşi de stu- 
-diile, ce odată îţi erati aşa de dragi, cum trec anii fără să facă 
ceva tocmai în orientalis, în acestă ramură sciințifică, ce ți-ar a- 
duce şi ţie folos şi istoriei meaaalui românesc i-ar lămuri o mul- time de lucruri adi imposibile de înțeles.“ 

* + „Deci, sus înîma, amice idealist! Nu te învrăjbi cu sârta, ci 
îndestuleză-te cu ea, spre a. te apropia de fericire. Un noi orizont de 
“Sperante ţi se deschide: cauti să fii de folos sciinței şi neamului. . , 

» e» Ceârcă să ajungi cât mai curînd a citi şi lămuri perga- 
mentele, mucezite pote, din archivele Stambulului. Pe ele sînt scrise ha- 
tişerifurile şi hatinaiunrile, poruncile şi socotelile, ce privesc pe Ro- 
mână, din timpul stăpânireă bhuce a veacurilor trecute 
muncesce . . luptă în acest sens. 

„Acista să-ţi fie noua tintă a vieţei.“ . 

„.Cercă.



        

Vocea ta na redeşteptat şi înviorut ; ea mi-a săddit în inimă nouă. 

speranţe. Lucrarea de fiță fiind un prim fruct ul sfalurilor tale, ţie. 

o închin şi sub scutul dragostei tale amicale o pun. 

Th. Avr. Aguletti. 
Buzăii, 1£96 Octombrie 1. 

 



Mai înainte de a intra în însu-şi subiectul, ce ne-am 
propus şi am cutezat a tracta în studiul de feţă. e ne- 
vole, socotim, de o premergttore limurire. 

CE INȚELEGICM 

PRIN 

STUDII ORIENTALE SAU ORLENTALISM? 

R&spuusul la acestă întrebare cată să fie cea mai 
«lintâiu preocupare a nâstră, ca nu cum-va să risecăm 
a fi dintru început neînţeleşi. Trebuie să scim tot- 
deauna în astfel de împrejurări despre ce este vorba. 

„Și cu atât mai mult e a se uvea în vedere acesta 
în privinţa materiei, ce aici voim a expune, căci 
studiile orientale ai ţâra nosiră un trecut d'abia în- 
cepând. 

Așa fiind lucrul, lesne se înţelege, că trebuie a 
ne gândi în primul loc la fixarea materiei de dis- 
cuțiune. că trebuie a da un respuns, cât se va putea 
mai lămuritor, întrebărer puse. 

Dar explicările de lipsă pot fi felurite, după punc- 
tul de vedere în care se pune cel ce vrea să r&s- 
pundă. Şi deci, dacă am vrea să tinem socotelă de 
tote chipurile, în care se pote da un râspuns între- 
bărei n6stre, numai clar! n'am fi. Ne multumim doară 
a însemna aci vre-o câte-va mai de semă, r&mâind 
ca apol să dăm şi r&spunsul nostru, pe ale cărui 
date să se întemeie, cele ce mai în urmă vom aduce. 

% 
% *



    

Cel dintâiă respuns — şi pote care a prins mul 
mult—este dat de unii istorică, am putea dice de cel 

mai numeroşi Aceştia, vorbind de împărtirile si de 
subîmpărtirile sciinței istorice, dic — cum mai «de toli 
este cunoscut, —că istoria se subdivide în tre muri 
despărtămiute. Acestea ar fi: istoria veche. istoria 
mijlocie şi istoria nouă. La rîndul săi și istoria ve- 
che, urmeză dinşii, este împărțită în: orientală, grecă, 
şi romană. 

Ne oprim aci cu acestă reamintire a subdivisiu- 
nilor istoriei, făcute de cei mai mulţi istorici, şi vom 
stărui întru cât-va asupra parter din aceste dise, ce 
pe noi ne interesâză. 

Ni se vorbesce de-o istorie orientală. Ce va li 
acesta ? Inşi-şi istoricii, născocitori ei, îşi vor lua 
sarcina să ne desluşiască. Astfel dînşii ne spun, că 
prin istorie orientală se înţelege povestirea pragma- 
tică şi culturală despre vechile popore asiatice. care 
ai locuit, până la cucerirea romană, jumetatea a- 
pusană a Asiei şi colţul nord estice al Africei. Cu 
alte cuvinte are de a face cu: Sumirii, Acadii, Chal- 
deii, Asirienii, Babilonenii, Heteenii, nai 
Ebreii, Fenicienii, Egiptenii, Indienij, 
precum și cu alte naţiuni, ! 
tuncă, mai neînsemnate 

Acum, cunoscând aceste date 
dreptăm după ele, negreşit, că ar trebui "Ori-cine va dice ca prin orientalism sa studii orientale sa întelegem istoria orientala insă-şi conceputa în atare chip. Dar de ore-ce, după teoria de mai sus, înte- lesul istoriei şi împărțirile ex sînt, credem noi ne- naturale. nelogice şi artificiale —cea ce ne vom. lua voia, ca întrun studii ulterior să ne încercăm a de- monstra - nu e grei a se gre se vedea, că notnu v - mite un astfel de răspuns. vom ad 

* 
* * 

Cananeenil, 

Medo-Persir, 
de pe acolo şi de pe a- 

Şi de-ar fi să ne îu-



Pe de altă parte, cei cari au patima numar a stu- 
diilor linguistice - ferindu-se însă de a socoti acestea 
drept frânturi din sciința generală a istoriei — văd 
orieutalismul printr'o prismă cu totul filologică. După 
dinşii, studii orientale ar fi cercetările linguistico- 
filologice asupra grarurilor din vechiul orient - so- 
cotit în înțelesul teoriei prime. Am avea întrun a- 
tare cas, drept material pentru orientalism, studiul 
limbilor: sumiro-acadienă, chaldeo-babilonenă, asi- 
rienă, heteenă, ebraică, cananeo-fenicienă, egiptenă, 
indo-sanscrită şi medo-persană ; precum şi a altor 
popore, contimporane şi conlocnitore, mai fără im- 
portanță. 

Luând însă în ma! de aprope cercetare răspunsul, 
ce ast-fel ni sar da, vom ajunge ca numai de cât 
să “| apropiem de cel mai înainte adus al istoricilor, 
de vreme ce acestă a doua concepţie despre orien- 
talism e tot cea primă, istorică, socotita însă numar 
sub raportul exclusiv al limbilor. Şi deci sufere de 
aceleaşi neajunsuri ca acea, ba încă de asta dată 
potențate prin restrîngerea afară din cale a mate- 
rialului atribuit ea obiect orientalismului. Nu vom fi, 
aşa dară, prieteni nici cu acâstă a doua părere şi 
respunsul dat nu ne va multumi. 

* * x 

Până acum am avut dea face cu nişce teorii is- 
torice şi filologice, ce priviati numai orientul antic — 
în înțelesul mai sus stabilit. In timpii mai noui însă, 
şi de către istoriei noui, datu-s'a orientalismului o 
interpretare —tot în chipul celor dintâiu—însă cu 
privire la orientul modern ori contimporan. 

Astfel —spre a intra mai pe terenul precisiuner-— 
se vorbesee de studii orientale ca de studiile isto- 
rico-filologice ori politico-diplomatice, ce-s a se face 
asupra orientului turcese, fost sai actual. Unii deci 
consideră, drept materiul pentru orientalism, cerce-  



tările istorice si linguistice de făcut asupra : Arabi- 
lor, 'Tătarilor, Persanilor, Egiptianilor. 'Turcilor — cu 
tote ale lor triburi — precum Şi asupra tuturor po- 
poreler creştine înglobate pe vremuri în imperiul 
osmanliilor: Armenii, Grecit, Albanezii, Slavii si No- 
mânii. Alții însă, considerând orientul ture existent, 
resirîng studiile de felul acesta numai asupra Ara 
bilor şi a triburilor felurite de Turci. 

Dar şi acestă nouă interpretare a orientalismului, 
ŞI acestă  circumsceriere a studiilor orientale. nu e prin sine însă-şI completă şi naturală. NOI, asa dara. nu ne putem învoi nici de astă dată cu respunsul dat întrebărei nostre, de cei dintâiu ori de CCI «de al doilea susținători ai acestei explicări și părerr. 

e 
. * * 

Unii şi mai noui socotese fie-care din aceste înte- legeri ale orientalismuluy drept nisce frânturi din- tun înțeles mai larg, mai natural, mai cuprindetor. linguistico-filologic, care vede în studiile orientale cercetările de facut asupra limbilor din vechiul și actualul-turcese orient. Acest nou mod de vedere are decă în sine combinate interpretările filologice deja expuse. Lipsindu-i însă întregimea, nici acest PEs- puns dat, de unii, întrebărej din capul acestor no- tițe introductive, nu ne pote satisface. 
* 

* Ec 

E de observat însă un lucru. Tote aceste încercări, de a se lămuri înțelesul o- rientalismului, due, după NOI, la adevăratul si comple- tul răspuns. 
| „Mai întâi de tote trebuie a se sei. tim istoria, ca o Sciintă universa] studierea manifestărilor psihice ale diverselor grupe etnice Oomenesci —sub tâte raporturile si din tole punctele de vedere. Aşa fiind lucrul, noy nu putem 

că Nol soco- 
ă, ocupându-se cu
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despărți studiul limber de al istoriei pragmatico-eul- turale, ci la olaltă le vom lua. 
Primul pas, aşa dară, către interpretarea, ce nor 

o dăm orientalismului, şi către fixarea materialului, 
ce, după noi, formeză obiectul studiilor orientale, 
este făcut, dacă, în teoria imediat precedentă, gene- 
valisăm cercetările linguistice în sensul istorie de noi 
Statorit. Acestia este și deplin şi natural şi logic. Ba 
încă, pentru ca raționalismul interpretărei să fie mai 
desăvârşit, vom lua în considerare orientul —de care 
am tot vorbit şi care singurul pote purta acest nume — 
din toti timpii şi până adi. Și iată că priu orientalism 
noi înţelegem : studiile istorice generale asupra tu- 
turor poprelor foste sati, existând în Orient. 

Sub rubrica de studii orientale se vor cuprinde 
tot felul de cercetări istorice (pragmatice, culturale, 
linguistice, artistice, religiose, politico-diplomalice, 
comerciale, etc., etc.,) ce trebuiesc făcute asupra a- 
celor popore, care şi-au manifestat istoricesce indi- 
vidualitatea lor şi care au locuit din cele mai cechi 
timpuri, ori locuiesc încă, jumătatea veslică a Asiei 
și coltul nord-estic al Africe —atât de mult legat de 
Asia. Va fi, cu alte cuvinte, vo:ba despre: Sumiri, 
Acadi, Asirieni, Babiloneni, Heteeni, Ebrei, Cana- 
neeni, Egipteni, Induzi, Medo-Perşi, Sirieni, Arabi, 
Tătari, Persani şi Turci —cu tâte ale lor triburi — 
atât sub raportul pragmatismului evenimentelor, cât 
și sub al limbei sau sub al ori-cărei alte manifes- 
tări psihice. 

Şi acum, când şi noi şi cititorul sîntem pe deplin 
înţeleşi asupra sensului studiilor orientale sati a o- 
rientalismului, putem procede . întru susținerea te- 
mel, ce ne-am propus, putem păşi întru 'desvolta- 
vea mal amărunţită a celor ce ținem a areta. 
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Intru susţinerea temei, ce ne-am propus, ne eraii indi- 
cate de împrejurări trei metâde de procedare. 

Şi anume: 

De-am fi voit să ne punem pe tărim cu totul speculativ, . 
exclusiv sciinţific. ar fi trebuit să dovedim—cât mai hotă- 
ritor ne va fi statprin putință—valdrea intrinsecă Şi sciin- 
țifică a orientalismului. Nu am făcut acesta, de ore ce nor 
ne-am fost pus în gânda nu lăsa la o parte folosul, ce ar 
putea trage din atari ocupaţiuni intelectuale, grupa etnică 
cărei aparţinem — națiunea. 

Atunci n'aveam, dice-vor unii, de cât să fi tractat 

chestiunea din punctul de vedere al interesului naţio- 
nal, exclusiv al folosului imediat, .ce Românii ar trage: 

din atari studii. Insă nici acestă procedare nu ne-a 

ispitit căci noi înțelegem naționalismul în legătură cu. 

omenirea. 

N'am urmat, deci, de câta treia cale care este. 

combinaţia acestor dou& precedente şi care împacă ambele 

cerințe. * 
Astfel, țintind a arăta folosul, ce în deosebi Românilor 

ar aduce orientalismul, n'am omis, în dovedirea n6stră, a 

învedera mai întâiu de tâte şi valorea sciinţifică — de in-. 

teres universal — a studiilor orientale. 

Numai aşa procedând am credut, că vom fi compleți.



ASUPRA ÎNSEMNĂTĂŢEI GENERALE 

(SCIENTIFICO-SPECULATIVE) 

ORIENTA LISMULUI 

Pentru a fi în stare să învederăm, cât mai mult posibil, 
interesul şi val6rea intrinsecă de speculaţiuni sciinţifice a 

orientalismului. cade-se a schiţa pe scurt locul ocupat de 

popsrele orientale—cele de noi specificate — în istoria lu- 

mei. Şi acesta o vom face, pentru că şi de aci destul de 
edificătore lămuriri vom căpăta fâţă de chestiunea ce ne 
preocupă. 

* 
% %* 

Cele dintâiu sălaşe ale civilisaţiunei omenesci le aflăm 
în Orient. Pe pragul timpilor istorici, timpii cunâscerei 
scrisârei, ne întâmpină acele neamuri turanice, Sumirii şi 

Acadii, premergătorii Semiţilor în văile Tigrului şi Eutra- 

telui, fără a socoti pe Chino-Japonezii din Extremul Orient. 
Câte-va mii de ani aceste popore singure ținură în mână 

facla istoriei. 
De pe la anul zooo în. Chr. steaia firei turanice dis- 

pare sub lumina şi mai intensă şi mai sclipitâre şi mai vie 
a celei semitice. Coboritorii biblicului Sem încep să ro” 

iască dinspre estul şi sud-estul. Mărei-Caspice. Pe valea 
Nilului apar Egiptenii, pe urmele foştilor “Sumiro-Acadi se 
ivesc  Asiro-Babilonenii, Asia-Mică şi Siria devin patria 
Heteenilor, iar Palestina cu împrejurimile sale nutresce gl6- 
tele cananeene şi pe poporul cel ales de Iahveh, pe Ebrei.
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Peste tote cele Palte neamuri omenesci contimporane, res 
pândite prin alte locuri ş neaparţinătâre raselor turanică 
şi semitică, stăpânesce încă nepătrunsul intuneric al preis- 
toriei, Si acesta iară-şi câte-va mii de ani. 

lată dar Orientul unicul centru al istorier omenesci in- 
tr'un atât de lung răstimp. 

Prin veacul VII în. Chr. de şi facla luminătore a civili- saţiunei, torţa istorică o iai în mână alte popsre, dealtă fire, de alt neam—poporele arice—totuşi Orientul r&mâne încă pentru cât-va timp sîmburele lumei istorice, prin In- duzii din Sudul platoului Pamir şi prin Medo-Perşii de pre podişul Iranului. 
Grecii, şi mai apoi Romanii, tot nu-l pierd din vedere. Aci era magnetul atrăgetor al acestor nouă popore: în jurul Orientului se învirtesce o bună parte din istoria greco: romană. O scurtă rememorare — ce fie cine işipote face — a faptelor petrecute, va fi prea îndestulătâre ca să adeve- riască acestea, 
Dar mai târdii ? Nu in patria atâtor popore, în acest bătrân orient, a vEdut lumina dilei cel mai mare om al vremilor, inovatorul ales, r&sturnătorul unui întreg aşede- mint socialo-religos ? Doară în Betleemul ludeei s'a născut batjocoritul fariseilor şi îindumnedeitul tuturor timpilor, blândui şi dulcele Isus, Şi iată Orientul ajuns focarul unei nouă vieți intelectuale, 

| Mai trebui-va 6re să reamintim de Mahomed, de faimosul reformator arab, de profetul lui Alah? Care-i locul său natal? Prin ce Părți s'a întins cuvintul lui propăvăduit, dacă nu prin Orient? . 
Dar, deodată cu visionarul din Meca, istoria are să po- meniască şi lumea arabă din evul-mediu. N'ai ținut re aceşti Arabi destul de încordată privirea lumei de atunci 

evenimentele insemnate din veacul de mijl Iarăşi în jurul Orientului 
Mai departe.
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Către sfârşitul epocei medievale, pe urmele acelor fana- _tisaţi luptători ai Coranului, se ivesc alţii ŞI mai aprinşi, 
şi mai sgomotoşi şi mai ameninţători: Tătarii, Mongolii, 
Turcii. Orientului i se dă, şi cu acest prilej, o nouă oca- siune, de a-şi juca primul rol. 

Cu vremea, Turcii, devenind puternici, se estind din ce 
în ce, trec în Europa şi statornicindu-se prin locuinţele foş- 
tilor Eleni şi Romani amenință tot Apusul cu a lor cutro- pire. Un isvor, de luare aminte spre Orient, se nasce, isvor 
ce a crescut şi ce cresce mai mult prin atingerea — sub 
tote raporturile —-a acestui popor cu cele din Occident, şi 
prin incrucişarea deosebitelor interese politice. 

ŞI deci adi încă, după atâtea şi atâtea mii de ani, Orientul, 
cel atâta frământat de lupte şi de idei, este Xară-şi, putem 
dice - de-l considerăm din alte puncte de vedere ca până 
aci — centrul lumei istorice. | | Ia 

Acesta e locul şi rolul Orientului, sai, mai drept vor: 
bind, al poporelor orientale, în istoria lumei — loc şi rol 
destul de însemnate. 

* % > 

S'ar părea în urma preumblării — ă travers les temps - 
prin Orient, că, din punct de vedere al speculaţiunii sciin- 
țifice, nici nu mai e nevote să ne silim a demonstra în- 
semnătatea orientalismului. Ori cine ar putea deduce prin 
sine însuşi, că-s neinchipuit de importante studiile orientale, 
date fiind, repetăm, locul ocupat şi rolul Jucat de Orient, 
de la aurora istoriei şi până în present. 

Şi drept vorbind aşa este. | _ 
Totuşi, spre a nu rămâne o umbră de neclarificare mă- 

car şi spre a putea avea la îndemână şi alte probe, Şi alte 
mărturisiri directe, despre importanța generală a orienta- 
lismului, va trebui să arătăm în ce chip ved alte popsre 
acestă chestiune istorică orientală, ce loc adecă, reservă 
ele orientalismulut în complexul cunoscinţelor de dobândit. 
Sintem îndrumați, dară, să facem /sforzcul orientalismului 
la celelalte popâre din Apus — cu mult mai luminate de 

2
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cât noi — din minutul în care studiile orientale se impun 

atenţiunii savanților şi până acum. 
Dar nu-l vom face. Pentru o ast fel de lucrare — ce va 

apare, sperăm, când-va ulterior — nici noi nu sintem acuma 

pregătiți, şi nici cadrul studiului de feță nu ingădule o aşa 
de întinsă desvoltare asupra chestiunei ivite. Ne mărginim 

însă — în interesul lămurirei mai sus făgăduite — să punem 
sub ochii cititorului câte-va pagine din istoricul orientalis 
mului în Franţa, in țera dragă nouă, în țera ce ne-a ser- 

vit până acuma de model în tâte — şi în bne şi în reu — 

dar mai ales în ce a fost luminat, cult şi înalt. 

> % x 

Chiar de pe vremea marei Revoluţiuni fianceze, în anul 
1790, apare adresa lui L. Langlăs către Adunarea Naţio- 
nală, adresă întitulată, «De Limportance des langues orien. 
fales four extension du comierce, ies progres des letires 
et des sciences» şi care este prima încercare de documen- 
tare directă şi publică a însemnăţei orientalismului. Printr'a- 
cestă adresă autorul cerea, ca — avendu-se în vedere im: 
portanţa din ce in ce crescândă a studiilor orientale — să 
se creieze în Paris şi în Marseille câte 3 catedre: una de 
limba şi literatura arabă, alta de limba şi liter 
şi o alta de limba Şi literatura persană, 

Să nu uităm însă a spune, că de mai înainte chiar exis- tau la College royal— College de France — 2 catedre de arăbesce. Acestea fuseseră înfiinţate : una sub regele Henri III, Jar cealăltă sub Louis XIII, Ba încă se mar făceau ŞI cursuri de turcesce şi evreesce. Existaii, aşa dară, studii orientalistice în capitala Franţei, cu mult inainte de începutul acestui secol. Şi totuşi Langlts cere crearea de nouă catedre. 

atura turcă 

De ce ? se va întreba pote cititorul. , KEspunsul este uşor de aflat, de vreme ce el se găsesce a în au.ay A 
iar titlul adresei sale. Dinsul „16 Ie, cum era şi entusiasmat pentru orien- că însemnătatea unor astfi 

talism, 
i 

; 
el de studii — nici sub
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raportul comerțului, nici sub al literilor ori al sciinţelor— 
nu-i pe deplin satisfăcută cu acele câte-va catedre exis- 
tente. Tonul însă, afar din cale de îndrăsneţ şi de violent 
întru aprecierea stărei de lucruri a vremei, a “avut drept 
urmare depunerea acestei propuneri în dosarele Adunărei. 

Peste 5 ani (1795) deputatul Lakanal-—întrun Rapport 
„sur les langues orientales, commerciales et Mplomahgque s 
presintat Convenţiunei—se străduiesce a învedera cât mai 
“convingător posibil şi cât mai moderat, pe deoparte, im- 
portanţa studiilor orientale, iar pe de alta, regretata ne- 
„ligere a lor în Franţa. Autorul nică voia să ție semă de 
cursurile orientale clasice de la College de France. . . 

«La popsrele cele mai luminate ale Europei, începe La- 
kanal faimosul s&ii raport, limbile orientale ocupă un dis- 
tins rang în tote aşedămintele consacrate r&spândirei lu- 
minilor.» Şi cerea deputatul Convenţiunei înfiinţarea unei 
:şcâle speciale de limbi şi studii orientale. 

Raportul lui Lakanal a isbutit să fructifice. Intervenind 
ŞI faptul că -în urma evenimentelor Revoluţiunei — drago- 
„manii francezi, ataşaţi pe lângă guvernele din Orient, îşi 
părăsiseră posturile, şi că, deci, se simţia nevoie de in- 
interpreţi saii tâlmaci, Adunarea Convenţiunei votă, în 1o 
Germinal anul III (30 Martie 1793), decretul pentru înfiin- 
țarea unei Ecole specrale des langues orientales vivantes. A- 
cest noii. aşed&mint consacrat propagandei orientalismului 
fu deschis în 22 lunie 1796. 

lată în Franţa, chiar de la sfârşitul veacului trecut - a- 
-cum tocmai ro0o ani—studiile orientale avend o dublă îm- 
pămintenire : clasice, la College de France şi practice, la 
Ecole speciale des langues orientales vivantes. 

Este interesant să scim, care fură primele ramificări de 
studiat, ale orientalismului, în noua şcâlă. La art. 2 al de- 
cretului de înfiinţare se dice: «Şcola de limbi orientale va 
fi compusă: 1) dintr'un profesor de araba literară şi vul- 
gară ; 2) dintrun profesor de furcesce şi tătăresce; şi 3) 
dintr'un profesor de fersană . . .» 

Noua şcolă fu pusă sub direcţia.lui Langles şi avu me-
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nirea ca, tocmai în interesul naţional, să completeze cla- 

sicismul oriental din Collăge de France. Acesta o putem 

vedea din cuvintarea lui L.anglăs însu-şi rostită in 11 Nov. 

1796 cu prilejul redeschiderei şcâlei. Ă 

«Se scie, dice înflăcăratul Langles, că, College de France 

este consfințit în deosebi învăţămîntului limbilor morte 

şi savante. Astfel că, departe de a vedea cea mai mică 

incompatibilitate între existenţa sa şi între lcole speciale 

des langues orientales vivantes, cred că aceste două ins- 

tituțiuni trebuie să-şi dee ajutâre reciproce. După ce vor 
studia cu noi idiomele vulgare şi diplomatice ale Asiei, e- 
levii noştri vor merge să se perlecţioneze la College de 
France, învățând acolo limbile vechi şi sacre ale Palestinei, 
ale Persiei şi ale Indiei, de care nu se pâte a ne liosi 
ca să nu formăm catedre. 

«Aşa că fără a pretinde să aducem cea mai Uş6ră atin- 
gere unui aşedămint consacrat de mai multe secole unei 
utile şi strălucite existenţe, respectat de ultimii noştri Van: 
dali şi a cărei distrugere ar fi oprobiul distrugătorilor, s'a 
căutat a se face altul exclusiv consacrat învăţămintului lim- bilor orientale necesare politicer ŞI comer 
„Dintr'acest fragment al discursului de d 

necesitatea timpurie, ce a simţit Franţa, de studiile orien- 
tale - privite din 2 puncte de vedere, speculative şi prac- 
ca de propagarea lor prin 2 instituţiuni însemnate de cultură. 

tului.» 

eschidere se vede 

Inmulţirea cate lrelor la noua şcolă specială s'a făcut si se face neintrerupt, cu cât orientalismul câştigă ma vEdă în ochii inteligenţei franceze, şi cu cat Orient tru Francezi e may estins, de cum noi titele introductive. 

ul pen- 
lam schiţat în no- 

| c studii: malaese, 
dciuriane, chineze, armene, 

Astfel acolo se fa maure, hindustane, tartaro-man 
Br eco-vulgare, arabo-vulgare, turce, ete a încă cea ce este si Y isti ŞI mai caracteristic-—- ii ien- 

iale practica e 
studiile orien in acestă şcolă se : , ite ş - > reschimb - țite în cursuri savante. Si i ară pe nesim atâta de străluci u i 

s « 
uci 7 aceste din urmă cu timpul, în câ ini fancez dep 

, cât Ministrul francez de Ins-
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trucţiune publică dice, plin de un entuziasm național, în 
raportul presintat Regelui la 22 Maiii 1833: 

«Sub raportul sciințific se pote dice cu adevărat că 
PEcole des langues orientales a aruncat asupra Franţei o 
vie strălucire şi că nu-i o ţeră care să nu ne invidieze a- 
cestă frumosă instituţiune. De 40 ani, întradevăr, la a- 
cestă şcâlă şi-au trimis elevi! lor cea mai mare parte din 
statele puternice ale Europei şi orientaliştii cei mai celebri 
al Germaniei, ai Engliterei şi ai Rusiei se onoreză de a-i 
fi aparţinut.» 

Cat patriotism şi câtă nobilă pornire nu-s in cuvintele 
Ministrului francez ! Câtă mulţumire nu se strecoră în su- 
fletul său -— ca şi în al tuturor celor de o Ssimţire cu din- 
sul —vă&dend gloria revărsată asupra Franţei de acestă 
Şc6lă practică! De Collage de France nici că se mat vor- 
bia. Totă lumea scia, că acolo chiar de veacuri se studia 
clasicismul oriental şi că patriei numai splendore puteaii 
aduce acele strălucite studiy. 
„Acestea sint primele începuturi ale orientalismului în 
Franţa, pe ale căror date le-am imprumutat din «Notice 
historique sur PEcole speciale des langues orientales vi- 
vantes.» (Melanges orientaux, 1883); şi ale căror base de 
timpuriu fiind puse, cu ardere şi entusiasm mai departe 
desvoltate, ne invedereză o temeinică dovadă de necesi- 
tatea şi de importanţa studiilor orientale—atât sub rapor- 
tul sciinţific cât şi sub cel practic—fără a mai fi de tre: 
Puinţă ca noi să argumentăm însemnătatea lor. 

Ei 
% *% 

Vădită fiind marea desvoltare, şi deci neaşteptata im- 

portanță a studiilor orientale, mai mulţi savanți din în- 

trega Europă încep a socoti literatura orientală «ca un 
tot imens menit să serviască de basă istoriei omenirei,» 
şi a se încredința în acelaşi timp, că «ori şi ce parte aci 
contribuie să lumineze tot restul». | 
Odată astfel v&dută şi înțelesă chestiunea, sacerdoţii 
Sciinței, de pteste tot locul—din Franţa ca şi din Anglia
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din Germania ca şi din Rusia, şi din tâte celelalte ţăr! a- 

pusene--să dedeaii serios la studii aprofundate. „Publicu 

luminat îi pricepe, patriotismul guvernelor îi sprijine, toţi 

şi din tot locul daii mână de ajutor acestor nout albine: 

sciinţifice. Catedre nouă—diverse şi numerdse — se creară, 
publicaţiuni orientalistice apar, discipoli noui se ivesc. 

Şi acesta, mai în tot Apusul, chiar din primul pătrar al 

secolului nostru. 

In Franţa enţusiasmul este şi mai mare. Orientaliştil de 

aci, încuragiați de inteligenţă şi stăpânire, se uniră intr'o 
societate (1 Aprilie 1822) sub preşedinţa ducelui de Or- 
leans, cel atât de mult sprijinitor al studiilor orientale. De 
acum înainte un noii impuls căpăta-va orientalismul. 

Şi intr'adevăr. 
Pentru ca Societe asiatigue să fie în măsură de a duce 

la îndeplinire prăpăşirea studiilor ei drage, sa hotărit a- 
pariţiunea unui organ de publicitate, special intitulat: /Jouz- 
nal asiatigue, în care să pâtă' vedea lumina tiparului, să 
se potă împrăştia, să se potă împărtăşi şi altora numer6- 
sele comunicări, păreri ori corespondențe savante asupra 
orientalismului. 

Şese ani de grea muncă! In urmă însu-şi marele insti- 
tut tipografic «Imprimerie royale» luă asu 

| pră-şi editarea 
revistei, r acum mărită şi voluminosă, necruţând nici o chel- 
tuială, făcend pregătiri ad-hoc — numai şi numai ca impri- marea acestei savante publicaţiuni să fie la înăltimea cu- prinsului. Câtă solicitudine pentru orientalism din partea monarchului francez. 

Dar dacă vom considera, că regele Prusier chiar făcu Societăţei însemnate donaţiuni—may ales în cea ce privesce îmbogățirea caracterelor orientale şi perfecționarea mijl6- celor de tipărire ce va trebui să credem ? Şi când, ob- servând mijlâcele financiare ale Societăţei, vom vedea că tot fondul bănesc se alcătuie din subscripția suveranului Franţei, din subvenţiunea Ministerului instrucțiunei publice: din aceiaşi ţeră şi din creditul "de rie royale, ce vom mai dice ?
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Atâta emulaţie şi atâta bine-voitâre atenţie --pe care cu 
o divină mulțumire sufletescă le relevă Mohl, secretarul 
Societăţei, în 25 anndes d'histoire des ctudes orientales (ra- 
portul din 1841 --42) — puse şi de guverne şi de prinţ 
intru ajutorarea acestor fel de studii, nu ne dovedesce re 
nimic ? Nu are nici o valsre orientalismul ? Dar atunci, 
de ce atâta înfocare din partea tuturor, de ce atâta fierbere 
pentru lucruri neînsemnate ? Cititorul judece şi vedă. 

In raportul s&u, de pre anul 1843—44, Mohl continuă 
să ne dea lămuriri în privinţa me;sului orientalismului în 
Franţa, lămuriri din ce în ce mai edificătore pentru a sta- 
bili însemnătatea şi valdrea intrinsecă a acestuia. Din spusele 
secretarului Societăţei asiatice se pâte urmări interesul viii, 
ce guvernul Franţei îl purta studiilor orientale. E vorba 
de alte nouă catedre, de numerâse tipăriră, de bogate pre- 
mii, pentru tot ce ar privi orientalismul. 

Şi totuşi. Atât de puţine şi neinsemnate sacrificii—pare- 
se orientaliştilor—se fac, în cât aceştia cârtesc chiar şi-şi 

înmulţesc cererile lor. Între altele ei propun - aşa de mari 
proporţiuni iai înainte-le studiile orientale —, ca acestea 

să nu se facă numai r&sleţit, ci să capete împămintenire 

în însă-şi instrucţia publică a ţErei. Desideratele societăței 
asiatice le formuleză Guerrier de Dumast în studiul s&u, 
L'orientah'sme rendu classigue dans la mesure de butile ef 

du possible, unde accentueză trebuința neapărată, ca in- 

vețămintul public francez să se folosiască de datele sciin- 

țifice orientalistice. 
De ce? , 
E la mijloc valdrea necontestată a ac stor studii şi am- 

biţia naţională. 
Societarul Dumast în publicaţiunea citată de noi după 

raportul din 1854—55 al lui Mohl, adeveresce cele mai 
sus imediat dise. «Catedrele de limbi orientale, dice dinsul, 
ce s'au creat la Paris, au dat pentru multă vreme Franţei 

primul loc în studiile orientale şi au făcut din acestea una 

din gloriile țărei. Dar acestă supremație incontestabilă ŞI 
necontestată atâta timp, adi nu mai există şi trebuie ca
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“Franța să se puie in măsură de a-şi apăra rangul seci în 
acestă generosă luptă a rivalităţilor naționale». | | 

lată consideraţia ce Franţa a dat studiilor orientale, şi 
prin Suveran, şi prin gnvern, şi prin întrega-i inteligență, 
dintru început şi până dincâce de jumătatea veacului nostru. 

* 

Şi acum când scim acestea, mai fi va nevoie să vedem, 
ce au reservat vremile nostre orientalismului din Franţa? 
Nu. Socotim de prisos acesta, de cre-ce in timpurile mai 
recente, ori-cine pâte vedea în destul, că orientalismul 
merse din propăşire în propăşire, în patria lui Langles. 
Cine n'a audit de Perrot, Maspero, Menant, Oppert, Cha- 
bas, Lenormant, Renan, Clermont-Ganneau etc., etc., ale 
căror nume viii strălucesc în întrega nomenclatură a savan- 
ţilor hamei ? 

Dar revistele orientalistice mereă înmulțindu-se, dar ex- 
plorările archeologice prin Orient, dar intrecerile fericite 
între savanţi de a deslega unul mai înaintea altuia diverse probleme orientalistice, mai trebui-vor reamintite ? Şi ce ne dovedesc tote acestea ? 

Răspunsul ori cine Și-l pâte da. 
* 

* % 

Cât trebuie să fi fost de înaintat orien lalte ţări ale Europei, 
alarmeze atât de mult, 

talismul în cele- 
pentru ca Societe asiatique să se 
precum vEdurăm din disele lui Du- mast ! In cea ce Privesce timpul nostru, faima studiilor orientalistice din Germania, Anglia, Italia, Rusia, Scandi- navia, America, a străbătut în tote păturile culte ale lume. 

= * % 

Di € ! cam ce vom putea deduce noi cu privire la onientalism ? Ce trebuie să dicem de studiile re- eritore la ata 5 it si Y | 
ul 9 Cui trebe oPSTe: ce au locuit şi locuiesc Orien- popor ci apoi să explicăm ardorea cea mare a » culte, de adi, pentru orientalism ? Putem so- cot, în urma celor î sstă imă 

, desvoltate în acestă primă parte a 

Din cele ce preced,



  

lucrărei n6stre, studiile orientale ca lipsite de  valdre 
sciinţifică ? 

Acesta nică intrun cas. nu pte fi. Din potrivă, sperăm: 
din disele nostre reese destul de invederat ceva-ceva din 
însemnătatea generală — sciinţifico speculativă — a orienta- 
lismului.



ASUPRA ÎNSEMNĂTĂȚŢEI SPECIALE 
(PENTRU ROMÂxI) 

ORIENTA LISMULUI 
  

Până aci am ţinut să expunem, pe cât de scurt dar pe- 
cât şi de lămurit am putut, însemnătatea şi valdrea de 
sciință pură a studiilor orientale. De astă dată vom con-- 
sidera chestiunea dintr'un alt punct de vedere. 

Tema nâstră încă cuprindea dou& părţi, întru cât, ne 
propusesem a vorbi ceva despre însemnătatea studiilor- 
orientale, cu privire specială la Români. Şi la acesta am 
fost conduşi — în afară de propriile n6stre vederi — şi de: 
Gre cari consideraţiuni ale timpului nostru. 

Adi, chestiunile ideale, pure, teoretice nu cam conving” 
până la deplinătate pe forte mulţi, cari ar voi ca ele să 
presinte şi o feță de interes practic. Până la un punct aşa 
şi trebuie să fie. Un lucru ori cât de înalt, nobil, ideal, e- 
peste putință să nu aibă drept corolare nisce folose reale: 
şi practice. Sint nisce consecințe fatale. Astfel fiind lucrul: 
cată să ne întrebăm: Ce fol6se practice ar trage națiunea 
nostră din atenţiunea deosebită, ce-ar da-o orientalismului?: 

* % % . 

Intrecerile, emulaţiunile, rivalităţile pentru nume şi pro-- 
Sres, între popore - ca şi între individi— nu pot fi socotite: 
de cât drept nisce prea frumose virtuţi. Ele sînt tot dea-- 
vna hrănite de ambiţiuni raţionale şi demne, şi nu trebuie 
să degenereze în nisce lupte de interes brut-material. Naţiu--
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nile ambiţise, după sensul statorit, dovedesc, că vor să tră- 
Tască — în adevăratul şi marele ințeles al cuvintulul — Şi 
că au calitățile recerute pentru acesta. CăcI dacă un individ 
lipsit de aceste calităţi se pâte socoti, drept vorbind, ne- 
“existent; cu cât mat mult trebuie să intindem acâstă con- 
-Sideraţiune asupra popsrelor presentate în aşa condițiuni. 

Istoria, acea «magistra vita», adeveresce ȘI în acest 
punct disele de mai sus. 

Numai naţiunile călăuzite de ina!tul simţimint al ambi: 
țiunei nobile sint, din toţi timpii, cele mar luminate și cele 
mai mult chemate a fi în fruntea civilisaţiunei omenescl. 
Numai ele, trudindu-se a se distinge pe drumul către ade- 
"ver, onest, bun, drept, frumos Şi util, folosesz omenire! 
însă-şi, 

Şi acum să ne întârcem privirile asupra neamulur nostru. Să nu voim re a trăi? Să n'avem nici cea mar mică licărire de vicţă în nor? Să nu căutăm a răsări şi no! printre celelalte națiuni şi a contribui la cele ce-s de in- tteres general omenesc? Dar firea nGstră etnică e din a: celea, care nu înlocuiesc Vi6ţa cu vegetarea Şi care caută 
„necontenit prilejiuri să-şi maniteste în mod demn indivi- -dualitatea lor proprie. 

Ambiţia este şi trebuie să fie cârmaciul vieţer nostre naţionale. 
Dacă aşa ni se întățişeză lucrul, îndrăsnim a spune cu deplină convingere, că studiile orientale sint în stare să “satisfacă unei astfel de Porniri. In sprijinul afirmărei n6stre, Vine nu numai valdrea lor sciințifică, cât mai ales ingri „Jtorea — din punct de vedere al întrecerilor naţionale — desvoltare, ce au luat la celelalte naţiuni culte, până acum de noi imitate. Chestiunea orientalismului se reduce la urma urmelor, la o simplă imitaţiune, de-o cam dată. ; Şi să nu ne speriem de ac pe Aia uitate iul den partea nostră. Până acum 

fost slab în Apus: obiceiuri nepotrivite. ti ie ora 
"vuri libere, în Scurt tâte ap=pq; e fata e Ci 

" 
pzadicele rele, fatale ut CIV



  

lisaţiuni desvoltate, Fondul serios, pornirile nobile şi vir- tuose - fie ale Francezilor, fie ale Germanilor ori ale En- glezilor nu ne-au ispitit intr'atâta grad. 
E vremea, socotim, ca Occidentul să ne serve de model 

numai şi numai în partea-i bună, în taptele şi lucrările lut 
de seri6să propăşire. In cadrul acestor fel de ocupaţiuni 
intră şi studiile orientale. Să le imităm. O decopiare sciin- ţifică şi de interes general e mult cu mult mai de preferat 
unei plagieri nesăbuite politico-sociale, ori unei pretinse şi 
reu înţelese originalităţi. 
Apucându-ne și noi de cercetări orientalistice — nu nu- 

mai că vom aduce un tribut sciinţei pure — dar aven: 
câştiguri reale, după cum reese din imediat precedentele 
linii. Vom intra şi noi - spre a ne servi de o dicere obiş. 
nuită - pe tote căile în concertul naţiunilor europene. Nea. 
mul nostru se va înălța, în acestă emulaţie sciinţifică. cu. 
popore mal cule, şi prinos civilisaţiunei vom aduce prin. 
rodele cercetărilor nâstre. Gloria acestora se va resfrânge 
asupra intregei naţiuni, după cum acest lucru se petrece in. 
Apus. 

Se va dice pâte, că ambiţiunea nostră intr'acest sens 
n'are rațiune de a fi, întru cât acele popore occidentale se 
găsesc în alte condițiuni de cât noi. Ele ai dreptu! să se- 
ocupe şi să se dedea cu totul la cunoşcinţa aprofundată a 
celor orientalistice, de 6re-ce se cunosc destul de bine pe 
sine. Noi Românii însă vor trebui să facem, în propriul 
nostru interes, amănunțite cercetări asupră-ne. Și numai 
când vom fi sfirşit cu acestea, ne putem îndeletnici şi cu 
orientalismul. NE 

Odată ridicată acestă întâmpinare sar admite tacit, că. 
celelalte naţiuni nu mai ai ce face, că ati isprăvit cu totul 
cercetările asupra istoriei lor şi că numai de acea s'aii a- 
pucat de orientalism. | 

Lucrul nu stă nici pe departe astfel. | 
„Cercetări şi studii istorice naţionale se fac şi în acele ţ 

care aii rivnă pentru orientalism, şi se fac pe o scară cu 
mult mai întinsă. Nici pe acolo nu sa închis, şi nici că se 

Fe 
ări,
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pâte închide vreodată, dosarul chestiunei istoriei naţionale. 

Numai cât acele ţări nutresc mulţi apostoli ai speculaţiu- 

nilor sciinţifice, pe de o parte, şică pe de alta, printre a- 

ceştia forte mulți sînt îndestul de convinşi de prea mărirea 
unui popor, nu numai pe calea studiilor istorice naţionale. 

ci şi pe a ori-cărui ram al sciinţei. Vedă-se de bunisră 

Franţa, unde cercetările orientalistice ai început paralel cu 
cele naţionale. 

Obiecţia adusă ne-avend trăinicie rămâne câştigată con- 
clusia că: 

Un prim folos şi o primă însemnătate specială, ce oricu- 
fahsmul are pentru Români, este de a-şi da şi cl partea sa 
întru ridicarea şi prea mărirea lor. 

Şi acesta este un lucru capital pentru o naţiune, ce vrea 
să trăiescă, 

* 
XX 

Neintrecuta scriitâre şi regină, Carmen Sylva, încheie o- 
pera sa «Bucarest», apărută în colecţia Hachette «Les Ca- pitales du Monde», prin următorele cuvinte : 

«România este pe cale de a ajunge cea ce regele Ca. rol a visat: o arteră vie a Europei. Când se oferi tin&- rului prinţ de Hohenzollern corâna acestei ţări, a cărei e- xistenţă o ignora chiar, el deschise .atlasul, luă un crefon şi VEdend că linia trasă între London şi Bombay trecea prin principatul care-l chema în capul s&ă, primi coroana dicend: «Acesta-i o eră cu viitor». 
Reprodus'am acest fragment, 

sprijine cele ce vom ar 
Multi, aprâpe toți, 

crului—că românismu 
rol în cele orientale, 
propie din ce în ce. 

Noi credem tot astfel. 
i ir puaeest Punct de vedere politic or , din punct e comercial, I-Şi ai misiunea lor spre Orient. Int 

pentru că el prepară şi 
eta numai de cât cititorului, 

aii spus—probă de verosimilitatea lu. 
luă îi este reservat mare şi important 
ŞI că îndeplinirea acestui rol se a- 

i diplomatic, cât 
Românii sint atraşi 

Ş 
ş 

, eresele R&săritului eu-
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ropean se confundă, pe di ce trece, mai întim cu intere- 
sele românismului însu-şi. 

Tendenţele şi intluenţele panslaviste ori germaniste spre 
Balcani, trebuiesc neapărat contrabalanţate şi chiar para- 
lisate de românism. Neamul nostru, în interesul propriei 
sale existenţe, cată să exercite o influenţă, cât se pâte de 
covârşitâre, în afacerile răsăritene. Şi în timpul de fâță, 
pe cât ne e îngăduit a presupune, acest amestec influen- 
țător e de lipsă să se săvârşiescă. 

Dar pentru a căpăta fiinţă, cele ce ar&tarăm, se cere o 
pregătire prealabilă din parte-ne. A avea şi a hrăni do- 
rinţa de a juca rol, mai mult sai mai puţin precumpăni- 
tor, în Orient, şi, în acelaşi timp, a nu cunâsce sub nici 
un raport acest Orient, e nu sepâte mai ciudat. Şi cam aşa 
stă lucrul, 

In momentul de fâță n'avem vre-o idee completă şi so- 
lidă despra istoria — luată în înțelesul cel mai larg al cu- 
vîntului —a popsrelor orientale de adi, şi mai ales alnea- 
mului predomnitor, turco-arab. 

Odată ce se înțelege cu temeinică convingere acest 
lucru, e numai de cât necesar să ne preparăm 6meni, cari 
să pricepă chestiunile orientale şi cari să studieze apro- 
fundat referințele sociale, politice, linguistice, religi6se, 
culturale—în scurt tâtă vicța—din Orient. Ba încă spre 
mai multă trăinicie a cunâscerei Orientului actual trebuie 
a se studia Orientul trecut, se cuvine deci a posede orien- 
talismul sub tâte ale lui fase. 

Numai pe o aşa cale de :seri6se cercetări istorice îşi 
capetă îndeplinire reală menirea nâstră în Răsăritul Eu- 
ropei. 

Și iată atins un al doilea folos practic—interese polihce, 
Mplomatice, comerciale—ce decurge pentru Români din stu- 
dude orientale. 

* 
Xa 

Dacă ne punem pe tărimul religios vom vedea, că o- 
rientalismul, şi din acest punct de vedere, nu ne este mai 
puţin util.



32 

Intr'adevăr. | | _ i desă- 
Chestiunile teologice creştine aii nevoie —spre o des 

virşită deslegare—de aprofundate cercetări orientalistice, 
întru cât, sciut este, religiunea creştină a născut din quin- 

tesența conceptelor religi6se orientale. Aşa dară cunosce. 

rea limbei ebraice, şi în general a tuturor limbilor semi- 

tice limbi orientale—ca : siriaca, caldeana, araba, etc, se 
impune. 

Şi nu numai atât. Studiile teologice nu se desăvirşesc 

şi nu se elucideză complet numai prin cunâscerea mai 
multor limbi, cât mai ales prin deplina stăpânire a între- 
gei istorii orientale. 

De adevărul diselor acestora ori-cine uşor se pâte con- 
vinge, doară să mediteze puţin. 

Să lăsăm atari consideraţiuni generale pentru a ne în- 
târce privirile asupra bisericei creştine ortodoxe-r&sări- 
tene, şi în deosebi ::supra bisericei nâstre naţionale. 

Toţi sintem de acord a constata şi a mărturisi, cel pu- 
țin în momentul de feţă, prea decăduta stare a acesteia. Ea 
nu va putea nici când să susţie o alăturare comparativă 
cu biserica creştină apusenă. Dispreţul, fârte condamnabil 
de altfel ce toţi îl arstă pentru biserica nostră, işi Ya nas- 
cere din neindestulătârea pregătire a celor ce-s chemaţi- 
să fie representanţii lui Christ pe pămint. 
Studii teologice speculativo-orientale nu se fac de cano- 
nicii şi clericii noştri, dinşii nefiind în stare, cu regret o spunem, pentru. ast.fel de cercetări. Printr'acesta veda şi prestigiul bisericei naţionale scade, dând prilej a se ivi eresii şi fantesil - dise filosofice - de tot felul. In deosebi acestă inferioritate a clerului român întreţine ireligiositatea şi ateismul în capetele tinere Şi neexperte. Şi acesta nu- mai lucru bun şi folositor neamului nu este 

lată o serie de rele de 
logică neîndestulătâre, 
Cum se vor remedia Şi înd 

înțelege r&spunsul. Numay în 
în cercetări aprofundate, 

curse tote din o pregătire teo- 

epărta acestea ? Ori-cine pâte 
Varii şi vaste studii, numai 

în Scurt numai într'o savantitate
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teologică, de ne este ertat ao numi astfel, es'e mântuirea. 
Şi temelia acestei necesare savantităţi teologice nu o 

pâte alcătui, cum mai sus spuserăm, de cât orientalismul, 
Aşa dară studiile orientale, şi sub raportul religios, tre- 

buie să ne intereseze întrun mod deosebit. 

* 

* + 

Ca să încheiem şi acestă a doua parte a lucrărei n6s- 
tre, vom arăta - trecând peste multe alte consideraţiuni. 
despre care a vorbi nu ne ingăduie spaţiul şi pe care min- 
tea cercetaşe a cititorilor uşor le pote atla — ultima şi pote 
cea mai de scmă feță de folus practic sub care Românii 
cată să vedă studiile orientale. 

«Cunssce-te pe tine însu ți» dicea o veche maximă elină 
înscrisă pe frontispiciul templului de la Delphi şi devenită 
mai apoi temelia înv&ţăturei marelui Socrate. Şi nimic nu 
pâte fi mai înţelepţesc de cât acest sfat. Dar socraticul 
«vân ce ady» —care nu trebuie luat numai în înțelesul 
strict psihic - se pote aplica cu destul succes atât la indi- 
vid cât şi la popsre sait naţiuni. 

A se cunâsce un popor pe sine însu-şi însemnă: a-şi 
Sci tipul s&ă etnico-psihic, a-şi da semă de forţele sufle- 
tesci de care dispune, şi de lipsurile de care are nevoie 
pentru ase desăvirşi în tendenţa-i continuă către o mai 
bună stare. Pentru îndeplinirea acestora insă cuvine-se ca 
acel popor saii naţiune să se studieze profund istoricesce, 
să-şi cunâscă, adică, în tâte ale ei :mărunţimi, istoria sa 
Numai într'acesta va putea sa-şi vedă complet oglindit în- 
tregu-i tip etnico-psihic. 

Reterind la neamul nostru românesc aceste adevăruri 
netăgăduite şi netăgăduibile, vom fi aduşi a dice, că, tre- 
buie să ne cunâscem pe noi înşi-ne'ca popor, şi să necu- 
noscem aprofundat sub. tâte raporturile. i 

Din vitrege împrejurări istorice, multă vreme națiunea 
nostră nu şia putut da socotâla despre sine însă-şi. N'a 
avut la îndemână nici un mijloc, care să-o pună pe dru- 
mul cunâscerei eului ci proprii. A lângedit forte mult 

3
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intr'o stare de letargie şi subjugare, de care numai cu 
gr6ză ne mai putem aminti. 

- Nu era însă să fie veşnic astfel. 
De cât-va timp neamul românesc este chemat la o nouă 

viţă, la o totală renascere din tote punctele de vedere. 
Trezit la stare conscie el a trebuit cu hotărire să-şi pună 

înainte maxima pomenită şi să caute a se conforma celor 
ce acesta sfătuiesce. 

Un început într'acestă privinţă s'a făcut—şi un început 
destul de bun. 

Mulţi din 6menii noştri de bine şi-aii pus întrebarea: 
Cum se va putea urma mal cu folos poveţele maximei 
socratice cu privire la noi, dacă nu tăcendu-ne istoricul 
nostru ? Prin ce mijlâce de investigaţiune cunâsce-se-va mai 
amărunţit națiunea nâstră, dacă nu prin istoria sa? 

ŞI toți încredinţatu-s'aă, că numai studiul istoric-—te- 
meinic, sciinţific şi serios—era în stare să arunce lumină 
din ce în ce mai vie şi mai strălucitore asupra individua- 
lităţei etnice a Românilor, şi să-i puie pe aceştia în m-ă 
sură a-şi cunâsce eul lor proprii. Cu chipul acesta na- 
țiunea română—sciindu-se ce a putut, ce pote şi ceva putea — 
proba-va lumei, că este destoinică să trălescă, şi că merită noua vicţă la care a fost adusă de ultimile împrejurări. 

La astfel de conclusiuni ajungend cei ce s'aii întrebat cum ar&tarăm, natural era ca dinşii să-şi pună tote încordă- rile întru a face istoria Românilor. 
Mai era însă ceva 
Pe cât de folositor este a ne cundsce pe noi înşi-ne, pe atât de stricăcios, de necinstit, de nedemn este a ne cunosce r&ii,- fie din voinţă, fie din ignoranță. O istorie falşificată ori eronată nu pote de cât să facă şi mai con- fusă individualitatea sai caracteristicul unei națiuni. Ere- surile ei vor contribui la desprețuirea naţiunei, despre a cărei viță pretinde a ne raporta, — iar falşurile ei la o totală neincredere- Cun6scerea nâstră proprie se cuvine a se face solid şi cinstit, demn ŞI aprofundat. Este nevoie deci de o istorie cu adevărat critică,
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Şi lucrul acesta fost-a înţeles, potrivit şi acestor ultime conclusiuni procedatu-s'a. | 
Noul metod critico-istoric a condus pe cercetătorii trecu. tului nostru la o muncă destul de seriosă, Ei şi-au dat 

totă ostencla, ca să razime cunâscerea eului nostru na- 
ţional pe base temeinice, nu şubrede şi lesne de sfărimat, 
pe probe hătăritore. S'ai căutat documente, pe care să se 
sprijine spusele istoriei; s'a colectat materia] istoric în a- 
bundenţă; s'aii scormonit archivele țărei şi ale st'ăinătăţei; 
s'a scuturat colbul cronicilor; s'au cercetat scrierile ŞI spu- 
sele altor popâre mai mult sai mai puţin învecinate cu 
noi; în scurt s'a ţi.ut, ca nimic, din cea ce ar fi putut a- 
runca nou& lumini asupra istoriei patriei, să nu scape din 
vedere. 

Unul după altul naționaliștii noştri învățați S'aii nizuit 
intru adunarea tot mai multor dovedi. 
Documente franceze, italiene, slavone, latine, germane— 

"de prin archivele Parisulu, Romei, Veneţiei, Petersbur- 
gului, Moscvei, Vienei etc., etc.,—ai îmbogăţit necurmat 
colecţiile probelor, ce sint a sluji de temelie istoriei nea- 
mului. Tesaure de cronici, urice, hrisâve, legende—bul- 
gare, ruse, serbe, şi române, etc.,— datu-şi-aă tributul intru 
luminarea trecutului nostru, întru explicarea firei n6stre 
etnice. 

Cercetările fllologice asupra limbei nâstre - o parte din 
istorie însă-şi — încă s'aii întemeiat pe studii solide. In sfir- 
şit, s'a făcut totul—tot, ca din ce în ce să ne clarificăm 
mai mult istoria, ca din ce în ce să ne cunscem şi mai 
bine, în tote privinţele. 

A cita aci tâte acele tesaure, magazine de documente, 
colecţii, studii, etc., nu mai e nevore, credem, ele trebuind 
fi cunoscute cel puţin din nume. 

Aşa dară istoria patriei a fost pusă pe un picior de să- 
năt6să critică, 

Nu trebuie, insă să ne facem multe ilusii, sub acest ra- 
port, şi în consecință să credem, că totul e sfirșit în urma
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atâtor străduințe; că archivele, ce-ar conţine isyvore istorice 

cu referinţă la noi, s'aii epuisat; că legende, producţii po- 

pulare de ori-ce sofii, cum şi alte resturi antice dovedi- 

târe de trecutul nostru nu mai sint. 
Probe documentătâre mai pot fi încă multe necunoscute, 

şi mult mai este de făcut în sensul acesta. Isvore, care 
să ne mai destăinuiască câte-ceva asupra istoriei nostre, 
care să ne mai facă destul de interesante revelaţiuni in 
direcţiunea acesta, care să ne mai deslege multe din pro- 

blemele istorice ale trecutului, aşteptămu-nea mai găsi. 
Este însă de observat ceva. 

Incă de vremea lui Vladislav Basarab (1366), moşul lui 
Mircea cel Bătrân - numai după trei pătrare de veac de la 
intemeierea principatelor — Românii vin în atingere cu 
Turcii. De atunci relaţiunile cu acest popor se indeşesc şi 
mai mult, fie din partea TŢ&rei-Românesci, fie din a Mol- 
dovei. Sub Mircea cel Bătrân se încheie tractatul de supu- 
nere al Munteniei (1411), iar peste un veac (1511), sub 
domnia lui Bogdan-Vodă, fiul Marelui Ştefan, cel al Mol- 
dolvei. Şi în continuu până mai de-ună-di— curs de cinci 
secole - vicța românescă fu în nedespărţită legătură cu a 
poporului turcesc. 

De aceste relaţiuni, care sînt contimporane cu insă-şi 
viâţa de stat românescă, un istoric veridic trebuie să ţie 
socotelă. Multe, Şi, îndrăsnim a spune, cele mai însem- 
nate sciri istorice despre noi le aflăm numai în isvârele 
turcesci. 

Flemente linguistice, obiceiuri, credințe, superstiții, in- 

l j Ngere a acestor două popore, de 
mediata lor frecare. “Din cr6riicele, legendele, anecdotele, im e să asia taler uree de eapartă e Multe, deci, forte nul pin ru istoria neamului nostru. 

, vicța n6stră culturală, aş- teotă a . MOR icptă lumina istoriei critice prim mijlocirea studiilor tur- i, 
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Dar dacă vom socoti numai relaţiunile politice avute cu 
statul turcesc? 

Apoi şi acestea sint prea în deajuns întru a ne oferi o 
sursă bogată pentru istoria n6stră. Acte, hatişerifuri, ha- 
timaiunuri, documente de tot felul, zac sub colbul archive- 
lor turce, de nimeni cercetate. Intregi dosare politico-di- 
plomatice, cu privire la principatele nostre, ne sînt necu- 
noscute. Şi de ce mare interes n'ar fi! 
Cum vom putea să aducem, în folosul şi spre lumina 

istoriei nâstre, probele şi dovedile, ce ni le-ar înlesni a- 
cest fel de isvâre ? 

Neapărat că numai şi numai prin seri6se studii turco- 
arabe—cu estindere la tâte fracţiunile etnice musulmane-— 
fie sub raportul pur linguistic, fie sub cel general istoric. 
Atunci numai vom fi în măsură să explorăm acea avuţie 
de isvore, care pâte, va arunca lumini nou& asupra trecu- 
tului nostru. Print”acesta ne vom cunâsce şi mai deplin 
pe noi înşi-ne, vom satisface cu alte vorbe maximei so- 
cratice. 

lată, dar, folosul special oferit de orientalism, conside- 
rat şi din acest ultim punct de vedere. 

% x 

In cele ce-am expus şi în acestă a doua partea micei 
nostre cercetări, credem a fi isbutit să învederăm cât-va 

Şi însemnătatea specială, pentru Români, a orientalismului. 

 



Sintem la capătul micului nostru studii şi cade-se a nu 
ne despărţi de cititor mai nainte de ax fi reamintit pe scurt, cele ce mai sus am fost expus. 

Studiile orienta'e din dou& mari puncte de vedere cată 
să ne intereze. 

Din punct de vedere general, sciinţifico-speculativ, în- semnătatea lor stă intr'acea, că - după disa lui Mohl în raportele sale anuale de mersul societăţei asiatice din Paris 
pe 1851 -— 52 şi 1854-—55—ele ai de scop: «de a face să ese studiul istoriei din cercul prea restrîns, în care a fost închis, şi de a-l face să îmbrătişeze universalitatea genului 
Nan... de-a Studia începuturile civilisafiunii şi drumurile, 
ce ea a urmati... de-a expune experiențele sociale Brin care 
aii Irecut popore mai vechi de cât noi şi de-a areta unde 
Sati Oprit,.... de-a cunosce idei şi forme literare altele de 
cât acelea, cu care ne-am obişnuit... de-a aprofunăa ori- 
ma şi desvoltarea ideilor rehgidse şi filosofice ;.... de-a ve- 
Făsi, prin comparafiunea limbilor, genealogia, migratiunile 
ȘI amestecul poporelor ;.... în Sfirşit..., de-a da istoriei ge- 
suluti omenesc, sub tote ale sale forme, o basă mai veche, 
mai largă, mai sigură de cât până aci.» | 

Şi din punctul de vedere special românesc nu mai puţin 
orientalismul ne presintă interes şi are o deosebită însem- 
nătate. În adevăr. 

Studiile orientale : 
Contribuiesc ca şi neamul nostru să-şi câşhge o mărire 

Ș? Să capete am renume sciintific, intrând astfel, cum sar 
dice, pe tăte căile progresului, în concertul natiunilor eu- 
ropene — culte şi luminate ; | | , 

“Servesc la propăşirea comeriului şi la influența lesi- 
Cr6să a fohlicei şi diplomatiei române, din di în di mai re- 
cerute, în Orient;



40 

Fac mai seridse cercetările nostre teologice, punând pe 
base mai temeimice biserica ndstră natională ; 

Şi în sfirşit - lăsând la o parte alte consideraţiunr de 
ordine mai secundară-—nunai studiile orientale ari putin ţa 
de a ne da cheia documentelor turco-arabe, precum ȘI a bu . 
furor isvorelor dle informate de acestă nalură, privităre la 
zstorta ndstră nahonală. 

    


