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Generalități. —- Cele mai vechi forme de colaborare 
  

Conterinţile acestea vor căuta să arăte că, din timpurile 
cele mai vechi, a- fost putinţa. colaborării de la in grup 

„ omenesc la celălalt, fără violenţă și fără silă, Deci, tema 
pe care-o infăţişez. şi pe care vreau s'o “urmăresc din 
țară în ţară şi din veac în veac este împotriva păre- - - 
rilor care stăpânesc în. momentul de taţă, care, din 
„nenorocire sânt. stăpâne pe lumea întreagă, şi care 
pleacă de la anumite idei împotriva cărora, chiar dacă 
n'aş aduce argumente, este destulsă le desbrace cineva 
de o anumită formă ispititoare pentru a se convinge că 

eforturile acestea sânt zidarnice, căci în ele se cuprinde 
nu numai falsitate. dar și tăgăduire de adevăr. 

Iată ce se crede în momentul! de față, —de către - 
- unii de bună voie, de către alţii supt presiune, — iată 

ce se recomandă pe toate drumurile şi sântem îndem- 
„nați să venim şi noi la această credinţă, chiar dacă, pe 
de o parte, îndemnul este prin cuvinte, iar, pe de altă 
parte, prin exemplu. Se spune: lumea se împarte în 
națiuni, Foarte bine, nimeni nu poate să spună altfel, 
pentru că națiunile există, numai cât trebuie să “vedem 

_ce represintă națiunile şi ce drepturi au. unele asupra 
„celorlalte. Se spune: Naţiunile acestea: îufăţişează o 
rasă totdeauna, iar rasele sânt ireductibile: ele se gă- 
sesc alături şi nu se amestecă, şi, atunci când se ames. 
tecă, intervine o poruncă dictatorială: o greşeală, care 
de acum înainte nu se va mai repeta, iar cei cari au 
făcut-o, vor trage consecinţile. | 

Aceasta este teoria curentă acum. “Naţiunile acestea 
au-un drept de desvoltare nesfârșit. Unii o spun fățiș, 
alții pe ascuns. Şi mă gândesc la cugetarea bolşevică,— 
nu spun rusească, și vo.u deschide o parentesă în a-" -



  

ceastă privinţă; că să vedeți. ce este bolşevistul dia 

momentul. de faţă - faţă. de. bolşevismul de altă -dată::. 

o -mare ! 'schimbare sa făcut în 1935, şi ea se: datorește 

“lui Stalin, care nu este pe urmele lui Lenin, şi nicipe.. 

ale lui 'Croţchi, care a :călătorit în lumea întreagă, 

rău primit oriunde, iar,. acum. se „găseşte. în Mexic 

_şi- se teme să nu“ se afle cineva care „să 'curme. o 
-- viață aşa 'de prețioasă pentru. omenire. 

Nu trebuie să ne. înşelăm. Socialismul,.câre se e credea * 
“mort în Rusia, există, şi. este: bun cel puţin. ca instru- 
"ment de propagandă. Dara ieşit la iveală acolo naţiona- “ 
“lismul. Cine au.luat. Basarabia acum, au 1uat:o ca .so- 
“cialişti, pentru propaganda. comunistă în Europa centrală, 
“dar au luat:o înainte de toate ca factori , ai. naţiona-. 
“lismalui Iusesc, câre a înviat, 

„Naţiunile, prin urmare, au un drept nemărgenit ; ele. 
cuceresc. şi supun, şi “găsesc fel de fel de forme. pentru: : 
"a-supune, Când este supunere desăvârşită, i se zice „pro. 
tectorat“, .cu un om de paie care, când împlineşte câtva 
“timp, i se trimete cineva să-l felicite acasă, cum a fost: 
cu, d. Hacha, âcum în urmă, dar, în acelaşi timp când - 
d-sa era felicitat, primarul din Praga era „arestat pentru 
„conspirație împotriva. Statului... 
„Deci nâțiuuile - trebuie să fie în continuu” războiui.. Va: 
“ti atacată aceia care nu se supune. unuia mai puternic. .. 

„Şi, pentră ca să se: capete stăpânire, se întrebuințează -- 
tot felul de argumente. .În timpul din urmă, în ce pri-: 

„"veşte' Danemarca.. Suedia şi Norvegia, a. răsărit. „argu- 
mentul” acesta: La urma urmei; ce sânt aceşti Scandi-- 
-navi? Sânt Germanii cei mai 'vechi.. Iar, "dacă. sânt: 

“Germanii cei mai vechi, trebuie: să. între” într” un-.nou - 
„protectorat“, Arguinentul: acesta; vechimea germanică - 
„a Scandinavilor, nu creiază deci Scândinavilor. un drept; 
ca să lie. respectaţi, nu, ci e un “inotiv . ca să. fie: : Iaţi +. 
în stăpânire. 

În câsul. celalt, al Sovietelor, se sptine: Este. o. con- ă 
_cepție “socială, economică și “tehnică ; azi cine Vrea să 
lucreze câmpul, cu maşina, întră în "tovărăşia noastră-şi 
face parte dintr'o republică, —d, Inculeţ îmi spunea că. 
republica Moldovei, care cuprinde acum şi pe cei. de.. 
dincolo. de Nistru, pe -  Pransnistrieni, are. „numărul. 23 

  
;
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şi d-3a. trăgea. oarecare  tonclusii din toate: neajunsurile” 
care se cuprind :în numărul 13,. aşa că, pentru noi, ar. 
fi o adevărată datorie să: lăsăm numai numărul I2:: 

. număr simpatic, şi să niluăm î înapoi tot ce se cuprinde: 
- în. numărul acesta, aşa de” urgisit: 13...- 
“Dar, -cum î nu: toate . națiunile se: lasă: atrâse - 
această. alianţă „de! republici, cine nu vrea, trebuie ș să 

fie strivit. Şi aţi putut să' urmăriți în  telegramele” din 
„timpul din urmă încă un lucru. Cuceritorii se îndreptăţesc +. 
astfel: Dacă se vorbește de sisteme, noi nu „cerem pentru... 

noi nimic, dar vrem numai să întindem o formă de. guvern. 
care este “mai bună - decât forma de guvern existentă, - 

- _O formă! de guveri: în “Apus, - -alta în. “Răsărit; cui îi: 
-place. una din ele, poate să uite şi de drepturile, „aţio- 
„nalităţii sale şi.să între. în sistem. 
_ AÎnteresează deci: cum. sânt . guvernaţi.. oamenii, nu: 

Ă dreptul lor. la viață, cum credea generaţia. noastră. Găci - E 
* noi aveam altă solidaritate,“ care ţinea de' 'naţiune,-de .. 

forma ei istorică, de forma ei organisată, pe când acum ”- 
“trebuie! să 'credem' așa de mult într'o ideologie, încât toate “ Și 

- celelalte - noţiuni „despre . nație: să: nu: mai aibă nicio * 
- Valoare... 7 : 

2. Multe” popoaie se lasă atrase! de această recomaridajie, o 
| “şi iată, ce se. întâmplă. Vă aduc- înainte 'casul Franciei, .. 
“căci nu vreau să aduc înainte şi lucrurile noastre. Franţa s' a. a 

. transformat . constituțional ; “preşedintele - a: dispărut, 
""" şi-a lăsat. toate puterile : sale mareșalului “Petain, 

| despre: care 'cu. acsastă 'ocasie am' auzit că se “nurneşte 
Philippe::când ajunge cineva monarh, trebuie să-i cu- 

" noşti' şi numele 'de botez: Mareșalul P<tain. convoacă : 
1... sau. nu convoacă: Adunările, care. vor fi: corporative “ i: 
-: vor: fi chemate! numai din când în când. Plutocraţia va. 
„. dispărea; dar vă dispărea, în acelaşi timp, Şi libertatea. 
-. de acţiune a clasei: muncitoare. Aceasta samănă- destul. 
.. de..bine cu acel regi care se întâlneşte la învingători, 
„cari. însă, din - partea lor, se grăbesc să: observe: 

, „Puteţi să vă schimbaţi” câț. vreţi, „dar socoteală noastră: - 
“. înce: privește frontierele, “rămâne, Acţiunea, de mime. :: . 

tism, nu ajunge, ci vine ceasul când se: va. „cere. schim: 
: barea. hotarelor“... '.-... - ei 

Cu toate. agăduieliie « că va fi o. 'Buropă: de pace si
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dreptate, nu văd locul unule va: fi dreptatea cum o şti- 
am ; cine este tare, trage dreptatea cea nouă: către sine. 

Aceasta. va însemna un şir întreg de lupte. După Răz- 
boiui cel mare numărul 1 a urmat Războiul cel:mare 
numărul 2, va urma Războiul cel mare numărul 3 şi 
atâtea alte numere, până la nesfârşit. 

- Dar popoarele, am spus-o de mai multe ori şi 
o spun şiacum, trebuiesă colaboreze pen- 
tru civilisaţie. Civilisaţia n'o poate ţinea în spa-. 
te un singur popor; numai omenirea întreagă are spi- 
narea aşa de tare, încât să sprijine civilisația, aşa de 
complexă şi de gr=u de purtat, din timpurile noastre. 
Prin urmare trebuie o : colaborare între popoare, dar 
colaborarea nu:se poate face decât 
între oameni cari se cunosc, se înţeleg 
şi se iubesc. Şi, atunci -când un popor: îşi atribuie 

„ dreptul de a stăpâni pe toate celelalte, aceasta înseamnă 
că nu se recunosc drepturile celorlalte: popoare, pe care 
le pofteşte cineva la colaborare. Eu vorbesc de învin- 
gător, fără să se ştie astăzi care va fi învingătorul ; 
aceasta este'o taină a viitorului Cutare sau cutare îmi. 
e, în fond, tot una: ori supranaționalismul dintr'o parte, 
ori cel dintr'altă parte. Oricine. ni-a luat cu oamenii: 

„săi Basarabia, oricine, ca d, Creeps, ambasadorul bri-- 
tanic la. Moscova,a îndemnat să -ni se iea Basarabia, 
în credința, care s'a adeverit, că în felul acesta se ră: „peşte Germaniei recolta basarabeană: soia, floarea soa- 

ile Dunării, etot. 
hiar ca noisă ne = 

relui, precum și dreptul de control lu gur 
una, Planul, cât îl înţeleg eu, arfi foste 
fi luptat, să nu fi putut resista până la 
aceia, ar fi venit Ru 
şi astfel s'ar fi dat 
spune că încă din 
zvonul că Anglia a 
ocupa Basarabia. 

| Contra acestei păreri, popoarele trebuie să se cunoască Şi, apoi, ele să se înţeleagă. Trebuie adecă să înțeleagă că poate gândi un om şi altfel, : simţi şi înţelege lucrurile î 
temul de astăzi se impune 

sfârşit, iar, după 

o mare lovitură Germaniei. Şi pot 
Septembre umbla, foarte insistent, 
recunoscut Sovietelor dreptul de a 

n alt chip. pe când cu sis. 
un apumiț fel de a. gândi, 

şii să distrugă puţurile de petrol, 

„că o națiune poate -..
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“şi aceasta -uu mai 'e. deci- colaborare, ci'o subordonare 
care merge până! la sclăvie, . --- > ii 
“Am adaus că : „naţiunile, că să se tijeleagă, “trebuie 

-să. se şi iubească“, Darunei naţiuni învinse. ieri, care-şi 
vede teritorul " naţional” o ruină, care-şi: numără, "morţii, 
“unei națiuni care-a fost” prigonită, pălrăuită. în. “timpaăl 
sforțării de tăzboiu, poţi să-i întinzi. amândouă mânile, 
şi ea nu poate uita ce a suferit; chiar -dacă o: “Ampii 
cu binele, cu atât mai: puțin 'atanci când îi: vorbeşti 

de pace, dar îi aminteşti că: socotelile ultime Vor fi 
grozave. - 

-Ce -solidaritate latină va fi când Franţa a suferit” Şi 
din causa Italiei şi când Italia însăşi! va, avea amintirea 
loviturilor pe care le-a dât? : --- 

Acestea sânt -teoriile în - momentul de ta: “meribile 
teorii: niciodată omenirea n a: trecut prin aşa ceva. N” a 

trecut, întâiu, fiindcă râul care s'a făcut odinioară, nu. 
s'a făcut conştiânt şi în legătură. cu anumite idei. Când, 
împinse de Hui, seminţiile” germane s'au. răvărsat Şi 
spre Central și“ spre - Sudul Europei şi: au mers. şi în 

“Italia, in Galia, în Peninsula Iberică, aceştia n aveau 
nicio “ideie filosotică :: mintea: lor” nu! se ridicâse. „până Ja - 
această înălțime. “Ei n'aveau o concepție “de viaţă : iz- 

E goniți din locuinţile: lor, căutau Tocuinţi aiurea. Ti se 
“păreau provinciile - roniane mai bogate, şi său “mităt 
acolo -unde au găsit! câmpia: de hrană, Nu exista. o. jdeie . 

„de rasă, 'o“ideie 'hunică, “una: germană, “de şi la Huni, 
- la. Attila, există, dacă nuo ideie, cel: puţin 4 o concepţie 
“generală; Hunii erau -vecini cu China, care, represintă, o 
monarhie' străveche, strictă. Attila era un plagiator al 
“Impărătului- 'chines,: aşa: cum regii germani Vor. “i  pla- 
-giatori ai Imipăraţiloi romani, 

-Deci deosebirea :între ce este astăzi şi cea foăt: în” tre 
cut stă- în faptul că în acel trecut avem a face cu âc- 
țiuni inconștiente, ale unor oameni 'mânaţi de nevoi şi 
de iustincte. elemeatâre, pe când acuin națiunile „se . 
„omoară cu. teorii. -În acel timp Pâpa Teon putea să iasă. 
înaintea 'lui Attila, = dacă legenda este adevărâtă =, 
și să-i spună: „Eşti un barbar, şi n'ai dreptul să- “atăci- 

.0 civilisaţie“. “Acum nu-se poate; pentru că se exhibează 
teoria şi se arată şi cartea pe care se sprijină. 

- . 4 : - ţ



Dar ce însemna un războiu pe vremea aceia ?. O gmu- 

| pă de călăreţi, şi o hordă care:venia - pe: -urmă, Nu: se ş 

„cunoşteau atunci tancurile și aruncătoarele”. de flacări,. 
“sau întrebuințarea marii descoperiri a zborului „prin aier 

„pentru ca, oarecum. de la adăpost, să se ucidă un-grup 
"de: oameni, -represintanţi ai aceleiaşi speţe umane, Caii . - 

se găsesc pe pământ şi nu'se pot apăra îndestul;; sau. 
să se facă acţiunea, cunoscută, ca, de la un cap la altul! 
al unui. oraş, să se distrugă totul cu-bombe, apoi să se 
treacă pe partea cealaltă şi de la alt cap să se distrugă 

"totul cu bombe, în sfârşit, să se treacă pe a treia linie 
şi să se distrugă iarăşi totul cu bombe. Şi un oraş 
imens nu se-poate reface, când toate. materialele: sânt 
cerute pentru. războiu şi toate brațele sâut întrebuin- 

"ate pentru lupta aceasta cumplită. ... - o: 
„Pe de altă .parte, cu barbarii aceia te puteai înţelege 

uşor ; aşa cum astăzi ar fi un oraș fără apărare și ar - 
„trece o tabără de Tigani nomazi, cari ar.vrea să prade, 
sau când haiducii de.odinioară voiau să atace. Te înţele. - - 
geai cu ei, li dădeai ceva, și scăpai restul. Acum războiul ': 
atinge pe toată lumea, şi pe oamenii cari nu pot purta 
“arme ; se distruge totul. Gândiţi-vă la ce s'a întâmplat - 
cu capitala -Finlandei, unde viaţa devenise insuportabilă,. 
şi totul putea să fie nimicit. „Oraşe deschise“ abia se. 
„mai respectă, iar, pentru celelalte, cetiți amintirile, care: 
s'au publicat în „Universul“, şi separat, deuna dinfoastele Bă 

„mele eleye, casă-vedeţi ororile ce se descriu acolo. , „Nu numai că sufăr oamenii, măcar pentru că sânt " înfometați, dar şi sufletele sânt chinuite. Nu este uâul. 
care să se găsească în aceiași stare. de spirit ca acuma: - un an. Și.nu e vorba nunmiai de sufletul nostru care este supus astfel tuturor tor ceasta 'are « influență asupra .trupului 
copiii cari se vor naşte din 

„de atâta groază, gândiţi- 
_— vagoane întregi de nebu 

şi de alta a fronturilor, 
nu s'a manifestat încă, St "arăt i: sâatî 76 să mai ducă o viată arăta că nu mai: sânt în stare să mai ducă „0, viaţă . -: 

Şi atunci vedeţi de. uada' 

mamele zguduite necontenit. - - 
vă la nebunia . luptătorilor, - 
ui, cati plecau şi de o parte . 

— gândiţi-vă la nebunia, care: 

a venit la. mine” gândul : 

torturilor, "dar aceasta -are o .. 
nostru. : Gândiţi-vă apoi. la. 

a celor cari, după războiu, vor:
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acesta; încă înainte de neuorocirea . care ne-a atins şi 
pe. noi, încă. din primăvară: gândul! de: a vedea. dacă 
- popoarele au fost totdeauna dâşa, sau, cum -se va dovedi. 

din casurile pe. care le voiu aduce înaintea d-voastră; 

„cunoaşterea, înţelegerea şi iubirea,. A 

Cum ne zrăbesc, „pe toți, aspre nevoi, este bine. ca, . 
din această. primă lecţie chiar.să fizăm prizaul din pe- . 

 rioadele acestei colaborări. - . - 2 
* De când a: început - colaborârea dintre oameni? 
-N'aş spune că a început odată cu civilisaţia, pentru că : , 

- termenul de civilisație este oarecum vag: civilisaţie 

r 

popoarele: au colaborat odinioară, păstrând independența. 
„„lor,.— ceia ce se încearcă a ni se răpi nouă —, şi dacă . 
nicumvapopoarele chiarvin din-această .. 

„colaborare, sprijinită pe cele trei... 
puncte pe, care le-am.spus mai sus: re .. 

“mai mare, mai. mică, civilisaţie populară, civilisaie de. 
“grup, civilisație de colţ. Până și in mediul cel mai umil  - 
se: cuprind anumite elemente pe care le putem numi. 
civilisație: Prin urmare, nu voiu spune: de la schimbarea 
“aceasta, misterioasă, care s'a petrecut î în creierul omului 

- şi;care l-a ridicat peste animal, a fost o colaborare 
iuternaţională, ceia ce înseamnă o legătură între naţiuni | 
“si o-legătură între State; 

Dar. Statul este. o creaţiune foarte! târzie şi, încă 
: "odată, -voiu spune, “pentru a nu ne. descuraja: Statul - 
„„„.este”o creeaţiune făcută cu foarte mare greutate. “Tre. 

buie“ să-l urmăm când! scopurile lui sunt .scopuri națio: Ma 
nale;. în casul celalt, nu ne: împotrivim, dar nu 'aju-. 

:tăm: cunştiința noastră, ceia ce este în adâncul nostru, 
Să nu “ajută, dar nici nu combatem, “Tar, când Statul este. . 

| pe o anumită linie, naţia ajută ; evident când Statul repre-'-.. . 
- sintă ideia națională, aşa cum. s'a deprins a 0 înţelege. E 

“mintea: noastră, E 

Când Carol! al XII- lea . s'a bătut. cu Petru- cel: Mare, 
__ afost: învias la. Paltava: şi s'a refugiat la Bender, — din. Re 

„nou, şi pentru totdeauna, în sufletele noastre, “Tighina Pe 
_el a “stat -acolo şi n'a vrut să se. întoarcă” acasă: îl: .. 

__: ținea - Moldova; după ordinele Sultanului, Şi, de lao... ..: 
E bucati de: vrem, „Domuul n'a, mai putut, să. țină, arma- Ei 

Ea 
[a
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ta aceasta de Suedesi şi de Poloni, şi Sultanul însuși 
nu mai.putea trimete bani. Atunci el a poftit pe oas- 
petele său -să vină la Constantinopol, ca să-l trimeată 
apoi acasă. Carol al XII-lea n'a primit, şi, când au 
venit Turcii și Tatari, s'a bătut cu dânşii ; a tras cu 
puşca, dar a fost rănit, înfăşurat în nişte plapome și 
trimes spre Constantinopol. Regele erou, căruia Turcii 
i-au dat porecla de „cap de fier“, nici n'a vrut să 
vadă pe Sultan, pentru că acesta „l-a ofensat“; În cele 
din urmă, totuși a plecat de acolo, a trecut pe la noi 
prin ţară, pe la Piteşti, şi s'a întors în Suedia. 

A găsit Norvegia, care aparţinea Suediei, atacată 
de Danesi. A murit supt 'o cetate asediată, de o rană. 

„care părea venită foarte de aproape. Suedia nu putu- 
se merge după acela care-și părăsise țara şi era gata 
să se ducă eroic, dar personal, până la capătul pămăn- 
tului. Si | 

Acelaşi lucru s'a petrecut cu Napoleon: -o bucată de 
vreme Franţa a mers cu dânsul, dar, când a fost nu- 
mai o ideie napoleoniană, după cum spunea Talleyrand, 
s'a făcut osebirea: că războaiele Franciei merg până acolo de unde încep războaiele lui Napoleon. lucrul de căpetenie rămâne națiunea... | | Noi am făcut o greşală mare până la împrejurările 
acestea de acum, şi se mai poate continua. Credeam că națiunea se sprijină pe Stat. Nu: Statul se sprijină pe națiune. Este la noi credința că, dacă „în cutare do- meniu Statul nu lucrează, națiunea. s'a | cufundat. Nu este adevărat: națiunea poate suplini Statul, pe când Statul nu poate înlocui națiunea, Cât timp „avem o „2 O Bândire ŞI o acţiune, ajutăm Statul când este pe linia națională, dar nu ne descurajăm atunci când Statul: poate avea un moment de eclipsă... 

Dar în timpurile acestea vechi nu exista Stat. Sta- tul, cum îl știm, este un lucru după împli: : : , pă 1800; el a împli: nit abia vre-un secol Şi jumătate. Aşa < 313 . . a - noi, el este de la Napoleon L-iu, 5a cum îl înțelegem 

t oameni, cari, la 
1 cari-cu toţii s'au
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“confandat cu ” maţiunea,: în ce priveşte elementele ideo- 
logice şi sentimentale, adecă starea aceasta. de conșşti- 

“ înţă care crează. "O naţiune. 

Prin urmare la inceput erau grupuri omeneşti, care. 
stau ici și colo, hrănindu-se cum puteau, în luptă -cu 
-animalele sălbatece.. 

Grupurile acestea erau în luptă cu animalele, dar 
şi cu clima: viața era pentru ele o problemă întreagă. 
În epoca glaciară, când era foarte greu de trăit, au în- 
ceput oamenii abia să se îmbrace. S'auîmbrăcat 
întâiucu peştera, şiapoicu haina. În 
peșteră, în relativa ei căldură, oamenii: hibernau, cum - 

hibernează broasca ţestoasă şi maimuța, cum se hiber- 
nează acuma, în regiunile reci, pe cuptor. Oamenii aceștia 
hibernanţi se. hrăniau la noroc şi, dacă nu se mișcau, 
aveau nevoie de hrană mai puțină, 

Atunci. oamenii nu căutau neapărat să se omoare, 
satistăcând un instinct pe cate-l presupun apărătorii 
continuei lupte în mijlocul umanităţii: antropofagia nu 
exista pe acea vreme Originile antropofagiei nu sânt 

de atunci. De altfel, nu gustul deosebit al cărnii umane 
sau oarecare uşurinţă de a o căpăta face pe cineva să 
mănânce pe altul, ci fiindcă omul ucis are anumite în- 
suşiri; mâncânudu-l, își - închipuie cineva, în concepţia 
aceasta tudimeatasă, că-și îușuşeşte. ceva din însușirile 

„celui pe care l-a mâncat. A mânca o bucată dintr'un 
„erou era deci un lucru extraordinar de profitabil „su- 
iletește“. Dar, în ce s'a găsit din corpurile stărâmate, 

- din oasele rupte, nu se vede o urmă de astfel de lupte: 
nici de luptă individuală, nici de luptă între . grupe. 
Oamenii erâu puţini, animalele multe și mari: din- 

'tr'unul singur se putea trage hrană mai multă vreme, 
Aşacă războiula venit mai târziu. 

Războiul este starea naturală dintre națiuni, după 
teoria pe care a enunţat-o Hegel. El crede că nu a-- 
junge o națiune la conștiința. de sine decât după ce a 
“trecut prin această incercare ; numai pe urmă îşi poate 
revendica dreptutile, — tenrie pe care am găsit-o, de altfel, 
și la un protesor român de drept om brnd, dar se -



  

> pare că a cetit cu prea multă pasiune cărţi care expllică 
„teoria lui Hegel... -- i 

„. Oamenii peșterilor n'aveau de-ce să se încâiere, Dru-. 
„muri nu existau. Ei, deci, nu-şi dădeau samă că în-. „“traltă parte este “mai bine, pentru -ca; întrebuințând 

» - drumul, să se poată duce până. în. locul acela în. rătă- „...“cirile. lor, Ia i „„.Săne gândim însă Ia originile comerţului. Comerţul are o vechime mult mai mare de cum se crede, Cerce: - „tările mai noi arată cât este el.de vechiu, şi vorbesc .- „de primsle epoci, ale pietrei nelustruite ; în ce priveşte : | "epoca bronzului ştie toată lumea că. epoca aceasta. avea „:- un comerț foarte întins, că existau “anumite fabrici | “de “arme de .bronz şi că popoarele care. fabricau - . „aceste arme căutau să le. vândă, dar, fireşte, nu pe bani, căci banul a venit „mai târziu, la început fiind - "schimbul, apoi lingourile sau bucăţile tăiate -- din _lingo- uri: mai târziu numai, s'a găsit nevoia să se garanteze - „metalul prin pecetea pusă de-asupra, ceia ce a fost un „progres foarte însemnat. Ia a 
„_* “Trebuie să ni inchipuim. comerțul din această-.epocă- aşa, cum este, la noi, comerțul de oale al celora cari pleacă „din cine ştie ce parte ca să le ducă într'alta, sau al. | „. altora, cari 'vin de la şes, cojanii, să vândă ceia ce.au .-- “cules 'ei pe câmp, iar. mocanii dau, în schimb, produsele . -: 

turmelor lor. | a = o cea 
Dar un cercetător german a semnalat. şi urme de alt | „comerţ, chiar un: schimb de animale. A găsit 'astfel în Vestul european oasele untii animal care evident'că.n'a | „trăit prin părţile acelea şi, tot acolo, o măsură. de greu... î. tate pe care învățatul german o crede de origine egi pi teană, ceia ce arată legături între regiuni foarte. : înde: RR 

„.părtate. De sigur însă că omul din viitoarea Franţă nu 7 
s'a dus să se bată cu Egipteanulca să capete de acolo. 
asemenea produse,-şi, iarăși, nu luase nimeni la fața 10. 
cului up exemplar din grupul de animale care nu se. 
găseşte acolo. . A A ae 
„Şi mai este ceva la începutul civilisației umane: 
civilisației prin colaborare: imitaţia, moda.. ... .. 
“Am <pus: colaborare nu se poate fără recunoaştere, înțe. E 

- legere şi iubire ; acestea sânt premisele. [a congresul viitor. 

i 

a



  

„.de-pace, în care fiecare va veni cu titlurile sale de victorie, 
se vor găsi înţelepţi ca aceia din vechea Atenă, şi din părți. 
unde nu.s'au' omorit oameni, şi în mijlocii lor va. - 

„veni zeița păcii, Astraea redux, care va încheia trata- 
„tele;- cele adevărate, pentru că acelea de până acum 
n'au fost decât .„diktate“, Se va vedea ce tratate vor 

„ieşi de pe urma războiului acestuia. Astraea .redux va 
veni pe-un tanc cu atâtea roate, zvârlind o dungă de 
foc până la-o sută de metri. Dar eu roadele zeiței. păcii 
nu le 'văd în condiţiile aceesta, și nici binefacerile pe 
“care. le.poate da zeița, după ce a trecut printr'o Ş 
călătorie cu „totul neobișnuită, 

„Dar'este în gândul omenirii o parte. pe care n'o pu- 
“term înţelege cu ajutorul ştiinţii, dar pe care ni-o asigură 
"religia. - Există în om o cerință de dreptate, cu 
“care ne. naştem. Un gânditor frances: din care - am... 
„cetit . dăunăzi, întâmplător, câteva rânduri, spunea: 
- “Toată. viaţa lumii e sprijinită pe ordine şi pe logică, :- 
mişcările - astrelor, succesiunea anotimpurilor, Viaţa. i 
vegetalelor, până şi cele ce se întâmplă cu minera- 
lele, în acțiunea -Şi contra-acțiunea lor; nu este nimic 
anarhic în natură decât doar. aşa. o spaimă pe care 
ni-o dă.câte-o furtună, câte un-cutiemur. . | | 
"Acestei ordini îi. corespundă în sufletul omenesc 

nevoia de muncă -organisată, nevoia de respect a . 
dreptulu;, nevoia de pace sprijinită pe recunoaşterea = 

“rostului - fiecăruia. Este o foarte frumoasă concepţie, 
“care, “fără îndoială, înalță sufletul nostru: Oamenii - 
tind! totuși. către mai bine, afară de casul când înebu- 
„nesc, şi nu mai sînt deci responsabili. a 
 Întorcându-miă la constatările “de până “acum . cu: 

- privire la începutul comerțului, dese: ori se:face în is- 
“torie greşeala că, dacă se întâlnesc în cutare loc lucru- N 

"zi ieșite din industria unui anume popor, se crede că 
„aceasta. înseamnă „existența acolo a poporului aceluia.- 

- Aşa; de exemplu, după teoria pe care a.presintat=o | 
“un profesor de la Cluj, răposatul :Diculescu, - specialist 
- în. „invasiunile barbare“, Gepizii ar fi creatorii naţiunii. E 
“române, pentru că -s'au găsit anumite fibule, anumite 
sponci. pe care le aveau și Gepizii. vă puteţi închipui ă 
că un. prisonier: a. putut să "fie adus şi îngropat, cu 

d
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toate fibulele lui. Dar ele pot să represinte şi o modă: 
se ştie că femeile romane își văpsiau blond părul ca 
să semene' cu prisonierele germane. Se poate ca în 
urma unei lupte mai mulți Gepizi să fi fost înmormân- 
taţi cu sponcile lor cu tot. Se pot. face împrumuturi de 
acestea dela un popor la altul, deci, nu numai pe calea 
comerțului, ci şi a imitaţiei de modă, din această vreme, 
când nu existau formaţiuni care .să represinte ce au 
fost, mai târziu, Statele. | 

A fost un timp însă când se întemeiază în adevăr. 
State, dar nu ca acela de la 1800 înainte, ci aşa-numi- 

„tele monarhii orientale. Monarhiile acestea sânt feno- 
mene de caracter religios. Un popor şi-a creat anumiţi 
zei, pe cari-i crede în drept să stăpânească lumea. El 
se închină zeilor, iar în monarh nu vede altceva decât pe 
represintantul lor. Şi acel popor crede de datoria sa 
să lupte contra altuia, pentru ca acesta să plece de la 
zeii săi mai răi şi să vie la cei buni ai adversarului. 
Așa zice şi în Vechiul Testament: Evreii luptă pentru 
ca popoarele să treacă de la zeii falsi la zeii lui Israel. 
„Deci s'au întemeiat aceste monarhii nu pentru sco. 

puri omeneşti. Când ciocnirea se produce, nu este un 
războiu al societăţilor, ci unulal preoţilor. Misterul | monarhic dintr'un loc caută să biruie şi să înlocuiască 
misterul monarhic dintr'alt loc, a 
„Oamenii cari umblă în căile Domnului“, cum spune Biblia, se impotrivesc celor ce umblă pe alte căi. S'ar zice: Iată că totuşi are dreptate un Bernharăi,. un Klausewitz, când vorbesc de războaiele permanente. Literatura acestei epoce este - doai, în cea mai mare parte, buletine de victorii. Buletinele acestea sânt foarte crude, Regele-Impărat 'spune: am întrat în cutare ţară, atâta Pe, dusman, au fost. distruse atâtea oraşe, 

ceasta nu este totă, e ră ABE altă dată, î 
purile moderne, în afară a erae îi, utană, în ani 
a se arăta eu ară de războiul din urmă, se caută 

& duşmanul e cruțat, buletinele asiriene obisnuiese să e xagereze cifrele. Doar morţii aceştia se prinos zeului: a-i oferi o sută ji ori 
] 

ă de era totuşi ceva! 
m ce morţi
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Dar naţiile învinse w'aveau ură faţă de învingători. 
Căci aceştia aveau ca o datorie faţă de zeul lor să omoare. 

„E interesant să se vadă cum consideră şi Evreii înfrân- 
gerea și robia lor: e. pedeapsa t unui Dumnezeu pe care 
l-au trădat. 

-. S'a întâmplat însă ca în mijlocul acestor monarhii, 
ale căror războaie nu porniau din ură şi nu se ter- 
minau cu ură, şi în urma cărora se relua comerțul în 
vechile condiţii, ca poporul învins, îndată ce recunoștea, 
dacă nu -pe tuţi .zeii. învingătorului, măcar pe îu- 
vingător ca expresia acestor zei, să vină, prin delegații 
săi, cu tot felul de daruri, ca omagiu. În frescele egip- 
tene, vedem pe Faraonul purtând dubla coroană a 
Egiptului, de sus “şi de jos, cu pşentul în vârf, şi cu 
ocrotirea zeilor la spate, iar' înaintea lui vin aceşti 
robi ai diferitelor popoare. Şi cea mai veche expresie 
a Evreului se găseşte întâiu acolo: îndoit în două, cu 
punga în mână. ! 

S'a născut însă în Egipt un - Raraoa, 'Amenofis 
| „al IV-lea, care şi-a şi schimbat numele în 'Akhenaton, 

în legătură cu zeul Amon, conceput ca fiind, nu soarele 
„material, ci căidura soarelui, și el a schimbat totul în 
țara sa. Vechii zei îi păreau că sânt zei parţiali, fără 
valoare morală, pe când el recunoaşte un singur zeu, pe - 
care-l adoră personal, căci n'are nevoie de preoţi. 
Dacă vin, îi întrebuințează, dar el nu depinde de 
dânşii. EI 'este adoratorul zeului Amon şi duşmanul lui 
Ra;dacă totuşi există Amon-Ra, e forma superioară unică. 
Şi cutare director engles de Museu egiptean, d. Arthur 
Weigall!, găseşte că în această religie este o forimă a. 
proape creștină, o formă mai presus, ca „lantropie“ Şi 
bunătate, decât aceia pe care au cunoscut-o Evreii. 

Faraonul renovator a făcut o nouă cotate, „a orizon- 
tului“, pentru o nouă lume, Dar el a avut războaie şi a 
fost învins ; de durere, ca un Iosifal II-lea Habsburgul, 
a murit tânăr, la treizeci de ani. Autorul cărții la care 
mă refer crede că-a găsit și rămășiţile lui, într'o 

“1 Le Pharaon Akhenaton et soi €poque (1375-1358), trad. H. Wild, .
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„mumie descompusă de umezeală, dar s'au aflat alături 
““podoabe care ar fi ale lui, După moartea 'lui Ame- 
nofis al IV-lea, supt Tutenkhamon, ale cărui bogății 
frumoase s'au: descoperit dăunăzi, cetatea s'a dărămat, 
şi astfel epoca lui s'a isprăvit. , _ 

Aceasta este şi vremea din care ni.s'au păstrat în- 
„voielile internaţionale dela 'Tel-el-amarna. Când s'au 
„descoperit tabletele acestea, ele au represintat într'a- 
devăr „o revelaţie. Prin urmare oamenii de atunci 

"nu. se băteau totdeauna, ci încheiau tratate, ca 
acelea pe care le păstrează archivele hittite, şi tratatele 

- acestea le observau ; aveau legături statornice între ei, 
Este asfel o întreagă viaţă internațională care se aşează, 
alături de religia şi morala,.de noua artă-umană de 
expresie ale lui Amenofis, Iar, dacă ar fi să aleg eu între 
dictaturile europene de azi şi aceia a lui Amenofis, aş merge direct către dânsul. Pentru că este cu totul alt- ceva ce a vrut el, faţă de aceia ce apasă asupra noastră 
sau ni se serveşte ca o amenințare. Ă 

Să adăugim încă un lucru. Bunica Faraonului nostru 
nu era Egipteană, ci în legătură cu Statul Mitani, de lângă lacul Van; unde trăia o populaţie în legătură cu, cea armeană. De altfel, regele din Mitani trimesese lui Amenofis al III-lea, soțul Gilukhipe de Mitani, sta- - tuia zeiţei sale, Iştar. Înrudiri au.avut loc şi cu do- „minatorii din Haldeia, din. Asiria, Legături foarte inte- resante. De sigur că Faraonii cei vechi :nu- şi-au luat . nevestele în străinătate, lucrul cel mai obişnuit la Su- Veranii de astăzi. Pe vremea aceia, a se aduce pe tron o femeie de altă religie, era un lucru extraordinar, si iapelegeasătorii în afară ale stăpânitorilor: de monarhii. 

„iar, alături crearea an i Pai ae cele. mai geosebite, legătură cu trecutul, — ii Care nui mai este în 
. 

DI



„Misiunea de solidaritate umană a cetăţii elenice 

  

  

î Ama arătat cum încă de la îniceput oamenii, întemeind 
“o o civilisaţie, au .trebuit să fie împreună și prin urmare ..: . 
„să lucreze solidar la întemeierea culturii umane, şi s'a. - 
“Văzut că: şi în vremurile cele: mai îndepărtate, atunci . 

>. stând cultura aceasta abia mijia, căci nu' se înfiripase BR 

  

2..-tacă;-necesitatea lucrurilor i-a făcut să lucreze împre: 
Ni “ună pentru scopurile. culturii. - Bieţi oameni din peşteri, 

trăind în împrejurări aşa de înguste. au înţeles rostul Sci 
“ colaborației umane mult mai bine de cum îl înţeleg! 
stricătorii de civilisație: din timpurile noastre, 

Venim acum la un alt capitol; unul din cele mai . -: 
interesante, acela care arată o formă foarte! ridicată . - . 

“de colaborare umană,! fără” niciun fel de silă, fără nicio. 
_ - tendință de” impunere, “fără să se zdrobească sufletul 
- - nimănui și fără să se încalce interesele cele mai tireşti; 

e casul cetăților greceşti. 
Încă odată spun că: obişnuința noastră de astăzi cu 

“Statul ne face să judecăm rău trecutul: ni închipui 
“că totdeauna noțiunea aceasta â existat. Am spus că. 
“noţiunea de Stat este foarte recentă: în . formă defini- 

_tivă abia din secolul al XIX-lea. Societăţile au putut     
PA 

> şi fără să caute o teorie pe basa căreja Statul : să fie 
Ei întemeiat. - 

d „Grecii n'au avut. Stat, n'au simţit niciodată nevoia | 
să creeze un Stat, Când, mai târziu, vestitul filosof 

„găseşte nimic. care să corespundă ideii noastre de Stat, 

tă să trăiască: foarte bine fără să înjghebe forma aceasta - 

_ Aristotela s'a ocupat - de” rosturile: vieţii. politice, nu se : 

„Grecii, de şi aveau conştiinţa că fac parte dintrun. 
: “singur popor, şi în Europa şi 

    

W. a pac » 

icîR disia, pretutindeni pe ..... N |
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" “unde s'au. răspândit, niciodată n'au avut o concepție 

cum este concepția noastră de acum a Statului naţi- 

onal. Chiar când ei întrebuințau cuvântul de „ethnos*, 

“el m'aveau sensul pe care-i are astăzi poporul german, 

"poporul frances, poporul spaniol, ci un sens material, 
nu politic. ; | ” 

Grecii trăiau în cetăţi, care nu se înțelegeau totdea- 

una între ele ; fiecare avea tradiția ei, interesele ei, şi 
“era îngăduit ca ele să se lupte între dânsele- Atâta 
„vreme a. luptat Atena împotriva Perşilor, alături de 
Sparta, dar, după ce luptaseră alături, între Atena și 
Sparta -a început o dușmănie trecută din generaţie în . 

„generaţie, Atena represintând_ un. lucru şi Sparta altul: - 
de o parte o democraţie, alta decât democraţia din 
timpurile noastre, de altă parte.o organisaţie pur mi- 
litară ; de o parte o cetate foarte bogată, a cării influ- | 
ență se întindea prin- Arhipelag până în Asia, şi de altă 
parte Sparta aceasta, aşa de săracă. Am. fost și eu la 
“Sparta: Eurota, râul în care se_scăldau Spartanii, este 
o gârlă care. scade complect vara ; săpăturile care s'au | 

- făcut la Sparta, unde este un oraş miserabil, un târ- 
guşor grecesc de ultima speță balcanică, n'au scos ni-- 
mic la iveală decât o olărie foarte ordinară. 

Greci şi unii și alţii ; felul de a: trăi este însă cu to- 
tul deosebit de la unii la alţii. Unii au orizontul mării 

"căci: Atenienii sânt mai ales oamenii mării, ceilalţi stau 
îngrămădiți supt Taiget şi nu se pot desface din fata- 
litatea acestui loc greu al lor. 'Au fost războaie între 
Atena şi Sparta, au fost războaie între Sparta și Teba 
După ' obişuuitele cărți de istorie veche, atunci când 
cineva rostește cuvântul Teba, își închipuie cine ştie-ce 
strălucită cetate, dar na fost niciodată aşa: er 
cetățuie, o  acropole şi, în afară de . Sa o 
târg. Şi astăzi Teba nu este decât un tâ 
lumea Dumineca, serbătoarea ; câteva cas 
și, în afară de acestea, bazarul din mijloc 

Fiecare cetate grecească re 
„ceva. Din punctul nostru de 
de relaţiile pe care toată lume ă să la: 
cu altă lume, ci este vorba de e mică să le fi avut 
cetate grecească a putut să le aibă 

Ig, unde vine 

„aceasta un . 

e mai răsărite: 

presintă prin urmare alt- 
vedere nu se. poate vorbi 

țiile pe care fiece 
cu altă lume şi de:       

! 
| 
ș 
,
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- relaţiile pe care au putut să le aibă ele între dânsele, 
Acum, din: când în când, ei seadunau, am putea zice: . 
la „congrese“, și, atunci când mergeau la un sanctuariu. 
vestit, la un „hram“ venerat: la: Delfi, la Olimpia, la | 
Nemeia, erau întreceri fisice, întreceri intelectuale, con- . 
cursuri de poesie şi de musică, pe lângă ce. făceau a: 
tleţii, cari erau însă dominați înainte de toate de ma- 
nifestaţiile 'acestea intelectuale. Aceasta o spun în 

treacăt, pentru că noi. trăim întrto. epocă în care se 
crede că exerciţiile fisice represintă totul, şi, când vine: . 
momentul primejdiei, se vede-că una este exerciţiul 

„fisic şi alta este curajul moral: se poate ca un om, 
fără să fi făcut exerciţii fisice, să înflăcăreze un întreg 

- grup de rezistență. Cehii au avut cea mai bună pregă- 
“ tire' atletică şi ştim cum s'au supus la cea dintâiu po- 
muncă de la Germani. În împrejurările acestea Grecii 
se întâlniau, şi, atunci, -ar fi avut ocasia, dacă ar fi 
existat şi la ei ideia aceasta națională, cum o înțelegem 

„acum, ca, din întâlnirile acestea de câteva zile şi de 
câteva săptămâni, acolo, la jocurile lor, care nu erau 
numai jocuri, ci manifestații naţionale supt toate ra-.. 
“porturile, să se ivească această ideie, - . 

“Cu toate acestea . Grecii aceştia risipiţi au fiecare 
dintre ei cultul tradiției. şi locului lor. Nu s'ar fi putut 

“închipui un Stat care să cuprindă Teba și Sparta, care 
nu sâut foarte apropiate, sau Atena şi. Corintul, cu o de- 
părtare între ele care nu înseamnă astăzi aproape nimic. 
Trăind răzleți, ei, cari m'au dorit să fie totdeauna acasă, 
Wwau noțiunea brazdei lor, ceia ce face, -în momentul 
de faţă, tragedia fraţilor . noștri din Basarabia, a ele- 

- mentelor militare care au rămas ăcolo, trecând înaintea . 
“satului lor; atunci când, printr o greşeală pe care-n'o 
“pot califica, s'a părăsit Basarabia fără luptă, ei au ră- 
mas acolo şi n'au vrut să treacă într'un teritoriu unde . 
w'au decât o înrădăcinare morală, și nu socială, care 
aceasta: joacă un rol foarte mare, Grecia era un cuib 
de unde.păsările zburau. Pasărea stă în cuib, dar nu 
găseşte mijloace de hrană acolo ; ea! poate cel mult să 
aducă hrana din altă- parte, pentru că aripile, ei o fac 
stăpână peste văzduh. | 

Grecii aceştia au dat o mare colaborare interunaţio- 

x
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“nală, așa cum erau ei, fără. mândrie naţională, fără în- - 
-terese economic: comune, fără toate teoriile care înve- - 

-. ninează astăzi pe oameni şi-i fac să rătăcească, crezând . - 
că îndeplinesc lucruri. grozave, .şi lucrurile acestea- se 

“dărâmă după ce se clădeşe; o să vedeţi ce fel de dărâ- .: 
„mare va fi şi la. învinşi şi la învingători, imediat după. -. 

ce: se va încheia pacea ; atunci vor fi alte socoteli decât 
“socotelile pe care le-au- făcut generalii. Grecii au putut... 

. să formeze o altă golaboraţie internaţională pe două. 
„căi. Şi am 'să arăt cum, mergând pe aceste două. căi, 

ei au -putut să realiseze lucruri foarte importante pen- 
„tru dâuşii, dar'care, în același timp, sânt şi lucruri de 

o importanţă decisivă pentru însăşi desvoltarea civili- 
sației umane. . . Se N aa e 
„Grecii sânt un popor colonisator. Cuvântul de „colo- - 

„nie“ a fost întrebuințat la diferite popoare şi la deo- .. 
sebite. -epoci, depărtate unele de altele, 'și el -n'are..... 
totdeauna acelaşi sens. Colonia grecească este un lucru -...: 
cu totul particular, pe care trebuie să-l definesc întâiu, 
pentru: a se vedea cum această colonie grecească a 
putut să folosească drept. element 'de “colaboraţie . .. | 
internațională. | Aaa A 

„ Colonulengles, frances,-care s'a dusîn America de unde - 
„au ieșit Statele Unite şi Canada, colonul spaniol şi portu. ..: 
ghes, care s'a dus în America Centrală şi în. America. - 
de Sud, ca şi în avurmite insule, de unde s'a desvoltat 
partea aceasta -așa de importantă de rasă latină, care -.: 

cău- 
„trăieşte acolo în. America, erau, sau niște 
"tători de aventuri, cum au fost Spaniolii Cortez. Pizar- 

„70, Almagro, nişte romantici, însuflețiţi, pe lângă aceas- „ta, şi de ideia creştină, ca să 'se ducă ac 
une unde nu era cunoscut, adevăratul 
impun în vârful suliții şi supt tăişul săbiei, iar Ame:  zicanii nordici cei vechi, strămoşii celor din Statele Unite :.-: de astăzi, erau niște Englesi e 
politic, nu erau  mulțămiţi 

„cărora regele Angliei li dăduse un a 
o chartă, un „hrisov“, în virtutea e 
Şi trebuiau să aibă, în aceste 

Cu totul altceva este colo 
„ poate păstra legături acasă, dar de foarte. 

ari, din punct de: vedere. 

colo, într'0 regi--.. : 
Dumnezeu: şi] - 

acasă, sau „alți Englesi, *- 
numit privilegiu, -- „Cârula ci se așezau... locuri, anumite, drepturi, . mia greacă, Americanul: - 

multe ori-nu . 
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de păstrează; cu toate . că, „de fapt, nu există American 
“anglo-saxon care să nu-şi amintească de faptul că ră- 

“dăcinile cele vechi ale sale sânt în" Anglia. Chiar acum... 
| aveam pe masă.o carte foarte interesantă pentru peda- 

” gogi, o „Pregătirea istoria americană“, în care se spune: 
Pentru că Americanii vin din Europa, “rădăcinile civi- . 
lișației americane trebuie căutate acolo; deci Ameri- 
-canii, când învaţă istoria: Americii, trebuie. să învețe Şi - 

.. ceva "din istoria Europei, ca să vadă de unde vin. La 
Greci este. altceva, Orişiunde pleacă Grecul, el se duce 
cu altarul său, cu zeii săi, cu ceremoniile sale; poate să 
fie foarte departe, şi din această depărtare el păstrează 

2: legăturile cele mai strâuse cu' orașul: din care s'a des- 
*- făcut, Acesta nu este un lucru nou, nu esteo altă 

v-casă,cieo destacere'din casa.cea veche, 
= de unde. în grecește . colonia. se numeşte apoilkia, deci, 
oameni cari au plecat diitrun loc, dar nus "au. 

- rupt dintr'însul. Ei n'au o religie -proprie, ci religia: 
„patriei. :Este,- deci, o deosebira foarte mare... | 
'. Să vă dau un exemplu din. locurile noastre: Unde 

__este Constanța, a fost vechea cetate elenică Tomi. Toate 
“monedele care s'au păstrat şi se tot găsesc şi acum. 
arată importanţa comerțului care se făcea acolo. Dacă 

„ S'ar'dărâma Constanţa de: acum, s'ar vedea că supt 
“dânsa trăieşte orașul cel vechiu, care iese din când în 
când la iveală. Mangalia este vechea cetate Kalatiş, 

. “ale cării rămăşiţe se. găsesc şi astăzi, orașul actual fiind. 
“puţin la o parte de cetatea doriană, care era: către - 

- mare şi.din care .o parte s'a şi cufundât, cum se vede. 
“de-pe mal. Două, cetăţi greceşti vecine : s'ar crede că 

„ele ar fi.fost în legătură: Tomitanul cerea ajutor Ka- 
. latianului, iar Kalatianul “Tomitanului. Nu.. Unul era: 
Dorian, iar celalt Ionian, — Grecii fiind împărţiţi în trei - 

“seminții: lonieni, Dorieni şi Eolieni, cari, aceştia, au 
„jucat un rol. mai mic, — și, fiindcă unii erau Dorieni 

și alții Ionieni, n'aveau legături între dânșii; dar ei. 
„ aveau legături cu cetăţile lor de la început. Tonienii 
se duc mai departe pe Marea. Neagră, care era încun- - 
jurată toată de colonii greceşti, ca şi Mediterana;; numai 

* în Africa-de-Nord n'au pătruns Grecii, căci acolo S'au dus 
| „Fenicienii și au: înființat Cartagena, alături de vechea 

d
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E cetate, care şi-a pierdut rolul ; alţi Greci s'au aşezat în Si-: 

cilia, pe coasta răsăriteană a Spaniei, pe coasta de Sud a. 
Galiei: Nissa. înseamnă nike, biruință, Antibes, tot din 
Franţa, e în legătură cu -o colonie: Antipolis, Mo- 
naco. arată prin nume,: Monachos, că e iarăşi o colonie. 
grecească de atunci ; insulele - Eyeres sânt „insulele 
sfinte“. 
Va să zică, omul de la Pomi, care: n'avea legătură 
cu omul dela Kalatis, putea săaibă raporturi cu cele 
mai îndepărtate dintre coloniile care aparțineau rasei 

sale: era un fel de patrie care trecea prin 
văzduh, iar teritoriul intermediar nu-i spunea nimic, 
Ei au dus în felul acesta uu traiu de multe ori numai 
în margenile cetății, fără să se poată adresa la vecini - 

“tot Greci, dar: cu altă metropolă. . .. _ 
Cum colonia era o desfacere din. metropolă,  adecă - 

- din „cetatea-mamă“, tot aşa din' colonia aceasta se putea 
desface o viață nouă: o colonie putea să creeze.o altă - 
“colonie. Puteau să meargă în felul acesta! pănă a -ne- 
sfârşit,:împănând toată lumea. 

Acum ne îndreptăm către rostul ' acestei lecţii. Mu- 
tâadu-se din loc în loc, Grecii ajung: în legă-: 

_tură'cu tot felul de teritorii şi cu-tot 
felul de popoare. Şi meşteșugul Grecilor de odi- 
nioară, fineţa lor de spirit, diplomaţia lor inteligentă, 
făceau că ei aveau legături cu teritoriile 
interioare, dar nu se confundau niciov- 
“dată într'însele. Barbarii toți erau consideraţi ca 
atari, „oameni cari bâlbâie“, căci cuvântul „barbar“ nu 
e decât repetia silabei . „bart. Ei puteau să între, pentru 
negoț, în cetate, dar nu puteau să fie membri ai ce- 
tății. De ce? Pentru că o cetate înseamnă un. | 
altar, iar ceilalți n'aveau legătură cu zeii. şi nu se: 
puteau împărtăşi de ei, — tot aşa cum erau, la Romani, | 
despărțiți: religios, la început, patricii şi plebeii. 
tatea, la Romani, de a forma un popor cu 
cu plebeii era că patricii aveau altarele. şi z "când: plebeii n'aveau nimic, şi nici nu-i întreba nim 
dacă au sau nu, pentru că era indiferent. 

Prin urmare: Grecii se aşează în cetăţi, 
încunjurate cu ziduri, şi din partea Mării 

patricii şi 

Greu- IE 

eii lor, pe. 

eni . 

cetăţile sânt. | 
Şi din. partea 
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uscatului. Dar :cetatea. întreține legături cu oamenii 
din interior, fără a pierde caracterul ei deosebit. La 

* Vomis, la Kalatis, .cine nu. se aduna? - Veniau . Geţii,. 
strâmoşi ai noştri, Sciţii.din-Dobrogea, din Scitia Minor, 
care se întindea dincolo de graniţile noastre, orişiunde 
se întâlnesc movile supt cate. stau îngropaţi. strămoşii 
regilor sciți de odinioară. Veniau,. cum am spus, „la 
târg“, unde aduceau produse și cumpărau fabricate. S'au 
„găsit până în Carpaţi urnele pentru vin ale oamenilor 
*de acolo: vița de vie. exista prin părțile unde . există - 

“şi acum, dar vinul trebuia pus în amfore, şi amforele 
acestea se aduceau de aiurea, unele. din ele foarte fru- 
moase şi foarte scumpe, | - | 
Noi m'avem tratate încheiate între regii barbari din 
interior şi între cetăţenii. aceştia: de pe: malul mării, 
dar anumite învoieli trebuie să fi fost, învoieli verbale. 
Se va fi cerut, pentru aceasta, regilor din interior să 
îndeplinească. anumite rituri şi să facă anumite jură- 
miute, Grecii nu s'au. barbarisat înăuntru, — n'avem - 
dovezi de aceasta—, dar barbarii din interior? 

“au fost câștigați. pentru: o civilisație 

mai înaltă, Cetățile acestea au fost deci ca un far 

luminos, ale cărui lumini însă trebuie să le înțelegem 
nu asupra mării, ci asupra. interiorului.. - Si 

| D. Sc. Lambrino a găsit în timpurile din urmă un do- 
- cument epigrafic foarte interesant, în care. este vorbă 

de un rege trac, furnisorul cetăților: greceşti, care mer- 
geau, de. aiminteri, în jos pănă la Bizanţ, devenit apoi 
o Constantinopole, şi, în sus, până la Istria sau His- 
tria, supt, Gurile Dunării, la Caranasuf, şi, apoi, prin 
Gurile Dunării la Cetatea-Albă sau Tyras, la Olbia şi 
la Phanagoria, până la Caucas şi dincolo de Caucas,: 
încunjurând Marea ] Neagră. Vă daţi samă câte popoare 
au participat la cultura elenă în acest fel? Câte resul- 
tate pentru cultura omenească au: adus Grecii aceştia - 
cari stăteau la margenea mării? 

Şi să nu credeţi că o făceau din filantropie, căutând 
să aibă un fel. de „misiune“ de a câştiga la. civilisaţie 

_pe barbari, Dar de” la dânșii pleca un continuu eflux, 
„care ridica, în ce priveşte cultura, pe barbarii din in- 
terior. Ei n' au spus niciodată că sânt un neam dator



- Oamenii inteligenți nu bruschează aceste lucruri, fiindcă 
„ Şi'fără a o spune, necesitățile. firești ale lucrurilor duc: 

7
 

să aibă -un „spațiu vital“ la -alţii, cum se spune acum, 
ceia ce este o. greşeală, fiindcă, dacă unul are industrie 
şi altul. face' agricnlțură, acesta trebuie să cumpere . 
neapărat: produse industriale, iar celalt. necesarele pro- 
duse agricole, şi fiecare-şi. acorde producţia după celalt. 

) 

la aceasta. - . : 

_" Aşa de puternică a fost influenţa cetăților “greceşti! 

creatoare. de civilisaţie, încât şi literele greceşti au pă--. 
truus la barbarii aceştia: Galii; cari sânt în parte stră- - 
moşii Francesilor, .au scris întâiu cu litere greceşti, 
cum o spune :Cesar, în cartea sa despre Războiul 
Galic. Barbarii au imitat şi moneda Grecilor, dar, mai... 
mult decât. monedele grecești, se căutau ale regilor ma- 
cedoneni,. cari aveau teritorii - foarte întinse ; moneda 
lui Filip, tatăl lui Alexandru, era, astfel, foarte - dorită, 

Se găseşte- de-a lungul Europei. centrale. şi orientale o. . 
“serie întreagă de monede de-ale barbarilor, “foarte in-:--. 
_teresante, de o imitație Brosolauă, făcute: de tot felul 
de meşteri întâmplători,' cari „plagiau “ moneda cu mai 

„multă trecere: calul este 'represiutat, de exemplu, prin- 

„fie cât mai puţin aşa, Nu prin insulte se face. pr 

tr'un număr oarecare de puncte ; figura umană, chipul. 
' lui Zeus, se transformă: şi ea în ceva-- punctat: 
* vedeau, atâta puteau realisa.. Şi este chiar o 

afâta 

intrebare, care nu cred că s'a resolvat cu totul: 
Galii şi Dacii monede de acestea, și sânt p 
cred că monedele dacice, care sânt . scobite, 
ar fi de fabricaţie locală, dar se poate întâmpl 
Dunărea era un mare element de legătură, 

au şi 

concave, 
a, fiindcă 

sânt întru totul asămănătoare cu cele pe care le credem 
reservate pentru acest pământ. | „- 

Iată deci un fel de colabo rație inte] 
Grecii nu se bat; ei nu ofensează pe 

pretind niciun fel de hegemonie, Dar, natura] 
întâlnesc două popoare, unul -mai civilisat şi a] 
puțin, nu e nevoie ca acel d'intâiusă spuie celui 
este inferior: aceasta 'o simte el şi caută în vi 

tul mai 

itor să 

mare 

ersoane care | 

. - A . Î . i ca ele să... fi fost bătute în Galia. În orice cas, : monedele Galiei | 

ectuală, 
Dimeni, nu: 

Când. se 

lalt căi! 

ogresul, 2 
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ci prin schiimbuj direct de influenţe. Când ni e nicio 

pretenţie la mijloc, lucurile merg de la sine. 

Dar cetățile grecești au făcut şi altceva, şi acum ajun- 

gem la al doilea punct al acestei lecţii. Atenă a avut 

o influenţă nu numai pe mare, unde a întâlnit insule 

care s au unit supt hegemonia ei.- Şi cu multă înţelep-. 

ciune s'a făcut lucrul acesta: căci Grecii erau din aceiaşi 

naţiune, dar nu se simţiau permanent şi în tcate că 

fac parte din aceiaşi naţiune ; ei nu căutau să ajuugă 

“la ceia ce numim noi: ideal naţional. Acesta este un 

lucru care se apără, şi pu se consumă ; greşeala noastră 

a fost că noi am realisat idealul” naţional, dar pentru 

ca o clâsă stăpânitoare să-l exploateze, pe când clasa 

stăpânitoare trebuia să se înţeleagă cu întregul 

“popor şi să fie în stare de veghe pentru a apăra a- 

vutul naţional, din care o bucată atât de mare a.dis- 

- părut în momentul de faşă. Prin urmare nu poate fi 

-vorba de ce înțelegem noi supt acest nume în .timpu- 

„rile de astâzi. Dar Atena, când şi-a creat marea aso- 

_ciație maritimă, s'a... ferit să arăte- celozlalţi că sânt 

"- doar un fel de „provincii „iar Atena însăşi „capitala“,— 

_greşeală făcută, în timpurile noastre, de Franţa, care a 

"concentrat totul la Paris, lucru de care ţara toatăa atârnat, 

la un moment dat, când Parisul nu s'a putut apăra, fie” 

și din sta:ea de spirit a soldaţilor 'francesi, -sau cum - 

am, creat noi. oraşul monstruos care este Bucureştii, 

centru din ce în ce mai internaţional, și în ce priveşte 

“limba vorbită. 3 
Sanctuariul acestei asociații nici nu era la Atena, ci 

în ivsula Delos, cu cultul lui Apollon, pe vechi tradi- 
„Și egeene, care 'Sâut de fapt ale altui popor, insulă unde 

"s'au făcut săpături care au scos la lumină atâtea lucruri . 

frumoase. Niciodată n'a chemat Atena pe alții la Pallas 

Athene ca să i. se închine: zeiţei ; când era să se în hine 
cineva, se ducea împreună cu ceilalți la Delfi, unde erau 

comorile tuturor cetăților greceşti. Admirabil exemplu -de 

colaborare, nu internaţională, ci în margenile membri- 
lor naţiunii, cari se simţiau, totuși,ca organisaţii deosebite. 

Dar în spatele Atenei era.o întreagă lume barbară: 

“Traci foarte mulţi, cari trăiau prin văi. Tracii aceştia, . 

cari sânt o parte mare din întemeietorii naţiunii ro- 
| Aa 21
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mâneşti, trăiau în satele lor, cu vitele lor: Ei se ofe. 
riau. pentru războiu, pentru că erau foarte buni soldați ; 
tot dintre dânșii se puteau alege sclavi, cari erau necesari 
pentru gospodăriile ateniene. Tracii, luaţi în felul acesta : 
cu -binişorul: cu plată, cu recompensă, erau câștigați; 
unii şefi ai lor erau făcuţi chiar cetățeni: atenieni, şi 
au rămas inscripții care comemorează legăturile lor 
cu Atena... . . Ă 
„ Vedeţi, aici nu este vorba de nicio în ti n- 
dere teritorială. Ce era Atena? Un colț de lume 
în margenea mării. Şi, cu. tuate acestea, îată cum se 
întinde această colaborare umană supt influența Ate- 
nei. În timpurile noastre se poate întâmpla-ca un Stat bogat, cu locuitorii viteji, care mai are şi norocul: .că a descoperit o „armă necunoscută“, cum -se spune estăzi, 

“să cucerească o întindere fuarte mare de lume.. Dar 
„ce folos, dacă nu poate radial! Există un radium, | şi în viaţa popoarelor, cum există în fisică ; sânt po- poare-cu radium și popoare fără radium. O fărâmiţă pentru care trebuie atâtea mijloace ca s'o capete, cu-  - prinde o putere de viaţă enormă. Ceia ce t rebuie 
Să caute popoarele de acum este, nu să i: cucerească teritorii, ci să fie radioactive, Şi pot să fie radioactive cu un mic teritoriu. şi puţini î oameni, precum pot să fie lipsite de orice radioactivi- tate, oricare li-ar fi numărul şi teritoriul... o. 0 Toată lumea aceasta a. Btâvitat în jurul! Atenei. îi Atena a fost centrul ei, ŞI anumite 'idej etice de la i “ dânsa au trecut şi la barbari.: a e i Şi, aici, se poate aduce înainte un moment interesant „din viața lui Xenofont. Xenofont :n'a fost un om de » :0 mare înălțime spirituală, dar a fost unul curio de - „multe lucruri şi elev al lui Socrate. Ci o p e aj 5 ] e 
cu îuchipuirile ei didactice, predică un idea] . A lui 
l-a represintat şi Fenelon, şi se poate ca Penti care 
se fi inspirat dia „Ciropedie“. Xenctont era . n. Să moment dat, fără ozupaţie, și se ducea să-şi ca i un 

„rost eroic. Ajuns în lumea aceasta tracă, a inta pal i 
“un. rege, şi nu sa mirat de loc regele trac cânq a Alnit E: „pe un Atenian că i se oferă lui, pe când, de obiaat. 3 „Tracii se oferiau pentru servicii Militare Atenei, Bra 

     



27 o săi 

obiceiul, la regele trac, ca oricine ar veni, să aducă un 
dar: unul aducea vase, altul o bucată de stofă preți- 
oasă, dar Xenofont, simplu. mercenar, w'avea nimic să 
ofere. Când I-a întrebat regele. ce aduce, el a răspuns; 

„aduc vitejia mea“ A 
"Cu această ocasie se vede, de altfel, prin “bovestirea 

lui, şi organisarea unui sat trac. i. 
“ Atături de Traci erau Macedonenii, pe cari Grecii: îi 

reclamă foarte bucuros, dar Filip și Alexandru, Ma-: 
cedonenii, nu sânt Greci, de şi numele lor sânt gre- 

- cești ; dar aceasta este cu totul altceva. Sânt azi cer- 

catători cari găsesc ceva din numele acestea macedo.: 
neue, Poporul este -un amestec de Iliri şi de Traci. 

„Aveau cetatea Pela, care trebuie să fi fost un târg 
„oarecare, un fel de Urlaţi, de exemplu, -ca să nu zicem 

« Vălenii-de-Munte, care-şi are un prestigiu de intelectuali-. 
tate. Aceşti ] Macedoneni, cari au întemeiat un Stat, 
aveau în față monarhia persană şi, .văzând monâihia 
persană, ideia Monarhiei guvernate de un rege a trecut 
şi la ei. Dar ei înșişi erau, de fapt, bouari şi oieri, 
cum sânt și Românii din Macedonia. Grupe de ţărani, 
cari se hrăniau mai ales cu creșterea vitelor. Niciodată 
Atenienii nu s'au gândit că ar putea cuceri Macedonia. 
D= alminteri, ca să ajungă până în Macedonia, trebuiau. 
să treacă prin Tesalia, unde erau alți oameii, îu paite 
de- altă origine, cu cari încetul cu încetul ajunseseră . 
a colabora: acolo era țara cailor şi a cavalerilor: _de 
speța lui Achile în Iliada, - Dat 
_Macedonenii au primit cu vremea influ nţa „radio: 

activă“ a Atenei; ei nu s'au grecisat, 'ci s'au „atenisat “ . 

Pentru că, dacă. întra cineva în contact cu Sparta, 
mâuca zeamă neagră și făcea exerciţii fisice, pe când 
dincolo, prin Atena, se ridica la cele mai înalte concepții 
intelectuale. 

„Filip“ înseamnă: iubitor de cai, şi acesta. poate să 
fie în legătură cu Tesalia bogată în cai, dar. Alexandru 
e „stăpânitorul oamenilor“, nume împrumutat după 
cele din Ilia dă, care era cetită la Pela și aiurea. 
Cum boierii noștri cetiau, în secolul al XVIII-lea, pe 
Voltaire și p: Rousseau, aşa cetiau și acești păstori și 
oieri din Macedonia pe Homer. Şi ei s'au „atenisat“,



- | :3 
așa cu'm boierii nostri de atunci s'au „franțuzit“, după 

ce trecusară priotr'o influență grecească, mai puţin 
folositotre decât cea francesă, . .. RE 
"Au colaborat în felul acesta Macedonenii la cultura 
ateniană, la idealul elenic. De unde a ieșit lucrul acesta, 
foarte curios, de colaborare internaţională, carea fost 

„cuceriri e lui Alexandru-cel-Mare? Alexandru, văzut după 
monede, nu presintă un cap grecesc; nu e fineţa pro- 
filului elenic; ci o foarte solidă construcţie craniană, 
cu o falcă tare; e un „mojic“ Alexandru-cel-Mare, cu 
tot rolul pe care l-a jucat :- nimic evoluat în ce pri- 
veşte aspectul fisic. Natural, meșterii de monede au 
căutat să facă tot ce au putut, dar figura lui de „bar- 
bar“ se recunoaşte. Mama lui Alexandru-cel-Mare se 
chema Olimpiada, în- legătară cu Olimpul grecesc, dar 
mai era printre regii macedoneni şi câte un Perdikkas, 

„al cărui nume. nu se explică ptin vre-o rădâcină elenă, 
Alexandru. ca şi mai înainte tată] său, a 'întrat în 

legături de asociaţie cu Grecii. Pe vremea lui Filip, 
erau briganzi de munte cari prădau la Delfi comorile 
adunate din darurile cetăților greceşti. Grecii înşişi nu 
puteau apăra sanctuariul. Prin urmare a fost nevoie ca un barbar să facă acest lucru, — aşa cum- am face noi 
o înţelegere cu cineva ca să meargă să apere. moaş- tole Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. De fapt, i „“el n'avea niciun fel de legătură cu Delfi. Dar comorile 
de la Delfi erau ale tuturor Grecilor ; deci Fuli : 
apoi Alexandru ajungeau un fel de patroni" religicăi Ș 
tuturor Grecilor. a Mai 

Pe lâugă aceasta, se cetia pe atunci, cum 
Iliada, în care multe grupuri de Greci 
couilucerea lui Agimemudn, „anax andron“« 
tuturor Greci!'or: era un fel de monarhie . | 
epică, poetiză, acolo Ş', atunci, apărătorul sanctuariului 
dela Dsifi, s'a dovedit, în același timp. imitatoru] Hului 
toți Grecii, al lumii monarhice din Iliada a.- şi Peru 
lului grecesc, Astfel Grecii au început să "Cea- 
avâud conștiința că neapărat aşa se cere : că e] 
unealta lorpentru' îndeplin irea este 
purilor lor firești. Ași- încât expus co 
Alaxanlcu-cel Mare, care urmăria să refac “ditia Imi 
ds cultură grecească, monirhia persană de 

Y 

am: spus, 
erau. supt 

Căpetenia 

-L servească, 

odini x 103ră, nu 

egendară, . |
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e o expediție macedoneană, nici măcar grecească, ci e: 
„expediția unei culturi, care, ținând împreună, într'o 
cooperare de civilisație, popoarele europene şi asiatice, 
creatoare şi 'imitatoare de cultură; tindea .să formeze 
o lume nouă, şi lumea aceasta. nouă, aşa întemeiată, 
se chiamă elenism, ceia ce înseamnă una din formele 
„cele mai superioare de desvoltare a culturii şi. artei. 

Monarhia din Orient, arta diu Grecia şi, pe. urmă, 
ca produs de sintesă, elenismul. au mers apoi pănă în - 
Iudia. Şi în regiunile hinduse ' există influența elenis- 
mului Prii Asia Centrală, vechea Bactriană şi Sogdiană;: 
în Bucara, în Alganistanul de astăzi, s'au găsit, acum 
câțiva ani, enorme statui, în care nota grecească este 
evidentă. Arta indiană, cu toată bogăția ei de prisos, 
care. impune, dar nu îuseninează, nu represintă. în fond, 
decât o formă derivată a elenismului. Alesandru- cel- 
Mare făcuse expediţia sa la Hindus, dar ce a făcut el 
ca ostaș nu este nimic pe lângă ce a făcut elenisimul, 

„fără războiu, prin simplă pătrundere lentă. Chipul lui! 
Buda aşerat nu e decât zeul Apollon al Grecilor,.trecut 
priu visiunea şi mentalitatea altui:popor, care-și creiază 
o formă de artă proprie, la origine elenică. Mă întreb 
dacă şi în cultura chinesă nu se află anumite elemente 
care pleacă tot de la Greci, prin această difusiune a 
elenismului. 

În ace!ași timp înainte de Alexandru- cel-Mare, care nu 
trebuie aşezat “singur, fiindcă .nici nu e un fenomen 

"Singular, ci desăvârșirea unui fenomen de pătrundere 

culturală, nu de Stat militar. în diferite regiuni, Xe- 
nofont, autorul acelei „Ciropedii“, care represintă un 
ideal, nu o constatare, căci niciodată Cir cel Mare n'a 
avut astfel de idei pentra creşterea poporului său: și 
niciodată n'a fost realisată o astfel de ideie la Perşi, 
cunoștea foarte bine pe Perşi, pentru că a fost coman- 
dant de trupe greceşti în războiul intern din Persia, 

Se dădea lupta dintre Cir cel Tânăr şi fratele sâu 
Artaxerxe, și, cum când avea cineva ntvoie de cstaşi 
mercenari, se adresa la Greci, Şi, atunci când avea 
nevoie de arhi itecți, de pictori şi de sculntori, se adresa 
tot la dânşii — tot aşa. în secolul al XVIII lea, când 

Franța, acasă, pu rezia supt Ludovic al XV-lea: Şi 
Ludovic al XVI-lea, Europa întreagă era cucerită de
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poporul frances,- fără să. scoată din teacă: o singură 
sabie —, Cir cel Tânăr l-a tocmit pe Xenofont şi pe alţii 

„ca dânsul. S'a dat bătălia de la Cunaxa, dar Cira 
căzut în luptă,-şi atunci s'a făcut expediţia „celor zece 
mii“, care e înfăţişată admirabil în cartea lui Xenofont, 
arătâud cum au străbătut ei toată Persia, care nu-i 
iubia pe acești Greci, pirtaşi şi ei la 'o'luptă tragică, s'a 
făcut într'o ordine pertectă, exemplu de evacuare. Ostaşii. 
aceştia, orbiți de zăpadă, au izbutit să biruie şi pe 
oameni și piedecile puse de patură, până ce au văzut 
marea şi au scos strigătul acela: „Thalassa, Thalassa !*. 
S'au întors cu toţii, fără să lase niciun fugar şi fără. 
ca onoarea Atenei să fie știrbită. 

„ Dar Xenofont este un cas. Când, în Egipt, de.la o 
„vreme, era vorba de anumiţi ostași, ei se căutau tot 

la Greci: poporul radio-activ, care se întinde în toate 
părțile. 

„__ Dar, în afară de cetăţile grecești, care există şi în 
Nordul Africei, cum era Cirena și ținutul ei, Cirenaica,. 
“unde sânt astăzi Italienii la Tripolis, Grecii s'au băgat 
ca negustori, nu în calitate de coloni, tot în legătură cu 
metropola lor: așa “ei s'au așezat în Egipt la Naucratis, 
trăind supt oblăduirea Faraonului.-” 

Răspândirea fără luptă a Evreilor şi colaborarea cu 
alte neamuri, ei în frunte și ceilalți dedesupt, în -toate 
regiunile tuturor continentelor, este ceva corespunzător, 
de şi fără demnitate umană şi fără acâl simţ de artă 
care deosebește ce a fost această penetrație 'elenică. . 
Ea întra prin toţi porii tuturor popoarelor, dar nu pentru 
a le exploata. . 

Prin urmare avem acest admirabil exemplu, care 
arată zădărnicia metodei sacrificiilor inutile de oameni 
şi de averi, tără a atinge scopul ce se urmăreşte, avem 
acest unic exemplu al unui mic grup de oameni cari 
nu represintă un popor, ci mai aleso cetate, care .pă- 
truude, în forme și prin influenţe deosebite, şi: care 
îndată ce a pătruns, nu înăbuşă viața de acolo..ci o 
înalţă -şi o'aduce la un nivel-care- permite colaboiarea 
cu elementele proprii. Cred că în toată istoria omenirii 
nu există un exemplu mai nobil de creare a unei soli- 
garităţi între naţiuni, decât acesta. a i : 
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, Marea colaboraţie romană 
  

În ce fel s'a manifestat colaborațla umană pe vremea 
Republicii Romane şi mai ales a Imperiului Roman? 

Aici e nevoie de o mulțime de Tevisuiri, fiindcă, 
secole întregi, s'a țrăit cu o ideie “despre Roma . pe 
care Romanii n'au. putut-o avea niciodată. Ei aveau 
0 noţiune foarte relativă despre glorie. Cuvântul acesta 
de „gloria“ însuși ar trebui urmărit, şi el trebuie să fi 
avut la început un alt înțeles, ca, la Greci, „douxaf,. 
de_ la verbul „dechomai“, care înseamnă „primesc“. 
Iar „ambitio“,' fiindcă se mai' vorbeşte de „ambiția“ 
Împăraţilor romani, nu are, la. Roma, alt senş decât 
acela din „ambire honores", -din partea acelui carr, 
„candidat“ se îmbracă în haina „candidă“,. albă, arătând 
că dorește să fie consul, questor sau tribun 

Deci pe Romani să nu-i considerăm supt raportul 
„gloriei“ sau al „ambiţiei“, ca pe un popor care ar fi 
avut instincte tiranice de la început, dorind să cucerească 
lumea. a : 

Aşa o face însă d. Kornemann, o autoritate în do- 
meniul istoriei romane : după d-sa, puterea cea. mare 
a Romanilor ar fi fost că de Ja început s'au pregătit 
pentiu războiu şi dominaţia asupra lumii, la care.s'a 
„adăogat -apoi şi exploatarea -ei din partea unei anu- 
mite clase mai ales, în Asia, ceia ce a provocat 
revolte și apariţia lui Mitridate. Această stare de spizit 
primordială despre războiul roman ca instrument "de 
dominație trebuie părăsită ; nv. există o.Romă ambiţi- 
oasă de. glorie, aprigă, nesuferind pe nimeni lângă 
dânsa, distrugând vecinii ei, ca să „capete alți - vecini 
“mâne, şi mergând așa mai departe cu cuceririle: pănă 

. =
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nu va mai fi niciun vecin decât hordele fluctuante ale 
barbariei. - | _ | | 
“Părerea d-lui Kornemann vine din tendința de a 

aservi istoria, de a o transforma potrivit cu sco- 
purile de astăzi, în Germania ca şi la Soviete; unde, 
de la 193;, istoria a devenit patriotică, în contra vechii: 

"direcţii a lui Pocrovschi şi potrivit cu ncul îndreptariu 
„al „tovarăşului“ Gheorghe Friedmanv, | 

- Deci, după învățatul german, dacă Roma a. fost 
puternică şi a putut să îndeplivească opera ei istorică, astfel înţeleasă, este că, de la început, Romanii n'aveau 
indivilualitate: nu s'a sințit Romanul ca O .persoară, ci toţi. s'au cutundat intr'o massă de solidaritate şi de disciplină pertectă, și de aici triun.furile, | Dar, cum se vede şi când cercetează cineva cele două volume înseși ale cărții d-lui Kornemann, Roma a fost 
odinioară un Sat de moșneni, — patricius înseamnă aceasta, „Mojuean , venind de la pate r, că, la noi, „moșul“. Era un sat de rude, care aveau. aceiaşi religie, 

pronunțase încă. Societăţile omenești încep în“ genere 
prin fasa aceasta de tipism: un om samănă amână cu alt om, oamenii dintr'o familie samănă între dânșii. ; 
„Ta lumea aceasta de moșneni, societaţia! a foarte 

mulțămită: legată de pămâut, crescându-şi oile, vitele si; ca și păstorul transhumant, cu două locuinţi azriculti Şi, 
este legat de locul lui. Nici unul, nici altul, nici e] orul 
păstorul, nu poate fi, din instivet, cuceritor : în s „nici 
plugarul nu are în vedere 'orizontul unde Dot. aceea 
armatele, ci pimâutul pe „care-l taie cu- pl itrun e 
câștigă în felul acesta hrana, iar, dacă este casa şi-şi 
poate vinde aiurea. Si > mMal- 

Deci Roma ar fi putut să rămână totdeauna 
Dar, din causa situaţiei geografice, care nu este aşa, 
vitregi, de și Tibrul, navigabil, w'are în el tot ce trebuia pentru a piatea fi considerat ca un fel de -prelun uie 
a Mării, şi, iarăşi, din causa atâtor schimbări, s'au grămăie 
pe acelaşi spaţiu, aici, și alta popoare. Erau Gali lit 
Nord, în Nord-Vest, apoi Liiguri, tip african foarte Carae.
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teristic. itajicii. chiar, la nfij'oc, erau 46 decsebite feluri, . 
Romanii represintând numai una din variețăţile tipului. 
italic, iar Samniţii sau Sabinii, — ceia ce e tot una —, 
din munte, o alt? varietate. Alături, Etruscii, de o pate şi 
de:alta a Apeninilor, căci numele geografic Ravenna, pe 
„coasta „Mării Adriatice, corespunde numelui. de Porsenna. 
al regelui etrusc de care se vorbeşte. în. vechea istorie a: 
Romei: oameni veniţi de peste Mare, cu totul deosebiți de 
ceilalţi ; şi pănă acum Toscana înseamnă ţara Tirenilor, 
Tursenilor, 'Tuscilor,, şi Sfântul Francisc, cu biserica lui 
de supt pământ, cu despreţul - pentru: toate bunurile 
lutmii, este în fond un tip asiatic, tot etrusc. Erau Greci 
de toate felurile,. veniți: din deosebite cetăți. Frau Şi 
Fenicieni: în Sicilia, în Corsica, în Sardinia. - 
În “Roma, pe lângă cei cari erau acasă, alții au venit 

de. s'au adaus: plebeii, cari. n'aveau nici drept, nici 
religie —, şi atunci religia şi dreptul erau. unul şi acelaşi 
lucru. “Oamenii aceştia noi, fiind la Roma, au căutat 
să participe la viaţa publică a ei, şi tribunii lor, la 
început un fel de simpli „proxeni“ sau „ambasadori“, i-au 
ajutat la aceasta. S'a dat o luptă aprigă, în care drep- 
tatea era de partea: patricienilor, cari se apărau, nevroind 
să-şi spurce sângele şi să primească. în religia lor pe alţii. 

„Prin cărţile noastre de şcoală, noi eram de partea plebeilor, . - 
- cari işi căutau drepturile, pe când aceștia, pentru cari - 
s'au: găsit şi: patricieni să-i: susțină, n'aveau dreptate, 

„ci țoată dreptatea era de partea , patricienilor, cari 
apărau dreptul lor sacru, : 

„ "Aşa s'a alcătuit Roma. Dar nimeni n'avea tendinţa 
- de a se ridica împotriva altor popoare pentru a le supune. . 

" În lumea aceasta, cafe 'se creiază priu primirea plebeilor, 
“moare spiritui cel vechiu moșnenesc”; însufleţirea tuturora . 
pentru niște: precepte superioare ieşite din credinţa .- 
religioasă a dispărut. Atunci, de ce Roma, de la.un 
timp. a ieşit din, hotarele ei? 
A ieşit, întâiu, fiindcă a fost cuce o rită de E- 

trusci: Romăn'atrecut de la regalitatea romană la re- 
publică. Regii de la început ru sânt regi romani, ci Etrusci, 
cuceritori; Poveştile cu 'Tarquiniu, însuşi cu nume etrusc, 

“represintă lupta pentru desrobire, şi Roma republi- -
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cană înseamnă ieșirea de supt juguire; 
-galalEt.ruscilor. E o 
Pe de altă parte, hoţii din munțe, Samniţii, cari nu 

"represintau decât brigandajul din prăpăstiile Apeninilor, 
neliniştiau: cont;nuu pe Romani, ajungându-se şi pănă 
la momente de adâncă umilinţă. - Se 
În acelaşi timp. Romanii vedeau pe Greci stăpânind 
regiunile cele mai bogate şi cele mai - înfloritoare 'dio 

„Italia: aceştia formau o piedecă înaintea lor, 
În sfârșit, Marea era a Cartaginesilor fenicieni, cari 

erau, cum am spus, şi în Corsica şi în Sardinia. 
„Astfel se înțelege cum poporul acesta, ieşit din a: 

mestecul între patricieni şi plebei, a uitat de obișnuin- 
ța-i de a- sta acasă, cu cultul său, cu strămoşii sâi, și a 
căutat să-și facă loc.-Nu' spaţiu vital, cu dorinţa dea 
exploata pe alţii, ci nevoia de a înlătura primejdia şi _de_a putea fi sigur de viitor, 

itenit-o ŞI noi, cu arta ei abstractă 

În momentul. când Romanii şi-au fixat programul acesta de eliberare a lor,- în lume se trezise o formă de colaborare: între. popoare de o. valvare extraordinară, pe care Roma a primit-o, a servit-o, şi-a însuşit-o și a desvoltat-o, formă cu privire la care- trebuie să spun două cuvinte, înainte de “a trece mai. departe la ros- turile romane. : - Grecii cei vechi, aceasta înseamnă cetatea, şi în dosul lor, cum am spus în lecţia precedentă, se găsiau tot felul de popoare, care mai mult sau mai puţin s'au eleniat în anumite domenii, mai ales în ce priveşte clasele de sus, în ce priveşte cultura superioară. şi poate Şi unele legături de comerț. Chiar şi în “Tesalia şi, supt 1) 
i 

1 

Tesalia, în Focida e : i i 
Î » erau Greci de “alt sânge, iar Epirul Macedonia, Iliria, i E Pa 

oc teaee E aş adăugi încă un lucru: aduceau Vechii culturi preistorice, pe. care am MOşe | 
â, care se vede în 
Stări. ale artei po-
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cultura elenă, cu amintirile ei, cu idealul ei, cu posibili- 
tăţile ei de viitor. - a N e 
„ Alexandru este Macedonean şi.în făptura lui fisică, 

el este Grec atunci când ascultă lecţiile lui Aristotele, 

când ceteşte Iliada, când vrea să .răsbune cine știe ce 

veche catastrotă grecească, mergând să cucerească Asia: 

el-represintă prin urmare, mai multe elemente, care s'au 

contopit în. dinastia din care făcea parte el, şi, apoi, în 

personalitatea sa.. EI pleacă în Asia cu mai multe ele- 

„mente din Macedonia şi cu alte elemente din Peninsula 

Balcanică. Nu este-un războiu grecesc. războiul lui A: -:: 
“ lexandru cel-Mare. El are la îndemâna flota grecească, el 

duce respectul şi. devoţiunea sa la-mormântul lui Achile, | 

când calcă pe pământul de poesie al Iliadei; el trimete 

buletine de victorii acasă, proclamând succese care 
împacă pe Greci cu dominaţia lui. Bate pe regele Dariu, 

" dar, foarte cuminte, se duce apoi în Egipt, pentru a 

se întoarce de acolo şi a urma -cucerirea lui prin. re- 

giunile Asiei centrale, până va merge şi pe Hindus, și 

nu se ştie ce ar mai fi făcut dacă ar fi trăit mai mult 
decât i-au îngăduit împrejurările în care a fost strămutat - 

tozmaj prin biruințile sale. - a 

_Macedonenii pot fi  nemulțămiţi; prietenul regelui. 

Kleitos, i-a şi făcut mustrări, “şi, cum. Macedonenii erau 

beţivi, la chef Alexandru l-a omorât pe acesta, mus- . 

trarea de cuget urmărindu-l apoi până la moarte. Cu- 

ceririle acestea, Macedonenii le primesc, pentru că li se 

dau moşii, colonisându-se în Asia cei ce nu se vor mai 

întoarce niciodată acasă.  -.  : . 
Marea expediție nu este deci un succes gre- 

cesc, aşa cum Țarii au venit în Siberia colonisată 

de Cazaci. i e | - 

“Sensul cuceririi lui nici nn este.dușmănia, tendința . 

pe a distruge aceestă Asie, ci dorința de a se. con- 

funda'cu dânsa. Acela 'care în armată este 

Macedonian, în conversaţie grec, e, în 

sistemul de guvernare, oriental. 

Căci. monarhia orientală, care este aceiaşi și în Egipt. 

şi în Haldeia, şi în Asiria, şi în, Media, şi în Persia. 

reprasintă o singură formațiune sacră, servită pe rând 

de diferite popoare. Alexandru sacrifică acum unor zel
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cari-nu sânt ai lui: la Babilon, îndeplinește rituri stră- . 
„vechi și străine, Când vântul a luat acoperişul de cap 
al lui Alexandru și l-a mutat în cimitirul vechilor regi, 
s'a interpretat lucrul acesta aşa : că el, recunoscut de 
dânșii; intrat în șirul lor, merge către locul de odihnă 
al monarhilor cari au fost înainte de dâosul : se duce 

- în lumea zeilor. De altminteri, generalii lui, cari au avut, 
unul Egiptul, altul Siria; altul Pergamul, etc., dar fiecare 
considerându-se ca moştenitor integral, de și închis 
întrun compartiment special, îl consideră de acum ca "pe un zev, şi, când se adunau, ei păstrau un scaun liber 
pentru Alexandru cel nevăzut, care, din lumea lui su-. 
-perioară, alătuni de zeii ceilaiți, pres:dă asupra continuării şi desvolțării operei sale.. Acest sens îl are cultura 
nouă, şi totuşi așa de veche, a acestor Tegiuni, pe care. el a vrut să le amestece. aa 

Pentru că el însuși este un admirabil exemplu de ” colaborare; De la.primul pas în Asia, a urmărit această " colaborare: n'a apăsat pe. nimeni, a recunoscut şi re- __ Ligia şi dreptul şi limba naţională şi tradiția tuturora: „toate le-a sorbit în el. - a 
Prin el arta greacă, încă de mult pătrunsă în unele regiuni, s'a impus în preporţii mult mai mari -ce „sânt coloanele Partenonului pe lângă acelea ale Baal becului. Heliopolis ! Dacă s'a impus şi limba greacă, e pentru că ea era un element de circulație internaţio-— nală. Când un popor vrea să cucerească în bunul înţeleş al cuvântului, trebuie să înceapă prin a face: ca limba sa şi cultura sa să fie mijloace internaţionale de înţe- legere şi influenţă, . | Da 
Un exemplu din istoria contemporană o : 

O va arăta. Am cetit, acum în urmă, o carte foarte interesantă, Scrisă în 1835, despre Germania, de. Weber, care a călătorit încă de prin 1790: cinci volume, fiecare u şi de aproape o mie de pagini. Din ea se vede în lucru: cuceririle Revoluţiei Francese şi ale lui Napoleon .au fost primite foarte bine într'o parte din Germania, în. “contra părerii obişnuite, şi de ce? Fiindcă, de atâta Vreme, influența frapcesă s'a fost întins în părțile acestea din Vest, La Colonia, la Maienţa. la Trier Oamenii de la 1792 au fost primiţi într'adevăr ca niște 

ne ori,



a. 

„“liberatori față de acei prinți germani eclesiastici foarte 
"apăsători, prea luxoşi pe o. populaţie prea puţin nume- 

" zoasă. Femeile in-clasa de sus, pe linia Rinului, s'au 
entusiasmat. pentru sălbatecii, fanaticii aceştia ai Revo- 
luţiei francese, 'căşunând grele probleme de conștiință. 
La Hanovra, unde 'era stăpânitor regele Angliei, se 

„exercita, apoi, o influență englesă aşa de puternică, 
încât limba însăși se resimţia- de dânsa: oamenii culţi 

ştiau engleseşte bine, ei cetiau' literatura englesă, care 

s'a răspândit prin ei, Pa e 

Cu totul altceva decât ce este în timpurile: noastre. 
De exemplu, Rusia Sovietică, moștenind tradiția țaris- 

“mului, s'a: întins:pănă -unde a putut,.cu dorința evi-. 
- dentă de a se întinde şi mai departe:. şi la noi,.şi peste 

noi. Dar ce valoare. de circulaţie are limba rusească în 

momentul de față? a N 
: Da, limba grecească eia pretutindeni atunci, iar Asia 

a dat bogăţia extraordinară a coloanelor de la Heliopolis, 
„în templul ale cărui dimensiuni: erau asiatice, dar ori- 

ginea e în minunile elenice, În noul elenism, fondul a.- 

fost elenic, însă, de acuma, el nu mai e elenic de ce- 

"tate, ci elenic imperialist. - : 
s 

“Forma aceasta â primit-o Roma, cum a. primit-o. şi 

Hannibal. Hannibal nu este decât o copie semită, feniciană, 

cartaginesă a-lui Alexandru, dar, în condiţiile sale, el 

n'a 'putut resolva chestiunea aceasta a imperiului lumi:. 

Pe de aită parte, Ptolomeii din Egipt, Şeleucizii din 

" Siria, descendenţi cu toții ai unoră din “generalii Jui 

Alexandru, n'au putut să realiseze nici ei monarhia 

întreagă. Ce să ne mai gândim la câte un biet rege 

din Pont ori din Sudul-Mării Negre! Dar ceva din noți- 

unea aceasta alui Alexandru a trecut la toate popoarele, 

au numai Ja grupele greceşti, conduse de acești desce- 

denţi din generalii lui Alexandru. Un. Mitridate, regele 

Pontului, și alţi stăpânitori din părțile acestea, ca regele 

- armean Dicran-Tigrane, erau în ţinuturile lor imitatorii 

Macerloneanului. Alexandru a creat un tip, şi acest tip 

se continuă... Pe monedele lor, aceşti regi-nu pun să se 
scrie: „regele Armeniei“, „regele Pontului“, ci numai 

başileus, rege-împărat, Monarhi, până unde? lână
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unde se poate, În teorie, lumea întreagă trebuie .să 
fie la disposiţia fiecăruia, represintând monarhia univer- 
sală; care fusese a: popoarelor Orientului şi pe urmă trecuse la Alexandru-cel-Mare,. 
„Nu se” putea trăi. decât în' această colaboraţie - de 

forme culturale elenice. Ă 
„- Atunci, cum am spus,.Roma a întrat în acest 
T0l. A trebuit s'o facă. Roma nuesteun erou, care 
săvârşeşte un act voit, ci actorul silit să între în scenă şi 
să se îmbrace într'un rol. Ceia ce a fost Mitridate, ceia ce a fost Ptolomeu, ceia ce a fost „Antioh, - ceia ce a fost Tigrane, acest lucru este acum Roma. Ea: e dătătoarea de pice ; din toate părțile vine acest strigăt mare: „da!i-ni pacea !“.. | . | “Atunci, ca şi acuma, O, dacă, în locul. războaielor, de pe urma cărora suferim atâta, ar fi fost altceva! „E de toată evidenţa că, în istoria contemporană, relaţii!e diutre State sânt foarte grele, mai ales pentru Sta- tele mici, care totuşi au tradiţiile lor, . care 'şi-au  des- voltat o cultură, unele dintr'insele, cum este cel: To: mă nesc, având legături din vremuri preistorice, căci noi represintăm /o realitate istorică, pornind de la 'cei mai” iaiepărtati locuitori ai timpurilor preistorice între Car- . paţi şi Dunăre. | 

Într'un studiu arheologic 
şi trecând paste anumite ijloace de: Daicoviciu a căutat să apere permanenţ locurile unde stăm prin aceia că s'a ri Daci, cari ei înşiși sânt moștenitorii 
ca să afirme că nimeni nu sa mutat de aici timp de două mii de ani, şi, dacă nu s'au mutat în acest timp, nu S'au putut muta nici pe vremea lui Aurelian ; şi, deci. nu ne mutăm nici acum, | 

Da altfel, toată Peninsula Balcanic 
contenite schimbări: satul balcanic 
cel de la 1750, dar așezările noa 
celor mai vechi sălăşluiri omenești 
mni îndepărtate. o 

Dacă, zic, în loc să avem tendinţile actuale de stăpânire un'versnlă, sut o: formă sau alta, dacă popoarele 
acestea, cehoslovac, polon, belgian, olandes, danes, nor. 

inspiraţie, . d. 
a noastră pe 

dicat până la 

ă a suferiț -ne= 
de acuma nu este 
stre stau, pe basa 
din timpurite cele 

recent, puțin cam confus: 

preistoriei, pentru :
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vegian, fie și suedes, apoi rotrân și iugoslav, dârdu și 
samă de cât se, „pierde prin fricţiunile acestea necoi- - 
tenite între dânsele, ar fi dorit un regim de cc laborare 
supraveghiată, fără exploatare, s'ar fi adresat fie Fran- 
piei, fie Angliei, fie Italiei, fie Germaniei, fie altei Rusii, 
şi, dacă ar fi. întâmpinat înţelegere, atunci ar fi ceva 
asâmănător cu. cucerirea roinană de odinioasă. 
;Iată, prin urmare, care este punctul de “plecare al | 

| întinderii: romane. Nu Roma a vrut să stăpânească po- 
poarele ; popoarele acestea, care nu puteau să se împace 
între ele, să găsească o basă politică pentru viaţa lor 
împreună, se adresează lă Roma,-ca la o disciplina- 

„„ toare, ca la o supraveghetoare, în domeniul material 
şi spiritual, „a tuturor acestor popoare. 

- Roma n'a schimbat nimic, nicăiri: unde: a găsit 
viața. de sat, ca în Dacia, a lăsat viaţa de sat; a 
sămânat oraşe, puncte de basă, presidii, dar satele au 
rămas neschimbate. Unde a fost o lume de cetăţi, ca 
în Grecia, Grecia cetăților s'a văzut eliberată de Ro- . 
mani: nu mai erau războaiele între cetăţile greceşti, 
între Atena şi Sparta 'sau între Teba şi Sparta: se 
dăduse o altă formă decât forma,. nedurabilă, a con- 
federaţiei--ahaiene sau etoliene. Şi Grecia a tost necon- 
tenit îmbogăţită de Romani, căci Roma a atras şi către 
Grecia comerțul mondial, care sporește prin cuceririle 
romane. Împărații: romani de mai târziu socotiau Atena 
ca un loc de pelerinagiu'; în Atena de astăzi se văd 
clădiri, în sensul elenistic, care vin de la Roma ir- 
perială. Şi clădirile pe care le-au ridicat Cesarii romani 
sânt mult mai înalte și mai impunătoare, dar, fără 
îndoială, nu cu același simţ de armonie ca în vremea 
“libertăţii, de care Grecia, 'de bună voia ei, se lepădase, 
Când apoi Roma a venit peste o Monarhie, ea a călcat 
pe urmele acestei Monarhii ; Sulla, Pompeiu, Antoniu 
S'au închinat adânc înaintea Monarhiei de odinioară, 
-pe care n'au căutat s'o înlăture, nici s'o transforire, 

9 

În piesa mea „Cleopatra“, care s'a tradus şi în ita- 
“lieneşte, .supt titlu „Ultima dintre zeițe“, Cleopatra nu 
apare ca o femeie frumoasă, ușuratecă, în căutarea unor 
amanți romani, de la Cesar până la Antoniu. Nu, = ea 

„se înfăţişează ca moștenitoarea | întregii tradiţii “sacre



  

de odinioară, Pentru dânsa. Romanii sânt: 

aceşti soldaţi, pe cari soarta i-a aruncat pe pământul 
șfânt al' Egiptului, ceva. vrednic de milenarele tradiţii, - 

ŞI, oricând înaintea Romei s'â întăţişat ceva nou, 
Roma -n'ă pornit la. distrugerea” elementului aceluia, 
considerându-l .ca dușman. nu 
dividualitate deosebită. -  -.- ai 

Germanii de odinioară aveau regi. cari nu erau toţi de aceiaşi origine. Unul era rege al tradiţiei sacre, co- boritorul din zei, daraltul era un rege făcut de Romani. 
Înainte de războiul cel mare al acelui prinț din familia 
lui August, cara s'a chemat “Germanicus pentru  cuce- 

„zirile luj, înainte de 'lupta. din „Pădurea Teutoburgică, 
Arminiu, biruitor al lui Varus, — August strigând: „Vare, Vare, dă-mi legiunile înapoi“ —, represintă şi el personal O lungă pătrundere -romană între Germani. - i - O parte din: populația germană a fost. muțată chiar dincolo: de Rin: și. în interesul proprietarilor de moşii, așa-numiții le ţi, cari S'uu- mutat acolo întocmai cuni Românii din Bucoviua Veniau în Moldova sau. cei dia Serbia în Oltenia şi Muntenia pentu lucrul pământului. Își închipuie cineva o continuă luptă şi Germani: ea n'a existat cu acest caracter. „La atâtea 
a strămutării din causa năvălirilor germane a strămo- 'şilor noştri din vechea Dacie. Se crede că au venit Goţii: că-au luptat cu Romanii, şi, la capăt, dacă nu chiar Gallian, Aurelian a retras legiunile și locuitorii: s'au așezat atunci Goţii şi âu format un fel de „Gotie „naţională“. A mai venit şi răposatul . Diculescu, adău- gind pe Gepizii săi ca parte constitutivă a poporului „nostru. De fapt, era numai un fel de mişcare . de valuri; când energia romană trecea peste Germani „când Germanii ţineau în loc pe Romani. La capăt, lagărul a rămas în teritoriul care, teoretic, era tot roman, Goţii, stăteau în lagăr aici, cum au stat, în Galia, Francii. 

Romanii, după ce n'au putut fixa o graniță sigură 
la Rin, au cucerit Dacia, ca se încunjure masele gere 

nişte, usut= 
- patori,. nişte „rrojici“, nişte necrescuţi, către cari: ea 

îşi coboară. privirile îndurătoare, în dorinţa de a face din 

mai . fiindcă. avea, o..în- 

dintre - Roma . 

legende în această privință se adauge aceia 
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îhane. Nu pentru a le distruge: forfoteala Germanilor 
nu convenia Romei, care-i considera ca adversari ai 

păcii romane. ” , 
Și, când s'a produs retragerea legiunilor, să nu se 

creadă că „Statul german“ a luat” locul Statului ro- 
man. Nu exista atunci decât un Stat, al Romei: nu se 

- poate admite alături un Stat barbar. Roma făcea, de 

fapt, o. socoteală foarte bună: retrăgea legiunile dincolo 

de Dunăre, dar, în aceluși timp, făcea din Goţi niște 

federaţi, aliaţi: militari ai Romei: ei se vor hrăni de 
aici, dar vor îndeplini funcțiunea de apărare pe catre, 

cu o mai mare cheltuială, o îndeplinișeră Romanii di- 
rect. Un mijloc eficace de a ținea un păzitor,. mai 

uşor decât cu forțele proprii. “ 

. Germanii au fost astfel colaboratorii Romei, așa de 

mult, încât, de la o vreme, Romanii s'au gândit că, în 

această 'tovărăşie, s'ar putea împărți rolurile: să lase 

pe Germani să-i apere. Şi aceasta a adus la desființarea 

armatei romane. Dar răspunsul trebuia să fie: dacă 

sântem. tovarăşi la apărare, de ce nu și în aceiaşi 

proporție la îndeplinirea funcțiunilor Statului? Şi, fiindcă 

Romanii nu mai îndepliniau funcțiunile militare, de 

aceia rolul Germanilor a fost mai mare: supt Honoriu 

şi supt fratel& său Arcadiu în Apus şi în. Răsărit, era 

câte un Rufinus, căia, ce înseamnă, cu poreclă de răz- 

boiu: „Roşcovanul“, un Stilicon, care-şi păstrează nu- 

mele germanic, un Oreste, un Odoacru. 

Puterea! Romei se resumă astfel în larga întrebuințare | 

a tuturor acestor. popoare, fiecare în rolul şi cu funcţi- 

unile mai .potrivite cu dânsul, cu trecutul și posibilită- 

țile sale,



“IV, 

Colaborările imperiale creştine 

'S'a putut trage o conclusie care este esențială pen- 
tru desvoltarea ideilor pe care le aduc înainte aici: 
anume că Imperiul Roman n'a fost o stăpânire impusă, 
n'a fost o exploatare voită de la început, ci a fost o 
colaborare, și oricine, în Imperiul Roman,a putut să 
aibă un 'rol şi, îndeplinind rolul acesta, a ajutat să 
desvolte o anumită civilisație ; că a fost o domnie a 
păcii, cerută de toată lumea, ca. o izbăvire, şi că Ro- 
manii n'au fost decât numai cei ce s'au presintat siliţi, 
aproape împinși, ca să facă un lucru ce nu stătea nici. 
în originile conştiinţii lor, nici în condiţiile: din care 
ei au plecat. | e e 

Dar, dacă-a fost așa, Roma n'a murit. Ceia: ce se 
spune de obiceiu că Roma, -la-un anumit. moment, a 
întrat în mâna unuia din grupurile germane, e numai 'o 
îuchipuire. De fapt, cum am spus, de: multă vreme, 

. Germanii, cari îndepliniau funcțiuni militare în Impe: 
riul Roman, s'au întrebat dacă 'au dreptul să joace 
şi un rol politic, şi am citat nume de ale acelora cari 
au jucat un rol politic pe lângă Împărat, şi peste 
Împărat. De aici nu este decât un. pas ca Impăratul 
însuşi să fie ficut de şefii militari cari îndeplinesc fun. 
cțiunile de căpetenie și cari, îndepliniud aceste funcțiuni . -de căpetenie, era natural să ceară şi Statul către dânşii. 

Este o regulă generală de civilisaţie: nicio clasă nu 
poate să păstreze un rol în Stat decât atâta vreme . 
cât îndeplinește o funcțiune reală, cât: cheltuieşte 'o . 
energie și o inteligență pentru Stat; orice clasă care 
crede că are drepturi fără să deie o muncă, şi nu este . 
vorba de munca strămoșilor, ci de a celor cari se gă-
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sesc în acel moment, nu se poate sprijini pe un drept 
care dispare: i să cere să arăte cu'ce legitimează a.-: 
cest drept prin munca nouă. | 

Că elementul roman ar fi fost conrupt, e cu desă- 
vârşire fals. Nici Germanii cari erau încă barbari, cu 

atât mai puțin aceia cari fuseseră atinşi de civilisația 
romană. nu puteau să cadă cu toată greutatea lor a- 
supra unui element presupus decăzut. Între Romani şi 
Germani erau fel de fel de deosebiri: nu de la o nație 
la altă nație, ci de la 'un grup la alt grup, de la un 
om la alt om, de la un om dintr'un anume moment la 

un alt om dintr'alt moment. | . 
Şefii aceștia barbari s'au întrebat de ce n'ar face 

Împărați. Aceasta s'a întâmplat şi la Bagdad și în 
Statul franc, merovingian, din viitoarea Franţă, oriunde 
un element de cârmuire n'a mai fost la nivel şi-na 
mai putut funcţiona, şi, atunci, elementul acesta se păs- 
trează numai de formă, pentru că este bine ca oamenii 

_să nu fie zguduiţi prin schimbarea. fățişă. S'a păstrat 
deci Împăratul de formă, iar în dosul Împăratului de 
formă operă. regele barbar, nu ca şef al unei naţiuni, 
ci în calitate de căpitan al grupului care apăra Impe- 
riul Roman în acel moment şi se găsia în fruntea sol- 

daților săi la Roma. Aceasta este ceia ce se numeşte 

„Căderea Romei“. - - SE a 
Ultimul Împărat roman a-fost Romulus Augustus, — 

şi se vede 'că era un sentiment naţional, căci altfel nu 

i sar. fi pus numele acesta dublu, unindu-se al primului 

rege roman fabulos cu acela al lui Augustus, aceasta 
înseamnă că în societatea romană eta un fel de senti- 

ment: de admiraţie a: trecutului şi dorința ca acest 

trecut să învie, dar, pentru că Împăratulera foarte tânăr, 

şi, poate, puţin și în batjocură, i s'a zis Romulus Augus- 

tulus. Dar şi'el avea pe lângă dânsul un barbar ca 

tutor. Tatăl lui era Panoniânul Oreste, cu tragic nume 

grecesc, din fabula elenică,. el însuşi putând fi de ori- 

gine barbară, hunică. i a 
Dar, odată ce barbarul panonian își putea scoate înainte 

fiul, s'a putut gândi un barbar german, Odovacar sau 
Odoacer, care și-a romanisat astfel -numele, adăugând 

_Şi Flavius, că poate guverna el însuşi, pe. numele său.
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Odoacru a rămas însă rege pentru ai săi, dar Îm- 
păratul, — acesta este lucrul important şi trebuie 
stabilit ca să se ajungă la colaborațiile viitoare, — care 
nu sa desființat şi nu se putea desfiinţa, era la 

" Constantinopol. După Teodosiu-cel- Mare, pentru motive 
de apărare, funcționau doi: Împărați: unul la Roma 
veche şi altul la Constantinopol, Roma cea nouă, 
după cum, de altfel, fuseseră odată, tot pentru apă- 
rare, şi patru Împărați, — în tetrarhia lui Dioclețian —, 
însă Imperiul în el însuși nu selputea împărți: admitea 
toate colaborările şefilor barbari, toate schimbările de 
fapt, dar Imperiul Roman era unul şi. 
acelaşi. | 

Prin urmare, dacă nu mai era un represintant al 
Imperiului la Roma, aceasta înseamnă că toată puterea 
imperială se adună la Constantinopol. Şi, de fapt, Odo- 
acru, nefăcând un Împărat nou, s'a apucat şi a trimes 
insigniile imperiale Împăratului din Răsărit, rămas acuma 
unic: Zenon. Este un cas în istoria Românilor: al lui 

"Petru Șchiopul, care, nemai putând îndeplini anumite - 
îndatoriri față de Sultan, a pis toate semnele Dom-. 
niei lui într'o ladă şi le-a trimes la Constantinopol: 
nu putea să facă el un alt Domn, dar arăta în felul 
acesta că a părăsit semnele puterii pe care i-o dăduse 
Sultanul. Lumea se putea stăpâni și de la Roma. şi 
de la Constantinopol; ea va fi stăpânită deci de la Cons- 
tantinopol, din moment ce la Roma nu mai funcţiona 
o întrupare imperială. | | 

Gestul lui Odoacru are o foarte mare importanţă, 
pentru că el înseamnă că vechea colaborare a 
popoarelor pentru a păstra şi desvolta 
civilisaţia se menține. Dacă Odoacru ar fi venit 
în fruntea unei întregi armate, pe când el nu era decât 
un auxiliar al: Romei, dacă în urma lui :ar fi fost o 
întreagă naţiune în strămutare, atunci s'ar putea vorbi 
de o cucerire a Romei. Dar, așa, era numai dispariția la 
Roma a unui-Împărat neserios. | 

Dar Imperiul Roman rămânea o colabo rare 
omenească: oricine putea să vie să lucreze. 

Şi pe urmă, concepţia a fost tot aceiaşi, 
După anumite manuale, nu numai ale noastre, ge 

4
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poate crede că 'Teodoric, regele Ostrogoţilor, a fostun 
suveran al Italiei, şi, natural, într'o anumită concepţie 
„oaţional-socialistă“ . din timpurile noastre, rolul lui Teo- 
doric va fi ridicat foarte mult. Dar Teodoric, şi după 
cucerirea Italiei contra lui Odoacru, e tot numai regele 

Ostrogoţilor săi, căci, în. concepţia evului . mediu, îie- 
care om, de .orice treaptă, duce cu sine, oriunde, sta- 

tutul său. Deci orice Ostrogot rămâne tot aşa, cu 

dreptul său, cu rostul său, cu șeful său, care e regele, 
Dar ce se întâmplă cu Romanii? Romanii rămân cu 

Împăratul lor, care este la Constantinopol, şi cu legile 

lor, pe care nu le poate schimba nimeni. 'Tecdoric nu 

poartă coroana imperială. Când vrea să-l măgulească 
cineva, îi spune dominus, titlu care se dă Împă- 

ratalui, dar acest titlu nu şi l-a luat .el niciodată, 
Dacă însă Teodoric, în loc să. vie la Roma, ar fi 

rămas în mijlocul Ostrogoţilor săi, în Peninsula Bal- 

canică, la Siştov: — şi, fireşte, şi pe malul stâng, aici 

la noi, peste ai noştri —, şi dacă ar fi vrut, Şi se găsia. 

cineva să-l proclame Împărat, el putea să fie Împărat. 

Aici, dar nu în Italia, în mijlocul. oştirii sale, ci în 

mijlocul membrilor-romani înşişi ai Imperiului şi prin 
voința lor... e IE Ma | A 

Attila însuși, care a. fost 'şi funcţionar roman, 

magister militiae per. Llilyricunm, 

fusese doar, pe vremea lui,'acum în urmă, mai mândru 

de calitatea de funcționar roman decât de aceia de 

rege -hun, şi, dacă el, în loc să năvălească în Galia şi 

în Italia, casă se îfitoarcă pentru a muri în Panonia, 
ar fi rămas în Orient, de ce nu.s'ar fi făcut dintr'un 

magister militiae: ua Împărat? Doar el 

făcea parte din organismul roman. a 

Dar, în Italia, Teodoric este şi rămâne omul Împă- - 

ratului -din . Constantinopol. Pentru că el a înlocuit, 

prin războiu, pe Odoacru, nu numai prin puterea arme- 

lor, ci pentru-că situația constituțională 

a lui Odoacru şi situația constituți- 

onală a lui Teodoric erau cu totul 

deosebite. . e - 
Astăzi, în lumea întreagă, titlul de drept nu mai 

are nicio valoare ; nu sânt ideile care fixează un rang. 

'
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Dar trebuie să ni închipuim societăţi, cum sânt acestea 
din antichitate şi din evul mediv, în care totul se ţine şi se 
schimbă pe basa. dreptului, a ideii. Doar în evul” mediu 
regele Franciei până pe la anul oo. sau 1000, dacă 
voiă să meargă de: la Paris la Orldans, trebuia să 
ia mai multe „paşapoarte“, căci sânt mai multe castele 
în cale, şi stăpânitorii castelelor, ale căror domenii erau 
autonome, aveau puterea în mâna lor, şi dacă vrea să 
între într'un oraş, trebuia să ceară voie Şi aceluia care 

„ atăpânia acolo. Veţi zice: Regele Franciei stătea cu 
„totul în fund. Nu, stătea sus ca drept, fiindcă el 
făcuse. primele donaţii de pământ şi putere, şi, cum, 
societăţile ' erau guvernate de idei, el putea -răsări 

-oricând în fruntea Franciei. _ | 
Odoacru se închinase deci Împăratului de la Cons- 

tantinopol şi-i trimesese. insigniile imperiale, 'el se. 
declarase, prin urmare, supus al aceluia, dar pe'el 
nu-l trimesese Împăratul. Iar, când, pe 
urmă Teodoric capătă mandatul, el are 
o mai: grea putere cuprinsă în cuvântul .aucto= 
ritas. | îi a a 

Teodoric a guvernat deci ca vicariu al Împăratului 
din Constantinopol, pănă la sfârșit. Fata lui, Amalasunta, * 
şi soțul ei, Teodat, se simţiau chiar aşa de mult legaţi 
de Constantinopol, încât, atunci când Iustinian a vruţ 
să ja Italia, anulâud mandatul „vicarilor“ ostrogoți, 
aşa cum un proprietar care-și are vechilul pe moşie 
poate oricând veni să-și caute moșia Singur, se gândiau 
că, fiindcă această cerere e legală, dreaptă, li s'ar putea 
dala Constantinopol o situaţie onorabilă. de pensionari, 
cum au dat-o Francesii reginei Ranavalo a Madagasca- 
rului, | , 

E, adevărat însă că, dacă poporul este supus ideilor, 
realitatea se impune de la o vreme. Dacă veniseră os- 
taşii lui Iustinian, singurul Impărat, indiferent dacă 
stă la Constantinopol sau aiurea, aceasta era un lucru 
drept, şi lumea romană trebuia să i se supună, dar, 
câud soldaţii aceştia se vedeau a fi pe sama lui Beli-: 
sariu, care-i adunase și-i plătia, şi era evident că e] nu 
întreabă pe nimeni, căci Împăratul rămâne absent, când 
ei se vădiau a fi Armeni, Sirieni, Goţi, Vandali şi-chiar
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Huni, Romanii din Italia se întrebau de ce liberatorii 
nu ştiau măcar limba latină. Pe de altă parte, regele 
got, urmașul lui Teedoric, prinsese acolo rădăcini ma- 
teriale ; îl înţelegea lumea aceasta, în mijlocul căreia se: - 
născuse şi a cării limbă o vorbia întocmai ca dânşii. 

Tot aşa, la noi, fusese între Împărat şi Goţio 
convenție: Împăratului îi convenise, într'un moment, 
această convenție, care prevedea apărarea prin Goţi a 
regiunilor dunărene, dar, cum am spus, Împăratul nu 
încheiase niciun tratat cu un „Stat“ got şi el nu se 
putea - gândi că barbarii pot să întemeieze un Stat, 
singurul Stat fiind Roma. Dar dacă-i convenia Îm-: 
păratului să se întoarcă înapoi. pentru o stăpâvire di- 
rectă, o putea face. A făcut-o deci și Constantin-cel- 
Mare, a. făcut-o şi Iustinian, ridicând cetăţi pe malul | 
stâng, ceia ce înseamnă şi o raiă, un întreg teritoriu de 
protectorat asupra întregii regiuni de pe malul stâng, 
până la Carpaţi, aşa că noi am avut pe Măria Sa Con- 
stantin-cel-Mare, pe. Măria Sa Iustinian, aşa cum. am 

avut pe Măria Sa Ştefan-cel-Mare, pe Măria Sa Carageă 
sau pe Măria Sa Calimah. 

- Când au venit. însă barbarii în secolul al V-lea şi 
s'au așezat în Galia şi Spania, îşi închipuie. cineva o 
mulțime nesfârşită de norod de nu-i mai încăpea lumea. 

Tot ce. poate fi mai fals. Erau un grup de oameni, cari 

stăteau toţi în acel lagăr al invasiei. Când au venit 

Bulgarii în Peninsula Balcanică, tot aşa rămaseră, uu 

timp, într'un lagăr, dar în jurul lor erau Slavi, cari, 

de altfel, fuseseră înainte de aceasta Romani de limbă 

şi, mai înainte, ca şi la noi, Traci. . | 

Barbarii au fost, deci, în Apus, un grup de oameni în- 

“armaţi faţă de ceilalţi neînarmați şi, iarăşi, primiţi nu - 

"de frică, precum se crede, ci pentru că apărarea 

prin barbari li convenia.. 

Dar cine erau, de fapt, stăpâni acolo? Tot cei vechi, 

“Ri aveau comerţul, ei aveau industria, ei aveau Biserica, 
şi, având! toate acestea, trăiau în legea romană, ca 
homines romani, ceia ce presupunea anumite. 
avantagii, dar şi anumite îndatoriri față de noii „ho- 
mines franci“, cari purtau războiul. i a
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Deci civilisația a lor era. În provincia romană nu este 
o cucerire germană, ci absorbirea Germanilor de un 
mediu care este galo-roman la Nord de Pirinei şi ibe- 
ro-roman la Sud de munți. Atâta numai căa mai venit 
„un asociat, dar, precum este asociatul care cere mai 
“puţin decât dreptul său, poate fi şi asociatul care pre- 
tinde mai mult. E Să 

Dar n'am spus încă un lucru, care trebuie: explicat, 
lucru de mare importanţă. Barbarii, când s'au aşezat în 
Galia, au găsit o provincie gata- făcută, şi au întrat 
deci în forma pe care au găsit-o: așa precum, - azi, 
Sovietele întră în forma românească a Moldovei. | 

Exact același lucru l-au făcut Francii. Au atacat pe 
Burgunzi, pe Visigoţi și nu s'au putut astâmpăra până 
n'au ajuns la hotarele drepte ale Galiei: restabi-. 
lindu-le supt paza lor aşa cum fuseseră. 

Dar, înainte de dânşii, Biserica nouă creştină, la 
care venim acuma, făcuse acelaşi lucru. Niciodată Isus 
nu s'a putut gândi să întemeieze o Biserică împărțită - 
pe provincii şi având sistemul de administraţie cores- 
punzător cu sistemul de administraţie romană. Ar fi 
fost tot ce poate fi mai străin de concepția ideală, care 
era în .voia întemeietorului creștinismului şi a celor 
cari, pe urma lui, au desăvârșit. Biserica. Totuși, ca 
orice lucru care nu este organisat, întrând într'o formă, 
Biserica o primeşte, neputându-se împotrivi tiraniei pe 
care 0 exercită forma odată creată. NE 

Biserica s'a supus cristalisărilor 
romane. | | : 
Barbarii n'au făcut decât să adauge 

elemente noi la societatea de colabo.- 
rație care era formată de mult şi la 
care se adăogase şi creștinismul. | 
Imperiul era deci pentru dânşii tot 

ce poate îi mai mare; ei ştiau că n'au Staţ 
şi se doriau ca Stat. Imperiul era însă binecuvântat de 
Biserică, şi astfel stăpânirea barbară era şi în numele 
lui Cesar de odinioară şi în numele lui Dumnezeu din 
Cer. Și, atunci, barbarii nu se credeau întradevăr în- 

„ temeiaţi, acolo unde erau, pănă nu li dădea semnul de
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iecunoaştere Împăiatul de la Constantinopol; sivgusul. 
Dacă era. vorba de monedă,.rroneda era a Împ?ratului; 
dacă se substituia un.chip. de rege barba:,. aceiaşi 
rămânea greutatea, acelaşi felul de execuţie artistică.. 

A fi consulul Împăratului era pentru Clovis, regele 
Francilor, mai mult decât a fi rege-al poporului său;. 
costumele trimese de Constantinopol sau copiate după 
ale ofițerilor romani erau consacrarea regilor barbari. 

„De altfel, creştinismul însuşi a plecat pentru întărirea 
colaboraţiei romane de la un punct de predicație, de 
admirabilă predicație morată, care a fost imediat depă- 
şită. Evident că în societatea romană nu era destulă 
iubire, Clasa de jos se simția apăsată ; sus, era o cul- 

tură care nu putea pătrunde pănă în fund, ceia ce e, 
totdeauna, foarte. periculos pentru o societate. “Tăria 

" Sovietelor de azi faţă de: Europa așa-zisă “burghesă, 
chiar faţă de Germania şi de Italia, este că la bolşevici 
este o cultură cu totul inferioară, la care poate fi prins 
oricare om, pe când cultura ceastălaltă e mult superi- 

oară, dar pătrunde numai pănă la un strat, şi acolo 

se opreşte. Muncitorul, — țăranul mai puțin —, este 

strâns legat de Statul sovietic, pe când muncitorul 
irances nu ţine atâta la Statul frances, 

Causa pentru care în aparenţă Imperiul's'a prăbuşit, 
este că binefacerile. lui nu se intindeau asupra tuturor: 

toată lumea de jos, de un caracter naţional amestecat, 

cerea participare la viața societăţii. A ajuns un cuvânt. 
de departe, într'o împrejurare aşa de simplă, cum a 

fost predicaţia lui Isus, pentru “ca lumea de jos să se 

ridice şi să recunoască în  predicaţia creştină mijlocul 

„de a răsări la lumină. E adevărat că Împăratul Cara- 

" calla hotărise că orişice locuitor al Imperiului este ce- 

tățean. Erau însă două feluri de cetăţeni: cetăţeni de 

titlu şi cetăţeni în realitate. Nu era în Imperiu,: pe 

lăngă: o asocisție “a națiunilor, şi una a claseler şi a. 
... . - î3 - . > 

categoriilor deosebite de avere şi de situație. S a produs . 

atunci o. mare revoluție de jos, care a răspândit pretu-. 

tindeni creştinismul. Dar un creştinism de forma a doua, 

4.



59 
, 

- cu totul deosebit de forma întăiu, înviat numai prin 
Sf. Francisc, care, pe la 1200, vorbia cu păsările din 
aier şi chema pe lup ca să încheie cu dânsul. un pact, 
spre. a nu mai fi silit să sfâșşie dobitoacele locuitorilor, 
Dar de la Isus la Sf. Francisc s'a substituit .un alt 
creștinism! de.legi, de canoane. Ce -putea fi pe vremea 
predicaţiei noii doctrine ideia de canoane, ct tot ce 

- cuprind ca îngustare a libertăţii? Ori un canon făcut la 
300-4co să aibă valoare peste secole, când toate s'ar 
fi schimbat !. Da e e Să 
“Noul creștinism a avutînsă legi, a avut şefi ierarhici. 

Ce înseamnă aceasta? Că Imperiul, chiar în decădenţa 
sa, era aşa de puternic, încât, dacă se ivia o mișcare 
revoluționară, cum era, la început, creștinismul, treceau 
abia câteva decenii şi el o câștiga. Iar,. pe de altă. 
parte, elenismul era așa de viu, încât toată gândirea 
Părinților Bisericii este elenică. Şi nu numai din Grecia, 
dar din Persia, din Siria, au întrat o mulțime de ele- 

_mente în. creştinism. 'Astfel creştinismul represintă, la 
un moment, o nouă formă de colaborație umană, 
cuprinzând într'o legătură nouă aproape toate popoarele 
de atunci, 
"Şi aceasta a mers pănă la barbarii abisinieni, la Etio-. 
pienii „pe cari i-au cucerit Italienii astăzi. Represintând 
uu fel de Stat clientelar pe vremea: lui Iustinian, ei 
au creat o literatură și posedă monumente din. acel 

trecut, cu o monedă de împrumut, pănă ce au ajuns 
de la moneda „Împăratului“ la talerul Mariei-Teresei. 

- Dar, odată creat creștinismul acesta de sintesă, era, 
“natural ca el să refacă Imperiul, Nu la Constantinopol, 
unde continua să existe supt forma pe care ne-am de- 
prins a o numi Imperiu bizantin, dar 'şi în Apus.. 
Astfel, Carol-cel-Mare, regele franc, ajunse a fi Îm.- 
părat romanal Bisericii. O nouă formă, în 
care întră şi elementele de mai recentă origine, pentru: 
că, în sintesa aceasta, în forma aceasta de colaborare 
orice vine din nou e atras de forma cea "veche, pe 
care, întrând, o îmbogățește, a - 
"La Franci era dinastia de cucerire a Merovingie- 
nilor. Iutemeietorul ei, Clovis, alesese creștinismul aşa
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cum îl represinta şi stăpânia Papa. Dar fiindcă acesta 
„stătea în Roma, primia și păstra în el spiritul Împă- 

ratului. Este o viaţă a fiecării regiuni: pământul pe 
care călcăm noi are o viaţă, şi oricine se aşează pe 
dânsul i se supune, înălțându- se sau scăzând, Deci spi- 

“ritul vechiului Imperiu a trecut în şeful religios: nu 
dintr'odată, ci încetul cu încetul. Oamenii erau obiş- 
“nuiți să se uite la Roma; oricine ar fi fost acolo, 
„apărea ca un îndreptător și conducător: şi puterea cea 
„mai slabă dacă s'ar fi îmbrăcat în veşmintele imperiale, 
rămase goale. Pe de altă parte, populaţia din Roma, 
săracă, stăpânită de fel de fel de nobili din vecinătate, 
cari-i puteau tăia Papei limba şi arde ochii, de și foarte 

- “relativ, era şi ea în lozul unde fusese sintesa= -cea mare 
-a Imperiului. Şi cel din urmă văcar din forul rămas 
pustiu se gândia că Împăratul trebuie să fie,: că. din 
refugiul lui abstract trebuie să se coboare în concret. 
i! Împăratul acesta cine .poate să-l facă? De sigur, cu 
voia lui Hristos, al cărui represintant este pe pământ, 
ca' urmaş al apostolului Petru, cei cari se găsesc în 
“locul Împăratului roman.- . 

Şi, astfel, la o anume dată din secolul al VIII-lea Mero- 
vingienii fiind obosiţi, iar ajutătorii lor pe planul al 
doilea, neamul lui Pipin şi al lui Carol Martel, la 
disposiţie, Papa a făcut o visită în Galia, devenită 

„Franţa, şi, înlăturându-se regele - iacapabil, a “sfințit 
-pe un Carolingian. Nu se observă însă “de ajuns că 
Sfințirea lui de către Papa nu însemna numai a face 
un rege al Francilor, ci a pregăti noua Împărăţie în 

„numele lui Hristos. Pentru moment . Pipin cel sfinţit 

- astfel îşi zice- numai: rege al Francilor, dar, mai târziu, 

cucerind, cu prestigiul Papei, Italia-de- Nord împotriva 

Lobgobarzilor şi devenind astfel şi regele L.ongobar- 

zilor, lucrul început cu Pipin se va desăvârși cu Carol- 

cel-Mare. Daci de” la început este făcută legătura între 

Papă şi regele acesta nou, în vederea Imperiului care 

trebuie să fie, . - 

Carol 'viae la Roma, care era o ţintă de pelerinagiu 

permanentă ; ca protector, el merga acolo, la biserica Sf. 
„Petru, Odinioară, „Sfinţii se considerau mai vii decât oamenii



  

de pe pământ: Petru trăieşte şi decide aici, precum, în 
Franţa însiși, Merovingianul îngenunchiat, ca vasal umil, 
la mormîntul Sf Martin, ajunge miluitul aceluia care 
făcea din bolaavi, sănătoşi şi din învinşi, învingători. 
“Este un mosaic la Lateran, care înfăţişează scena aceasta: 
de o parte Phpa, de partea cealaltă, Carol; la mijloc, 
Mântuitorul. Şi Hristos, în Biserica Sa, întinde steagul 
împărătesc lui Carol. Dar trebuie şi mulțimea de afară; 
ca şi la Constantinopol, nu. poate fi cineva Împărat, 
;dacă „poporul“ nu strigă: „» Trăiască Împăratul nostru, 
totdeauna august“, semper au gus tus. Austrigat, 
Şi, din clipa aceia, prin ce dăduse Papa pe lâugă ce 

„ aducea Carol, și.prin aclamaţia lumii de afară, exista un 
Împărat Nu al Francilor. ci al oricui: 
Împărat în numele Bisericii, ca să con- 
vertească pe păgâni, să îndrepte pe 
schismatici.și a cărui stăpânire, de un caracter 
cu totul particular, se poate întinde până la capătul 
Europei. | i 

Astfel, Carol-cel-Mare a fost, de fapt, şi un „Domn“ 
al nostru, ca unul care s'a luptat cu Avarii, a căror “autoritate se întindea până Ia linia Dunării-de- jos.. Fiind el domnu al tuturor, moneda luiare crucea, Represintant 

“al :Biszricii, binecuvântat de Papă, el are singur pe lume dreptul de a stăpâni orişiunde. Si 
Dar ce înseamnă acest Imperiu? El înse amnă întregirea, învierea si ntesei de odi- 

nioară, cu adaosul a tot ce a mai putut aduce lumea cea nouă 
Ca rege al- Francilor, Carol este tot ce a fost înainte, Imperiul este, peste aceasta, o'misi.. une,unmijloc de a stabili pacea pe pământ şi de pregătire a sufletelor spre lumea.de dtipă moarte, Nicăirinu este o. poruncă imperială alui Carcl-cel-Mare, bun._ gospo- dar acasă la el şi căpetenie armată a „credincioşilor“ 

Săi; nicăiri nu este sila lui Carol, nicăiri cea mai slabă ideie de dominație națională din partea Francilor săi. El se îmbracă și roman și german, dar-dă toate 
actele lui în limba latină, și se leagă de toată tradiția 
trecutu'ui şi astfel, ca și înaintaşii merovigieni.
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În zidar se încearcă astăzi a se sprijini anumite 
forme imperialiste pe amintirea lui Carol-cel-Mare. Ca- 

„tol-cel-Mare, din mormântul său de la Aachen pe Rin, 
deneagă oricui dreptul de a se îndrepta către dânsul. 
Împărat în numele lui Dumnezeu pentru aşezarea păcii 
universale, el răspinge orice stăpânire imperială în. 
numele puterii şi pe temeiul războiului invingător.
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 Colaborările medievale 

  

S'au stabilit anumite elemente de viață împreună, 
„de colaborare între popoare, care sânt aşa de strâns 
legate între dânsele, încât nimic nu le poate desface, 
” Nenorocirea- cea mare din timpurile noastre este că 
orice formaţiune nu este durabilă: ajunge să ss creeze 
un fel de a trăi laolaltă, şi se întâmplă apoi, prin ambi- 
ţia unui om sau pornirea .de întindere, de cucerire, 
prin grija de spaţiu vital a uni popor, ca tot ce 
fusese stabilit, de multe ori. cu cea mai mare grijă, 
înaiute, să se destrame dintr'tin moment într'altul, 

Se putuse crede că aşa ceva va dura, şi iată că, 
de-olată, tot ceia ce se. întemeiase, măcar pentru foarte 
multă vreme, se dărâmă. - a Ie 
La cine se poate adresa cineva, când se crede nedrep- 

„_tățit de cine ştie ce violență? Unde este autoritatea? 
Fa nu există. Dar avantagiul evului mediu, pe care 
eu îl socot cam de la anul 500 înainte, este că atunci 
era o-autoritate universală, şi oricine avea înaintea cui 
să-şi pledeze procesul. Pe când, acuma, acela înaintea : 
„căruia să se presinte cineva încrezător în dreptate, cu 
piesele procesului său nu există. Într'un moment Sfântul 
Scaun a avut o atitudine foarte frumoasă, și -toată 
lumea a aprobat cuvintele, aşa de curagioase, ale 
şefului Bisericii catolice, Se putea. pune oarecare spe- 
ranță în atitudinea aceasta, care se părea că nu va fi. 
părăsită. Cu toate că Papa se găseşte încunjurat de 
posesiunile regatului italian, ceia ce totuşi exercită o 
influență asupra libertăţii de gândire și de acțiune a lui, 
el luase o atitudine mai presus de conflictele interna- 
ționale, de interesele învierzunate, care se ciocniau -



aşa de nemilos şi de neiertăter între dânsele, Dar de 
la o bucată de vreme atitudirca Papei s'a schimbat: 
nu se mai aude nimic de la Vatican, afară deo singură - 
declaraţie, în ultimele zile, că, numai atunci când va fi 
să se-hotărască noua situaţie a lumii, Sfântul Scaun 
ar dori să aibă un cuvânt, fiindcă este voiba şi.de 
lucruri morale în momentul de față. Nu toată lumea: 
este catolică, dar şeful Bisericii romane a fost respectat 
chiar de aceia cari nu sânt creştini de această nuânţă, 

„ba chiar de aceia cari nu sânt creştini. Și, astăzi, el: 
nu mai are nimic. de spus. . 

La cine altul să se adreseze lumea? S'a crezut că Italia 
însăşi nu va întra în luptă, Şi ei i se va propune arbi- 
tragiul. Dar.Italia a întrat şi ea în luptă ; nu numai că 
interesele ei sânt în joc pentru felul cum se desfăşoară 
războiul, dar este frământată şi ea de pasiuni, ca orice 
beligerant, şi nu mai are autoritatea pe care o avea 

înainte. 
De la Washington s'au spus. cuvinte foarte frumoase, 
care au mângâiat omenirea, şi în care se vorbia de 1 
bertatea „popoarelor, de libertatea societăţilor, de toată 
tradiţia în. care am tost crescuţi noi: chiar cei mai 
tineri încă aţi fost crescuți în tradiția de libertate şi, 
prin urmare, orişicât: vi s'ar predica alt crez, îl accep- 
taţi sau vă faceţi că-l acceptați, dar,: în. fond, sufletul 
vă este tot ce era înainte. Dar vedeți că. acolo, în 
America, este o alegere presidenţială, Şi ea cere d- lui 
Roosevelt, care era în fruntea acelei. mișcări, anumite 

menajamente, întru cât, altfel, riscă să nu fie ales a 

treia oară. Deci el face anumite declaraţii într'alt sens, 

pentru ca, pe urmă, să spună . că e tot cel vechiu, și, 

dacă aceste cuvinte provoacă nemulţămiri interne, atunci 

din nou .o declaraţie de oportunitate, -ca să nu se 

piardă voturile. Şi, pe lângă aceasta, d. Roosevelt, care 

„este ales numai în calitate de candidat al partidului 

său, trebuie să treacă prin alegerea însăși, şi, numâi dacă . 

va ieşi de acolo, va-fi' Preşedinte al Statelor Unite, 

în Martie următor, iar, pănă. atunci, :se mai pot omori 

„câteva milioane de oameni. Nici “aici o autoritate la 

care să se: adreseze obişnuit naţiunile. 

„Dar se va zice: opinia publică... Zădărnicia opiniei
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publice s'a invederat în timpurile acestea din urmă: 
Ce schimbări la faţă nu s'au produs la oamenii Cari 
sânt conducătorii chemaţi ai opiniei publice? Într'o zi 
sânt de o părere, într'altă zi de o alta. Franţa, demo- 
crată şi parlamentară, pe basa tradiţiilor de la 1789, 

“pe care nu „voiă să le părăsească, şi-a făcut un regim 
totalitar şi are acum neplăcerea să audă și de la Berlin. 
şi de la Roma. răspunsul, de care vorbiam și altă 
dată: „Bine,. aceasta vă priveşte pe dv., Francesii, dar 
ciocârtirea - hotarelor va continua, de şi aţi săvârșit 
actul care pe noi nu ne satisface, căci nici nu putem 
crede în sinceritatea lui“. 

Nu se găseşte o mare Putere, care să fie-imparţială 
şi care, într'un anumit ceas să plece cumpăna. Nimeni 
nu se găseşte să aibă acest rol: nicio persoană, nicio 
instituţie, niciun Stat, | | 

Doar n'o să recurgem la Tribunalul de la: Haga sau 
la Societatea Naţiunilor de-la Geneva, care au: terminat 
în cel mai desăvârşit ridicul; toate încercările de a 
crea un fel de Curte internațională pentru a împ'edeca 
toate conflictele, sau a le judeca, n'au “reuşit, Şi, cum 
cei de la Geneva spuneau: „intervenim numai când este 
un războiu“, de patru ani Iaponesii au omorît 1.600.000 
de Chinesi şi totuşi stăruie în declaraţia că nu sânt în. 
războiu cu dânșii. | a a 

i 

Am spus că în evul mediu era cu totul altfel, căci exista' 
ceva mai presuş de deosebirea între State, de deose- 
birea între națiuni. De altfel, Stat și naţiune .atunci 
însemnau așa de puţin. Doar în secolul al X-lea, 
într'o cronică în limba latină a lui Richerius, Richier, 
se înseamnă deosebirea din punct de vedere naţional: 
între cei de pe malul drept al Rinului şi cei de pe 
malul stâng. Apoi, tăcere. | o 

Când e vorba să se găsească iarăşi aşă ceva, trebuie 
să se caute foarte târziu, Astfel, se invocă faptul că, 
în timpul cruciatelor, de oare ce în armatele Crucii, 
care mergeau să libereze locurile unde suferise Mântu- 
itorul, locuri care întraseră întăiu în mâna Arabilor şi 
apoi în a Turcilor, cari stăpâniau acolo, se aflau oameni 
din mai-multe națiuni, ele au înţeles ce le deosebeşte;
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inainte Francesui trăia în Franţa, Germanul în Gerş 0) 
mania, Italianul în Italia ; fiecare nu-şi dădea sami 
că mai este şi altă nație, care vorbește altă limbă, 
care-şi are alte tradiții şi în care se formeeză altă 
conștiință, dar, acum, s'au găsit -unii lângă alţii și nu 
Sau înțeles totdeauna: s'au certat une ori, nu numai 

pentru stăpânire, ci şi pentru onoarea steagului, și din 
această colaborare a ieșit deosebirea între naţiuni. Ori, 
peste încă un veac, când regele Franciei Ludovic'al 
IX-lea, Sfântul Ludovic, a făcut prima - cruciată în 

Aşia, — a doua în Egipt, unde a şi murit —, bio- 
graful lui pios, Joinville, care a alcătuit din lupta lui 

Ludovic o. viață de sfânt, vorbeşte de „dulcea Franţă“. 
Atâta mărturie, la .0 aşa de mare distanţă, pentru 

manifestarea unui sentiment național care se poate 

asămăna cu sentimentul nostru. 
Acum în urmă, a apărut în Revue Historique un 

articol despre vechimea cuvântului „patria“ în latină, 

în franțuzeşte „patrie“, şi--se vede că, foarte multă 

vreme, ele n'au nimic național şi nu înseamnă altceva 

decât „ţară“, „pays“, în sensul material! al cuvântului, 

cum se vede şi din procesul Ioanei d'Arc, desrobitca- 

rea Franciei, nu de supt stăpânirea englesă, ci de supt 

invasia trupelor englese. Sa DR 

Iată, prin urmare, că națiunile nu erau deosebite așa 

cum sânt azi: în Războiul de o sută de ani nu e vorba de 

Francesi' şi de Englesi, ci de'lupta pentru Coroana Nu 

Franciei între doi coborâtori ai lui Filip-cel-Frumos, 

erau între cele două neamuri interese opuse, sentimente, 

de ură. Dar peste naţiuni, atâtea câte erau, câte putem 

să le admitem că ființau, se întindea o concepție mult 

mai înaltă şi o formă care le cuprindea pe toate. ŞI, 

natural, rioțiunea mai înaltă îngăduia fiecăruia să se 

manifeste liber, iar, în ce priveşte formele de stăpânire, 

erau tribunale la care putea să recurgă cineva, invo- 

când înseși principiile pe basa cărora fuseseră stabilite 

aceste autorități supreme ale evului mediu. - 

| Întăiu, în tot acest ev mediu, pe care-l putem duce 

„pănă pe la 1300, când încep principiile de drept roman, 

„al căror rol, în ce priveşte colaborarea, se va arăta la 
” 7 . _ - . 4*
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sfârşitul acestei lecţii, oamenii din Apus şi 
cei din Răsărit se simt legaţi între 
dânşii în numele lui Hristos. 

Ca s? începem cu ceia ce se numeşte Împărăţia de 
Răsărit, sau, mai bine: Împărăţia din Răsărit, căreia 
i se zice: bizantină, dar aceasta n'are nicio importanţă, 
căci e o singură Împărăţie romană pănă la 
sfârşit, în Impărăţia aceasta, ortodoxia este legătura 
cea mare: cine este ortodox face parte din aceiaşi lume. 
“A fi ortodox, aceasta înseamnă a fi supt scutul 

Imperiului. Căci Imperiul Roman de Orient cuprinde 
trei elemente, care arată şi ele necesitatea colaborării 
umane pentru sintese: Imperiul este roman. Poate să 
vorbească grecezte, n'are a face; dacă Bulgarii ar îi 
cucerit Conştantinopolul, ar fi: putut vorbi şi scrie” 
slavoneşte, pentru că părăsiseră limba lor turaniană și 
se slavisaseră, cum s'ar fi grecisat la Constatinopol, dar 
Imperiul era tot acela; dacă un grup de Turci ar fi 
cucerit Constantinopolul, — şi- nu puteau să rămână 
acolo, dacă nu se făceau creştini, — s'ar fi vorbit între 

altele limba .lor asiatică,. dar Imperiul rămânea tot 
Imperiul Roman: cuvântul de „Roma“ a trecut și la 
Arabi şi la Turci, ca „Rum“, pentru Asia Mică, iar 
Peninsula Balcanică este Rumelia, — tot „Rum“ pentru 
„Roma“, plus „ijli“ „provincie“, „domeniu“. 

In ce priveşte cultura, e cultura elenică prefăcută, 
fără zeii de odinioară, fără credinţile definitiv „părăsite, 
dar totuşi în legătură cu toată strălucita tradiţie inte- 
lectuală şi literară a antichităţii. Imperiul este, însă, în 
același timp şi Monashie orientală: Constantin-cel-Mare 
a întrat din nou, şi încă mai adânc, în concepția. 
aceasta a Monarhiei orientale, care pleacă tocmai din 

- fund, din' Egipt şi Haldeia. Aceste trei elemente au 
făcut Imperiul cel nou, formă de colaborare între idei, 
cu elementele umane care depind de ele. dă 

- Supt Imperiul ecesta poate trăi orişicine orişicum, 
Azi, supt protectorat sau supt ocupaţie nuse poate trăi 

ca în trecut, dar în Imperiul bizantin, care era pentru 
toată lumea, fiecare făcea tot ce făcuse, Atât că trebuia 
să se răspundă Imperiului anumite .plăţi în bani, sau, 
dacă nu erau bani, în produse, să se dea un anume
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concurs militar, care nu era. prea important, fiindcă 
Imperiul avea ârmata sa permanentă şi nu se adresa 
la cetățeni, - | tă | 

Oraşele aveau privilegii şi se bucurau de oarecare 
autonomie, ba încă ' autonomia aceasta, une ori, era 
extraordinar de întinsă. Dau un cas,- ca să se vadă 
deosebirea între traiul de acum, când se vorbește de 
libertate, şi libertatea de odinioară, în locul căreia ve. 
dem prea: uşor o tiranie. Pe vremea Împăratului Mau- _ 
riciu, care este unul dintre urmaşii lui Iustinian, s'au 
făcut o expediţie pe malul drept al Dunării. Acolo erau 
o mulțime de orașe, care duceau încă viața romană 
de odinioară: la Siştov-Novae, la cetatea Sfântului Ale- 
xandru şi aşa mai departe, unde toată viaţa romană 
se păstrase. Când a venit armata şi a vrut-să între 
înăuntru, răspunsul, pe care îl ştim de la un oras, dar 
de sigur el s'a dat de toate. oraşele pe această linie, a 
fost refusul. Căci oraşele acestea puteau să se apere 
siugure. În alt rând, prin secolul al IV-lea, în Mesopotamia 
era vorha ca o cetate să fie cedată Perşilor; locuitorii 
au protestat: „dacă aveţi cu ce să ne apăraţi, vă mul: 
țămim ; dacă nu, lăsaţi-ne să ne apărăm uoi singuri“, 
Revenind la casui de supt Mauriciu, refusul acela a 

fost absolut: „Nu vă dăm voie să întraţi în oraș“. „Dar 
aceasta înseamnă răscoală împotriva Împăratului“. „Nu, 
noi aclamăm pe împăratul Mauriciu: Mulţi ani. Impă- 
ratului Mauriciu! Strigăm așâ de tare, de să auziţi şi 
voi din lagăre. Vă trebuiesc provisii, vă dăm ; dar în 
oraş nu întrați!* „Dar dâcă dacă totuşi vom voi să în-.. 
trăm?“ Ştiţi care a fost răspunsul? “În casul. acesta, 
sunăm clopotele, şi atunci se adună toată lumea; ne 
batem.“ | | 

Aceasta era situaţia în Imperiul bizantin. 
“Dar erâu și regiuni de țărani. Țăranii aceştia trăia 

ca în vremea veche, fără nicio deosebire. Ei se bucu- - 
rau de anume privilegii, de care nu s'au. gândit să se 
atingă Împărații bizantini. Erau Români în Peninsula 
Balcanică, şi Românii aceștia și-au păstrat astfel situ- 
ația deosebită până la sfârşitul evului mediu, și chiar 
mai departe. supt Turci. a i 

Răscoala Românilor din “Tesalia, pentru că nu erau
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ciobani ia Balcani: cari să se răscoale, dar ciobani în 

Tesalia erau pe la. 1200, e datorită faptului că, într'un 

moment Împăratul. bizantin, care avea nevoie de sub. 

sidii pentru căsătoria sa, pe care voia s'o facă deosebit 

de strălucită, a cerut de la șefi, celnicii, să: se dea sume 
care.nu erau legate de obiceiu. Dar oamenii erau -așa 
de legaţi d= obiceiu, încât, dacă li s'ar fi dat să aleagă 
între o sarcină mai grea, care era după tradiţie, şi alta 
mai uşoară, care sănu fie după tradiţie, ar fi răspuns 
că: preferă orice ieşirii din datină, care dacă e ata- 
cată azi, fie şi ca să se dea o situaţie mai bună, poate 
fi atacată mâni, pentru o situație mai rea, Un func- 

ționar bizantin a pălmuit pe unul dintre aceşti cel- 
nici, şi la oamenii .aceştia, cari trăiau în libertate, o 
astfel de ofensă nu se putea ierta.. 

S'au supărat toți pentru această palină, și de aicia 
ieşit răscoala lui Petru, Asan şi Ioniţă. De la un timp, 
ei au rupt-o cu Bizanțul. Şi, iarăşi, se spune, în con- 
cepția. națională, care este cu. totul greşită în această 
privință, că s'au ridicat Românii împotriva Grecilor. 
Nu, erau ortodocși şi unii şi alții, şi un ortodox nu se 
putea ridica împotriva altui ortodox, fiindcă. erau fiii 
aceleiaşi Biserici. Când s'au simțit mai tari, ei au de- 
venit Împeriali,darca servitori ai Imperiului, 
în locul Grecilor, 'cari s'au arătat incapabili. Şi dacă ar 

„E ajuns Ioniţă să fie Împărat la Constantinopol, el ar 
fi guvernat de acolo, vorbind bulgăreşte sau românește 
cum credea el, dar Imperiul ar fi rămas în formele sale. 
> Iată ce înseamuă Imperiul: este o naţiune, :'rămâne; 
este o autonomie, se respectă ; este o viață țărănească, 
îşi păstrează libertaiea. Avem astfel o formă ideală de 

„colaborare omenească: fiecare: poate aduce pârtea sa, 
fără pagube, fără jigairi, fără niciun fel de ideal -se- 
parat, care nu exista: până atunci. - | 

În ce priveşte: pe cei din afară, cari nu erau creştini 
ortodocși, Apuseanul era: privit de ortodoxie ca un - 
disident religios, jar, politic, ca un rebel şi usurpator. 
Imperiul din Răsărit n'a recunoscut -niciodată Impe. : 
riul cel nou din : Apus. Carol-cel-Mare a fost pentru. 
Bizantini un  ,antart“, un răsculat. Nu putea să fie .
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şi de acolo stăpânia,.teoretic, toată lumea. ă 

_E foarte interesant de văzut cum tratau Bizantinii 

pe solii din Apus: odată a fost la Constantinopol un 

episcop de Cremona, Liutprand, trimes în numele lui Otto. 

I-iu și Otto al II-iza, Împărați, cari nu voiau nimic mai 

mult decât. să fie recunoscuţi de Bizanţ Otto al II-lea 

credea că a. şi-găsit mijlocul, ca unul care luase. în că- 

sătozie, nu o fată de împărat bizantin, ci numai o rudă: 

Teofan, care şi-a crescut fiul bizantin, după tot 

ceremonialul Orientului. | e 

' Dar Liutprand. a fost destul de rău tratat la Con- 

stantinopol. „De ce aţi ocupat Italia?“ — „Noi sântem - 

Romani“, spune represintantul celor doi Ottoni. — „Nu, 

d-voastră sânteţi Longobarzi“, — fiindcă Longobarzii ocu= 

paseră Nordul Italiei, „Nw, sânteţi Langibardi, ţara” 

d-voastră este L,angibardia ; să ni.dați înapoi, Italia 

noastră, adecă. mai ales Italia-de-Sud şi Sicilia“. Un 

fel de -revisionism bizantin, care cerea să se 

treacă peste usurpări trecătoare: O e 

Rău hrănit, rău așezat într'o .biată locuință care nu . 

putea să-l satisfacă, Liutprand, la masă, s'a trezit pus 

după represintantul "Țarului Bulgarilor. Se 

“Bulgarii se așezaseră în Peninsula Balcanică şi prăda- 

seră grozav pe vreimea lui Crum, der Imperiul: bizantin 

li-a oferit o federaţie, dându-li cutare'teritoriu, pentru a 

păzi graniţa. Une ori Bulgarii nu se țineau de cuvânt; 

Bizantinii protestau, şi se iscau certuri şi lupte. Dar 

Bulgarii au găsit. mijlocul de a întra în colaboraţia 

legitimă”, cu Imperiul: s'au botezat. Atâta ajungea, 

botezul, pentru ca tot-ce a fost în urmă să dispară... 

În sinul. ortodoxiei “popoarele stăteau pe acelaşi nivel, 

oricare ar fi,fost originea. lor, peste trecutul acela de 

“lupte, de vărsări de sânge, de masacre. Unul din stă: 

pânitorii aceștia . bulgari, “cari înainte erau. intitulați : 

„chirios“ de cei de la Constantinopol, Simion, crescut 

aici şi .ros de ambiţii înalte, a pornit războiu cu Bizan- 

țul. pe la -970. FI a asediat Constantinopolul. Pentru 

- ce? :Se zice: pentru ca. națiunea bulgărească să se aşeze 

acolo și să înlocuiască națiunea grecească. Nici vorbă 

nu poate fi de așa ceva. Simion vrea, să între în Con: 

decât o singură ordine: Împăratul era la Constantinopole;
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stantinopol, dar ca să fie Împărat întocmai așa 
cum erau Împăraţiidin.vremea aceia: 
într'o formă oarecare, să fie socotit ca Împărat legitim, 
Şi ar fi fost „Împărat al Romanilor“, adăugindu-se şi 
Bulgarii pe alături, ca o satisfacție. pentru oastea care 
ar fi câştigat biruinţa. Nu putea să fie în Constanti- 
nopol altceva decât „Împărat al Romanilor“, ba s ileus 
ton Romaion. Ba țăranul grec, dacă-l întreabă 
cineva astăzi ce este, şi n'a mers la vre-o şcoală, răspunde 
că e Romaios. nu Elin. „Elin“ însemna în evul 
mediu: păgân, legătura cu legea elenică. Şi, dacă-1 întrebi 
care este limba pe care o vorbeşte, spune: romaică, 
„româneşte“, cum am zice noi. a _ 

Constantinopolul a resistat. Cum Simion n'a putut 
întra înăuntru, a recurs la o viclenie, Patriarhul lui 
i-a făcut slujba ca pentru Împărat, dar în afară de. 
ziduri, şi el s'a întors măcar cu satisfacția că era sfin- 
țit, Constantinopolul rămânând tot. supt . stăpânirea 
vechiului Împărat bizantin, cu toate rosturile pe care 

„le avuse până atunci, | Si 
Mai târziu s'a căutat 0 legătură între Bulgari şi Bi- 

zanț, care avea o mulțime de mijloace pentru a câş- 
tiga pe oameni. S'a găsit aceasta: la Constantinopol 
era Împăratul, dar une ori Împăratul nu putea guverna. 
şi, atunci, cineva, un general capabil, se aşeza lângă 
Împărat, fără a-l detrona, El putea să fie numai Cesar, 
fiindcă s'a introdus şi demnitatea - de Cesar, pe lângă 
cea de basileus, imperator : dar, în unele casuri, tuto-. 
rul se intitula „basileopator“, „tatăl Împăratului“. Așa, 
de exemplu, Constantin Porfirogenetul a fost, cât era 
copil şi-tânăr, în' felul acesta dominat de cineva care-şi 
atribuia asupra lui autoritatea paternă. Şi, atunci, 
cutare Împărat bulgăresc, care-și zice “Țar, după Cesar 
de odinioară, nu după basileus, a fost acceptat 
teoretic de Împăratul din Bizanţ, așa -încât Impăratul 
din Bizanţ era tatăl Țarului, care stătea la Târnova, 
iar acesta era fiul. Ca să fie mai legat, se întrebuinţase - 
același sistem ca şi la căsătoria principesei Teofand cu 
Otto din Apus, adecă i se dăduse o princesă de soţie, 
Din momentul ace!a. el făcea parte din legitimitatea 
bizantină, .



6ă. 

Astfel, când -venise Liutprand, căruia i se scoteau 
ochii că este „Langibard“, nu „Roman“, el avea înaintea 
lui pe represintantul Țarului bulgăresc. S'a indignat, 
iasă i s'a: răspuns că înainte trebuie să treacă solul 
soțului princesei Maria, care este fiul sufletesc al Îm.- 
păratului. | 

„Dar veţi zice: când a ieşit Islamul, când a fost 
lupta lungă între Turci şi Bizantini, aceasta . însemna 
războiu, în sensul războiului de acum? -Dar religia 
aceasta a Islamului nu este ruptă cu totul din creşti- 
nism: Islamul are şi lucruri naive; articole din Coran 
pleacă și de la Vechiul şi de la Noul Testament; Isus 
este prooroc, și Maica Domnului e venerată. Coranul, - 
care este cartea nouă, se aşează alături de Biblie, cartea 
veche. Islamul este oarecum continuatorul religiei creş- 

tine. Mohammed nu e-cel d'intâiu prooroc, ci cel mai 

nou dintre prooroci. Dar, de altminteri, pe lângă 
Arabii din- Arabia, Sirievii din Siria, locuitorii din Asia 
Mică au rămas. Dacă au venit Arabii în Siria, ei au 

primit toată cultura. siriană ; dacă au venit în Asia 

Mică, au primit o mare parte. din cultura grecească. 

Islamul e astfel o siutesă. Luptătorii cari căutau să 

iea Constantinopolul de la Bizantini pe corăbiile lor, 

aceştia nu erau Arabi. Cum se poate închipui că ne-: 

potul de fiu al unui conducător de cămile, al unui! 

mâncător de lăcuste sau de smochine să fi devenit.un 

marinar?  Supt forma această mahometană,: nu este 

decât tot Sirianul şi tot lucuitorul din Asia Mică, 

numai cât jucând în istorie altrol. 

Se vorbeşte de ura grozavă între cele două religii ; 

aceasta ma existat; ele puteau să steie alături foarte - 

bine. Creştinii şi musulmanii puteau trăi. în bune 

legături: în timpul cruciatelor, baroni şi seniori -aveau 

legături de respect. reciproc și de încredere, în care se 

amestecă une ori duioşia; de atâtea ori au fost prinți 

musulmani foarte bine primiţi la Constantinopole; la 

' sfârşitul Imperiului bizantiv, Împăratul Ioan Cantacu-: 

zino, Împăratul Ioan Paleologul sau Împăratul din Tra- 

„ pezunt își măritau fetele cu prinți. musulmani, şi prin- 

cipesa măritată într'o . familie musulmană rămânea 

creştină ca și înainte, Este un cas caracteristic în
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secolul al XV-lea: era la Constantinopol o femeie cu foarte mare influență, văduva cuceritorului Mohammed al II-lea, care luase cetatea împărătească: o Sârboaică, ce iscălia - în slavoneşte, intitulându-se, — nici vorbă. de Sultan, — „Împărăteasă“ şi „văduvă de Împărată, Soţia lui Murad al II-lea era foarte respectată de fiul şi urmașul lui Murad, Mohammed. Creştină bună, ea făcea donaţii la mănăstiri, a: e __ Acei cari predică astăzi ura -şi pretind că ura, îmbră-. cată în sacrul războiu, e forma obişnuită de. legături între State, nații şi religii primesc desminţirea cea mai formală din partea posibilităţii, dovedite, de a sta îm= | preună'a oamenilor aparținând -la religiile cele mai deosebite, | . e | De sigur că dorința Bizantinilor era să dispară Is- lamul şi să redevie ce fuseseră _mai înainte: cei dir „Siria şi “din . Asia Mică, cari trecuseră la Islam, dar, cu „toate acestea, erau destul de . iargi ca să admită că poate să fie şi altă lege “alături, şi cu legea aceasta trebuiau să caute anumite legături de.pace, care au fost foarte multă vreme statornice. a Dar a fost un moment când, la Bizanţ, începând cu secolul at VIII-lea şi mergând până departe în al 1X-lea, s'a produs o mișcare împotriva icoanelor, Icoanele au " fost sfărâmate pretutindeni, vechea: artă a fost înlocuită cu una de: origine clasică, de caracter naturalist. şi profan. Călugării au fost persecutați, fiind 'siliți să se însoare cu. călugărițe, şi reformatorii şi-au bătut joc de dânşii în toate felurile, Aceasta * se chiamă  icono- clasm, „sfărâmarea icoanelor“, a " Iconoclasmul pleacă de la mai multe “motive, dar- mai cu samă de la unul economie Şi social. Biserica | avea posesiuni foarte întinse, cu mulţi oameni atârnând | de dânsa, şi Împăratul s'a simțit scăzut şi îngustat. Dar prestigiul Bisericii se răzima pe icoanele făcătoare de minuni ; ele, dar şi celelalte icoane, au trecut în opera 2 distrugere. E ceva analog cu secularisarea, pe Vremea lui Cuza-Vodă, a averii de pămâut a călugărilor de la Locurile Sfinte. De Dar mai e un motiv. De la o vreme, ortodoxia aceasta, plină de sfinţi şi de icoane, a văzut că Islamul dă altă 
-
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vigoare popoarelor, că acel. care crede în Islam este 
mai dârz decât cel legat de ortodozie; “şi, atunci, Bi- 
zantinii şi-au zis: „să.imităm Islamul“, adecă. „să în- 
lăturăm icoanele, să nu ne mai-închinăm atâta la sfinţi, 
revenind către un 'monoteism tot așa de simplu cum 
fusese creștinismul la început“. A fost deci o întreagă 
perioadă când ortodoxia s'a islamisat întru. 
câtva, în credința că prin aceasta capătă puteri mai 
mari decât înainte.  -  -. 

În Apus, acuma,-s'a văzut rolul lui Carol-cel-Mare, 
pe care l-au păstrat toţi urmașii lui. Imperiul nu este 
german, nici roman ;-este roman ca titlu, german ca 

sprijin, dar Imperiul este universal şi etern. Impe- 

riulacesta n'areşinu poateavea,duşma ni“, 

" Francii, ca popor, pot să aibă dușmani: pe Burguuzi, 

pe Visigoţi, dar Imperiul nu poate să facă asemenea 

deosebiri, El poate să combată numai, momentan, pe . 

acela care nu este creștin, Datotia lui este ca, de voie 

bună sau cu sila, să aducă pe toată lumea la crești- 

nism şi anume la creştinismul pe care-l presida Papa, 

De aceia, războaiele lui Carol-cel:Mare, din care se face 

o epocă de. naționalism german, pe când el a luptat . 

contra Germaânilor-celor maipuii, Saxonii, omorînd mii 

diutre dânșii, până când. șeful lor a consimțit să se 

lase botezat supt sabia iavingătorului, cum a luptat 

şi contra Avarilor, înaintaşii Ungurilor în Panonia, 

„Cu ură, veţi zice? Da, cu ură, până în momentul când 

fie şi un Avar întiridea mâna şi cerea apa „botezului ; 

din momentul când a cerut apa botezului, nu mai. 

există niciun fel de deosebire, Toate naţiunile, prin 

botez, pot să colaboreze, căci sânt „fiii lui Dumnezeu: . 

de-asupra tuturor, acoperind pe cei cari s'au convertit, 

dar cu putinţa de a întinde. bolta aceasta şi de-asupra 

celorlalți, este „Biserica lui Hristos“. Toţi formează 

această ecclesia Christi, și nu poate avea dreptul 

la viaţă. şi participare la anume formă de civilisaţie 

decât cine face parte din „Biserica lui Hristos". . 

Dar „Biserica lui Hristos“ aleargă ca să prindă pe 

ceilalţi. Până şi târziu, după îricheierea evului mediu, 

în secolul al XV-lea, după ce un prinț portughes, 

” i 5



care. făcea peleriuagiul -la: Ierusalim, luase parte Îa:- 
luptele Împăratului-irege Sigismund şi ale lui Dan al 
II-lea, pe la: Cânpulungul 'munteau, contra Turcilor, 
“descoperirile portughese, ale lui Bartolomeu Diaz, ale: 
lui Vasco da Gama, toate cuceririle acestea făcute supt 
ozrotirea prințului dom Enrique, care, privia din tur- 
nul său marea fără de capăt, nu sânt făcute pentru 
motive economice sau naţionale, Ci „oamenii aceştia 
îşi ziceau că sânt atâtea milioane de păgâni, şi nu 
puteau să steie liniștiți "când știau că atâţia nu cunosc 
adevărul. Prin urmare „înfruntau -primejdiile. mărilor, 
cu legendele grozave: că de la o-bucată de vreme merge 
corabia în sus. şi apoi în jos, sau că sânt nişte monştri 
teribili, cari mănâucă pe toți cei ce sânt în corabie; dar ştiu că la capăt pot fi acele milioane de! oameni care;. botezându-se, pot merge şi ei în Raiu. i „Dar Biserica aceasta are în frunte pe Papa; care-e -drept.că; un timp, a mers şi el călare ca ostașii și a dus. un alt fel de viaţă, așa încât a trebuit: să se refor- meze viața Romei în: ce priveşte morala; Dar Papa .tre buie să stea acolo la Roma și puterea lui vine de pe solul „acesta sacru unde se găsește şi unde a făcut-el un Împărat pentru că trebuie să fie cineva care să meargă după necredincioşi cu sabia într'o mână şi cu căldă= _ru;a botezului în alta. Împăratul este prin' urmare şi el o necesitate ; el e una din cele două forme: în care se întrupează moștenirea Mântuitorului, prin misitinea. Sfântului Petru. . .. Da 
“A intervenit însă, de la o bucată de vreme, o duşmănie între Papă şi Împărat. Împăratul nu putea să râvnească. "a. fi Papă, dar Papa. încurajat de simpatia tuturor popoarelor, şi-a zis: de ce să păstreze lângă el şi,. ca putere, de-asupra lui pe acest vicariu al lui Hristos care este Împăratul, atunci când poate să joace însuşi rolul acesta? E vremea lui Inocenţiu al III-lea şi a lui Grigore. al IX-lea, și lupta lor va fi. dusă, cu Împă= ratul Henric” al IV.lea, cu Frederic al II-lea, din noua dinastie a Hohenstaufenilor, pănă se va -distruge acest - „cuib de năpârci“, Şi întradevăr Grigore nu s'a lăsat pănă atunci: un nepot al lui Frederic al II-lea a' fost decapitat. de noul stăpânitor al Italiei, pe care-l adu-
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sese Papa, Carol de Anjou; un fiu,  Manfred,-:a - trăit 

în chinuri. de închisoare ultimele clipe ale-vieţii sale.. 
Dar 'aceasta sânt lucruri trecătoare ; ceia. ce. rămâne 

e tot „Biserica lui Hristos“, represintată: de Papă și de 

Împărat : teoretic totdeauna, practic, fireşte, când: se 

înțelegeau'; dar niciun Împărat nu putea să. declare 

că renunță la supremaţia şi. perenitatea . Imperiului. Şi. 

toț ce se află, stă în Imperiul ocrotit de. dânsul, tot aşa! 

cum Hristos binecuvintează de-o potrivă -pe toți cei 

' cari trebuie să fie fraţi întru dânsul şi între. dânşii. - 

Acum, în' evul mediu existau şi regi. Regii. aceștia, 

la început, nu erau: decât doritori :de a fi. Împărați ; 

neputând să ajungă acolo, s'a. creat regalitatea aceasta. 

Dar nu era rege, cât de mândru, care să poată lua hotă- 

firea de.-a se despărți de. Biserică: Biserica îl exec-: 

munica,. şi el rămânea. isolat ; niciunul dintre regi.nu 

se gândia să tăgăduiască legitimitatea Împăratului. 

“Rege poate fi cine a fost ales de „credincioşii“. săi și, - 

după el, moştenitorii, potrivit cu exemplul-din Biblie, care ” 

e cartea supremă a. vremii: regele -poate să tie stăpân 

acasă la dânsul, dar Împăratul rămâne la apogeul său, 

Recursul suprem se făcea la. aceste: două autorităţi: 

 “Papa'şi Împăratul. Aşa fusese Ja 800 şi tot aşa era şila 1300. , 

- Şi trebuie să mai adaug însă un lucru: niciodată: 

evul mediu, în contra unei păreri în general pri- 

mite, nu s'a despărțit de cultura antică. 

Interpreţi găsiau mijlocul de a explica. în sens creştin 

și pe Virgiliu şi pe alţi. scriitori ai antichității 

adecă ei să. fi avut instinctul creştin, fără. cunoş- 

tinţa deplină a adevărului, ei întrau, astfel, prin tot 

felul de. combinaţii, în această comunitate “creştină, - 

mai veche decât predicarea lui Isus, care ar fi fost 

oarecum în pregătire prin societatea păgână, în ins- 

tinctul ei-de viitor, _. - | Ie 

Dar, pe pe de altă parte, evul mediu nu s'a smuls 

niciodată din dreptul :roman, şi chiar când s'a ţinut: 

numai de canoanele Bisericii, ele -nu sânt decât copia 

"1egilor romane. Dar erau anumite părți din. Europa 

apuseană. în care dreptul roman nici n'a muriț: 

“a: murit în Sicilia, n'a murit în Italia-du-Sud, 'stăpâ-
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„nite direct de Bizanţ. Nu erâu atunci Universitățile din 
vremurile noastre, ci şcoli înalte de teologie; care nu. . 
mai explicau credinţa. Şi Universităjile, de alminteri, 
au şi ele un rost de colaborare. Noi avem, în momentul de faţă, Universităţi naţic pale,- în care nu vine, de obi- 
ceiu, lume din altă țară, şi pentru că se predică o doc. trină pe care nu oricine o poate primi: nu vine. to- 
talitarul la Universitățile democratice, după cum nu vine democratul la Univeisitatea din Berlin, dar..la Paris, la Upsala, în Suedia _veniau oameni: de /toate:. naţiunile; şi erau colegii anvme în care se întâlniau membrii fiecării din ele. Ele se-înfrățiau în urmărirea aceluiaşi adevăr teologic, urmărind gândurile lui Platon - Şi ale lui Aristotel. N a 
Dar, afară de Universităţi, erau şcolile practice de drept roman, dreptul lui Iustinian. Şcoala de la Bo- „logna, din Italia, -a fost, multă vreme, centrul studiiloi privitoare la dreptul roman. Dar din dreptul roman ieşia părerea că un monarh este într'adevăr un: monarh, că el guvernează direct Şi, guvernând: direct, pe basă tră- diției Romei celei vechi, are dreptul de a răspândi în orice moment şi în orice. direcţie -edictele sale, .. - Societatea romană nu este însă una în care orice om atârnă de altă putere: numâi pentiu că a căpătat pământ, prin înaintaşii săi, de la acela. Nu mai e pira=" mida medievală, în vârt cu primul deţinător de pământ, urmând apoi alții și alţii, până la mulţimea care stă jos, toţi fiind legaţi prin credinţa personală, prin omagiu, prin actele acestea personale, care simbolisează mulţă-: mirea “pentru ' căpătarea pământului: A 

__ Iată cum învie ideia romană, care nici ea nu admite o împărţire fie şi în bucăţi care sânt. separate prin dușmănia continuă. Dar nu se „poate lua dintr'o . teorie bucata care convine” şi să se lase la o parte - cealaltă, care nu convine. Teoria se Primeşte întreagă, şi ea este "mai puternică decât cel ce o acceptă. Nu se putea lua deci din dreptul roman ceia ce servia. inte- resele regalității. Dreptul roman, ca putere supremă, a înviat întreg, pentru a înlocui, cu, poruncile lui, ceia ce până atunci era cuprins în poruncile Bise-
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ricii, ale „eclesiei“ lui Hristos. În” locul ei, ca legătură - 

intre neamuri, este legătura 'aceasta vie a dreptului: 

roman, peste națiuni, restabilind acea unitate umană, 

de care a se atinge cineva cu sabia înseamnă a face o 

crimă şi faţă de sine însuși.. | NE



Vl. | 
Reprivire asupra evului mediu. — Stabilirea. 
>. Monarhiilor teritoriale 

  

„Această necesitate de colaborare a „oamenilor a în- 
„ tâmpinat la începutul epocii moderne, prin urmare! în 
„secolul al XV-lea, o mare greutate în fapt. S'ar îi 
părut că: nu -poate fi resolvată .crisă: că de acum 
oamenii vor trăi împărţiţi în Statele acestea în care se for- 
mează, nu numai o conștiință naţională, dar o pasiune - 
puternică şi oarbă; monarhii au tot interesul să: stea - 
fiecare acasă la dânsul, afară de. casul când vreau să 
năvălească asupra teritoriului vecin şi să ia ce se poate 
lua, cam aşa cum se face și acum, “ca în casul reîntrării - 
Ungurilor în Maramurăș, unde mai sânt, afară de părti- 
cica românească, numai Ruteni şi Eviei, şi, tot aşa, în 
anumite părți din Slovacia, unde s'a trecut peste prin- 
cipiul naţional. Deci, în secolele XV, XVI şi XVII, regii 
Franciei, regii Spaniei nu se întrebau ce nație şi ce 
drept este dincolo de hotarele: lor: puteau să - prindă 
ceva, îl cotropiau. Dar se va vedea că lucrul acesta nu 
era așa de grav ca acum: era numai luarea î n 

„stăpânire a teritoriului, Se 
Dar, oricum, s'a simţit nevoia “unei soluții, Atât de mult 

este nevoie de colaborarea umană, incât, biruindu-se toate 
piedecile, s'a ajuns la reluarea legăturilor supt toate 
formele. 

Dar, înainte de a se arăta ce a stat în calea acestor 
egoişti şi lacomi, cerând totul de la supușii lor, fără 

"a finea în samă nimic, căci ordinul regelui: se execută, 
punga .regelui se umple, iar ce se. petrece cu nația 
îusăşi n'are niciun fel de inţeres, căci ei ca atare nu i



  

se recunoaşte -niciun ' drept, e . folositor. să he mai 

întoarcem puţin asupra evului mediu, pentru a semnala . 

acolo câteva elemente, puternice şi foarte. importante, . 

care arată şi ele cum odinioară oamenii se puteau înţelege. 

- Am. atins şi într'una din conferinţile anterioare faptul 

că, în evul mediu, în toate şcolile, până la Universită- 

țile de teologie, până la şcoala de drept din Bologna 

“şi la. cea de: medicină. din „Salerno, era numai limba. 

latină ; când se făcea "literatură, literatura se! făcea în 

limba latină, limba vulgară întrebuințându-se doar ici 

şi colo, mai ales de cei cari nu ştiau limba latină. 

limba latină su era însă un element mort, care.să 

împiedece viaţa, ci un. element .de trecut, care se. ține 

în curent. şi care pregătia formele definitive ale limbilor. 

_valgare: toate limbile vulgare au urmat normele limbii 

latine. : a i 

O asămănare se află şi la noi.. Evident, “la noi n'a - 

fost cultură latină, 'ci, de la un timp, o cunoştinţă. a- 

dâncită a culturii grecești.. Nu-şi.dă samă cineva de 

„ce folos a fost pentru noi cunoaşterea antichităţii gre- 

ceşti.. Când s'au tradus, în. secolul al XVIII-lea, nu 

“numai cărţile de. slujbă, care. erau în româneşte de , 

mult, ci cărțile de teologie, care însemnau 0 gândire 

grecească foarte supţire și. foarte înaltă, au trebuit. 

călugării noştri să se trudească pentru a găsi: în. româ. - 

neşte forme. de sintaxă corespunzătoare; pănă la peri- 

oadele cele largi care se întâlnesc- în literatura cea mai 

desvoltată ca formă, care este literatura grecească. Noi . 

întrebuințăm azi aceste forme. sintactice, pentru că am 

trecut. printr'o perioadă de pregătire grecească ; ȘI pănă, 

astăzi se cunosc la seriitorii noștri acei cari au trecut 

prin: cultura clasică, — ei scriu cu mai mult amploare, 

cu mai mult avânt —, de cei cari,,prin împrejurările 

vieţii, au fost. îndepărtați de-cultara antică. _ 

„Prin urmare, în evul mediu limba de cultură, de îilo- 

“sotie, de ştiinţă, — câtă ştiinţă era în evul mediu, —e 

! fimba latină. Ea sa întins pretutindeni: oameni din 

Islanda, din Polonia, din Scandinavia, din Sicilia puteau _ 

__“ vorbi astfel între dânșii. Acesta este însă un lucru enorni. 

Iv. timpurile noastre sânt unele limbi de:circulaţie;, cum . 

este limba francesă; limba englesă este foarte întinsă, 

?
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fiindcă e 'o limbă foarte simplă, pe care'o pot. vorbi 
şi negrii, corespunzând prin structura ei şi cu felul lor 
elementar de a gândi, dar toate acestea n'au a face cu 
însemnătatea medievală a limbii latine, care era capa- 
bilă să îmbrace ideile cele mai înalte, sentimentele cele 
mai nobile şi să provoace mişcările de conştiinţă cele 
mai delicate. “Țări întregi au păstrat pănă în epoca 
modernă limba latină, pentru înțelegerea generală, din - 
mai multe motive, dintre care unul este că în cutare 
țară existau. mai multe nățiuni şi, astfel, limba latină 
a fost limba ,de înţelegere comună. Așa în monarhia 
austriacă pănă la Iosif al .II-lea, care a căutat săo 
înlocuiască prin-l'mba germană, mai greu de înţeles. 

„Pe când limba latină se putea întrebuința pănă şi la 
ultimul nemeș ungur şi la cel mai modest administrator, 
limba germană n'a prins, şi deosebirile naționale în 
Imperiul habsburgic au fost determinate şi de faptul 
că oamenii nu se puteau înţelege uşor între dânşii, afară 
numai pentru Ardeal, unde limba noastră, se înţelegea 
de toți locuitorii ţării. Eu am apucat bătrâni canonici, . 
cari. vorbiau la Oradea în limba latină, de şi era o limbă, 
pe care ar fi condamnat-o orice profesor. de latineşte, 

“dar aceasta se potrivia cu limba pe care o vorbiau 
„Ungurii din biserica vecină, e 

Am spus că în această limbă latină din evul mediu 
este ceva particular. De fapt, fiecare naţiune a intro- 
dus într'însa ceva particular. Așa şi în scrisorile Dom- 
„nilor şi boierilor noştri, în -care e un fel de a gândi 
românesc. | 3 „-. 

Dar nu era numai atât, Societatea medievală avea 
în fruntea ei regi și feudali. Aceştia toți n'aveau un 

„sentiment naţional, cu atât aai puţin unsentiment de - 
rasă, cum se încearcă a se stabili acum,. | | 

Nici cel teritorial nu avea caracterul „Seografic“ de. 
astăzi. Orice membru al societăţii feudale putea să aibă 
pământ orișiunde. El era de fapt internaţional. Putea 
să fie în. același timp cetăţean al mai multor „State“, 
ceia ce astăzi ar fi socotit ca un lucru absurd. Iată 
un exemplu: când s'a făcut cruciata intâia, după ce 
unii s'au întors înapoi, iar alții s'au dovedit incapabili
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â ajuns stăpânitor la -Locurile Sfinte, de şi titlul de rege 
ma vrut să-l primească, Godefroy de Bouillon. Acesta: 
era un senior de limbă francesă, vorbind franţuzeşte, 
dar în acelaşi timp un membru al Imperiului; el luase 
parte la lupta între Împărați, îndeplinise chiar vn sol 
foarte important în această luptă. Frances, el depindea 
deci de Imperiul pe care-l numim. german. Dar, dacă 
Godefroy de Bouillon se înţelegea: cu Împăratul din. - 
Bizanţ, ar fi fost-un supus al Împăratului bizantin şi 
se putea foarte bine.-De altiel, un rivai al lui, Bohe= 

mund, care şi el.era Frances de origine, dintre Fran- 
cesii- normanzi cari se aşezaseră în Italia-de-Sud, — va 
să zică pănă acum: două naţiuni în el —, şi deprins 

_cu limba italiană, căci nu era un Ncrmand strămutat 
în cea d'intăiu. generaţie, a mers la Constantinopol şi, 
de la o vreme, a trebuit să. se înţeleagă cu Împăratul 

bizantin, devenind vasal al- acestuia. Căci Împăratul 
Alexe a admis formula aceasta occidentală de vasali- 
tate, de şi în fond îl considera ca- pe-un fel de delegat. 

al lui în Antiohia. Iată un om de trei „națiuni“. 

Dar nu numai prin legături feudale un om putea să 

aparţină la mai.multe -naţiuni,-ceia ce în timpurile 
noastre se condamnă aspru. Erau şi legături de familie: - 

Împărații din Constantinopol luati în căsătorie. princi-. 

pese originaie din Apus. Astfel o Împărăteasă din Cons-. 

tantinopol a fost . principesă de Braunschweig, în Ger- 

mania, alta era din Montferrat, în Italia-de. Nord ; nu mai 

'vorbesc de principesele catolice france, care veniau din 

Antiohia, de la Ierusalim. Legăturile acestea erau obiş- 
nuite ; la Constantinopol atâta se cerea: ca principesa 

măritată cu un Împărat să treacă la religia ortodoxă, 

cum s'a făcut, pe urmă, în Rusia. -  - a 

“Aşa se face și în Apus încă din fundul evului mediu. 

Se: păstrează în Franţa, la Reims, unde se 'încoronau 
regii, un Evangheliariu în slavonă. El veuia din faptul 

că o principesă de. la, Chiev; Ana,—i sa păstrat şi 

semnătura, —a luat pe regele Franciei Henric, Chievul 

şi Franţa, pe la-anul. 1000... Cutare principesă de Da- . - 
nemarca a fost regină a Franciei. De Ja o. „bucată de 

vreme în epoca modernă legăturile acestea vor fi aşa 

de intense, încât Ludovic al XVI-lea avea puțin sânge 
ee Sa ge
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frauces, după ce atâtea principese de Habsburg, ori 
italiene, saxone, savoiarde trecuseră prin Casa aceasta 
francesă ! Trupeşte el era internațional, orişicare ar fi 
fost sentimentele lui pentru. Franţa, *  - 

Dacă nvi. ţinem foarte. mult la- patrie, — și este 
“firesc. să ţinem. la patria noastră; — în cursul evului 
„mediu s'au făcut însă mari colonisări. Oamenii au plecat 
dintr'un loc și s'au dus într'altul, şi s'au găsit bine 
unde s'au dus. Astfel, Saşii în Ardeal, sau burghesi italieni 
pretutindeni. Uitând patria lor cea veche? Nu totdeauria. 
Uau senior frances putea să se aşeze în Locurile Sfinte 
pe un număr oarecare de. ani și după aceia să se în- 
toarcă' acasă, fiind tot aşa de mult şi tot aşa de puțin 
Frances ca mai înainte, Bohemund, când a fost silitsă 
„plece din Orient, s'a dus în Franţa şi a luat în căsătorie 
o fată a regelui Franciei, iar, pentru că regele avea două 

„fete, s'a măritat şi sora 'cu un „străin“: de aceştia, El 
ar fi putut să rămâie în ţara soției. În genere se putea 
trece. de la o basă teritorială la alta. Dar cine se ducea 
din Franţa într'o provincie bizantină, nu devenia Bi- 
zantin sau Grec. Rămânea tot.ce. fusese mai înainte, 
dar el-înțelegea viața din-locul unde se 

_aşezase, şi viaţa aceasta n'o brusca,n'o 
apăsa, nu căuta s'o distrugă. Ne 
„Deci seniorii aceştia, când au mers în: Siria,-au păs- 
trat tot felul de viață de acolo, fără nicio deosebire. 
Nimeni 'n'avea * nebunia de.a crede că.poate să săvâr- 

„Şească, şi cu fo!os pentru dânsul, o operă de desnaţio- 
nalisare. În Siria, țăranul sirian, supt stăpânirea „francă“, 
urma. să fie ceia ce fusese mai inainte: stă pânitorul 
adopta. instituţiile locului, în loc să-i 

. impună instituţii de aiurea. Greci; din Autiohia trăiau tot 
ca în trecut. Dar, fiindcă era nevoie de noi și mari oraşe 
de comerț, stăpânitorii apuseni au recurs la Italieni: 

“Veneţieni, Genovesi, Pisani, şi i-au așezat în: ora- 
şele acestea, în. curând înfloritoare, de pe malurile 
Siriei. Nici aceştia nu întrau într'o nouă formă de 
viață, pe care s'o fi adus Francesii de acasă, impu-. 
nindu-li-o, ci fiecare trăia aşa cum trăise acasă, pe basa 
unor .privilegii pe care nu se gândia să le calce: nimeni. 

În epoca modernă, care trebuie numai definită în această 

N
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„conferință, monarhiise scuturaseră de legăturile feudale de 
odinioară. Ei trecuseră prin marile încercări ale Războiului 
de o sută de ani, care nu este războiul Franciei cu: Anglia, 
ci numai lupta pentru coroana francesă, între cei cari 
se coborau pe de lături, în ramura” de' Valois, din'- 
vechea dinastie .şi cei cari se _ coborau, în "dinastia 
englesă, 'printr'o fată a lui Filip-cel-Frumos și, astfel, - 
n'a luptat armata: francesă cu armata englesă, ci a 
luptat soldatul sau credinciosul regelui Franciei cu sol- 
datul sau credinciosul rivalului. din Anglia. Când En- 
glesii au fost biruitori, regele Henric al V-lea na 
început să „augliseze“ Franţa, ci, luând în căsătorie 

pe fiica regelui Carol al VI-lea, fiul lor, Henric al VI-lea, 

proclamat în leagăn rege-al Angliei şi al Franciei, ar 

_fi fost crescut la. Paris ca și un rege frances, dacă nu 

intervenia fenomenul religios şi popular mai mult decât 

național care e Ioana d'Arc, şi Anatole France a spus 

foarte drept, în cartea ce i-a consacrat-o, că fără Ioana 

Francesii ar fi desnaționalisat ei pe Englesi şi Anglia 

ar-fi devenit o altă parte a Frauciei., 
Dar Heuric al: VI-lea a păstrat numai Anglia, iar 

în Franţa a rămas Carol al VII-lea, fiul lui Carol al 

VI-lea, un om cu totul inferior, pe care l-a făcut rege 

sențimentul trezit de Ioana d'Arc. Dar Carol al VII-lea 

nu era rege decât într'un anumit teritoriu; încolo, 

erau tot marile feude, care țineau de rege, dar re- 

gele nu putea să: guverneze acolo. În. Gasconia, . en 

glesă pănă atunci, Bordeaux rămânea legat mai mult 

de Anglia decât de Franţa, pentru că vinul de Bor- 

deauz, ca şi “vinul de Porto, se vindea în - Avglia, 

Apoi în Provence era un conte de Provence, care avea 

pretenţii asupra regatului de Neapole, şi astfel. regele 

Rent nu era:rege pentru 'această Provence, ci pentru 

regatul de Neapole, unde n'a ajuns a domni. Iar Bur-" 

gundia era o provincie : de tradiţie, germanică, îndrep- 

tată, atâta “timp, spre Germania, ducatul de Bur- 

gundia, pe lângă care este şi comitatul de Burgundia, 

care avea mai multe legături cu Franţa, aşa-numitul 

Franche Comte. a i 

Carol al VII-lea s'a zbătut în mijlocul acestor pie- 

deci, pe care le întâlnia la fiecare pas. Urmașul lui,
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Ludovic al XI-lea, om foarte dibaciu, dar lipsit de orice moralitate, gata de a ctrăvi sau a închide pe adver- sari, a izbutit să scape de fratele care era să fie aşezat ori în Guyenne ori-în Normandia ; Ludovic a fost aju- „tat de faptul că regele Ren& se ocupa de miniaturi şi. de' poesie şi s'a pregătit astfel unirea feudei sale cu coroana Franciei, Pe de altă parte, în Burgundia, un admirabil ostaş, Carol cel Cutezător, a cărui mamă a fost Portughesă, şi avântul lui cutezător a venit de acolo, s'a încurcat în tot felul de. planuri, vrând să fie rege, şi a plătit regelui din Germania, Frederic, fără a-şi atinge scopul. Carol a întrat în luptă cu Sviţerii şi a murit pe câmpul de luptă, aşa încât Ludovic a tras către, dânsul moștenirea. În felul acesta s'a alcătuit un Stat frances întreg: prin vechea tradiție romană, prin vechea datină francă medievală, prin ajutorul pe care l-a avut, în felul acesta, de. la oameni cari muriau la vreme. De 
„Ia Peninsula Iberică, s'a. întâmplat că în Castilia să fie nişte regi netrebnici, iar în Aragon stăpânia. un om de ispravă ; în dinastia castiliană compromisă, a venit o femeie la domnie, cu simpatia pe care putea s'o inspire, şi, astfel, s'a făcut o căsătorie. faricită între Ferdinand „de Aragon'-şi Isabela de Castilia... Nu s'a unit-cum se spune Spania. Ferdinand a rămas rege în Aragon, iar Isabela regină în Castilia; dar politica lor contra Mau- rilor a fost aceiaşi. „Regii catolici“ au avut copii, cari moşteniră ambele drepturi. Dar Carol Quintul, care a fost nepot de fiică al “Isabelei, n'a “ajuns rege în Castilia dintr'odată, .ci, după ce moștenise în Aragon pe bunicul său, Ferdinand, guverna numai de fapt lângă mama sa, Ioana Nebuna, care ea era regina ;. numai când a murit Ioana,-a ajuns el să fie rege şi în Castilia. Germania, care avăa formațiuni locale: Electoratul „de Brandenburg, care a devenit apoi. Statul prusian, "Bavaria şi atâtea alte feude, mari şi mici, nu ajunge să formeze o monarhie puternică, | Dar monarhia, odată formată, avea dreptul să stăpâ- nească deplin, fără resarvă teritoriile unde se alcătuise - Şi să se întindă, cum spuneam lă început, unde putea, Cum s'a ajuns însă la o stavilire a acestui drept pe care şi-l însuşia? | 
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Am văzut cum s'a ajuns, prin stabilirea motiarhiilor - 
teritoriale la -posibilitatea războiului din fiecare moment, 
"Popoarele au fost confiscate de dinastii, iar dinastiile, 

care cred că sânt de la Dumnezeu” şi au toate “dreptu- 
rile, nu țin samă nici în interior, nici. în alară de nimic. 
În deplină pace se trezeşte. cineva: cu un războiu, care 
este “făcut, fiindcă, acum, ideia _de glorie începe să 
apară, pentru glotia suveranului. Se produce un fel 
de întrecere între suverani: cutare a cucerit o pro- 

vincie, nu se. poate ca altul de lângă el să. nu facă 
| acelaşi lucru. Ceva care se asamănă cu ceia ce se face 
în timpurile. noastre: când unu! se întinde, altul, din altă 

parte, ia din ce pierduse, așteptând să se întindă. Si 
mai departe. Doar acum -se vorbește şi de un „imperiu 

„spaniol“. cu. direcția spre Maroc, pe când' Imperiul 
spaniol avea alt sens atunci când Spania păstra colonii 
în America Centrală, în, Aatile și în -America-de-Sud, 
iar acum Congresul de “la Havana arată - că Statele 
independente, ieşite :din. vechile colonii, de fapt stau 
supt direcția Statelor Unite, înțelegând să îulăture astfel 
“pe Europenii în ceartă din apele lor. 

- Câtă vreme nu este războiu şi nu se iau pământuri E 
“străine, - Suveranul . se, pregăteşte : „el .-se simte mai 

bine când nu este îngustat în luarea a tot ce vrea de 
la supuşii.săi..Am citat și altă dată aprecierile făcute 

* “de un ambasador venețian din Franţa că primul dintre 
regii din Europa e Francisc I-iu, pentru că nue îngustat 
prin nimic, putând lua: Şi ultimul ban de la supușii 

” săi, fără a fi întrebat apoi pe ce a cheltuit aceşti bani. 
Rvident că nu se “putea trăi așa: ar fi fost războaie 

“necontenite, „provocate de ambiția acestor dinastii,
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“Dar, cum am spus, atot. puternică este la omenire ne- 
voia de a lucra solidar, pentru .a forma un singur in- 
strument. de civilisație. Şi, în -această privinţă, îmi 
place să citez părerea unui interesant scriitor frances, . 

„d. Philcas L,ebesgue, care spune: civilisația aceasta nu 
"este a unuia sau a altuia, ci a tuturor, căci nu există 

N 

“poată iutitula , 
„ Ştină erau lucturi de trecut, la care nu ţineau de loc: 

- popor, din Egipt şi pâuă la popoarele: nordice, germa- 
nice, care să nu fi luciat la: crearea acestui bun comun 
al omenirii, fiecare membru al: omenirii putând să re= 
clame aportul său la aceasta. i 

Deci popoarele înseși au căutat legături între ele. Întru - „. aceasta, intelectualii şi-au făcut dătoria. | 
“Ei au revenit la.R oma, la Roma curată şi întreagă. De fapt: Roma n'â fost nicicdată părăsită ; : „ea â rămas vie până în timpul. nostru,. fie şi. într'o 
formă caricaturală!. Căutând 's'o imite, s'o refacă, e i 2 A) „- drept că se înşelau. Roma era -thult mai complicată * de cum o. înțelegeau ei. Ei aveau înţelegerea, literară, : ideologică şi formalistă. înainte de toate, a Romei de | “odinioară. Consi-lerau limba latină “aşa cum se între. buința în evul mediu ca.o limbă degradată, de la care : Voiau să se întoarcă. la limba lui Virgiliu şi a lui - Cicerone: cea mai mare laudă. pentru dânşii era să se | 

ciceronieni“. Legea creştină, morala cre-. 

peste sentimentalitatea creștinismului, voiau să se în- toarcă la o formă clară, strict: defivită,. de - autorităţi . necontestate, şi în gramatică și în- societate, așa cum- „ credeau ei că a fost în Roma de odinioară. Roma. veche avea însă multe „posibilităţi de manifestare pe care. oamenii aceştia ai epocii care se : numeşte Renaș- terea, nu le înțelegeau, pentru că studiul antichităţii nu Înaiutase aşa de mult ca în timpurile uoastre. Limba. vulgară, cuceririle. ei, acestea sânt lucruri care nu se pot împiedeca, în ce-i priveşte pe neştiutori, cari conti- nuau să scrie în francesă, în italiană, în germană, dar, în ce-i privește pe intelectuali. ei sânt Romani, ei întrebuințează limba. lativă aşa cum o de&scopăr în operele 
autichităţii. Se fac societăți pentru-aceasta, căci şcoli, în sensul nostru, nu existau. - Sa 

Asttel aceia pe care, la un anumit moment, o presida . 
N 

, ” !  
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iorenio de” Medici, care era, în acelaşi timp, un fel de 
Pericle, ca fruntaş fără titlu al Florenței, şi un mare 
ocrotitor al literelor, un mare conducător ideologic, nu 
numai. al Florenței, dar al societății italiene întregi; Cu 
limba frumoasă latină, cu imitaţia scrisului roman de . 
cdinioară, era de fapt o religie nouă, peste .creştinisin” 
şi de multe ori împotriva creştinismului... . 7. 
Monarhia însăşi găsia un sprijin ideologic în. spiritul 

Renașterii. Regii aceştia se simțiau ca un fel de: imitație 
a “vechilor Împărați, fiecare. în locul unde se găsia. 
Revenind la. imensul serviciu adus! astfel culturii. 

umane, pe vremea aceia era o singură limbă.de contact 
intelectual, limba latină.. Dar, de şi limba greacă era 
greu de învăţat, oamenii. Renaşterii căutau s'o cunoască: 
neputând face călătorii la Constantinopol şi în Grecia, 
ei căutau legături cu tot felul de Greci, chiar dacă. 
aceștia erau ortodocşi încrezuţi, cari desprețuiau cato-. 

 licismul, Mai tărziu, protestanții mai. ales, urmărind 
gândul'unei uniri.religioase cu Orientul, au întrat în 
legătură cu „această. parte: din creştinătate, .care, ea 

însăşi, avea legățuri | cu lumea cea veche, şi resultatul 

îl puneau. în cârţi scrise în jatineşte, iiscălind: de mai 

multe ori nu cu adevăratul lor nume, ci cu transformarea | 

lui în latineşte:_ Kraus devenia Crusius. 

Un exemplu e caracteristic. Erasmus din Rotterdam, 

cunoscut şi prin admirabilul portret contemporan care- 1. 

represintă cu  tichia vremii pe: cap, - cu: ochii : mici 

plecaţi | asupra cărții pe: care o cetește, «poartă un 

nume care nu este al părintelui săn, -nici al mamei 

sale, căci el era bastard. . „Erasmus“ iuseamnă latini- 

“sarea unui cuvânt grecesc, care în latineşte s'ar traduce 

amatus. La Rotterdam, locul naşterii sale, erau o 

samă de învățați,. latinisaţi şi ei, şi Erasm ar fi putut 

„să trăiască acolo, dar şi el era dominat de 'o "concepţie 

internaţională: omul nu se putea lega de 'o patrie; a 

se lega de o: patrie, de o singură - patrie, aceasta . 

însemna un element de scădere, o dovadă de inferioritate, 

- A'călători în secolul al XVI-lea, la. început, erao 

“ datorie. Erasm cel. cunoscut pretutindeni, - cetit. pre- 

tutindeni, căci-nu era “nevoie de nicio traducere, iar 
el în a viaţa lui n'a: scris un singur cuvânt în limba
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olandesă, a stat, un timp, în Franţa, şi în ;Cologuiile“ 
lui, minunate ca . formă şi pline de cunoştinţa vieţii . 
reale, el se plânge de felul cum se trăia acolo, de chipul 
cum era găzduit în oteluri: a fost şi în Anglia. Era 
omul gândirii sale, nu al mai singure nații, pe uz sin- 
gur pământ. Ma DE N 

„În Răsărit nu erau aceleaşi legături strânse cu Renaş- 
„terea, dar totuși în Polonia, pe la 1550 şi chiar înainte 

de aceasta, pe lu sfârşitul Domniei lui Ştetan-cel-Mare, 
supt regele Ioan-Albert, ca şi supt urmaşul, lui, Alexan- 
dru,:supt al trtilea frate, Sigismund, “supt Sigismund 
“August, fiul lui Sigismund 'l-iu, Polonia întrase, de și 
țară de limbă slavă, în cercul acesta al Renaşterii, şi ea 
era -foarte mândră de lucrul aceasta : chiar Ioan-Albert 

şi Fraţii săi au fost crescuţi de un emigrant italian, care - 
„ este îngropat onorabil într'una din mazile biserici ale Cra- 

coviei, Filip Buonaccorsi Callimachus,. care a îndemnat 
şi la campania nenorocită din Moldova. 

Dacă după -1550 n'a -mai fost.aşa, căci s'a stins di- 
nastia Piaştilor și a venit prin alegere viitorul Henric 
al III-lea din Franţa, apoi prinţul Ardealului, Ştefan 
Băthory, un vânător şi un bețiv, dar socotit ca unul. 

„dintre cei mai strașnici regi ai Poloniei, singurul care 
a ştiut să fie într'adevăr rege la un_popor străin de 
adevărata noțiune de autoritate, cancelariul Ioan Za- 

 MoYyeki, mai puternic, după. moartea lui Bâthory, decât 
regii ce se succedă, a fost un om al Renaşterii, cu studii 
la Padova. .- a NR 
„De mult, în Ungaria, Matiaş Corţinul, contemporanul 

„lui Ştefan-cel-Mare, se înfăţişează ca Împărat roman 
cu: buza şi bărbia' rase, purtând - coroana de lauri a 
Cesarilor de odinioară. Biblioteca lui corviniană, din. 
Buda, confiscată apoi de. Turcii cuceritori, se bucura de - 
oarecare, faimă. Au venit în Ungaria, pe vremea aceasta, 
din regiunile italiene scriitori ca Bonfinius, originar din 
Italia-de-Sud, care a scris Istoria: Ungariei, şi, alături 
de.-ei, artişti, pictori. - Ma 

Aş putea să adaug că existau mari tipografi şi editori, 
cari, în acelaşi timp, erau şi Oameni ai Renaşterii: de 
exemplu în Franţa o întreagă dinastie de tipăritori la 
I.yon, la Anvers, ca Estienne şi Plantin, cum era Aldus  
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Manucius la Veneţia, care a dat și numele caracterelor 
aldine: tipăria în latineşte şi greceşte pentru toată 
lumea. şi era cunoscut în toate părțile. a 
Avem deci lumea de odinioară reconsti- 

tuită. Regele poate purta războaiele sale, poate în- * 
cheia păcile sale, poate să calce aceste păci, poate să 
se înjosească prin această călcare de cuvânt, pe care 
n'ar fi făcut-o un om modest din evul. mediu: regele 
loan din. Franța a căzut prisonier. în lupta de la 
Poitiers şi, dus în Anglia, încheiase tratatul de la-Brctigny, 
pe care nu l-a primit Franţa, iar regele s'a întors în 
Anglia şi a murit,-nu în închisoare, dar în lipsă de. 
libertate, pe când Francisc L-iu .a fost -prins şi dus 
solemn, în cele mai bune condiţii, în Spania, unde a: 
locuit într'un. castel, 'a încheiat un tratat şi, după aceia, 
foarte bucuros că Francesii nu au primit. condiţiile 

păcii încheiate de dânul, nu s'a mai întors - în Spania. 

“ Dar popoarele. nu: se încălzesc peste măsură de ceia 

ce fac regii și nu sufăr peste măsură de înfrângerile lor. 

Am crede că era o'mare durere în poporul îrances. 

când a -fost prins Francisc, dar nici măcar atâta durere 

câtă a fost, tot în Franţa, când măcar bonapartiştii 
au suferit foarte dureros pentru -faptul că împăratul | 

Napoleon al III-lea a fost prins la Sedan şi a stat, o 
bucată de vreme, la castelul de la Wilhelmshohe. Lucru-_ 

ile acestea privesc pe regi: un rege învins nu înseamnă 

O ţară învinsă,-o naţiune învinsă, — cu totul altceva  - 

decât ce este în timpurile: noastre, câud guvernele fac 

greşeli și de pe.urma lor națiile se învârtesc de durere... 

Pe când cei de jos nu înţeleg nimic, căci nu există 

şcoli populare, nici literatură -pentru popor, nici ziar, 
cei de sus trăiesc atunci o viaţă, care este a lor, nu a câr- 
muirii, cu atât mai internaţională, cu cât este mai, 

îngustă politica. dinastică a deosebitelor ări 

Dar mai este şi altceva: în vrema aceasta se desvoltă 

0 minunată artă: sculptură, pictură, arhitectură, care nu 

era cu desăvârşire. nouă, căci evul mediu a avut în 
acest domeniu o spontaneitate, O originalitate, o MA 
etate, o . credință în sensul operelor..de arta, pe ca 
alte timpuri n'au cunoscut-o...
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"Aceşti represintanţi ai- artei din. epocă Renaşterii, : 
“crescuţi la o şcoală așa de grea, nu erau legaţi de o 
singură ţară. Şi ei represintau un element internațional, 

„Se năştea: cineva în 'Pările-de-Jos, unde se născuse 
Erasm de Rotterdam, dar, îndată_ce -piitidea. puţine 
aripi, se ducea la Veneţia sau în alt oraș din Italia, 

unde arta. avea un mare avânt. - e 
„Arta. italiană a trecut astfel pretindeni,: fiindcă 'la 
dânsa s'au format .celeialte. În pictura lui Rubens sânt 

„o mulţime de lucruri care nu vin fără “îndoială din 
vechea artă locală a evului. mediu. Oamenii aceştia 
mușchioși, cărnoşi,. înfățișând soarelui trupul lor, de 
care sânt aşa -de mândri,. n'au a, face cu Tările-de-]Jos, 
pline de nuanţe şi de penumbră. Acolo sânt-oameni 

„cari trăiesc îmbrăcaţi, înfundaţi 'în blăni, ca Erasra 
în frumosul lui portret. Această “pictură, care presintă 
oameni “noi, e'inspirată de antichitate, de antichitatea 
trecută prin Italia, unde influenţa ei a fost mai puter-, : 
nică, O madonă a lui Murillo e o madonă italiavă de 

„orice: şcoală, și Murillo, ca: şi toţi ceilalți: repre=. 
“sintanţi ai piciurii spaniole de atunci, au făcut întâiu 
şcoala italiană. Pănă şi El Greco, — care se: chema, 
de fapt; pentru că era din insula: Creta, - Theotokco- 
pulos, „fiul Născătoarei de Dumnezeu“,-— pănă şiel, care 
începuse cu icoane şi se simte în arta lui, în 'colotri, 
în atitudini că el a pornit de la încercările acestea de 
iconar, — a. trecut întâiu prin Italia şi s'a deprins cu 

„arta italiană, ducând apoi în Spania, la Toledo, apucă- -  turile acestei” arte. Si Se 
Şi. sculptorii umblau de la un: capăt la- altul al Europei şi arhitecţii. În Polonia. se fac clădiri, care n'au 

a face cu arhitectura locală, populară, cu cea medievală, | „cu clima, cu cerul, cu lumina de acolo: case incomode 
pentru această climă, dar care trebuie să răspundă . aceleiași nevoi de artă, La Cracovia, YWavelul, minunata: 
clădire -a regi!or Poloniei, lângă care se găsesc şi - 
mormintele unora div ei, este o operă pur italiană: nu. 

„un singur arhitect italian,.ci.mai mulţi au lucrat pe. 
această vreme în Polonia, ! ' NR 

Se crea Europei întregi o singură:  
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viaţă intelectuală, care răspândia un 
ideal,. şi. Monarhia însăși, încetul cu 
incetul, era prinsă de acest ideal. 

. A 

Dar, deocamdată, monarhii erau prea jos, ca. intelec. - 
tualitate, ca “putere: de concepție, pentru ca să se poată 
înfrăți cu acești: represintanți, de multe ori' străluciți și 
de valoare universală, .ai spiritului uman. Lrebuia ceva 

mai apropiat, trebuiau forme mai familiare, pentru ca 
întreaga -societate să între în această:comunitate nouă;- 
peste interesele. deosebite ale monarhilor, şi, mai.ales,: - 
pentru sfârşitul secolului al XVI-lea, peste idealul 
complet de stăpânire peste popoare pe-care-l represintă, 

„după Carol Quintul, care, cum vom vedea, e un_Suveran 
medieval, neaparținând piciunei țări deosebiţe, Filip 
al II-lea, al cărui.rol unificator trebuie, înfăţişat şi se 
va arăta. că însuşi catolicismul-apărat de dânsul ajunge 
a fi un element de unitate. 
„Dar nu toată lumea putea: să înveţe: “latineşte,' mai 

ales că pretenţiile în ce priveşte limba latină erau așa 
de aspre. Dar limba. italiană: din evul mediu, cu toată 
influenţa lui Petrarca şi a lui Boccacio, cari: 'scriseseră 
foarte mult: şi. în limba: latină; era o limbă foarte sim- 
patică, fără un. schelet sintactic prea, strâns, 'Lre- - 
când prin disciplina latină, ea se apropia „mai mult de 
sufletul oamenilor. e [ 

S'a- “mai adaus. un lucru - în Italia, şi în repu- 
- blici,: dar în monarhii, în micile monarhii de acolo. 

Brau aşa-numitele Curți, care. nu existau aiurea, 

1 
7 

sau nu existau în această formă. O Curte italiană 
este-un loc unde poate veni lume de. multe feluri: Ş 

“nobilimea. și alături cu ea intelectualii, foarte preţuiţi, 

"cântau, danțau, declamau ; la început, când Francesii 

a făcut expedițiile italiene, au fost miraţi de faptul 

acesta, ca, mai târziu, când ambasadori turci, veniţi 

„la Paris, erau indignaţi văzând felul de “viaţă de 
"acolo, pe: care-l interpretau foarte greşit, Multă vreme 

Francesii m'au consimţit să primească acest . fel . „de a 
petrece, 

Dar Francisc I- -iu, fiul Laisei de Savoia, înrodită cu
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Italienii, a fost cucerit de. farmecul italian, Vechiul castel gotic, cu odăi “intunecate, fără mobilă, s'a -trans- format: săli mari, căminuri, pe care se -puteau pune statui, plafondul, cu lambris dores. EI a adunat pe artiştii italieni ai timpului său: nu numai pe. Lio- „.nardo da Vinci, pe care, poltit în Frânţa, l-a onorat foârte mult, puindu-l în același rând cu fruntașii nobi- limii francese. Dacă fiul lui. Francisc I-iu, Henric, mort - tânăr de o rană făcută la o întrecere de arme, -părea „că revine” la trecut, soția lui, Ecaterina de Medicis, din familia lui. Lorenzo Magnificul,:era o femeie crescută “altfel. Îndată ce i-a murit soțul, mândria florentină s'a ridicat în ea, care a creat o nouă Franţă, de alte legă- turi sociale, dominată de farmecul! italian, Doamnele „„Veniau la Curte, unde poeţii li închinau. sonete ; este vremea lui Ronsatd, venit din părţile acestea. ale Du- nării, care sânt şi ale noastre, _..: - o Dar felul acesta de. viață s'a întins în toată lumea. Când Maria Stuart, care era nora Ecaterinei de Medici, ca „soţie a lui Francisc al. II-lea, s'a dus îp- Scoţia, Spre nenorocirea ei, care s'a terminat cu închisoarea în Auglia și cu decapitarea în calitate de conspiratoare împotriva Elisabetei de--Anglia, fiind ea îusăşi moş- tenitoarea tronului engles, ea nu represinta numai ca- tolicismn!, dar și iubirea pentru această viață socială, Şi de aceia a fost omorît de soţul ei, în însuşi iatacul reginei, acel Riccio, Florentin, care foarte probabil m'a îndrăzuit să se uite cu anumite gânduri la regină, dar era un musicant, care vorbia frumos limba italiană, limba tuturor Curţilor, într'o vreme când Elisabeta a . Angliei ştia nu numai italieneşte, dar şi latineşte, gre-.. ceşte, fără ca și pe dânsa s'o fi atins farmecul acesta. pe care-l adusese din Franţa Ecaterina de Medicis, Şi aşa de mult s'a întins această formă de viaţă: italiană, sprijinită pe Renaștere, încât limba italiană ajunse limba “diplomatică a Europei întregi. Rapoartele. se făceau' în această limbă, pr | _ Italieni veniau şi la noi. Cineva ciescut în această -. atmosferă italiană, la Paris, Petru-Vodă Cercel, purtând! în ureche cercelul pe care-l obişnuia afemeiatul Henric : al III-lea şi favoriţii cari-l încunjurau, scria foarte  
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biue în italieneşte, limbă în care-a compus chiar un 
Imn lui Dumnezeu, care ni 's'a păstrat, Şi, când a 

izbutit să ajungă Domnu: la noi, ela venit şi cu Italieni, 

sau, cum ziceau Sașii din Ardeal: „Velşi“, cari au figurat 

la Curtea lui până la sfârşit, alături de Francesi de 

„Curte, italianisați, — diplomați, oameni “de petrecere, de. 

cari a fost încunjurată Domnia lui. Iar tunul lui Cercel, 

din care se păstrează -o bucată, admirabil modelată, la . 

Museul Armatei, este turnat de un meşter italian, care 

lucrase şi în Polonia, dar pe care el l-a atrss la dânsul. . 

Dacă se ajungea până în Muntenia lui Petiu Cercel, 

dacă, pe de altă parte, prin misionari. şi până în Mol. . 

dova lui Petru Şchiopul, dacă Sigismund Bâthory. din. 

Ardeal, a fost crescut de .Iesuiţi italieni, crezând .că-: 

este de datoria lui să învie pe eroii antichității romane, 

aceasta înseamnă, oricare ar fi fost deosebirile dintre  * 

monarhi și pasiunile “războaielor, că lumea trăi a 

iarăşi într'o con sonanță-de idei şi d e 

sentimente, . e. Să
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„Dar monarbia însăşi, așa cum se înțelegea în secolul . 
al XV-lea, primise- acum schimbări esențiale, apropiind 

"cu posibilități de colaborare: orgânisaţii “politice con-: 
 damnate la veşnicul războiu.' Examinarea „Imperiului“ 

„lui Filip al II-lea în creştere, dâinuirea şi căderea lui 
„potlămuri această. _ . o po “Să vedem. ce 'este acest: Imperiu, —:de şi şefului i se zice rege, dar aceasta n'are importanță, — al lui Filip al II-lea. Între dânsul şi. între Carol Quintul este 0. mare deosebire: Carol Quintul este omul evului 
mediu ; ce este - într'însul aparține acestei 'epoce, de care este legat prin toate fibrele sale, Erau legături cu 

. Burgundia, cu Castilia, cu Aragonul, cu Portugalia, care, ! 
supt toate raporturile, rămăseseră tot. în formă medi- 
evală. În Africa-de-Nord, în insula -Gerbe, pe teritoriul 
african din faţă, este îndeplinirea unei datorii medievale: 
e tot Biserica lui Hristos din evul mediu, care nu se 
poate sustrage de la datoria de a sili pe necredincioși 

„să vie la credinţa .cea dreaptă, „căci: un .scop real de 
așezare în acea Atrica-de-Nord n'a avut Carol Quintul 
și nu putea să-i aibă. În schimb, Filip al II-lea este 
un teritorial, — şi aceasta este deosebirea între 
timpurile moderne şi evul mediu. Evul „mediu este de 
caracter ideologic, nu se leagă de un popor sau de o 
țară, ci de om, nu-este v epocă-de realităţi clare, bine 
definite, hotărnicite, cum eşte. epoca modernă, menită 
a trece p2 urmă și ea la altă ideologie. Dar.el, rege al - 
Spaniei, ara direcţii politice care nu sânt ale Spaniei. . 
De fapt, Spania a decăzut, din causa lui Filip al II-lea. 
Pentru Carol Quintul au suierit alte teritorii: Germania
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lăsată în anarhie, Italia- de-Sud şi Italia- de- Noră, pe | 
care le-a exploatat, . "dar „pentru politica. fiului său a. 
suferit Spania. 
Aurul Lumii Noi, adus de pe: urma descoperirii lui 

Cristofor Columb şi a aşezării , cuceritorilor“, — acei con- 
quistadores —,a fost întrebuințat în toată Europa . 
cu aurul. Americii se plătiau. toate războaiele catolicis-; 
mului, şi aurul acesta nu. era fără sfârşit: “a rămas 
ceva, dar de sigur a fost în 'mare măsură prada primelor E 
războzie de luare în stăpânire a-L.umii Noi. Soldaţii cari. 
au luptat “pretutindeni în „Buropa au: fost' din acea. 
infanterie spaniolă, de la care -s a. moştenit. torma 
tuturor armatelor moderne.. -- Sai - 

Spania, decăzând, cu -tot aurul american, cu tot, : 
sângele soldaţilor săi, istovitorul Spanici n'a fost: iubit. 
niciodată de -Spanioli, cari au înţeles ce pagube au să 
iasă pentru dânşii din această ambiție prea 'mare, pe 
când Carol „Quintul, de şi foarte puţin Spaniol, a rămas. 
pentru si, El Emperadozr, venerat de dânșii. 
Ambiţia. lui Filip se -întindea. asupra . unor. regiuni ! 

foarte depărtate,- unele fiind-o moşterire din -evul 
mediu, de care nu:se putea desface. El avea, dincolo. 
de Pirinei, Țările de-Jos şi. ar fi dorit să capete-toată. 
moștenirea burgundă a' lui Carol Cutezătorul), care se 
pierduse în cea mai mare parte; avea astfel posesiuni 
la care nu putea să treacă. prin Franţa, „ci numai pe 

N mare. - Da 
Și, ca .să-sa înţeleagă basa vi  iterică, Portugalia: 

fusese atâta vieme “un Stat deosebit, supt dinastia 
întemeietorilor, care se continua, dar. dinastia aceasta . 
s'a stins la“ sfârșitul secolului al XVI-lea:. „pănă şi . 
Ecaterina de Medicis găsise nu ştiu ce.basă de drept. 
sa să reclame pentru dânsa coroana: : Portugaliei ; un 
călugăr, Antonio, priorul de Crato, pe care: unii l-ar fi 
vrut-rege al Portugaliei, n'a reuşit. Și, atunci, legă- 
turile de familie l-au făcut.pe Filip, fiu al unei prin= 
cipese portughese, să unească Spania cu Portugalia, ceia 
ce a fost desastros pentru. aceasta, „care avea colorii. 
foarte întinse, și ele n'au „mai fost apărate. cu: aceaşi 
tărie ca înainte: 
„Având o complectă basă iberică, Filip are o flotă



foarte puternică; învinsă mai tâsziu de Anglia, în timpul 
Elisabetei, dar datorită multor împrejurări: şi furtunii 
şi necunoștinții locurilor, și unui 'avânt-al poporului 
„engles care nu se lăsa dominat,-şi ca îvtreţiuca lgt- 
uturi, care.nu se puteau face pe uscat îrtre Peninsula 

şi TŢările-de-Jos de la, gurile Rinului. - 
;-. Dar Filip al II-lea avea, şi “ţinea  foaite strâns, şi 
Neapolea şi Milanul ;: Papa'era oarecum: la disposiţia 
lui, şi Marii Duci din Florenţa zu guieau. face altă 
politică decât cea umbrită de puteaca spaniolă: cra un 

" fef de protectorat spaniol, ca să întrebuinţez un cuvânt 
de astăzi. o. - E 
Veneţia a fost sscciata lui Filip al II-lea, — cel de 

„al treilea men.bru în această ligă era Papa, — pentru 
a lupta împotriva. Turcilor. Don Juav de Austria, fra- 
tele nelegitim al. regelui, a fost comandantul tictei 

„spaniole, papale şi veneţiane, care a câștigat marea bătălie 
"de la Lepanto în contra Sultanului. E 

Dar această Ligă, care: n'a putut să lucreze mai 
"departe împreună, avea: speranțe foarte mari:. voiau 

să ajungă la Constantinopol, şi erau înţelegeri cu toată 
„ „Peninsula Balcanică: cu Albanesii, cari erau. gata să 

se ridice ; și, în ţările noastre, era răscoala lui Ioan- 
Vodă cel Cumplit, care ea însăşi arată puţina încredere 
în puterea Imperiuiui Otoman... :.. | 

Murise marele Sultan Soliman şi fiul lui, Selim era un 
mâncău şi-un beţiv, a cărui domnie a fost “susţinută 
numai de acel om de mare ispravă carea fost Vizirul 
Mohammed -Socoli. Se creea, după uciderea acestuia, 
că Împărăția, care era de fapto tederaţie, 
s'ar putea desface. o 
„Căci Imperiul Ottman era o operă de colaborare; 
cu dinastia lui' Osman în: frunte, toţi ceilalţi erau 
nişte „sclavi“, fără drept de moștenire ; un tăietor. de 
lemne poate ajunge Mare Vizir. Sultanul e stăpân peste 
multe feluri de oameni; el ţine condica. de socoteli și 
împarte beneficiile: resultate din munca tuturor. Dar, 
încolo, Turcii, cari merg la războiu, au oarecare privilegii, 
dar spahiii nu sânt totdeauna. Turci de rasă, iar ieni- 
cerii erau -fii de creştini, şi părinţii lor nu vărsau lacrimi 
când copiii erau recrutați, ci-i împingeau să fie înscriși.
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„Pe de altă parte, orice creştin trecea la Islam era 

în același rând cu ceilalți şi putea să concureze la dem- 

nitatea de beglerbeg sau de_ vizir. Chestiunile . de 

masă, care încurcă mințile astăzi, nu se puteau. pune 

în Imperiul. Otoman. Dintre conducătorii Imperiului. 

unii erau Greci, alţii Slavi, alții Albanesi, Mohammed 

Socoli nu represintă decât acelaşi spirit ca înaintaşii 

săi din rasa, slavă :până la Miloș Obilici,. la luptătorii 

din Câmpia Cosovei,. cu. deosebirea că acei din secolul 

al XIV-lea sânt contra Turcilor, pe când aceştia sepre- 

sintă. virtuțile aceleiaşi rase-puse în serviciul. oganis- 

mului internaţional otoman, care permitea toate religiile, 

Puterea chiar a Imperiului otoman vine de -acolo. 

- Imperiul” Otoman nu. represinta nici măcar, în primul - 

dând, o religie ; evident era Islamul ca element de 

legătură şi ca mijloc de parvenire, dar foarte mulţi 

dintre renegaţi făceau în. casă la dânşii rugăciunea 

creştină: mai ales Albânesii. obișnuiau să aparțină la 

două religii, fiind numai cripto-musulmani. | 

_ Revenind la Filip al II-lea, el. na fost Împărat. 

Atunci când Carol Quintul-a.abdicat, pentru o parte- 

din posesiunile sale într'un fel. şi pentru o altă parte 

într'alt fel, fratele lui, Ferdinand; a. căpătat. coroana 

imperială.: Dar Ferdinand se va ținea cu banii Spaniei, 

cu soldaţii Spaniei, cu îndemnurile şi mângâierile din . 

Spania. “Poate ţinuturile din Germania aparțin, de fapt, 

influenței spaniole, să zicem „protectoratului“ spaniol. 

Dar împăratul astfel susținut este, în acelaşi timp, 

rege al Ungariei şi al. Bosmiei. Aceste ţări s'au unit 

în secolul al XVI-lea: cu posesiunile Casei de Austria: 

fusese .un pact de - familie între Jagelonii poloni, cari 

ajuuseseră regi ai Ungariei, şi între familia aceasta a 

lui Carol Quintul şi-a lui Ferdinaud ; se făcuse: o 

dublă căsătorie şi pe basa acestei căsătorii şi a pactului 

de familie. care o întovărăşia, ajunsese Ferdinand a fi. 

rege în Buda ca şi în Praga. E | 

“Dar nu se mişcă nimic la Viena, fără să ție consultat 

întâiu Suveranul de la Madrid. , | oa 

. Tusă Filip a fost şi soţul Mariei Tudor regina Angliei, 

6*
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fata lui Henric'al VIII-lea. Legătura aceasta se cred căar 
fi fosc-o căsătorie de formă. De fapt, Maria Tudor, care 
a înlăturat protestantismul introdus de tatăl ei, dar 
ea, fiica surorii” lui Carol Quintul, rămăsese, înainte de 
toate, gata de a jertti orice' pentru catolicism, a iubit 
cu toată-puterea sufletului pe vărul ei. Filip, păstrând. 
pănă târziu nădejdea de a avea un moştenitor sau o 
“moștenitoare, ca să servească. mai departe câtolicismul. 
Sânt monede de-ale lor,:în care apar Maria şi Filip în 
calitate de regi de o potrivă ai Angliei și Spaniei. Şi 
Filip a stat: mai multă vreme în Anglia, După moantea 

: Mariei, el căuta felul cum însuşi sau fiul, don Carlos, 
ar putea să păstreze această influenţă. 

Și în Franţa el a izbutit să pătrundă, după asasi- 
narea lui Henric al III-lea, 'mulțămită luptelor in- 
terioare, pe. base religioase, din a doua fasă a războ- 
iului de religie, când o parte dintre Francesi, cei cari 
formau Liga catolică, încercaseră să aşeze pe tron, cu 

„titlul de Carol -al X-lea, pe cardinalul de Lorena, din 
Casa de Guise, cu pretenţii că se coboară din Carol-cel- 
Mare, Casă căreaia-i aparţinea şi mama Mariei Stuart, 
aşa că intluența ei se întindea şi în Scoţia, prin Maria 
Stuart. Atunci Filip intervine personal, trimețând trupele 

„„ sale, care țin ocupat “Parisul. Şi nu era numai o ocupaţie 
trecătoare, .căci regele Spaniei avea o “fată, Clara- 
Eugenia, care a fost apoi guvernatoarea “Țărilor. de-]Jos, 

-şi pe fata aceasta vroia s'o' mărite el cu cineva 
din Casa aceasta. de Guise, aşa incât să fie .regina 
“Franciei. o o i 

„Tot acast angrenaj, întinzându-se asupra unei. mari 
părți din Europa,-a căzut-însă: s'au răsculat 'Țările-de. 
Jos, şi s'a vărsat atâta sânge, de şi ele nu s'au desfăcut 
din monarhia lui Filip al II-lea decât după vre-un 
secol, când, la 1648. au format un Stat durabil. 

= Însă din mijlocul poporuiui frances, din Pirinei, a ieşit 
Henric al IV-lea, cel mai popular rege al Franciei, cu 
calităţile și defectele lui, care a dat afară pe Spanioli 
din Paris, căruia-i sacrificase calvinismul său. 

A decăzut în acelaşi timp şi irifluența în Germania, 
prin faptul că Ferdinand era un om slab, iar urmașul 

t 
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său, Maximilian, cam de aceiaşi valoare, ca să treacă. 

apoi la oameni cari nu erau. în toate minţile, cum a 

fost Rudolf al II-lea, crescut; la Madrid, contemporanul 

lui Mihai Viteazul. pe De | 

în sfârşit, la Spanioli chiar, după Filip al II-lea, au 

urmât Filip at III-lea, Filip al IV-lea, acela pe care. 

l-a înfățișat în toate formele marele pictor Velasquez, . 

dir a cărui figură arată decadenţa de.rasă, iar urmaşul 

lui, Carol, era aşa de degenerat, încât din monient în 

moment se aştepta moştenirea lui. - a 

Şi lumea a căzut oare în separatismul stăpânit -de 

ambițiile deosebiţilor regi locali, - aşa ca să nu mai 

poată avea liniște şi.o civilisație să nu se poată ridica 

pe înțelegerea dintre diferitele popoare? 

„Dar, în acţiunea lui Filip, marea forţă ideologică nu era 

o tradiție spaniolă, burgundă,. sau cine știe care alta, - 

care s'ar fi găsit în formațiunea internaţională a aşa-zisei | 

„Spanii” a lui, ci Biseri ca catolică..La spatele 

regelui luptător şi plătitor era Papa. Papalitatea acesta, 

care, cu câteva decenii în urmă, se îngrijia numai de 

operele de “artă de ia Sf. Petru și de la: Vatican, — în 

timpul lui Leon al X-lea—, ori, — în timpul lui Iuliu al II- 

lea—, de interesele italiene, începe, după Luther, nu atâta 

după Calvin, să aibă o altă conştiinţă de sine. Papa 

nu maj este seniorul italian care se bate: cu alt senior 

italian pentru avantagii locale, şi nu mai este. marele 

protector al lui Michel-Angelo şi al lui Rafaei,. un clă- - 

ditor, ud împodobitor al bisericii Sf. Petru şi al îmen- 

sului său palat. EI 'a devenit un factor politic, care-și 

are înainte un prograt: să desființeze protestantismul . 

şi să câştige ortodoxia. Revenim la dominaţia lumii. 

Căci, neizbutind să desiiinţeze luteranismul! unde-i era. 

temeiul, s'au încercat compensaţii aiurea, pănă la Moscova. . 

Deci, pe lângă influența în Muntenia, unde Alexandru- 

Vodă stătea în legături cu Papa, prin nevasta lui,.dintr'o - 

- familie” levantină de la Constantinopol, Doamnă a 

cării soră, Marieta-Mărioara, măritată cu un Adorno . 

Vallarga, era foarte. bună catolică şi stătea&la călugă- 

rițile de la Murano, lângă Veneţia, şi Alexandru însuşi, 

care rătăcise .multă vreme în Siria, purtă un ciliciu, o 

cămaşă de tortură pentru a i se ierta păcatele, şi făcea
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daruri la Roma, Sfântul Scaun avea legături şi cu 
Petru Șchiopul din Moldova, care, când-s'a. retras în 
Tirol, voia să se ducă acolo, la Roma,spre a se închina 
lă urmaşul Sfântului Petru, și Mitropolitul Gheorghe se 
declara gata de unire cu Biserica romană. În aces 
timp Tesuitul Possevino, din noua miliţie apostolică, de 
caracter internaţional, căuta să curăţe de eresie Ardealul, 
unde Sigismund Bâthory era jucăria Iesuiţilor. | 

Sprijinită pe hotăririle Sinodului din Trento, papa- 
litatea pornește deci o dârză acţiune, întrebuințând pe 
Filip al II-lea, dar, când Filip dispare, ea este gata să 
lucreze prin ea însăși, gâsind alţi căpitani. de cruciată, 

„ Rudolf al Il-lea este un nebun, consilierii lui nu sânt 
la înălțimea locurilor care li se încredințează, arhidu. - 
cele Mathias, arhiducele Ferdinand. din Tirol,.care l-a 
găzduit pe Petru Șchiopul. şi l-a moștenit în parte, . 
arhiducele Carol, care era la Graz, toți aceştia nu puteau 
fi întrebuinţaţi: pentru. scopurile înalte ale Bisericii 
catolice ; încercarea cu Sigismund Bâthory, însurat cu 
o arhiducesă austriacă, la prima greutate “pe carea 
întâlnit-o în cale a trebuit să-și părăsească visurile, 
Dar Papa rămânea, ca un Urban al II-lea, un Piu al 
II-lea, şeful firesc al cruciatei. Aaa 

Papa Clement al VIII-lea a căutat deci să meargă 
mai departe. Se începuse un războiu între Austrieci şi 

„Turci. Izvorul*bănesc nu mai este acum la Madrid, ci 
la Roma, unde se strâng banii .tuturor credincioşilor.. 
"Agenţi câtolici 'scormonese în Carpaţi. la Dunăre, în. - 
Balcaai, întrebuințând și 'pe Bulgari, cari erau în legătură 
cu Mihai Viteazul, şi lângă el era un călugăr, Dionisie 
Rali, mitropolitul de Târnova, care a fost şi locţiitor 
de mitropolit al Moldovei. Aţiţând pe Bulgari, pe Sârbi, 
cari au răsculat tot Banatul, pe Bosnieci, pe Herţego.- 
vineni, măgulind pe Grecii de la Constantinopol, Papa 
-credea într'adevăr că, în fruntea creştinătăţii, ar putea 
face ce se făcuse în evul mediu, la 1090. Mihai Viteazul 
însuși a fost prins în această acţiune şi, înainte: de 

„dânsul, Aron-Vodă din Moldova, care cel d'intăiu şi-a dat 
- adesiunea, ca și Cazacii, cari veniau cu vulturul Împă- 

ratului din Viena și din Praga pe steagul lor, dar 
prădau și pe unii și pe alţii, cum-li era obiceiul
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acestor ostaşi fără niciun fel.de „con 

ştiință.: Sa credea că se va putea “lua Constantino- 

polul, şi, dacă s'ar fi luat cetatea bizantină, ea nu s'ar îi 

mai numit ca pină atunci, ci: cetatea lui Clement, 

Clementina, pe numele Papei. e 

„Tendinţa de a face să colaboreze într'o formă creş- 

tină toate națiunile din Europa a avut un mare efect 

asupră sufletelor de atunci. Cruciata n'a reușit,-dar a 

lupta pentru un ideal, aceasta curăţă sufletul omenesc, . 

„De fapt, de şi războiul n'a izbutit, ci a trebuit să se - - 

iucheie pace, la începutul secolului al XVII-lea, Ungurii | 

rămânând înşelaţi cu speranța lor că-li se dă Ungaria - 

de odinioară, popoarele au întinerit. . e a 

A înviat iarăși credinţa pe care o represintâse în Spania . 

Filip al II-lea, dar, acum, nu în Spania, ci în Imperiu, 

adecă ta Habsburgii din Viena. Supt un nou . Ferdinand, - 

al II-lea, supt Ferdinand al III-lea, "s'a :ridicat ideia. - 

de a se crea o monarhie, nu națională, ci habsburgică 

O monarhie, care să fie întocmai ca monarhia francesă: 

un singur şef,. o singură administraţie, pe basa unei 

singure legislații, un sistem unitar în: toate: domeniile. 

Peatru aceasta trebuia însă ca protestanții să îie învinşi. -- 

Să fie învins îutâiu protestantismul din "Boemia, care, 

cu amintiri husite, represinta, de fapt, voința: de a ? 

trăi a poporului ceh. S'a dat o luptă între Cehii răscu--- 

laţi şi Austriecii, şi, la Muntele :Alb, Cehii au fost zdrobiţi, 

rămânând aşa pănă în timpurile noastre. . ia 

Dar după aczia a: trebuit să vie un'alt capitol: 

.orişiunde erau. resistențe protestante; ele au fost atacate, 

de şi numai era: fanatisniul religios, ci, după vechiul 

fanatism religios, interesele dinastice ale Casei de Austria. 

încetul cu încetul'ele au prins toată lumea d'imprejur. 

A fost! deci aproape un războiu general, ca acela de supt 

ochii noştri: Rând pe rând au fost câștigați şefi persouali, 

Tilly, Wallenstein, de cari s'au servit Austriecii “pentru 

„ca pe: urmă să se isprăvească întrun fel sau în altul 

cu 'dânşii, aşa cum se făcuse, prin mâna lui Basta, cu. 

Mihai Viteazul. a . | 

Regii vecini: chiar au fost 'atrași în acest războiu. O 

_»cotaboratatre internațională se produce astfel . în aşa- 

. numitul Războiu de treizeci de ani. Întră 'regele Dane-
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marcei, întră Franţa lui Richelieu, întră regele Suediei 
Gustav-Adolf, care. va. fi omorit într'o - bătălie, acum 
câştigată, pe pământ germau, ca . represintaut al pro- 
'testantismului împotriva catolicismului agresiv al Casei! 
de Austria. Mai mult sau mai puţin, într'o formă sau înaltă formă, toată lumea se amestecă, pănă şi: prințul calvin al Ardealului; care era: Gheorghe Râk6czy L-iu, şi de aicia răsărit visul celui de-al doilea Râk6ezy . de a cuceri Polonia, în războiul pentru moștenirea căreia se amestecase și „Electorul de Brandenburg şi. regele 
Suediei.  .- - Sa Ea “Turburările acestea au durat. pănă la 1648, şi Ger. „mania, a fost devastată de: armatele străine neplătite, libere să se poarte oricum cu -populaţia ; ea a suferit pănă în secolul al XIX-lea de pe .urma jafurilor, pe care le-a stârnit de fapt Casa de Austria, : „„"Atunci oamenii. începură a se întoarce spre diplomaţie. Odată, : ea îndeplinia numai lucruri pur formale: cum se face un tratat, cum, scapă cineva de supt un tratat prin anumite dibăcii juridice ; rolul diplomaților a fost foarte multă vreme untul de informaţie numai: în secolul al XV.lea “şi al XVI-lea: aşa era,". | E a a . Dar iată că în Războiul de treizeci „de: ani, diplo- _maţia capătă un rol mult mai mare: generalii, suveranii . - se găsesc prinşi în mrejele pe care le întinde ea, .repre- sintată nu numai prin oameni de caricră. dar Și: prin . oameni politici, în legătură cu ideile timpului. Şi tot . „pe băsa aceasta materialistă, — teritorii, interese de. “Stat, .— diplomaţii ajung să “creeze un nou mijloc de a putea face ca toată lumea să trăiască împreună. S'a ajuns la actele. care se: chiamă tratatele din Westfalia, de la Miinster -şi Osnabriick. a Aa 
„-Din nevoia de a-i împăca pe toţi 'printr'o formă dibace, de a -realisa un fel de echilibristică, s'a creat „echilibrul european“, care fixează ce are fiecare: dacă unul crește, trebuie să i se dea și altuia dreptul de a "creşte şi el.  . . e Sai O doctrină fără niciun fel de basă morală, dar care a trăit foarte mult. '. N Aa 
Era imposibil să nu iasă cineva puţin din strânsoarea 

7
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iceasta, să nu întindă un deget dincolo de acest pain» 

jiniş al diplomaților de la 1648. Dar nu e mai puţin 
adevărat că pe basa acestui „echilibru “ european“ s'a 
putut sprijini Europa multă vreme: atâtea războaie au. 

fost evitate, atâtea opere de civilisaţie au putut fi . 
îndeplinite, pentru că se ştia cineva apărat prin tratate. . 

dincolo de care dacă se trece, aceasta înseamnă aiun- .. 

carea lumii din nou în haos. 
=



„A 

3 m | 
Încercări de colaboraţie înainte de Ludovic al XIV-lea 

  S 

„ Am văzut cum monarhiile, monarhia francesă, mo- 
" narhia spaniolă, şi orişiunde s'a întemeiat forma aceasta 
monarhică, represintă nişte formaţiuni materialiste, teri- 
toriale, militare, financiare,—egoiste, Monarhul este stă pân 
pe Stat, națiunea : n'are pentru dânsul niciun fel de 
importanță. Un Stat este gata orişicând să sară asupru 
altui Stat, Hotarele sânt în “continuă prefacere, ceia 
ce este o nenorocire pentru omenire. | | | 

Dar, încă odată, e o nevoie elementară a omenirii de 
a conlucra pentru civilisaţie. E i 

În această formă, brutal cuceritoare, anexionistă, 
apăsătoare, orice rege ia de, orişiunde: n'are niciun fel 
de importanță care este populaţia de acolo, care'este 
dreptul ei istoric. S'a văzut apoi cum s'au încurcat cu 
toţii în, acel Războiu de. treizeci de ani, şi i-am văzut 
resultatul. N SI 

Se fixează care 'sânt hotarele. fiecărui Stat, hotare 
"recunoscute de celelalte -State. Cine vrea, se poate 
sprijini pe această recunoaştere, dar, de obiceiu, trec 
câțiva ani de zile și hotarele acestea sânt încălcate 
chiar de-cei cari le-au fixat. E, de altfel, soarta ori- 
căror hotare de ordin material, cu privire la care n'a. 
tost întrebat nimeni din cei cari trebuie să trăiască în 
cuprinsul lor. -: e | 

Numai naţiunile, prin conştiinţa lor, pot să dea forma 
ţiilor politice. o basă morală. - 

Din tratatele de la Westfalia va rămânea deci un 
singur lucru: că totuşi se poate, fie şi numai pe calea 
aceasta mecanică, să se stabilească anumite principii, 

,
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care durează mai mult sau mai puţin, căci, când 
împrejurările sânt defavorabile, se ajunge iarăşi la - 
războiu. Totuşi ideia echilibrului european n'a dispărut 
cu totul: şi astăzi mai recurge cineva din când în când 
la dânsa, când. n'are altceva la îndemână. | 
. Dar, alături de ce s'a înfățişat pănă acum, există, 
pentru a căuta măcar supt acest raport material o mai 
bună basă de colaborare, încercări pornite din suflete 
bune, din minți luminate, din inimi creştine, De una 
din ele se întâmplă că eu m'am ocupat în special e 

foarte mulţi ani în urmă, 
Este vorba de un Italian care s'a aşezat la Grenoble, 

în Franța, pe la 1460. Îl chema Antonio Marini, Spirit. 
foarte născocitor, pe vremea când s'au descoperit. multe 
lucruri, între altele şi tipografia, acest om fără profesie 
iscodia fel de fel de planuri mecanice: un nou cuptor 
de cărămizi, sau aşa-numitul carro “de la Veneţia, 
pentru a' face să treacă vasele din Mare în basinul 
venețian, ceva analog cu eclusele de astăzi. 

Dar Antonio Marini a apărut într'un rând la Praga, 
unde era un rege naţional,: Gheorghe de: Podiebrad, 
care a fost în legături şi cu Matiaș Corvinul și a jucat 
ua rol important supt raportul religios, fiind husit, nu 
catolic. 

S'a păstrat planul lui Antonio Marini, care prevedea 
confederaţia tuturor Statelor creştine ; ele rămâneau 
îndependente, dar întrând în anumite legături dintre 
dânsele. Pe lângă sprijinul lui: Gheorghe de Podiebrad 
s'a căpătat şi al: regelui Franciei, care era marele egoist 

Ludovic al XI-lea. S'au alcătuit şi câteva tratate, pe 
basa acestui plan. Era, încă de atunci, un fel de 
Europă, căreia însă nu iî.se zicea aşa, | 

Dar aceasta e epoca marii primejdii turceşti. Turcii 
otomani, cari nu erau cuceritorii crunţi pe cari şi-i 
închipuie ciueva, distrugând totul în cale, au împru- 
mutat de la toate popoarele între care s'au aşezat şi 
cărora li-au lăsat, cum s'a arătat, rosturile lor, dar cu 
un oarecare câştig pentru Statul acesta, aşa încât el- 

/ 

e, 

1 In „Mâlanges“ Gabriel Monod,
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âpâre ca o societate de mai multe naţiuni datorind 
"tribut şi anumite venituri aceluia care lua asupră-și 
sarcina de apărare. : o. a 

În expansiunea lor, Turcii se supuneau unei cereri 
a teritoriului şi a istoriei. Am spus .că un Stat, când: 
dispare, lasă o hartă, şi oricine se așează acolo se 

“îndreaptă după dânsa, fără să-şi dea seamă. Astfel, 
Turcii au întrat în harta Imperiului bizantin, a Impe: 
riului roman de Răsărit, şi instinctiv - ei căutau să-l : 
refacă. Dar erau. şi bande de-ale lor, care s'au băgat 
peste tot, prădând: au apărut astfel în Stiria, în 
Italia-de- Nord. A fost o spaimă generală:: unele țări au 
'căzut, altele au devenit tributare, multe erau amenințate, 

Și, atunci, față de primejdia aceasta generală a 
Turcilor din secolul al. XV-lea, lumea creştină a căutat 
să se înțeleagă. Din Ungaria, de exemplu, veniau 
„represintanţii regelui la Dieta germanică. Ia Dieta 
aceasta-şi trimiteau solii. Papa, Împăratul, deosebiţii 
regi, şi alți şefi de Stat, pentru a discuta cum să se 

" resiste acestei primejdii turceşti. - - a 
O mulţime pe planuri s'au format fără a se ajunge 

la un resultat. Chiar cruciata Papei Piu al'II-lea, foarte 
bine pregătită, n'a plecat. Dar nu mai e vorba ds cru- 
ciatâ cea veche, ci de un fel de tovărăşie a popoarelor 
creştine. Nu se provoacă mişcări populare, ci se are în : 

- vedere o întreprindere de State, legată de o problemă 
“politică. | 

Ideia apărării comune n'a dispărut niciodată, dar, în 
secolul al XVI-lea, s'a “produs lupta” dintre : Carol 
Quintul şi Francisc I-iu, care a trecut la primii moşte- 
nitori ai acestor doi monarhi; pe urmă au intervenit 
războaiele religioase, -şi în haosul acesta nu era cu 
putinţă a se mai face ceva în acest sens, 'de şi Luther 
vorbia necontenit de necesitatea luptei contra Turcilor, 
cerând în pamfletele sale să se împace toată lumea 
pentru aceasta.. Un studiu german al unui tânăr cerce- 

„tător sas, d. Găllner, caută să descopere în chiar lupta 
aceasta dintre Carol Quintul şi Francisc I-iu opinia 
publică de atunci, şi se vede astfel cum considera soci- 
etatea întreagă acest războiu. Afară de pamflete pentru 
Carol Quintul şi în contra lui Francisc I-iu şi altele!  
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pentru Francisc I-iu şi contra lui Carol Quintul, sânt 

şi alte broșuri care recomandă înțelegerea defensivă a 

tuturor Apusenilor creștini. . | e e 
Înainte de războiul de treizeci. de 'ani, : Henric al 

IV-lea, regele - Franciei, om foarte simpatic şi foarte 
popular, dar care nu era un creator de teorii, s'a 

gândit, supt influența cuiva, poate Sully, care a scris 

„Economiile Regale“,- carte. de economie foarte intere-. | 

santă, întrecând cu mult 'cugetarea epocii, la. un -nou 

sistem european, cunoscut mai mult sau mai puţin bine... . 

El voia chiar să înceapă un războiu ca să dărâme 

Casa de Austria, care încunjura Franţa, prin Spania lui 

Filip â! II-lea-şi prin Germania, unde erau Împărați din 

aceiași familie. După aceia ar fi fost o altă Buropă, fiecare i 

Stat având în ea rostul său. Dar Henric a fost omorit 

în momentul chiar când era să plece la războiu, şi supt 

Ludovic al XIII-lea, copil în sama unei mame nepri- . 

cepute; rolul europeau.al Franciei a trebuit amânat. 

mulți ani de zile pănă ce a venit Richelieu. Pin urmare, . : 

Europa a rămas să se bată în acest timp,.fără să mai | 

fie cineva care să poată aplica un'astfel de plan. - 

Dar până la Ludovic al XIV-lea, care a adus şi altceva ! 
decât setea de pământul altuia, decât pofta de supușii 

altuia şi de veniturile altuia, mai sânt de considerat 

două lucruri în legătură'cu colaborările” ce urmărim. 

Întâiu, a'fost, o bucată de vreme, cum era şi de aşteptet, 

asupra Europei întregi o mare influență spaniolă, care 

şi ea înseamnă un mijloc de colaborare. De fapt lati-. 

nitatea, supt raportul sufletesc există, şi există în sensul - - 

-că?nu totdeauna aceiași națiune latină exercită o iînflu- . 

ență generală, ci aceste naţii se schimbă pe rând în 

exercitarea acestei mari și nobile misiuni. . 

În âceastă epocă hispanisantă, Spania, care dăduse 

Europei pe Carol Quintul ca Împărat şi apoi influenţa | 

lui Filip al Il-lea supt raportul catolic, ajunge a 

domina şi gândirea. Astfel, lesuiții “sânt de origine” 

spaniolă, prin creatorul Ordinului, Ignaţiu 'de Loyola. 

Forma aceasta, internaţională, plecând din vechea disci- 

plină spaniolă reuşeşte să se exercite asupra Europei întregi. 

Dar la Spanioli, din causa luptelor îndelungate cu
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Maurii, sa format uv spirit particular, care trăieşte îa 
ei şi pănă acum. S'au elaborat anumite noţiuni, pe care 
alte popoare nu le au: orice Spaniol se împărtășește, 
în vremile obişnuite, de cultul. naţional ai onoarei. Pe 
lângă aceasta, este şi un fel de-a trăi democratic în 
Spania. El se vede în drama spaniolă a lui Gulielm de 
Castro, a lui Lope de_ Vega şi a lui Calderon de la 
Barca. În ea se amestecă. toate genurile: lirism, dra- 
„matism, propriu-zis, cântec, numai danțul lipseşte ; nu 
„0 ideie, care “să stăpânească. totul, ci necontenit digre- 
„Siuni, dar pline 'de 'viață. Teatrul acesta nu este făcut, 
ca al lui Ludovic al XIV-lea, pentru un număr de 
doamne şi domni de la Curte ; el este--pentru toată 
lumea: se face oarecum în piaţă. a 

Cel din urmă om are dreptulde a figura astfel] în civili- - sația spaniolă. Murillo zugrăveşte acele splendide madone 
„de modă italiană, dar şi pe copiii păduchioși cari-şi caută „găzele în cămaşă pe maidân, sau pe aceia cari mănâncă împreună felii de dovleac, aşezaţi pe pământ, cum, de alminteri, și azi, în Madrid, lângă case americane de câte douăzeci de etaje, rămân locuri neîmprejmuite, pe. 
care se tăvălesc tot felul de “copii cu moravurile cele mai ciudate, o î 
Principalul produs al. mentalităţii spaniole devenite instinct: e erou, Onoarea. este 'lucrul de căpetenie pentru orişicare; oricine este 'în atitudine eroică și nu poate să se coboare supt dânsa. Lovituri de spadă; dueluri la luna plină, scări de mătasă, care se prind. în margenea unei - ferestre, lucruri care au întrat cu desăvârşire în firea însăşi a poporului, o e 

___ Şi, asttel, sentimentul de Onoare, ca şi: acela de frăţie. democratică între oameni. s'a răspândit foarte larg în Europa. Tragedia francesă a lui . Corneille este. copia aceleia a lui Gulielm de Castro: Horaţii şi Curiaţii lui, ca și, fireşte, Cid şi Chimena lui, nu sânt Francesi, ci Spanioli. Vestita replică la „Ce trebuia:să facă?“: „Să moară”, „qu'il mourtt“, nu e un strigăt fran» 
ces. La Corneille sânt două lucruri amestecate: partea ervică spaniolă şi partea cealaltă, care nu este general- 
francesă, ci normandă, cu argumentarea silogistică a    
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; proceselor introduse și în ordinea sentimentelor.; căci ” 
iubirea este un proces, cu părți care pledează înaintea: 
publicului. E Ea a 

Pe vremea lui Ludovic al XIII-lea toată lumea este 
spaniolisată: costume spaniole, pălăriile -acelea mari cu 
pene înalte, justaucorps-ul, chiurasa de piele ca .pentru- - 
războiu, cizmele umflate en entonnoir. A trebuit... - 
să cadă un număr de capete după porunca lui Richelieu, 

pentru ca să nu fie, la fiecare colț de stradă, pentru - 

nimica toată, un duel, O : 
Şi aceasta: a. avut, pretutindeni, o: influenţă. bună. 

Cultul onoarei, mai mult sau mai puţin îl avem şi noi 

astăzi, şi el ne împiedecă, la un moment dat, de a face 

lucruri folositoare, de altfel; nouă, nu numai la un om, - 

ci la un popor. Simţim necesitatea imperioasă de a tace | 

cutare gest. -: Me De 
„Se.mai poate adăogi încă un lucru. Carol : Quintul 

a fost Împărat, şi ceva “dia imperialismul lui a rămas 

la Filip-al Il-lea; Din punctul: de vedere 

imperial, Spaniolii simt. necesitatea 
unei lumi unificate, lucrând împreună, ca în 

bătălia de lă' L.epanto, supt. Don Juan de Austria, 

împotriva 'Turcitor. De aici şi în literatură a resăltat ceva 

foarte interesant: cărţile de istorie pentru toată lumea, 

peutru toate popoarele, care apar întrun anumit moment 

“prin a doua jumătate a-secoelului al XVI-lea, şi con- 

tinuă și în al XVII-lea: Istoria “Timpului său” a lui 

Adriani sau aceia a lui Maiolino Bisaccioni, in care e -. 

vorba şi de lucruri de la noi, în vremea lui Vasile Lupu, 

_ba .chiar, înainte, cartea lui Natalis Comes, care tratează 

şi despre luptele din - Muntenia. pe la 1530. Astfel de , 

- cărți sânt multe, şi este una vestită, scrisă. în limba 

latină, tradusă apoi şi în franțuzeşte, a președintelui 
- Thuanus, de 'Fhou, cu .acelaşi interes Și pentru Orient. 

Apare, astfel, sistemul de a . pune la un loc istoria 

diferitelor ţări; pe basă de egalitate, după importanța 

celor, săvârşite. - ” i 

= 

7
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“- Curtea de 'sistem frances i Ludovic al: XIV-lea 

  

“ Tafluenţa francesă din vremea lui Ludovic al XIV-lea este un lucru. cunoscut -pretutindeni ; numai: cât este vorba să se definească influența aceasta, 
Care este deci influența. pe care Franţa lui Ludovic “al XIV-lea a exercitat-o asupra. unei mari părți din Europa, parte care se mărește necontenit, şi va ajunge cu vremea atât de întinsă, încât va răsbate pănă în noua clădire pentru Capitala Împărăției rusești-a lui „Petru-cel-Mare, . pănă Ia, Petersburg, sau şi pănă la Constantinopol şi: la anumite puncte, unde se întâlniau Europenii, din Asia Mică ; şi va. fi şi o influenţă asupra. „Americii, dar aceasta are alt caracter, şi acolo. poate fi o discuţie interesantă: ce este specific american şi ce este frances în lumea aceasta de idei de unde a ieșit America-de-Nord. Dar, ca să 'se înțeleagă ce este influ- ența francesă supt Ludovic al XIV-lea trebuie o înfă. țişare a naturii înseși a „marelui Tege“. 

„E într'adevăr un mister cum el.-a ajuus să ştie ce --: ştia, ceia ce “nu înseamnă că-tot ce-i este atribuit ca scris vine numai de "la dânsul. Însemnările lui în ce - priveşte datoriile de rege sânt o operă foarte frumoasă, şi cine le cetește ajunge la un alt resultat cu privire la personalitatea lui, Dar Ludovic apare ca un om făcut, prefăcut, tot ce poate fi mai străin de natural, un om 
care, în făptura sa fisică,-în manifestaţiile sale publice, în pompa aceia strălucită, în prestigiul artificial. :pe care l-a ştiut câștiga, a trecut printr'o mulţime de operații pregătitoare. | a Într'o carte a unui Eagles, care reproduce o fantasie
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â înarelui romancier 'Thackeray!, am găsit un desemn 
foarte hazliu. Ludouic al XIV, a cărui figură o avem 
mai mult sau mai puțin în fața ochilor, cu toate 
dantelele, cu toate falbalalele sale, cu-papucii cu tocuri 
înalte, cu peruca revărsată în valuri, părând un om 

înalt și voinic se învederează, desbrăcat de accesorii, 
în anii din urmă, ca un biet moşneguț felegos, îndoit de 
şale, mic şi “slab, cum l-or fi: văzut foarte puţinele 
persoane care au avut acest privilegiu. 

Se mai crede încă şi acum că era un om de o acti- 
vitate extraordinară, istovitoare, care se amesteca în 

toate. Felul lui de viață în alte domenii -arată- că aşa 
ceva era imposibil. ; a Sa 

Din însemnări însă, oricât ar fi fost de revisuite 

ca stil, în locul lui Ludovical XIV-lea de închipuire, 
care uimeşte lumea prin înfăţişarea sa, vedem un altul: 
un om foarte simplu, potrivit cu firea însăși a popo-. 
mului frances, şi nu trebuie să uităm un lucru, care 

explică pompa aceasta: mama lui era o principesă de 
Austria, venită din Spania, iar Spania, era. ţara cea 

mai ceremonioasă de pe lume; prin urmare de acasă 

sa obişnuit el să fie solemn şi magnific, fără însă ca 

aceasta să fi-putut birui partea într'adevăr francesă din 
firea lui. o o | a 

“.. Era şi un' om de o conștiință îoarte delicată, ceia ce 

_nu s'ar bănui, căci se crede că hotărirea lui, dorinţa 

lui de strălucire şi de glorie îi astupa glasul conștiinții. 

De alminteri la Apuseni, cari merg la confesional ca 

să-şi facă mărturisirea, sânt fenomene sufleteşti pe care 

noi nu le avem și le înțelegem cu greu. i 

Am vorbit de influența spaniolă, care a fost aşa de 
puternică:. ea a creat şi eticheta de la Curtea Franciei, 
Da fapt, ea vine din Orient prin Bizanţ, a trecut pe 
urmă în Spania, apoi la Viena şi sa transmis pănă în 

timpurile noastre. Da , | 
Nu eraoetichetă veche spaniolă. Fer- 

dinand şi Isabela nu se încunjurau de un prestigiu deosebit, 
Regii aceștia „catolici“ erau simplitatea medievală însăşi. 
“Prăiau în acele vechi palate din evul mediu, în care odăile 

    

+ G,. Wooliseroit Kead, Cats 'on costume,
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erau mici şi întunecoase şi mai mult goale. Iar, în ce-i 
priveşte pe Filip al II-lea, la -Escorial, pe de o parte 
era marea clădire consacrată lui Dumnezeu, biserica, iar, 
pe de altă parte, încăperile lui de locuinţă, care cuprin: 
deau o sală, două, și un alcov, acela în care a zăcut 
Şi a murit. : e: 

O Curte deosebită în jurul lui Filip al II-lea nu se poate aminti. El lucra de dimineaţa pănă seara, fără niciun ceas de răgaz; necontenit veniau ştafete, care .- aduceau ştiri, secretarii dădeau ordine de iscălit, supt care el punea, ca toţi regii Spaniei, nu numele său, ci „el Rey“, „regele“. 
___De la o bucată de vreme s'au introdus însă în Spania 
moravuri de Curte severa, pe când, în Franţa, era, întăiu,. amintirea Ecaterinei de Medicis. Dar Henric al IV-lea 
era de o simplitate şi de o zgârcenie extraordinară. Dar din eticheta orientală introdusă în Spania, din magnificența chiar a suveranilor mauri cari fuseseră în Spania și cari aduseseră un lux mare din Orientul lor, 
din obiceiurile italiene, care existau încă din. secolul al _XVl-lea, din toate acestea s'a format marea concepţie de Curte a lui Ludovic al XIV-lea, - * 

El se ascundea, personal, cu Ssimplicitate, dar se afişa cu iubire de represintare în. afară, o nevoie la care se supunea, şi duvadă că el putea trăi și altfel, este că, spre sfârşitul vieţii sale, femeia de foarte bună familie, dar văduva unui actor caraghios şi sărac, a unui 
autor de piese comice, Scarron, doamna de Maintenon, 
care a fost soţia morganatică a .regelui, vorbindu-i tot de păcate, l-a făcut de s'a retras, părăsind din pompa 
Curţii, Racine a primit ordin să “nu mai scrie piese din lumea greacă şi romană, cu fel: de fel de lucruri pe care nu le binecuvintează Biserica, şi atunci el a dat 
Esther şi Athalie,. pentru fetele. de la Saint- Cyr, şcoală pe care o înființase, şi pe care o supraveghia chiar, doamna de. Maintenon. - 

Dar, în afară de această parte din urmă, care ni arată temperamentul adevărat al regelui, Curtea este 
de o strălucire extraordinară. Când el se scoală, actul . 
de a-i dea cămaşa represintă un privilegiu extraordinar, După ce se îmbracă, îl aşteaptă viaţa publică, nu în  
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piață, ci în înseși încăperile: lui. Când a făcut Versailles, . 
după exemplul Escorialului, între cele două palate este 
o foarte mare deosebire: la Escorial, regele e într'un 
cuprins rece şi modest, iar biserica pentru Dumnezeu 
este, cum am spus, mare şi străluciță ; la. Versailles, 
din potrivă, sânt atâtea camere şi galerii mari pentru 
rege. Aici este şi un plan politic: a distruge nobilimea 
acasă la dânsa, în castelele din provincie, a o atrage- 
la Versailles, a o aşeza în acele multele încăperi, 
pentru a o avea la îndemână, distribuindu-i anumite 
pensiuni. Natural. cine: trăieşte cu pensie la Versailles 
se ocupă mai puţin de moșiile sale, care se zuinează, 
și, cu aceasta, cade independența materială. , - 

Când 'regele mănâncă, trebuie să-l vadă toți; când 

regele se plimblă, tontă lumea merge după dânsul, şi 

sânt anumite grade pentru drepturile pe. care le are 
fiecare de a fi lângă rege. 

Seara, regele nu se. putea culca fără un întreg grup. 

de oameni adunaţi în jurul lui, aşa cum o arată Memo- 

riile doamnei de Boigne. e j 

Aceasta este. regalitatea francesă: foarte. pompoasă, 

foarte precisă în -ceremoniile,sale. A se presinta cineva 

la Curte era lucru de' cea mai mare importanţă şi deo: 

mare greutate: fetele care voiau să fie primite acolo, 

ficeau exerciţii multă vreme, pentru că erau şi mișcări 

greu de executat. 

În cadrul acesta strălucit ajunge a trăi regele Fraw- 

ciei încă. de la început. El este un foarte rău vecin. 

Fără idei generale în ce privește societatea europeană; 
el:ia de unde poate, „complectându“-și: “astfel regatul.” 

Căsătorit cu o princesă de Spania, a luat Flandra : 

francesă, cu toate că soţia lui declarase că renunță la 

_ toate drepturile de moştenire. dar s'au găsit legişti cari 

să observe că moștenitorul regelui Filip al IV-lea este . 
din a doua căsătorie, pe când Maria-1 eresa, soția lui 
Ludovic, fiind din prima căsătorie, se bucură de „dreptul „tt 

, . u Â a Ta A - 

de devoluţiune, care reservă, în Flandra, această 

lor din prima căsătorie. A luat apoi Franche- 
tatul de Burgundia. Moştenise Alsacia, dar 

ct mai târziu, îa secolul al XVIII-lea. A 
. . Ţ* 

moştenire ce 

Comte, comita 

Loreaa a Veat 

7
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luat Strasbourgul,. oraş episcopal, supt cuvânt că, dacă 
nu-l ia el, îl iau Germanii. | a a 

În felul -acesta şi-a făcut hotarele Ludovic al XIV» 
lea, -dar un gând de a face -să. colaboreze naţia cu 
dânsul nu l-a avut. În politică lui din: aiară, cu atât 

„mai puţin a avut el simțul colaboraţiilor necesare. 
» Pănă mai târziu, literatura francesă -avea de sigur o 

foarte mare strălucire, însă strălucirea aceasta era legată de anumite condiţii, şi nu se putea muta deci aiurea. 
„Piesele lui. Corneille, ale lui Racine, acestea de o simţire mult. mai subtilă decât argumentele de: drept. ale lui 
“Corneille, nu puteau fi jucate pretutindeni: Anglia nici na vrut aşa ceva; Spavia avea un teatru al ei, de un alt caracter ; -în Germania,  pregâtirea- publicului era foarte dubioasă: când s'a jucat o piesă de: acestea francesă, târziu, în secolul al XVIII-lea, trebuia să se „taie“ cu meșteșug capul cuiva pentru a seavi publi- cului capul tăiat ca să se convingă că nu e glumă. Dacă, “în copilăria lui Frederic al II-lea de Prusia, se repre- „__ Siutau 'convenabil astfel de piese, era pentru că mama “lui era “o principesă de -Hanovra, provincie germană unită dinastie cu Anglia. Din parte-i, Italia se închisese: ne mai având influen;ă în străinătate, ea se strângea în mici academii de provincie, în care se presinta o literatură mediocră ca inspirație, ca â lui Tilicaja, dar aceasta nu e o literatură vie. SE a „Îşi închipuie lumea prea ușor, când- generalisează, că în vremea lui Ludovic al XIV-lea s'a întins, de-odată, influența literaturii francese asupra Europei întregi. Nu, ea nu se impunea nici măcar oricării priacese străine mări- tată în Casa de Franţa. La Cartea lui Ludovic, căsătorită „cu însuși fratele regelui, era o principesă de Paiatinat, vestita L:selotte, ale cării scrisori, foarte interesante, dar tot așa da vulgare, sânt scrise în vechea nemţească . de acasă. a A : 7 “Dar atunci ce .se întinde asupra Europei și formează : un puternic element de legătură? E reducerea „unei vieți întregi de Stat la rostul Curţii Nu la monarh personal, ci la decorul şi la luxul acesta de ansamblu, care se chiamă Curtea. 

Fireşte, Curtea aceasta o: domină Ludovic, dar, puţin
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este și el dominat, măcar influenţat, de. Curte. Ludovic 

nu mai are nicio legătură cu Parisul, cae ducea altă viaţă, 
și, dacă-nu se hotăra el să creeze: Versailles, n'ar fi 

fost Revoluţia francesă. Prin Versailles-el s'a isolat. de 
capitală şi de țară. Se deplasa greu, cu miile de trăsuri, 

pe care supușii. din provincie le întrețineau fără multă 
plăcere. Astfel], regele nu aude niciun fel de critică, ci 
primește numai anumite -laude; se informează numai - 

prin ânumite rapoarte. Dar monarhia este mai bine 
stabilită câna fiecare o cunoaşte şi apreciază, punând 
un moment din viaţa sa în legătură şi cu puterea de | 
Stat. prin monarh. 

În toată Europa se imită forma francesă.. Astfel un 
umăr oarecare de Germani se adunau, întrebuințând 
Sau ba-limba francesă, în jurul suveranului, care se 
simția obligat a-şi face un castel. sau: mai multe,—căci 
de la o bucată de -vreme, Ludovic: n'avea numai 
Versailles, ci şi alte residențe împrejur. Se găsia foarte 
rar câte unul care să iasă din modă şi să-şi bată joc 
de dânsa: 'tatăl lui Frederical II-lea, mare mojic, mare 
bețiv, fumând de dimineaţă pănă seara, temându-se. 

- numai de nevastă, dar pe copii umblând să-i zugrume 
cu perdelele, bruta aceasta, foarte credincioasă din 
punct de vedere calvin, ba chiar pietist, pănă la sfâr- “ 
șitul vieţii, își bate joc astfel de Ludovic al XIV-lea. 
şi, în - _năcazul nevestei sale, — care era principesă de 
Anglia, unde moda. francesă prinsese pe la '1600, după 
Cromwell şi republica englesă, prin fiii decapitatului 

Carol I-iu, crescuţi în Franţa —, la un anume.ceas chema 
toată familia şi circula solemn în mijlocul curții, de jur 
împrejur, pentru a se întoarce. apoi în casă, arătând 

că şi el urmează moda timpului. | 

_.. Sistemul acesta, care a mâncat atâţia bani, a con- 

tiibuit să creeze o legătură între popoare. Fiindcă 
popoarele se înțelegeau greu, pe când 

Curțile se puteau înțelege. | 

Şi, mai la urma urmei, este' mult mai bine să se 

înțeleagă un grup de oameni, oarecum selecționați, 

cari-au aceiaşi educație,. aceleaşi vederi, cari urmează 

aceiaşi Vinie Şi se inspiră de la aceleaşi. principii decât
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să se lase soarta țărilor întregi în mâna unor grupe! 
care s'au unit prin legături misterioase, cu jurăminte 
straşnice și care, într'un anumit: momevt, dispunând 
de Statele lor, aruncă, adorându-şi idolii, lumea întreagă 
în cea mai cumplită nenorocire, iar, când e să se ceară 
socoteala, nu se ştie unde să se presinte lumea. 

7 

 



ORL | 
„Unirea prin ideile „filosofice“ 

  

Dar, în acelaşi timp, pentru gândirea în: 

săși, un sistem internaţional se în 

tinde prin Franţa, şi el ajunge să 
apropie toate popoarele; ajunge să le 

apropie, ca să întrebuinţez -cuvinte. de. acum, „static“ 

şi „dinamic“. Avem a face cu lucruri care se răspân- 
desc mai mult decât un secol. . : o 

Această acţiune 'de tot mai strânsă apropiere nu vine 

de la. dinastii, de şi regii însăşii erau înrudiţi, aşa 
iucât s'ar.putea vorbi de o dinastie europeană. 
Cutare rege al Spaniei era Habsburg, şi era şi Burgund, 

prin strămoşi niai depărtaţi, cutare rege al Franciei, să 

zicem Ludovic al XVI lea era ful unei principese străine, 

de Saxonia, şi -avea :ca bunică pe soţia: lui. Ludovic al 

XV-lea, Poloaa Maria; Leseszyiska. Şi Maria-Antoinetta, 

princesă de Austria, primia instrucţii de la represiutantul 

la Versâilles al mamei ei. Maria-Leresa, şi servia inte- 

rese austriece pe lângă cele francese, ba. adesea, contra. 

lor. | -: a i | 

„Deci, pe lângă Curți. care formau asoc;aţii universale, 

capabile de a menținea pacea, se desvoltă forma: cea- : 

_laltă. Nu toată lumea era în legătură cu Curtea. Racine 

făcea -tragediile lui pentru acest cerc restrâns, Am: văzut 

că, atunci câud Curtea admitea tot felul de legături de 

dragoste, seria într'un fel, iar când Curtea a trecut la 
pocăință, supt influența d-nei de Maintencn, făcea 

Rsther'şi Athalie, după voia lui Dumnezeu. 

Moliere era tapițerul curţii. — un mijloc de a avea o 
subvenție — şi era la disposiția Curţii, dar nu tot teatrul 
lui Moli€:e, în care este ceva shakespearian în domeniul .
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comediei, e după voia lui Ludovic al XIV-lea, care, dacă - 
ar fi fost întrebat, nu ştiu dacă ar fi îndemnat să se pre- 
„sinte nemuritoarea figură a lui Tartufte,din care avea multe 
exemplare la Curte. Dar acel care a făcut „limpromptu 
de Versailles“ reservă sufletului său domenii.. pe care 
ştie să le apere. Corneille nu știu zău dacă 's'ar fi plecat 
la exigenţele Curţii, dar Boileau, în critica: lui, nu 
servia interese, care să fie ale regalității, ci lovia unde 
putea, și la el sânt. unele lucruri care ating chiar siste- 
mul lui Ludovic al XIV-lea. Ba chiar la Racine se află 
acele versuri, în care se critică Alexandru-cel-Mare, „cet 
Gcervel€ qui mit. 'Asie en cendres“ şi lumea putea crede 
că este, puțin, vorba şi de regele. Sa 

Dar, în afară de aceşti scriitori, e gândirea 
francesă.. Şi cea religioa să, care înseamnă o legă- 
tură internaţională în atară de Curte şi „termină. prin 
a fi hotărît împotriva Curţii. Bossuet, episcopul de Meauzx, 
marele orator, avea o independenţă absolută „faţă de 
Curte: în numele lui Dumnezeu, aruncă el fulgerele sale, 
ca în cutare celebru discurs funebru, și chiar în Discursul 
la Istoria Universală, când: se ajunge la formula că 
„omul se agită şi Dumnezeu îl conduce“, „l'homme 
s'agite et Dieu le mâne“, aceasta nu înse- 
amuă a lăsa totul în sama divinității antropoforme 
care e Maiestatea Sa. , a 

Dar şi alt “mare cleric, Fenelon,. care şi el a fost 
episcop, ajuns preceptor al ducelui de Burgundia, al doilea 
moştenitor al regelui, a făcut dintr'iînsul. un prinț 

“revoluționar, prin Les aventures d e Tele- 
maque. Altceva decât materia ideologică dulceagă 
pe care singură o văd atâţia pedagogi! În această idilă 
cu subiect antic, e vorba de un rege, Idomeneu, din 
Salenta, care nu samănă de loc cu Ludovic al XIV-lea, 

- ci e tocmai contrariul: rege paşnic gândindu-se tot- 
deauna la binele supușilor săi, rege legal, reformator. 

De alminteri şi altfel se simte în epoca lui 'Fenelon 
curentul, aşa de puternic, către reforme care nu erau 
pentru Franţa, ci pentru toată lumea. Ducele de Bur. 
gundia n'a trăit ca să facă opera regală a revoluţi:i 
de pe tron, dar, după moartea lui Laidovic, cum el lăsa 
un mojtenitor copil cu un regent, fiind, acesta, ducele de



  

Al 

Orlcans, care se ocupa de chimie, ș şi lumea spunea că 
pregătește otrăvuri, — de altfel, un om:cu viaţă foarte 
liberă, şi de aceia cele mai groaznice. lucruri s'au. pus 
pe sama lui, trăind în plăceri şi murind în plăceri şi între 
'compromițătoare sincerităţi, — oricum, regentul a voit 
să schimbe” cu desăvârșire Franţa după un sistem uni-. 
versal, de caracter filosofic. Vedem de unde vine inspi-.: 
rația, aşa că putem zice: că omul aşa de criticata fost 
primul revoluționar, ba, într'o privință, mai revoluţionar 
decât Robespierre, pentru că a 'tăia capete fără un. 
sistem revoluționar nu înseamnă a fi revoluţionar, dar . 
a revoluţiona societatea întreagă fără să tai niciun cap, 
e altceva. . 

Chiar sistemul financiar, așa de batiocurit, al lui Law 
era pentru toată lumea. Law se născuse Scoţian, el s'a. 
oferit pe urmă şi la Veneţia, ba chiar şi lui Petru-cel- 
Mare. Cum finanțele tra ncese mergeau său, de altfel ca 
şi finanțele de aiurea, el s'a gândit să: scoată aurul de: 
unde era grămădit şi nu funcţiona, pentru a- -l pune îl 
circulaţie prin bilete care represintau miai mult decât 
valoarea aurului. Şi,.pe de:altă parte, cum Franţa avea 
colonii, cu care nu ştia ce să facă: Mississipi, cu Noul | 

Orlcans, L,ouisiana, el u cerut să se puie la disposiţia băncii 
sale privilegiate aceste domenii ale Statului pentru- a le 
pune în valoare. Dar curtesanii. cu trecere. în cereau | 
bani, iar naivii îşi închipuiau că, de a doua zi, pot cere 

“banii lor înapoi. Astfel Law a căzut, dar nu şi ideile lui 
pentru oriunde. ERE D 

S'a produs, “prin urmare, la + un moment dat, impotriva 
Curţii, sprijinită pe tradiţie şi pe dreptul istoric, o mişcare 
de caracter ideologic universal. De unde pleacă această 

“mişcare şi care este. caracterul câtorva „din oamenii, 

cari o represintă? 
Cel mai mare filosof -al epocii lui Ludovic al XIV-lea 

e fără îndoială Blaise Pascal. Pascal era şi un fisi- - 

'cian, un matematic, şi nu-şi uită metoda, daro între- 
buințează pentru. lupte de un caracter nou, Ela com- 

bătut pe .iesuiți în așa- -numitele Scrisori Pro- 

vinciale, în care se înfățișează un „provincial“, un 

sef de provincie iesuit, care se destăinuieşte ; el a lăsat 

7
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„Cugetările“ sale. cu privire la care este o întrebare dacă 
el nu visase un sistem filosofic, din. care să facă parte ele. 

„ Dar Pascal e un suflet- adânc religios, şi el dă defi- 
niția: „omul este.o trestie gânditoare“, un roseau 
pensant, pe când, cum vom vedea, raționalismul 
contemporan considera sufletul umași ca o stâncă ne- 
clintită a cugetării. E. de fapt, prin simţul covârșitor al misterului, un suflet medieval, şi este înțeles, acum, - tocmai fiindcă e medieval, căci noi ne întoarcem îtcetul cu încetul către cugetarea complexă şi misterioasă a evului mediu. Cr A a 

Bolnav, Pascal stă acasă, întâlnindu-se doar cu sora sa, Jacqueline, cu cugetătorii catolici. de un spirit mai larg, de la Port Royal, din-mănăstirea şi școala pe care Ludovic a ordonat să le radă cu desăvârşire. Raporturi “cu puterea, aşa cum este, nule are și n'ar consimţi să le aibă. În faţă, Baruch Spinoza, om de o intelec- tualitate foarte vastă, de o siguranţă în cugetare nezgu: „duită, de un profund simț al religiei şi al legăturilor pu numai dintre toţi oamenii, vede un singur om, și Evreul spaniol aşezat: în Pările-de Jos se rosteşte că ei "toţi şi cu natura fac unul și acelaşi lucru.. 
Alcătuind opera sa în latineşte, el nu s'a gâudit s'o serie în limba strămoşilor sau în limba noii patrii tinde-şi. “câștiga pânea lustruind ochelari, aceasta fiind prof siunea lui. . o e a i Lângă acest. internațional de origine, „Descartes, Car. tesius, este uri internaţionalisat.. Nobi] frarces de pro... vincie, întrebuințat şi în -războiu, dar fără niciun fel de distincţie, îşi. caută adăpost pentru o gândire liberă tot acolo, în 'Țări!e-de-Ţos. Căci, pe vremea aceia, Olanda joacă un mare rol internațional ; “cărțile revoluționare "în orice domeniu se tipăriau acolo. i | Din Olanda predică Descartes” teoria sa raționatistă,: fără a se gândi că-ea' va fi aplicată în viaţa de Stat. Cărţile-i se cetesc cu foarte mare greutate, fiind scrise într'o limbă latină greoaie; Discursul asupra: “Metodei, cartea pe care o ştie toată lumea, nu era: pentru el cea mai importantă. Descartes crede în cuge- tarea umană, care nu are trecut și nu poate să aibă un viitor de politică. : Să Aa
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- „lăsândla o parte pe „$ 

  

Dacă regina Cristina a Suediei l-a chemat sa dânsul, și-. | 
bietul tilosof, de oarecare vrâstă, întrat la Curtea acestei 
femei ncstăpânite, s'a îmbolnăvit şi a murit acolo,-el 
putea să fie chemat tot aşa de bine şi la “Moscova; şi 
la Constantinopol. Da Se 

Căci de atunci apare din nou tipul de intelec- 
tual itinerant, fără patrie. Astfel trece-pe la 
noi matematecianul Boscovich, care se interesa de instru- 

'mentele de fisică şi de cosmografie ale tinenilor Vervezi 

Cailimachi,şi Domnii noștri erau încunjurați de oameni din 

toate naţiile, Alexandru Ipsilanti având lângă cl pe Ștefan 

Raicevich, din Ragusa, care a devenit ageni: austriac la 

noi, pe Panzini, de la Neapole, care aducea ceva din 

cugetarea lui Giannone, a lui Summonte, a lui Filan- 

gieri, pe Sulzer, care era Elveţian, întrat în armata, 

" austriacă în calitate de auditor şi însurat cu o Săsoaică, 

care s'a aşezat la -Bucureşti, sperând să se înte meicze o 

Facultate de Drept. Revoluţionaivl Cara, cere a n bait 

pe eşatod în Paris, a fost secretarul lui Grigore -Ale-. 

xandru-Vodă Ghica, Domnul - Moldovei, care aducea 

Nemţi să-i facă fabrică de postav. la Filipeni, apoi la 

“Filipenii Noi, adecă la Chiperesti, în margenea Jaşilor.. 

„a 

Dar, mai ales e -simbolic Leibiitz, un foarte mare 

“spirit. EL n'a scris în nemţeşte nimic, şi nici nu-i putea 

trece prin minte că ar putea s'o facă. Toţi gânditorii 

aceştia, pănă pe la 1770, au scris în latinește, şi pe 

armă abia a venit întinderea limbii francese pretu- 

tindeni, prih emigranți ca şi prin scriitori. Leibnitz scria 

deci pentru toată lumea. EI nu: aparținea unei patrii. 

-B'din Gerniania apuseană. dar se poate. muta. orişiut de, 

“ca şi' Erasm. Astfel el ia dat regelui Franciei ideia de 

a cuceri Egiptul. Nu s'a aşezat lângă niciunul dintre 

suverani: din colţul său german, gândirea i se întindea 

- ? pretutindeni. A vrut să creeze oarecum Şi O religie nouă 

“prin Teodiceia să. 

Toţi aceştia sepresintă o.viaţă internaţională, pentru 

moment „liniştită, căci propaganda nu era revoluționară, 

_ci de oposiţie, ironică, muşcătoare, Dinamismul s'a 

-" produs. mai târziu, în rândul întâiu prin Voltaire, căci, . 
pecialistul“ Montesquieu, Rousseau 

  

-J
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înseamnă cu totul altceva, un ideolog foarte „puţin 
„combativ, un calvin, un provincial din “Geneva, care 
niciodată n'a ajunssă fie de fâpt Frances. Darsă ni aducem 
aminte că s'a dus într'un moment-în Anglia unde ar 
fi fost poate dispus să rămâie, E vremea când Ecate- 
ina a II-a chiamă, atrage tot felul de Francesi, ca să 
dea directive Statelor sale: l-a chemat, astfel, pe Diderot, . 
care a izbutit tot aşa de puţin ca şi alți „filosofi“ fran. 
cesi, de la cari ea cerea mai ales reclama europeană. 

Monarhii din Centrul şi Răsăritul Europei au, de 
altfel, un caracter internațional. Ia 

În present și în aspiraţiile de viitor Austria "Mariei-. 
Teresei nu este decât-un Stat s intetic; tatăl 
ei, Carol al VI-lea, a fost rege în Spania, unde n'a 
putut să se menţină, dar s'a întors cu Spanioli şi cu Portughesi, pe. cari i-a ținut lângă el pănă la sfârşit. 

Ea însăşi, crescută franțuzeşte, în casă. vorbia - numai * 
franțuzeşte, din respect pentru soţul ei, ducele de Lorena 
Francisc, şi copiii i-a crescut franțuzește, Fiul ei, Iosif al II-lea, s'a inspirat, astfel, din literatura şi din gândirea francesă, Ra însăși primise o cultură mai mult italiană, 
scriind un fel de limbă amestecată. - a 

Curteni din toate naţiile de pe lume se află adunaţi 
la Viena, care era, pentru un ştert cel puţin, orientală, 
cu Greci, Armeni, Bulgari, Români, tot comerţul aus- triac: pentru Orient fiind în sama. Companiei: Greceşti de Comerţ. Se | i e „„ Frederic al II-lea, din parte-i, este un Frances „filo- sol“, care-și râde de Isus Hristos. EI vorbeşte numai franţuzeşte, şi a vrut să fugă odată în Franţa, pentru 
ca să meargă, ca rege, incognito acolo, pănă la Stras- 
bourg. Îşi râdea de limba germană, de ortografia ei, 
propunând niște sufixe salvatoare. N'avea nicio legătură 
cu poporul german — oi, pe care elle tundea, când erau 
în turma sa, şi le mulgea.. În armata lui erau în cea 
mai mare parte străini, ofițerii şi curtenii fiind căutaţi 
între Francesi, şi Academia pe care a ocrotit-o era franceşă. - | . | Felul de gândire internațional 
cere o formă francesă, Pentru ca limba



  

ag 

francesă să ajungă însă la acest scop, ea a trebuit să 
se useze. Nu mai e pitoresca limbă istorică din seco- 

“ele al XIII-lea, al XIV-lea şi, în parte, al XV-lea, cu. 
libertatea ei-sintactică și mulțimea de cuvinte colorate: 
din aceasta nu se putea face o limbă internaţională. Şi, 
atunci, Francesii au sacrificat tot ce eră mai naţional 
și mai spontan în limba lor şi au supus-o unei sintaxe 
care este a, limbii latine, învățată în școală. Au creat 
conştient o limbă matematică, menită a fi singurul . 

| mijloc de comunicație internaţională şi pănă în momentul - 
- de faţă, îi i ea - 

Limba francesă, servind cugetarea filosofică a epocii, 
a creat FHuropa de la 1789, care era. aceiași, de la . 

Lisabona şi Madrid, unde se răsturnaseră jesuiţii și se - 

“sechestraseră mănâstirile lor, începând opera de reformă, 

ori de la :Necpole, unde prinți din dinastia de Spania au 
făcut aceiaşi revoluţie, de la Florența, unde marele 
duce de Toscana, Austriac, a aplicat tot aşa reforma 

filosofică. de-la orişice Curte din Germania şi pănă la- 

Petersburgul Ecaterinei a II-a, pănă la anumite cartiere 
din Constantinopol, ba pănă la Bucureşti şi pănă la Iaşi, 
unde gândirea noastră era îmbrăcată în formă fraucesă. 

4. 
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Revoluţie universală şi Imperiu universal * 

  

Am ajuns, — după ce am străbătut atâtea. secole, în. 
care s'a putut vedea că, alături de ciocnirile violente, 
sânt tendințe tirești de apropiere. ale popoarelor, de 
colaborare în folosul civilisației, creată de toate aceste 
popoare, care trebuie s'o şi păstreze, nu s'o distrugă, 
s'o desvolte, iar nu s'o împiedece în desvoltatea ei, .. la viaţa aceia internațiovală, în ce priveşte Curțile şi 
dinastiile, Curţi de acelaşi fel și dinastii foarte aineste- cate, aşa încât nu erau mai multe dinastii în Europa, 
ci, în fond, o singură dinastie, ai tării fete şi fii se măritau şi se însurau în deosebite părţi, şi aceasta crea un fel de solidaritate, iar, pe de altă parte, era unfel. "- de viață internațională a ideilor filosofice, care se .. îndrepta împotriva Curţilor, împotriva dinastiilor, ca și împotriva -tradiţiei şi a drepturilor istorice. 

Pe vremea aceia nu se întrebuința cuvântul de „Eu- Topa“, care a “fost foarte mult invocat pe vremea lui - - Napoleon. al Ill-te: și după acsia, dar cu toate. „acestea _ exista o Europă. Cineva putea să călăto-.. rească de la un capăt'la altul al ei, şi se găsia. în 

, 

acelaşi mediu de jdei și înaintea unor oameni cari . 
„vorbiau: aceiași limbă internaţională, care era limba 
- francesă, purificată: în sens matematic şi abstract, aşa 

» cum se făcuse pe vremea lui Malherbe şi a lui Henric 
al IV-lea, la începutul secolului al XVII-lea ; dacă era 
pregătit pentru o Curte. el-se putea presinta orişiunde 
şi era sigur că întâlneşte la orice Suveran acelaşi fel de a fi ca și la Suveranul din ţara căruia a plecat. : 

Gândiţi-vă ce străin s'ar simţi cineva, după pacea. .  
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care întârzie, trecând, mâni, dintr'o fară în altă țară, ce. 
străin se : pate simţi. cineva, „chiar . în ţările care 

„samănă, care au elemente” comune şi care înainte au 

fost aliate. ce se va alege din alianța de odinioară 
între Franţa și Italia, ce greu va fi pentru orice Italian 
să facă o operă” intelectuală sau artistică în Franța, 

Era deci acelaşi sistem, aceiaşi tendinţă .de reforme ; 
„Suveranii, de alminteri, ca bietul Ludovic al XVI- lea, 

îşi puneau cea mai mare mândrie în aceia că se găsiau. 
pe linia ideilor celor noi. 
Am spus că Revoluţia francesă.n'a . fost făcută contra - 

nobilimii, ci de nobilime, n'a fost făcută contra lui 
„Ludovic al XVI-lea. ci de I„udovic al XVI-lea, care a. 
pătimit pentra că n'a ştiut să conducă o mișcare care . 

“pleca” înainte. de toate de la reformele pe-care el.a 
vrut. să le facă şi pe care le dorise dinu chpa suirii sale 

_pe tron, când se speria de greutăţile care apasă asupra. 
"lui şi asupra soției sale, Maria-Antoineta. Pretutindeni 
„era acelaşi lucru. - i 
Revoluţia: francesă nu este un fenomen “fra nces: „că 

„ Francesii au -vrut s'o presinte aşa, că adversarii Frar- 
ciei de atunci, Englesii, au ciutat s'o “reducă la pro- . 

"porții. fcancase, aceasta: se: poate înțelege: prin pasiuni 
“de o parte şi prin pisiuni de a'tă parte” Francesii pot 
serbători căderea -Bastiliei, — care, de alminteri. n'avea 
niciun -fel de importanţă. ci era o barabittă veche, 
care nu 'servia la nimic, decât când se purta rău un 
băiat. de familie, şi-l trimeteau acolo o bucată de 

“vreme, — ei pot serbători „14 Iulie“, de și mi se pare 
“că nu aceasta este data din Revoluţia francesă care 
merită cel mai mult să fie serbătorită, numai pentru 

„nişte vărsări de-sânge inutile: niște xbieţi moșnezi omoriţi 

„acolo, după ce: comandantul Bastiliei poftise la dejun 

"pe câţiva dintre cei cari conduceau atacul împotriva. 
„cetăţii“, —:'dar Revoluţia francesă a fost un act 

“internaţional. Nu numai un act euro- 

““pean, dar un act. să zicem. mondial. 

Pentru că întreaga revoluție francesă pleacă în mare 

paite din A nsrica-de-Nord. Daci n'ar fi fost revoluţia 
-victorioasă din America-de- Nord și nu s'ar fi întemeiat 

“-un Stat 'p: aceste base, n'ar fiavut Parisul îndrăzneala .. 

NT
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de a începe și de a continua o revoluţie în Franţa. 
Acum, este adevărat că Americanii n'au recunoscut 
Revoluţia francesă în metodele ei și în instituţiile pe. : 
care le-a produs, şi avem, pe lângă desaprobarea tor. 
mală a vestitului Benjamin- Fravklin, una din cele mai. 

- nobile figuri din istoria omenirii, şi notele de zi ale altui 
American, Morris, care a-stat mai multă vreme în Paris 
şi pe care-l scandalisau de o. potrivă şi copilăria şi” 
cruzimea actelor revoluționare, Lc 

Dar nu e mai puţin adevărat că Revoluţia francesă 
este o. copie greșită: a revoluţiei americane, fiind 
condusi de un popor care avea alt temperament şi că- 
ruia-i lipsia frâul religios şi moral pe care l-au avut 

„ clasele, destul de cultivate şi foarte pioase, ale Americii- | 
de-Nord ;-şi este iarăşi adevărat, ca să se vadă- carac- - 

“terul acesta internaţional al revoluţiei francese, — insist 
asupra lui, pentru că noi avem în momentul de față 

„revoluţii care sânt pur naționale și care în zădar caută 
să se întindă —, că sentimentul național american s'a 

format târziu şi că la început nu exista decât o luptă 
pentru libertate şi pentru drept, 

Totuşi revoluţia americană mai are -o lature, asupra 
căreia trec răpede, A fost influențată, fără îndoială, de. 
pătrunderea ideilor lui Rousseau din Contractul 
Social: oameni cari se adună şi votează o consti- 
tuţie, ceia ce nu este nici istoric, nici sociologic, nici. 
real. Niciodată nu s'au făcut aşa Statele și națiunile, 
care au ieşit din: multe greşeli, din multe păcate, din: 
multe sacrificii şi din multe acțiuni bune, deci . repre- 
sintă ceva foarte complex, pe când Rousseau avea 
credința că națiunile.se pot forma şi Statele se pot 
întemeia pe basa. unei idei abstracte, aa 

Revoluţia americană n'a fost făcută cu program, cu 
organisare ; rebelii nu dispuneau de niciun fel de forțe 
la început, ci a fost ca un fel de bătaie între orbi, 
Euglesii neavâud trupe, Americanii fiind fără măcar 
o miliție, și a trebuit ca Englesii ' să cumpere soldaţi 
din Europa şi Americanii să creeze o armată din nimic, 

Dar mai este ceva, care e pur american: oamenii : 
aceştia veniseră din Anglia pe basa unui hrisov, a unei 
charte. Înăuntru se spunea: aceşta din cutare loc. 

+ 
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și acesta din cutare.alt loc, pentru anumite scopuri, 
au voie să desvolte o activitate, ei putând. transmite 
mai departe această situație de drept. Revoluţia: ame- 
icană, care este mai veche cu vre-o douăzeci de ani 
decât revoluţia francesă, a început, apoi, din. întâm- 
plare: a fost o bănuială, poliția a vrut să aresteze 
pe câțiva, lumea, adunată, s'a opus. Ba'n'a fost făcută! 
de clasa de jos, care nu exista în America, şi aceasta 
e deosebirea față de 'revoluţia francesă. Revoluţia fran- 
cesă a început foarte de sus şi a ajuns imediat: foarte 
Jos, pe câud revoluţia americană era o revoluţie solidară, 
făcută de toți oamenii împreună, în care nu se exercita 
nicio influență de clasă. Pe când, azi, revoluţia rusească. 
este o revoluție de: plebe, pornită din clasele mai puţin 
fericite supt raportul: material şi intelectual. | | 

Însă au fost în America şi avocați, cari au ajunsa 
îi codificatori. Cei cari au dat constituţia de la Phila- 

_delphia erau oameni de legi şi ei se sprijiniau pe dreptul 
istorie engles, în care trebuiau să fie specialisaţi. 

Pe câud în Revoluţia  francesă niciun drept istoric 
mare valoare, dincoace dreptul istoric există în fiecare 

moment ; s'a păstrat, multă vreme, -credinţa față de 

regele Angliei: răsculații erau în-luptă cu guvernul și 

cu sistemul politic engles din acel moment, dar nu cu 
„fegele Angliei, și 'ar fi fost posibil să se revină la 

Coroana englesă, dacă: erau în Anglia oameni ceva 

mai înţetegători pentru nevoile timpului. Nu sa înțeles 

o rupere de Anglia, şi nici pănă astăzi nu se pot rupe 

anume:slegături față de Anglia, care nu sânt determinate 

de împrejurările de acum, ci represintă un . instinct, 
“transmis din generaţie în generaţie. _ 

Prin urmare: Revoluția fra nce să, deri- 

vată din revoluţia americană, dar 

apărată, conruptă şi stricată de 
plebe, care a ajuns să fie stăpână, 
pănă cea căzut'mâna cea grea alui 
Bonaparte asupra tuturora, „Revoluţia 
aceasta este un fenomen mondial: se putea în- 

tinde orişiunde. Pretutindeni exista atmos- 
fera revoluționară, pe care nimeni n'o socotia spacifie 

_francesă, pănă în. momentul când au întrat în vecini.
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trupele fraucese, căte n'aveau intendență şi prin urmare 
împrumutau, -confiscau și' furau foarte . adese ori. În 
mare -parte o armată nouă de recruți, în care erau Şi toţi 

DO 

aventurierii, oameni capabili de! crice, —. Bernadotte, - 
care a ajuns regele Suediei, a fost amestecat. la un. 
moment, într'un complot pentru a omori pe Bonapaite 
în chiar biserica: Notre-Dame, şi între- mareşalii lui? 
Napoleon au fost şi oameni cari nu făceau o deosebire - 
netedă între ce este a] lor și ce aparţine altcra. 

"Deci, luâud cineva Europa de la un capăt la celălalt, 
simte o atmosferă comună: popoarele înțelegeau a se . 

” libera prin ce se făcuse Ja Paris,— daro libertate, pe care 
nimeni n'ar fi fost în stare s'o definească. 

În Anglii a existst „un curent revoluționar, şi cel 
mai mare poet din vremea aceia. care din nenorocire! 
a scris în dialect scoțian, Robert Burns, nu este alt- - 
ccva,—ca să întrebuințăm un termen de ieri şi poate și 
de-mâne —, decât un „ţărănist“:; nu-i pasă de lumea 
nobilă și fină de la. orăşe, ci el sc spiijine numai pe: 
amintirile şi pe tendinţile din satul scoţiau.de unde u 
venit. Dar, în afară.de aceasta, exista o mişcare . de 
stradă în Londra, care nu respecta “pe rege de loc, — şi 
dina:tia englesă era, pe atunci, foarte puțin respecta-. 
bilă, umi fiind nuli, alţii nebuni, alții -stricâți — şi . 
mergea până la a-l huidui când mergea la Parlăment: » iar, pentru a fi cineva ales, nu strica să facă o mani- 
festație contra Maiestăţii Sale. Existau socetăţi secrete,. 
care căutau să planteze pretutindeni „arbori ai libertăţii“. 
Ceia ce a oprit mișcarea în Anglia a fost doar frâul de 
instinct, pe care-l au Englesii singuri, E 

În Peninsula Iberică, Napoleon a întâmpinat o. mare 
resistență, pănă la ,invisibilii“ aceia cari stăteau după 
stânci şi omorau în detaliu armata francesă ; pația era 
bucuroisă că vin Euglesii si-i ajute, Pe lângă aceia că 
între Francesi şi „Spaniali era o veche dușmănie, se - 

„ adăugia și motivul religios, la un popor condus de 
preoți. Dar au fost și foarte mulți Spanioli cari au: 
primit cu - bucurie Constituţia pe care a dat-o mai 

„târziu Napoleon, ca urmaş al Revoluţiei, și regele Iosif, 
fratele lui Napoleon, pe care o rare majoritate a popo- 

pentru că era un rege sincer liberal. 

rului spaniol nu l-au voit, a -avut şi el credinciușii săi, . -: 
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În Portugalia, fuszse o mare mișcare contra Iesuiţilor, 

„şi şcoli laice s'au aşezat în'' mănăstirile, de odinioară, 

pline de opere de artă pe 'care copiii, aşezaţi apoi acolo, : 
le-au respectat mai mult sau mai puțin. . 

Italia, de la un capăt la altul, era pregătită pentru 

această mişcare, Nordul Peninsulei fiind aşa de strâns. 

"" legat de Franţa, în. toate timpurile, iar, în ce priveşte 

Roma însăși, erau atâţia sătui pănă n gât de guver- 

narea Papilor, a legaților Sfântului Scaun. Iar în Neapole 

„şi în: Sicilia era şi o influență englesă, ' care .tindea 

către parlameutarism, — mai ales în. Sicilia. Bourbonii 

degenerăţi erau priviți cu' antipatie de multe clase ale 

societăţii, și, astfel, când cumnatul lui Napoleon, Ioa- 

“chim Murat, s'a aşezat ca rege, acel care, apoi, era să 

fie împușcat, într'o încercare de intrecere, din ordinul 

“Bourbonului restaurat, el a guvernat spre mulțămirea 

“atâtora. Liberalismul : italian a simţit un sprijin în 

_- Napoleon, el însuşi de origine italiană,. care l-a. ştiut 

"măguli; el s'a intitulat rege al Italiei şi a trimes la 

Milano pe fiul Iosefinei ca vice-rege; și pănă astăzi se 

pomenește binele care. s'a făcut cu aprobarea intelec- 

tu slilor italieni, dacă nu p2 vremea Revoluţiei, cel- puțin 

“îu zilele imi Napoleon, —. ct toate că s'a prădat mult 

în Italia pentru a îmbogăți museele francese —, prin 

"Bugeniu de Beanharnais, vice regele. -. o 

Garm via din Apus era toată străbătută de spiritul 

" ftauces, mii ales în regiunea renană. Memoriile reginei 

Elisabeta a "României, resumate, de curând, în revista 

„mea „Cuget Clar“, arată. câtă. simpatie fusese şi în 

familia ei, de Wied, pentru Francesi. Principesa Elisa-. 

„_bsta însăşi trăise copilăria și tinereța ei îatr'un mediu 

influenţat de Francesi: și ea nu avea sentimente prusiene. 

-- Aceia în casa cea veche a căreia se vorbia franțuzeşte, . 

"regreta că. s'au desființat “Curțile germane de odinioară, 

“centre. de intelectuali, cu moravuri fine. Ea spune că 

_. numai de la o bucată de vreme Renanii au -ajuns să 

-- ştie -ce este Prusia aceasta, care. pănă atunci li fusese! 
“eu totul indiferentă. Sa 

“Sudul catolic a! Germaniei a avut și el multă sim. 

_- patie pentru.-Revoluţia francesă. Simpatia. aceasta a 

fost; de alminteri: şi în Prusia. Toată - burghesiâ» pe: 

.:!
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care o ofensa casta militară, de o obrăznicie fără: 
păreche, a jubilat -când Napoleon a -întrat în Berlin, 

„a creat o gardă națională şi i-a pus ofiţeri din această 
burghasie, încântată acum că are uniforme mai frumoase. 
decât ale soldaţilor regelui. Prinţul prusian care a 
căzut în bătălia de la Iena se chema „Louis“, - În Elveţia, istoricul Johannes von Miiller a strigat 
de bucurie când s'a “produs Revoluția francesă, după 
ce se- oferise a fi întrebuințat de “Frederic, al II-lea, 
care l-a refusat, așa încât, în cutare discurs la Berlin, . 
unde se inutase, el declara că are doi eroi: pe Frederic 
'şi pe Napoleon. a A e e 

Mi-am făcut, într'un rând plăcerea să caut.trecutul 
adversarilor Franciei din timpul războiului de libertate 
al Germaniei. Unii dintre dânşii au fost la Paris, au 
asistat la ședinţile "Adunării revoluționare, 'ca unul 
dintre Humbolzi, cari, de a!minteri, aveau şi sânge fran- . 
ces, Dintre generalii dușmaai de moarte ai Francesilor, 
mulți nu vedeau în lupta ps cata au început-o ei decât 
ridicarea „poporului“, care-şi apăra „libertatea“, cu : 
aceiaşi iubire pe care o aveau și Francesii liberi: Gneisenau, 
generalul care -din-Austriac catolic se făcuse Prusian şi 
protestant, avea întăiu -păreri total deosebite faţă de cele de mai târziu. Sincer” contra revoluţiei a fost doar 

" Bliicher, care nu știa să ortografieze nici în nemțeşte. 
Nu credem ce spune Scgur că, la vestea că Revoluţia 

francesă a început, lumea se săruta la Petersburg. Dar 
Ecaterina a II-a era o veche revoluţionară, care numai când a văzut că lumea înţelege altfel, s'a oprit. Şi, 
mai târziu, Țarul Alexandru, nepot de fiu al Ecaterinei, : 
era crescut franțuzeşte, în ideile Revoluţiei chiar, şi 
avea lângă dânsul tineri nobili cari se formaseră supţ 

„influența oamenilor Teroarei din Franţa: uu frate al 
„lui Marat, bestia sauguinară, era aşezat la Petersburg și avea o mulțime de elevi supt un nume schimbat: 
Alexandru formase un fel de Consiliu revoluţionar secret; : 
cu care punea la cale transformarea radicală a Împă- : 
răției rusești. 
„Nu mai vorbim de oamenii de la noi, de sfaturile 
tainice între cei de la Bucureşti şi de la Iaşi, ba chiar 
din Banat, de unde: Pavel Iorgovici a mers la Paris şi  
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s'a împărtășit din ideile. Revoluţiei francese, Dacă 
observă cineva cu atenție literatura timpului şi chiar 
decretele Domnilor de atunci, găsește uşor simpatia 
revoluționară, din care a rămas cuvântul de: „filfison“,; 
de la cântecul revoluţionar Carmagnola: „vive le. | 

son du canon“ după ce franc-mason dăduse 

.„farmason“, | A a | 
-Revoluţia-are deci :o hartă imensă.. 

„Ea se face unde se poate, unde sânt oamenii și unde 

"sânt împrejurările. Ea se poate părăsi, 'se. poate relua; 

dar starea de spirit revoluționară însăşi rămăsese, Un - 

revoluționar, mai târziu, exilat în. Belgia, recunoștea: 

că se putea face. foarte bine 'revoluția cu Ludovic al 

XVI-lea şi că excesele cu eşafodul. funcţionând zilnic 

"au resultat dintr'o nebunie universală. Ca: și alţii dintre . . 

emigraţi, Ludovic al XVIII-lea era un spirit de frondă 

“cara - făcea haz când i se atacau miniştrii și cetia 

pamțletele cele mai ascuţite contra guvernului ; numai 

„fratele lui, -Carol al X-lea, era încremenit în vechile 

păreri. a, : 

“Revoluţia francesă-a trecut prin Napoleon şi a mers - 

dincolo de Napoleon. Ea a'creat- partidul liberâl 

de mai târziu, care nu este.decât un bastard. al inte- 

ligenței.criminale a oamenilor de la 17859. „Este aceiaşi 

pornire, acalași zgomot, aceiaşi - azitaţie, acelaşi nea- 

stâmpăr, fără a îndrăzui să se meargă pănă la capăt, 

şi, în loc să fie pentru. toată lumea şi mai ales pentru 

cei de jos, liberalismul a ajuus a:fi un privilegiu pentru 

„cei de sus.  . Da Da | 

Dar şi liberalismul a fost un „element 

de, conlucrare internaţionălă: liberalii 

“ _ dintro ţară şi liberalii dintr'altă țară se înțelegeau mai 

bine decât conservatorii de caracter tradițional şiistoric: 

dintr'o ţară cu conservatorii din altă. ţară, de şi s'a 

spus undeva:că exista şi o: tovărăşie albă, represintată 

“încă de atunci prin emigraţi... - | 

- Rugari din Franţa, unii la începutul Revoluției, alții 

mai târziu, cari şi ei au jucat un rol foarte . 

important pentru colaborarea umană. 

“i-am 'avut şi noi: un Gaspary de Belleval, un de Sainte- 

--  Autaire. O listă întreagă de aventurieri deveniți secre- 

. 

.
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tari domnești- sau preceptoii la boieri. Unul, Carra, a : 
fost secretarul lui Grigore Alexandru-Vudă Ghica în 
Moldova şi, întors în Franţa, a luat parte la Revoluţie, 
isprăvind executat. Rusia era plină -de dânșii: amin- 
tirile lui. Tolstoi și ale altor scriitori .ruşi arată la 
basă pe preceptorul frances, tip une ori simpatie prin: 
ideologie, alte ori simplu parasit. Unde se duceau'ei,. 

„cred că nu făceau ca la Coblenz, unde trăiau pe socoteala .. | 
prințului eclesiastic şi se pregătiau să formeze armata lui 
Cond6, care n'a tost niciodată o adevărată oştire. Îi 
vedem ocupându-se de agricultură, făcând exploataţii. 
Istoricul renovator .Schlăzer avea'o fată care făcuse 
studii superioare de cea mai mare distincție; măritată 
cu un bancher din Nord, ea ocrotia.în casă pe. un 
Frances, care-a ajuus şi 'profesor de . Universitaţe; 
destituit când a venit reacţiunea și'a fost răsturnat 
regimul lui Napoleon, care crease pentru fratele său: 
Jerome un regat în Vestfalia, el a protestat în puterea: 
ideologiei comune a secolului: al XVIII-lea. i 

Acești emigrați au fost deci .un mare factor. de 
* cultură pretutindeni și ca răspânditori ai spiritului 

frarices, ca unificatori în gândirea, simțirea şi chiar 
creşterea Europei, ceia ce este lucrul de căpetenie în 
legătutile dintre oameni. Nu se poite o viaţă inter- 

„ uațională unită fără aceasta: 

“Tradiţia Imperiului lui Napolevu a co itinuat și mai 
departe. Însăși mişcarea care s'a ridicat împotriva. lui: . 
“Napoleon e rău presintată supt unghiul unui. națio- 
nalism conştient,. care se exagerează, Regele Prusiei 
Frederic-Wilhelm al I[l-lea cu toată ura care se poate 
îachipui îmyotriva 'acalnia cure-i luase Statele şi le 

“guvernase câtăva vreme, s'a desfăcut uşor din legătu- 
rile, împuse, cu Napoleon, aşa încât, din armata lui, 
anumite elemente, cum a fost York, s'au smuls „trădă- 

-tor“, lucrând pe sama lor, ca atâţia din „"orpurile libere“, 
şi cu intelectuali cari au luptat contra „tiranului“, pe 
un timp când aceştia organisiu .din - Prusieni şi din 

"alţi Germani un fel de corp auxiliar, care a existat o” 
bucată de vreme. 
_Da,a fost un Freiheitskrieg,-un „tăzboiu



. pentru libertate“, dar tot spiritul frances de la 1789 îi. 
__încălzia  luptătorii.' Filosofii nu vorbiau de națiunea 

- garmani îu sensul nostru: chiar. și când. Fichte rostia . 

A 

“şi publica ale sale Reden an die deutsche . 
Nation, era tot vechea „nation“ francesă, fără 

“contact cu păturile populare. a ie 
“Reacţiunea contra Revoluţiei fran.- 

"cese nu este decât o altă:formătot a. 

„sentimentului -aşa-zis  frances,care se 

“ întindea asupra Europeiîntregi. 

- Nu se observă cât de strâuse au fost, cu toată gre- 

utatea materială, legăturile cu America, în toată această 

vreme. | i 
La revoluția americană panticipase La Fayette, Ro- 

-. chambeav, unii Prusieni și “atâția alţii “şi, pe de altă 

“parte, nu trebuie să se uite câ tot Spania era stăpână 

în  America-de-Sud, care, pe urmă, sa împărțit în. 

“ republici independente, fără a rupe Însă relaţiile cu țara 

de. origine, iar din America aceasta veniau revoluționari 

“formaţi în sensul frances, cari îatrau, ca Bolivar, în: 

- serviciul militaral Revoluției francese, Revoluționarul din 

A merica-de-Sud devenia astfelgeneral în armata francesă. 

"". Sânt casuri caracteristice în aceaștă privința. Astfel, un 

“membru al Convenţiei, I/akanal, a trecut în America și a 

„:.* Anceput' acolo exploataţii de ferme, întocmai cum făceau | 

- emigraţii în  luropa: Academician frances, cel. care 

: plecase tânăr a răsărit de-odată pe vremea Restauraţiei, 

“când “ura împotriva Revoluţiei scăzuse, în mijlocul . 

-. “colegilor ca un om bătrân și ars de soare. 

7 

E Si 

„1: Şi Napoleon însuși a vrut să meargă în Statele Unite, 

- dar coadiţiile în care trebuia să fugă i se părură deso-' 

o norant:. Dar acolo, în America, era, pe vremea aceia, 

„miss Patersoo, prima nevastă a lui Jerome Bonaparte, neîn- - 

găduită de Împărat, şi ea-și creştea copilul. Din descen- - 
” denţa lor, unul s'a luptat și în războiul Crimeii şi la 1870 

iar. altul a lăsat. o văduvă. pe care Napoleon al III-lea 

--o. întitula în serisorile sale „scumpă Ecaterină (Kate)“. 
Şi acuma în America e o ramură de Bonaparte-Wyse, 

i, . Un Bonaparte: de aceștia a fost, dăunăzi, ministru: 

  

“în America, de şi el nu voia să ştie de: descendența - 

- a 
e.
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. napoleoniană, Joseph, . fostul rege în Spania, a stat . “dincolo de Ocean, o bucată de vreme, supt numele de 
conte de Survilliers ; i s'a oferit să fie rege al Mexi- 
cului, dar n'a primit, declarând „că-i ajung în viaţă 
poverile a două coroane. I,ouis Napolson, viitorul 
Napoleon al III-lea, a stat câtva timp şi -el acolo, - "având legături cu toaţă lumea, pănă ce a fost rechemat 
de boala mamei -sale ; fusese amorezat de o Evreică - “americană, purtând un nume spaniol.. Fiii lui Murat , 
s'au așezat în Statele Unite și au murit acolo, America „era. astiel a doua patrie pentru orice. European, în ce 
priveşte spiritul. 

_ Bonaparte a fost în mare parte continuatorul. Revo- luției francese, de și se îmbrăca în costum: cesarian. “ Dominația lui asupra lumii întregi era o' consecință firească a acestui gând: pe moneda lui figurează „Na- polon empereur“, iar, pe cealaltă parte, „Republique frangaise“. Dă, „empereur des Frangais“, dar' Î mpă- - rat al poporului fra nces, care a încheiat „o legătură cu dânsul, iar la'1814, când a căzut, Senatul: declară că „s'a rupt legătura între poporul. frances și” Bonaparte“. Dar „sistemul“ lui era sistemul: roman, plecat din universalismul Re: voluției, şi la SE. Elena, în exil; se regreta că a căzut „sistemul“ supt care puteau. să trăiască .toate popoarele, - _ a | | Toate monarhiile -create:de Napoleon au acest caracter, Frauces e în ele un mijloc de proces internațional, Să.nu credeţi că Jerome a guver- . nat în Vestfalia ca un priuț frances „naţionalist“. Louis, .. . celalt frate, ajuns regele Olândei, s'a certat cu fratele „său imperial. pentru interesele olandese. Eugene de "- Beauharnais a guvernat în Italia italieneşte, Dar orice Stat s'ar fi întemeiat de Napoleon, era un Stat cu. caracter universal, "în care Împăratul aducea, cu un element de viață „internațională, şi un sentiment puternic - de ordine, Europa aceasta napoleoniană nu era sprijinită pe cuceriri: popoarele se | dădeau ele singure. Era şi teoria „geniului“: „geniul“ 
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are toate drepturile, aşa că înaintea lui oricine trebuie 
să se închine. Germanii i se închinau deci lui, ca unui . 
om genial, Heine, Jidănaşul de la Rin, îl descrie cu 
admiraţie “pe Napoleon întrând la Diisseldorf „cu 

_“.nemişcații lui ochi de Cesar“, „mit seinen un. 
beweglichen Căsaraugen“ şi cutare de 
la Kânigsberg alerga să-l vadă pe Napoleon, în mijlocul 
generalilor numai în aur pe cai cumpliţi, călărird pe 
un cal mai mărunt în uniforma lui de luptă. 

Adoraţia "lui Napoleon, cultul lui:7 Napoleon, a fost, 
"de sigur, un “element de viaţă internațională. Ar ajunge 

şi numai faptul că toate Statele au „primit codurile 
napoleoniene, sprijinite pe dreptul - roman, pe dreptul 

„lui Iustinian. Prin urmare toate le; gă ăt urile de 
drept dintre oameni sânt şi pănă acum 

-de factură napoleoniană. Tot aşa sis- 
temul de administrație de acum 
“pleacă tot de la dânsul: prefect, subprefect, 
tribunal, diecesele pe care le fixează - Statul pentru . 
episcopi, toate fac parte din „sistemul interior al lui 
Napoleon. . 

„ Astfel, Napoleon este foarte viu în 
momentul de. faţă. - 

“. În conctlusie, oamenii începuseră din nou, ca pe vremea 
lui Carol-cel- Mare, să-ceară a.trăi într'o formă comună, 
supt o unică hegemonie,.cu o condiţie: această. hege. 
-monie să fie culturală, să fie dreaptă, să dea voie 
sufletului deosebitelor- popoare să se manifeste. 
“Napoleon al III-lea „va fi deci copia lui Napoleon 
I-iu, apoi Wilhelm I-iu și Wilhelm al II-lea vor con- 
tinua pe aceiași linie, și copiarea va continua prin toate 

dictaturile, cu sau fără coroană. Aceasta-vine de undeva, . 

dar nu de la Roma direct, ci, prin învierea Romei de 
Napoleon.
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Falimentul colaboraţiilor internaţionale ia 

  

Ie Ajungem, după luciuri aşa de strâns legate de nevoia umanității de a fi împreună pentru â întemeia o civilisație 
şi pentru a o apăra, la “opera prin care : s'a : “distrus 

- principiul însuși al colaborației, dar, prin împrejurările: 
înseşi, în care s'a distrus, se văd şi posibilităţile „prin 
care s'ar putea reveni la .ceia ce este „esențialui;- nu 
numai pentru, civilisaţie, dâr pentru existența însăşi a. omenirii. -  :: ii n | Căci rasa chiar care a. făcut această civilisaţie 
este legată de dânsa, iar civilisaţia: aceasta nu face. - altceva decât represintă rasa creatoare. Şi rasa aceasta. „este ameninţată. Să nu uităm că sânt şi alte rase: sânt. - 
rase' pe care nimeni nu le: poate: numi inferioare supt: . raportul fisiologic: cine ştie de.ce desvoltare sânt ele: -..: capabile într'un' viitor cât de depărtat ! Dar este sigur. 

„că rasele acelea sânt mult inferioare, azi, rasei albe. Ele „„„se înmulțesc grozav, — căci. nu-şi taie posibilitâtea -de îumulțire, ci se inmulțesc normal — și, astfel, ar putea 
„ajunge să înlocuiască rasa albă.fără ca noi să putem. - „„ avea un motiv “de a plânge, pentru că nu.rasele acestea 

„au venit, ca închipuiţii barbari. de. odinioară, Hunii şi 
Avarii,' pentru a nimici o civilisaţie şi 'rasa carei. - 
format-o, ci rasa aceasta însăşi, slăbindu-se şi ajungând .-. la degenerare fisică, prin condițiile războiului totalitar, . : s'ar fi condamnat pe sine şi. ar fi dus la o civilisaţie galbenă dominatoare. Iaponesii sânt şi ei acolo, cari abia „„ aşteaptă să între în Indochina şi să atace Statele Unite, „„ unde' au puncte de sprijin vechi şi foarte puternice, şi „„. la San-Francisco, care este, în parte, un oraş chinezesc, ':. 
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„Dar nu sânt numai Galbenii, la cari se află anumite: 
posibilități de nouă desvoltare, cu lucruri pe care noi 
nu le putem vedea şi iscodi, nu le putem face, Gândi- 
ți-vă că mai sânt şi Negrii, cari nu aşteaptă, rasa pe 
care, în Statele Unite,.nu vreau s'o primească, nu ca 

egală, — căci nimeni nu s'a gândit la aceasta, — dar 
nici măcar ca vecină. Iar, pe de altă parte, unii Ame- 
ricani spun “foarte neted că se merge, la ei, nu numai 

„către un Stat în care Negrii ar fi pe aceiaşi linie ca 
populaţie şi ca muncă, ci chiar. către un Stat în care 

predominarea ar fi neagră. Statisticile pot să trezească, de” 

altfel, cele mai mari temeri pentru viitor, Pănă atunci 

slugile sânt Negre, copiii sânt crescuți de Negri, cu 

superstițiile- negre, cântecul negru a pătruus în musica 

americană, danțul negru nu este decât încă un element 

care a pătruns în civilisația noastră. 

Şi acum vin la materia însăşi, după introducerea 

aceasta. a 

Am spus că unitatea lumii, pe care am constatat-o 

în foarte multe domenii, este o mare realitate care s'ă 

sfărâmat. -Dar, înaiute de a vedea cum s'a sfărâmat, 

să notăm elementele de unitate și în alte domenii, 

în-care nu s'ar aştepta cineva să le găsească, mai ales 

faţă de răpeziciunea cu care s'a produs opera de pră- 

.buşire.: Si | | 

“Tată, în materie de literatură, de la o: bucată de 

vreme 'se întinde, cum am spus, influența limbii fran- 

__cese, devenită limbă internațională, prin ra ționa- 

“lisarea ei, prin supunerea ei la anumite canoane 

“aritmetice, geometrice şi abstracte, În secolul al XIX-lea 

influența ei e eno:mă. | 

Bra o limbă diplomatică, o limbă de' salon, cu un 

umăr restrâns de cuvinte, cu o sintaxă care este 

“sintaxa romană. Pa | aa 

-: Ra represintă însă o formă de unitate. Naționalismul 

e întăturat tot mai mult. Astăzi nu mai scrie cineva 

într'o limbă străină, afară de casuri isolate, la unele  - 

popoare prea puțin sigure de sine. Dara fost o vreme, 
când represintanţii naţionalismului român Alecsandri, 

Bălcescu, Goleştii, — Brătianu, mult mai puţin —, Rosetti 

: 9
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întrebuinţau. limba francesă şi în. intimitatea corespou-- 
"- denţei- intelectuale, fără, un sentiment de vasalitate. 

„Trebuie -să. adaug -că, şi azi, pentru comunicaţia . -. 
- Ştiinţifică, trebuie şă scrie cineva într'o' limbă de cir - | 
culaţie universală, Oce 
„Dar, în noua literatură, de multe limbi, poliglotă, — 
în. alt sens decât sensul obișnuit al cuvântului —,'de . 
la o bucată de vreme se întâlnesc totuşi “elemente 
comune, A fust un timp, în epoca romantismului, când . . 
ele existau şi: mai mult, n 
;. Iată, ieri mi-a venit o carte a colegului “mieu de, 

„„limba englesă la Universitate, d. Burbank, care se 
ocupă de. problema lui Byron. Byron a fost un foarte 
mare poet, pe care l-au găsit, mai de curând, unii | 
numai relativ mare post, pentru că, de fapt, poesia lui. - 

"a fost, ca poesia întreagă dintr'o anumită perioadă, uu. 
- mijloc de luptă politică, fără misterul poetic. pe care-l , 
„căutăm astăzi, De. altiel, Byron a început atacând. pe. 
poeţii lakişti de atunci, Wordsworth şi Coleridge,, cari, | 
într'o materie foarte umilă şi foarte duioasă, au ajuns 

“la realisări poetice de cea mai mare frumuseţă, foarte .- legate de sufletul nostru. pănă acura, Mie 
Byron, de şi a scris numai englezeşte, a exercitat o - 

influenţă enormă asupra literaturii din vremea sa, pe | 
când posţii lakişti n'au avut nicio influență asupra: 

„. contemporanilor de aiurea, în timp ce falsul -Ossian, de. 
fapt Macpherson, care crease un Homer al Nordului, 
a fost admirat şi de Goethe şi s'a bucurat de.o răs-:. .. 
pândire enormă; 

Dar Byron a fost tradus, a fost imitat. Lamartine: a. SR 
- început pe urmele lui Byron; scriind chiar, în legătură 
cu tema personală a acestuia, „Ultimul cântec al 'lui -. 

- Childe Harold“. Anumite tendinţe revoluționare au fost -. 
luate de la Byron, care a murit lângă Missolonghi, pe .. 
pământ grecesc, unde alergase, cu toată nebunia vieţii 

lui anormale, pentru a: represinta spiritul european de . 
libertate şi, de altminteri, chiar ajutorul care li-a venit. 
Grecilor de la 'toate popoarele de la 1821 înainte; banii,. 
cari. s'au adunat pănă şi la Geneva, — „ministrul de. 

„ Finanţe“ al mişcării elenice fiind bancherul genoves - | 
„ Eynard, şi viitorul rege Ludovic-Filip a, fost şi el -un ..



 filelen, iar. toţi profesorii” de grecește. din Germania | 
erau: pentru: mişcarea aceasta; şi au venit şi Americani 
să lupte pentru Greci—, e o. dovadă -a cultului 
comun al libertăţii. | 

Kra deci un element de viaţă intelectuală, 
capabilă să colaboreze, peste întere. 
„sele-de. Stat, pentru anumite idei su- . 
perioare, care dominau societatea. Era. 
o rebeliune împotriva convențiilor, Anglia însăşi fiiud 
cea.- mai „caracteristică, țară de convenţii, şi pănă acum. 
„Fără Byron, s'a spus că n'ar fi fost romantismul, E . 

-exagerat, dar fără - îndoială că lumea a trăit într'o . 
epocă byroniană. CHateaubriand, I.amartine şi Hugo n'au 

“exercitat o astfel de: influenţă. La noi, Alecsandri a. 
. imitat pe Lamartine şi pe” Victor Hugo, dar una este: 
“imitația şi alta este participarea la aceiaşi atmosferă. - 
Păuă acolo nu s'a mers nicăieri. -. - 
"De. şi romantismul este pe. compartimente, — nimeni 

“au s'a gândit să traducă pe Zacharias Werner, unul: 
dintre. -represintanții. tineri ai romantismului german—,' 
sânt. scriitori cari creiază aceiași atmosferă pentru, orice | 
literatură. . 

„Dacă, în domeniul economic, secolul 'al XIX-lea este 
al acelei National-Oekonomie, unul din: elemen- .. 

„tele care 'au otrăvit lumea, imânând-o la lupta «pentru 
_ „Sspațiulivitâl“, înainte de a. se ajunge la. „National- 
“Ozkonomie“ şi la congresele 'de împăciuire, : zădarnice,. 
a-fost un timp în care popoarele au împrumutat unele. 
„de la. altele doctrine economice .noi, şi: s'a ţinut samă 
-de cel de la care s'a împrumutat, cum" s'a ținut samă . 
-şi de faptul că acei cari au împrumutat „pot să fie ia 
“rândul lor transmițători în alte domenii. 
- Bconomiştii germani, ca şi cei englesi, de altfel, au 
învățat din America-de-Nord: Statele Unite au 
dat primele lecţii ale unei noi econo-- 

“mii libere, la- care erau poftite toate . 
popoarele, fiindcă: porţile acestei Americi indepen- . 
'dente erau deschise orişicui şi America ea însăşi este, 
în momentul de față, un exemplu de ce poate fi cola- 

 borarea în domeniul material economic a tuturor popoa- 

-relor... | «
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Iu această Americă au mers gânditorii asupra marilor 
probleme economice. Socialismul european'a 
fost împrumutat din această colabo. 
rare americană. Owen, care represintă socialismul 
religios, sentimental şi romantic din Anglia, e un elev 
al Americii. Dar înșiși întemeietorii „economiei naţi- 
onale“ germane au făcut practică înțâiu acolo, în America. 
Toată politica economică a lui Napoleon al III-lea este 
imitația politicii economice 'din Statele Unite, unde el 

„a stat, cumam spus, o bucată da vreme, și diu Anglia, 
intflueuțată și ea de Statele Unite. Şi, cum Germania, 

-. după 1871, a copiat Franţa supt toate raporturile, 
evident că şi activitatea aceasta economică germană,—. 
înainte de 1850, Germania era o ţară agricolă, în cel. 
mai strâmt înţeles al cuvântului, — când 'se suie cineva . 

“la origine, este-o imitație a marii civilisaţii economice 
americane, i e 

Din doctrinele acestea de economie; care nu s'au 
teoretisat în America, — Americanii nu sânt teoretici . 
n'au vreme de așa ceva, ci exemplul îl dau ei, — 
s'a ivit încetul cu încetul o mare mișcare economică. 
Această mişcare economică n'avea -ca- 
racter național la început, chiar dacă în 
Germania se întrebuința acest termen, care .nu cores- 
punde pe deplin cu realitatea. În Franţa, Michel Chevalier, 
creatorul economiei politice moderne, gândia pentru. 

“toată lumea, precum, în materie de filosofie, — şi 
filosofia ajunsese a ieşi din vechea metafisică germană a 
lui Hegel şi'a lui Schelling, şi Victor Cousin a luat 
filosofia germană, a amestecat-o cu filosofia antică și 
a -făcut o filosofie „eclectică“, la îndemâna oricărui 
burghes intelectual —, filosoful „positivist” August 
“Comte a creat o doctrină fără niciun fel de avânt poetic, 
care poate să fie primită de orice naţiune. 
"Dar, pe vremea aceasta, când Michel Chevalier codifica 

-0o economie politică pentru orice Stat și pentru orice 
popor, tendințile de - prefacere a socie- 
tăţii se treziau în mijlocul lumii fran- 
cese, de și iarăși cu nota 'aceasta de 
a putea fi adaptate orișşiunde, | 

Saint-Simon, cu saint-simonienii. lui, cari au avut o



133. 

  

influență enormă asupra Franciei, era un om deranjat, 
cu prejudecăți de rasă și de inteligenţă, care a încercat - 
să se sinucidă, dar elevii lui au întins foarte mult.o' 
doctrină care e mai mult a lor; doctrina susținea că 
societatea trebuie schimbată pe basă de. merite, de 
muncă, mai ales în domeniul ingineriei și al creaţiunilor 
din domeniul material, — adevăratul monument al disci- 

polilor lui Saint-Simon 'este Tour Eitfel, care vine, 
prinitr'o serie de: transmisiuni, de la dânşii, sau Canalul. 
de Suez, Canalul de Panama, Canalul de Corint, primul 
venind de la gândirea .lui Ferdinand de Lesseps, fost 

” consul frances în. Spania, care a mezs.acolo, în Egipt, 
împreună cu alți ingineri francesi. Iată o. mare operă 

internaţională. Dar toate creațiunile: în. legătură cu 
căile ferate, cu navigația nu vin de la un singur popor, 
ci fiecare popor, prin descoperirile sale,. ajută .la ceia 
ce este o faptă de caritate. pentru toți. 
Saint-zimonienii erau .stăpâniţi de idei religioase mai . 

“mult sau mai-puţin absurde ; după ei, societatea trebuie 
să fie o familie: tatăl era Le pere Enfantin, purtând 

“o vestă pe care era scris: „le pere“, şi se cumpărase 

"o casă la Menilmontant, lângă Paris, pentru a da exem- 

plul, iar, alături, Fourier făcea, pentru falangele 

sale de colaboraţie, falanstere. cc 

Oricum, în planul saint-simonienilor, al piramidei de 

muncă, era. un:sentiment de dreptate, un îndemn mare 

către muncă, i | o E 

__- B şi vremea când se codiiică econcmic socialismul 

materialist, din care a ieşit fireşte. comunismul. Socia- 

" Jismul nu pleacă întreg de la cugetarea germană, Marx era 
un Evieu, de loc practicant. deosebit aproape cu totul 

de Evrei şi însurat cu o femeie nobilă creștină; el 

trăia într'un mediu internaţional, stând în Franţa şi 
în Anglia, o mulțime de vreme. Doctrina aceasta a 
"„plus-valorii“, pe care se sprijină socialismul, a învăţat-o 
e] însă în Franţa, ca şi construcţia unui sistem de 

„cugetare rectiliniară francesă. - 
Socialismul s'a întins pretutindeni. Evident, ela avut, 

„şi are, foarte multe laturi rele. A dovedit și multă | 

nesinceritate. A rămas prea mult la suprafață: când s'a 

început războiul cel mare, s'a zis: Nu se poate ca el



  

34 i 

„să se- facă, fiindcă. socialiștii nu. vor „merge-cu Wilhelm .. 
al II-lea, dar, îndată ce s'a aruncat: lozinca războiului, 
„socialiştii din Germania au mers alături de burghesi şi |. 
au făcut ceia ce au făcut și aceștia, 

» » „Socialismul “acesta, — cu Lasalle, care :se. formiase . 
şi “el la cugetarea francesă, — pe-lângă laturile. rele, a 
fost totuși, pănă atunci,'un frâu pentru războiu. Dar 
a mai fost, pe lângă aceasta, în .secolul al: XIX-lea, 

„- şi altceva, În societatea “aceasta, materialistă, înebunită 
de fabricile ei, de usinele;ei, de instituţiile ei finan- | 

: ciare, de câştigurile enornie: pe care le realisa, în socie- - 
„tatea aceasta dominată de scrâșnitul roților, înăbușită” 

de fumul fabricilor, ale căror coşuri luminează și noaptea: 
“Şi flăcările lor în. America te fac de nu. mai descoperi - 
-Juna, socialismul-a introdus.un sen- 
timent. de milă pentru oameni, de. 
dorinţă de  ai'ajut 2, din pune t- de vedere. .material-măcar. -.-. m 
__Aici este c greșeală. Fiindcă omul nu trăieşte. ntimai 
din mâncarea pe care i-o: dai; un.om bine. hrănit nu 

„este neapârat un.om fericit.:. Socialismul se mulțămeşte.  . 
“să predice anumite puncte din „Capitalul“ lui Karl Mars, . | 
“dar nu este înăuntru niniic :uman, nimic. popular, 
căci poporul nu înțelege nimic din. doctrina socialistă - , 
însăşi, ci se înscrie la cluburi în vederea unei. lefi. mai . 

„se “poate trece foarte uşor. 

„+ Apoi, pentru ca să 

mari şi. aşa mai departe. | a i a AA „Da, e un lucru core se presintă abstract, plin de 
“făgăduinţi, răspândind anumite cuvinte, şi “oamenii, 

3 

pentru anumite interese materiale, se unesc întru-acestea, 
-dar, totuşi, la intelectualii cari înțeleg, este o formă 
de ideologie. Iar de laun idealism la alt idealism 

, “ 

Şi, atunci, de ce lucrurile pe care le vedem?  ..; 
Iată de ce. Pe de o parte s'au creat, cum am. spus, 

“pretutindeni civilisaţii de compartimente naţionale. Ger- 
mariul scrie în limba germană, pentru societatea ger- 
-Mană, el''se inspiră de la -trecutul german şi vede 
înaintea lui viitorul german. : N ae 

se strice lucrurile mai mult și să 

7 
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'se închidă. fiecare. naţiune în sine, s 'a adus acest uerta N 
+ blăstămat: învăţământul naţional“. 

Sentimentul” național nu este după. “Ordin ; trebuie să | 
facă a: se. ivi misterul naţional, ceia. ce reclamă o 
“atenţie şi. o dibăcie extraordinară; umblând. cu “sufletul, 
- de atâta gingăşie, al fiinţii omeneşti, care se formează NE 
“prin exemple şi prin călătorii,: nu prin învățarea pede .: 
rost: a unor anumite câetece și danțuri. - : 

Educaţia toată este ca pentru o singură naţiune şi Ia 

produce.ura pentru toate naţiunile vecine. Economia 
politică atrage, ilămâuzeşte pe alţii, pentru: ca să te... -: 

„hrăneşti tu mai bine ; ține-i.:pe alţii în stare de bar-:. 

'barie, pentru. că,. dacă înaintează, şi eiî-fac ce faci tu. ... 

- Atunci, ce. voiți d-voastră? Vânătoarea gaztlelor cu . --: 

| „Soimul se face, în: anume regiuni ale Asiei, aşa: Şoimul, - 

„
 

: Flămânzit, e îndreptat: spre bucata de carne. aşezată în, 

". ochii unei gazele împăiate, El 'se. deprinde -a o căuta... -:: 

„ totdeaună astfel şi, când, aruncat dibaciu către dânsa, 

“o .zăreşte, . dintr'o lovitură îi sfarmă ochii, trântind o 

“la pământ spre a fi sfâşiată. Dacă ai crescut fiara. şi -. 

„i-ai pus. prada înainte, iese ceia. ce vedem Supt ochii 

i, noştri în această operă diabolică. E 

-Bste un proverb românesc, care spune: „dracul mu .: 

_- face, biserici“. Da, dracul nu face biserici, dar le strică 

şi. pe acelea pe. care le» au tăcut alţii, 
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