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Conferinţă ţinută la Athenei, Duminecă
11 Maaitii, 1884, 2 ore p. m.

Peleea Grejuli Șoleană, ntaruli Brăilei

Dâmnelor și domnilor,

La 10 Marti 1879, totii de pe ac6stă tribună, vorbiamii despre «colinde»,
acea ramură a literaturii populare, a
cărei sorginte o găsimit în inima Româ-

nului,

în adânculii

simţirilori,

în

ere-

- dinţele lui religiose 1. A-s6ră s'aii împlinitii cinci ani de
toti

de

aci

vini

atuncia, şi 6tă că
a

îndreptaţi cugetulii şi
cântecele cu alusiuni

pe

tradiţiuni

şi

vă

ruga

să

vă

ascultarea spre
istorice, basate

legende,

căci

suntii

“ 1. Să se vâdă-ale mele «Notiuni despre colinde»,
:121 pagine (Bucuresei 1879).

vocea,
ademenitore
a .strămoşilorii,
oglindă nemincin6să a imaginării loru
bogate, plăcute documinte despre gân-

direa, faptele
epoce

şi visţa

românimii

din

îndepărtate.

Neapărati că şi «descântecele»

suntii

ca gingaşe mărgăritare în salba literaturii nescrise a nâmuiui nostru, ba ceri
chiari unii locii de căpeteniă, căci gonescii suferinţele, fericesci sufletulii, -

dai

corpului

săn&tate,

frumuseţe

vioiciune.

Meruntele
fruntea,

şi

i

«ghicitori»

spuindu-ne

rădică

şi ele

că ajută desceptă-

ciunii, că ascutii mintea şi imboldescii
cugetarea.
Vinii apoi «proverbele» şi «dicetorile»,

glasu alu înţelepciunii, dascăli care înv6ţă nu din audite, ci după încercări
şi grele suferinţe.

«Basmele»,

cu fiinţe viteze şi năsdră-

vane, purtândi spiritului intruă lume
de închipuiri ciudate, desfâtă copilăria

şi

mângâiă

pote

gusta

bătrâneţea, care
din

feluritele

nu

plăceri

mai
ale

vieţii.
Pe tâte ensă le unescii

cobiceiurile»

Şi «datinele» : folosindu-se de tote, ele

modeleză
cterulii

firea

omului,

cetăţenului,

naţiunilori

decidii

puni

semnulii

pe

propriu

deosibesce de alte naţiuni,
unii

aluatu

viitorimii.
Ei unuli

puternicii

ami

pentru

carafruntea,

care

le

lucrâză ca,
dospirea

iubiti şi iubesc

da-

tinelet; ami cunoscuti şi ami preţuitii
descântecele2;
ami
studiati prover-

bele şi dicătorile 3, ami cântati şi amil
culesui colindele.
spre

ghicitori,

N'amii scrisii âncă dedâri

v'ami

spus

uă.

ghicitore prin titlul acestei conferinţe,
Şi dicii fiă-căruia, din d-vâstră: — ghici
ghicitorea mea: ce însemn6ză «Petrea.

Creţulii Şolcani, lăutarulii Brăilei»?
Catii despre basme, de şi. pen'acum.
n'ami scosi la lumină câte-ami scrisii
și rescrisi! uă-dinidră, vă potii da probe
că suntii gata a v& povesti unul, noii
1. Cf, ale mele - «Încercări critice asupra unoră
credinţe, datine şi moravuri ale poporului români»
(Bucuresci. 1874, 136 pagine) şi studiele din Convorbivi literare (laşi, 1876).
2. Studiul mei din Columna lui Traiani An. VI,

No: 3, 1875, pag. 133—151.
3. Vegi ale mele «Cercetări asupra proverbelori,
române», 197 pagine, scrise 'n Paris. (Bucuresci 1877).

nouleii, pe care nu'li mai scie nimeni,
pe care nu l'aţi auditi şi nul puteaţi
audi de la nimeni. Şi ast felii, legându
una

cu

alta,

o

far

s&'mi fi dati vr'uă oste-

d-vostră,
nslă:

să

vă

ostenescii

pe

muncă nu se cere multă,
şi totuşi gloria'i mare,

cândii pe vorbitori Pascultă

lume bine-voitâre.
*

Începii
vreme.

basmul,

făra

mai

perde

A fostii uă-dată
ca. nici-uă-dată,
“Cândi mari fi,
nu sarii povesti.

A

fostă

Creţuli,

vestitii

întro

omit vechii,

ai săi Mihail
nobili

de nemit

Și de mare cinste: vechii, căci erea
Țiganu; nobili, fiindi că nu erea de
laiă, ci de vâtră; de cinste mare, căci
vătafil ajunsese. Şi vătășia Mihail Ore.
țuli peste multe sălaşiuri. Precum Peneşii-îimpăratii

de musce,

cuă

palmă

omora

.aşijderea şi densulă

mii

cun

singuri gârbaciu

bătea miiele de Tigani

ai monastirei Bistriţa,
care ferari,
care

ciurari,

care cismari,
care lăutari.

Mulţămiti

sara

egumenulii

monastirei,

părintele
de

bilorii şi mai alesi de

Ruvimi,

hărnicia

iscusinţa

ro-

văta-

fului în adunarea birului, câte 12 lei
în dodecari, care în urmă se prefăcu-

seră în 7 sfanţi de fiă-ce capii. Adevărate îsprăvi s&virşia Mihaiii Creţuli,
dâri la tote punea virfii mândria cu
care scia să s'arâte înaintea zapciului
s6i a «popii Ruvimi». Cândi liota începea să strige, elui râdica gârbaciuli

cu ifosu şi se răstia dicendii: — tăceţi,
mă,

s& vorbâscă

mărime

cu

mărime!

Patru feciori avut-a Mihaiu Creţulu:
unulu

Şerbani,

lea Miculu,
prâsle.

Multi

altulă Petrea,

ali trei-

şi Ghioca celi din urmă ca
trăiau ei bine

la

adăpo-

stulii Carpaţilori, în cuvi6sa monastire,
şi multi. se indeletniciai unii cu praftoriţa şi nicovala, alţii cu dibla şi dairaua. Aşia adi, aşia mâne, vremea,
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vremui pe nesimţite, penă ce statulu
începu a arenda averile monastirilori,
împreună cu robii. Atunci, mai multe

sălaşe fură vendute şi, împreună cu
densele, câta lui Mihaiu Creţuli își luă,
diua-bună de la Bistriţa. Din munte trecură la baltă: se aşedară tocmai lângă,
Brăila, pe moşia lui Ipsilante, în satuli
numitii Odaia-Vizirului, teritorii ocupati de Turci altă- dati şi înapoiatil

țării românescă

în urma,

uptelorii de

sub împ&rătesa Ecaterina a Rusiei.

moşii

Mihaiu

își

păstră

rangulu

Aci

şi

meseria, până cându 1848, împreună
cu desrobirea Țiganiloru, bătu la por-

ţile

monastirilori

ca

şi pe

la uşile

boieriloră. Se desființase robia, der
(diceau foştii lori stăpâni) ce erai.
să se facă robii? Ce erea să se facă
Mihaiu Creţulu, îngreuiatii ca nimeni

altul? Nu mai ereaii sălaşe, nu mai
erea, vătăşiă: toţi Români noui, toţi
birnici stăpânirii.

Singure cobza şi vidra,

le puteai da ajutorare:

la densele

alergară!

bătrânul

Intre acestea,

şi
vă-

tafi şi fecioru'i mai în virstă deteră,
ortulii popii, eri Petrea, Micul, Ghioca,
intrară în rândulă clăcaşilorii. Lucrarea,

vu
viielori, pescuitulii şi plugăria îi asceptau de uă potrivă, dâri... cum să
muncâscă din grei aceia, care mai cu
inlesnire sciaii s& mânui6scă, arcuşiulii?

Se făcură deci lăutari, şi trăiescii până
astădi.
De sicurii că vă întrebaţi, domnilorii:
—

basmii

e ăsta,

ori

curată

genealo-.

giă ţigănâscă? Mulţă 'Şi-ori fi dicendi
întru sine: — ce mai conferinţă literară!

Aveţi dreptate, şi cu grabă mă închinii înaintea sentinţei; der .. mărturisescit — spre marea mea ruşine —
c'amii legati prieteniă

cu Petrea

Cre-

țulu, poreeclitii Şolcani, fecioruli r&posatului Mihaiit. . vătafulii.

Locuindu de:

cât-va timpu în Brăila, cu a douaa lui
babă

(vestită

ardă, frigările

vrăjitore,

şi

scie

să

c'unii descântecii

care

să:

se6le pe omii de la morte, el îmi toti
spunea că doui prieteni buni are pelume: pe George Giuvara şi pe mine.
George Giuvara
a muriti, 6rit eii îi suntii
departe. Cu tâte astea, nu spre ali.
consola amii cutezati sări aduci! nu
mele înaintea inteliginţii bucurescene;
nu spre a escita curiositatea publică,
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printr'unu titlu bizară, sem&nândi (cum
disei) a ghicitore; ci pentru că acesti

Petrea Creţuli Şolcanii e represintantele
unei

întregi

şi

numerâse

familii

de

lăutari; pentru că, la virsta de 74
ani, păstreză în memoriă uă adevărată

combră de hori,
trâne;

pentru

dintr'ensuli

doine

şi legende

că aceste

însuşiri

unii tipu

ali

befacu

aedului

na-

ţionali, care ne repetă cu duioşiă:
«eii m&

duci,

mă

prăpădescii

«ca, unii cântecii bă&trânescu!

M'amii
mele

creduti

datori

săi

punit nu-

ca titlu acestei cuvântări,

pentru

că ali lui e toti meritulii şi totă on6rea; pentru că elii mi-a datii ocasiune
să vo presinti; pentru că a lui ţinere
de

minte

v&

va

spune,

în mare parte,

cele ce veţi audi mai la vale;

pentru

că unorii cântăreţi ca dânsulu datorămii
scăparea. din noianuli uitării a celei

mai

frumâse,

mai bogate

şi mai inte-

vesante. părţi din literatura românescă
nescrisă,
In faţa unui 'Ţigani obscură,

xiti de ani şi de nevoi,

gărbo-

în fața unui

bietu

lăutarii huiduitii de necunoscătorii

Brăilei,

fiă'mi

permisii

a

pune

simpatică. şi iubită, talentulă

Şi veputaţiunea

bine-meritată

figura

admirată

a celui

mai mare poetii români, a d-lui Vasile Alesandri. Nu e drepti a se vorbi
despre poesia nostră populară, făr'a se
aduce

omagiu

priveghiătârei

de la Mir-

cescă, atâtiu fiindii Ga sciutii să se inspire din inspiraţiunea n6mului romă-

nescii, câtii şi pentru că ea, cea dântâiu,

a

val6re

sciutii

preţui după justa

producerile

măiestrite ale

lori
popu-

larei n6stre muse.

Pe cândi generaţiunea ajunsă astăgi
la maturitate

abia începea

să v6dă

lu-

mina unei epoce de înouiri şi „de continue prefaceri, d-lui Vasile Alesandri
se desmierda în dulcele cântări ale geniului românescii, culegendi, acum 35
s6i 40 de ani, minunatele nostre balade,
doine şi hore, pe care atâtii de neme-

vită le numia «comori nepreţuite de
<simţiri dui6se, de idei înalte, de no«tie istorice, de cregări superstiţisse,
«de

datine

strămogesci, Şi mai cu s6mă

«de frumuseți poetice pline de origi«nalitate şi fără semânii în literaturele

4

străine».

Acestă

<avere

naţională
» .

d-sea o socotia «demnă de a fi scosă
la lumină ca uni titlu de gloriă pen-

tru naţia română»,
pote,

ce vânturi

curendu să sufle

fiindu că presimţia,

rei-făcătore

peste

aveau

în

gingaşele flori

ale minţii şi inimii strămoşilori.

Deca în spaţiului de peste 35 de ani
-d-sea, a r&masu mai-mai singurulii bardi,
ali cărui nume figura pe uă culegere

atâti. de bogată şi atrăg&tore din litevatura poetică a poporului, causele suntu
felurite. Înstituţiunile din noi create
Şi necesităţile statului atraseră _tineri-

mea, către aşia disa

carieră a funcţio-

narismului, procurându'i unu traii comodii şi îndreptând-o spre moravuri
uşore. Vin apoi: lipsa de educaţiune

naţională şi contagiuli ideielori cosmopolite. Mulțimea tinerilori români,
trămiși la uă etate pr6 fragedă în strainătate,

sub pretesti

de a se adăpa din

isvorele sciinţei şi a deveni

folositori

patriei, pe nesimţite începură a cugeta,

a vorbi şi a simți după firea ţării unde
se aflau.

Cândi

care înv&țătură,

se

întorseră

cu

Gre-

ei lăsară acolo dorului

inimii şi amintirile sufletului,

căci acolo

15

pentru

prima-Gră

începuseră

a cugeta,

a vorbi şi a simți; căci acolo studiaseră literatura, legile, aşedămintele,
moravurile

acelui

poporii.

De

şi Ro-

mâni, ei se găsiră străini în România.
Departe deri de a continua opera unorii
bărbaţi ca. I6nii Eliade, Vasile Alesanari,
Nicolae Bălcescu, Dimitrie Bolintinenu

și alţii, ei se vădură coprinși

de b6la

scepticismului ş'a nepăsării, dispreţuindi
totii ce e românescii, toti ce constituie
semnult distinctivii ali naţionalităţi.
Basmele? Povesti demne de bunicele

bătrâne şi de doicele copiilori!

torile? Nimicuri

Ghici-

d'ale sătenilorii la şe-

dătore! Parmecele şi descântecele? În-

deletnicirea,
babelori şi moşelori de
sati! Plugușorulii, Colindele, Sorcova,

Stsua şi Vicleimulii?
piiloru de

baladele,

mahală!

horele,

Petreceri ale coCântecele

doinele?

istorice,

Meseria 'i-

ganilori lăutari! Bonjuristulu de uădinidră, franţusitulă de mai ieri, diplo-

matuli de astădi consideră ca uă înjosire
se menţioneze, necum să înveţe şi să

iubâscă

ceia-ce

numesce

«secături na-

ționale» şi ali cărori nume îl însoţesce de unii zimbetu ironicii. E uă fală
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pentru densulu
lui Alfred de

se recite poesii d'ale
Musset, "Victor Hugo,

Dâroulăde şi alţii, să fi cititi şi să fiă
în curenti cu romanţele lui Murger,
Zola şi întregului şiri de povestitori
parisiani,

dârii

consideră

ca unii

opro-

briu să sciă pe din-afară, să comenteze
cutare capo-d'operă din dulcele nosti:>
poesii populare. Din afecțiunea sei din
deprinderea de a stima totii ce e străinii,
da nesocoti totii ce e românescii, aii
resultati multe nenorociri, 6ri între

altele stagnaţiunea culturii limbii şi
literaturii, cu împestriţarea lori fără
semeni;

căderea în desuetudine

a jo-

curilorii, a cântecelori şi melodielori
naţionale; dispariţiunea datinelori şi
obiceiurilori străbune. Sub numele de
progresu şi cultură, străinismuli se
introduce mereii, sub diferite forme,
in suflete ca, şi în inimi, prin urmare
în cugetări, în simţiminte şi în arte.

Altoiţi

astădi,

mâne

pote

că

vomii

trăi uă visţă cu totulu împrumutată.
Cine s& oprâscă răului? Guvernele nu
vori, nu poti. sii n'aii timpi de ase-

menea lucruri. Societăţile particulare
sunt slabe şi sărace. Speramii (şi speră)
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că

Academia

multi

de

română

câti

n'a

în acestă, direcţiune.
Pâte

că

ei

simistilorii, şi
vemână

uă

suntă

din

fiă ca

simplă

va

lucrati

lucra

mai

pen'acumii

numărulă

pe-

cele ce văd

părere,

slăbite cum suntii şi cum

dări

st

aşa de

din gi în di

continuă să fiă, elementulii românescii,
Simţimentuli curatului patriotismiă Și

consciinţa naţională se găsesci espuse
celui

mai

gravu

periculii.

Unii lucru vă afirmi fără "ndoilă:
că producerile nesilite ale musei po-

pulare,

cântările secolilori trecuţi, nu

mai poti scăpa de uă
Pen'aci, ni le păstiaseră

sicură peire.
bătrânii lău-

tari — ună Petrea Creţulii Şolcani,
bună-6ră — şi ei le 'ncredinţaii cu pietate memoriei fiilor s6i nepoţilori,

ca printr'Ensele

s&şi agonisâscă

pânea,

de tote dilele. Acum nică fiii sâu nepoţii nu vorii să le inveţe. Cui să le

cânte 6re? Lumea nouă de astădi le
cere cântece noui ca dânsa, melodii
incovăiate, strofe spirituale, imitate câti

maj servili după ale străiniloră şi 10calisate pentru anume circumstanţe.
Deca, câţi-va moşnegi mai ascult SE OTE.
120,172].

CENTRALĂ
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dâca ele toti se mai

dragii uă legendă,

cântă pe la nunțile şi petrecerile sătemonotonia

feri

pote

nu

maioritate

nilorii, imensa

populare

rimelorii

suşi

aria plângătore a doinei.
Pe lângă faptului că nai cui să le
cânte, tinerii lăutari nu le mai înveţă

de la bătrâni şi pentu alte

pe de uă parte

fiindi

că

cuvinte:

cedeză

cu-

rentului predomnitori şi ast-felti chiarii

ei vidă de asemenea vechituri, deprinși fiindii cu cele de modă: pe de
alta pentru că mulţi din ei, după

ce aii învăţatii 3—4

clase

vre uă

în

scâlă, lsp&dă viGra şi alergă, ca func
ţionari, la bugetulii comunei, judeţului
s6i ministerelor.

In acestă

situaţiune,

credă că adu-

narea mâstelori literare ale epocelorii
- trecute constituiă uni actu eminaminte
patrioticii. A le părasi uitării şi dispa-

riţiunii ari fi

uni valo-

s& răsipimi

rost patrimoniu; ari fi să lăsămit istoria limbii, literaturii, artelorit şi în-

tregei vieţe românesci fară elementele
cele

mai

preţicse,

pe

Sferi investigăriloru
:s0pice.

care

le-arit

pute

şi

etno-

istorice
|
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Etă de ce aduci espresiunea gratitudinii mele primului culegători ali
poesielorii populare şi de ce n'amit esi-

tati s6 dau acestei
unui

fideli

poesii

populare;

lăutari
acele

conferinţe numele

păstrătorii
căci

cules-a
topazuri

d-lui
care,

de

ali

aceloraşi

la

asemenea

Vasile
prin

Alesanări

puterea

mu-

sei d-sele inspirate şi sub pâna'i espertă, au deveniti frumâse diamante.

Unu Tigani e

cană,

uni

moșii

Petrea

Creţuli

Tiganii

de

ani

Şol74,

derii câţi se mai găsesci ca densulii?

Spre a vă forma uă ideiă despre bogăția păstrată intra lui memoriă, vă

afirmi că, în scurtulu spaţii de 3—4

dile, câtii Pamii pututii av6 în vera
trecută, mi-a spusi şi mi-a cântatii

legende şi doine care nu coprindii mai
puținii de 7000 de versuri 1. Pentru
amatorii

de

comparaţiuni

acestă, cifră ecuivalâză, cel
numără,

deca

nu

adaugi!

că

puţini în

şi în cualitate,

cu

1. Intre persânele care poti atesta faptulu, citezu pe domnii generali Î. Em. Florescu, dr. Roşianu (medicu primari ali judeţului Brăila), I6n
Gr. Mirescu, Vas. Cusen, Muciu Segăre6nu, Constant (provis. liceului Craiova) V. C. Arion ete.
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XI cărţi din Iiada lui Omeri, cu IX
cărți: din Eneida lui Vergiliu. Cine dintre noi scie recita 11 rapsodii

omerice

şi 9 cânturi vergiliane? Şi bănuiesci
că, dâc'aşi fi fostii în posițiune săli
ami

vro

două

săptămâni,

pote

că

mi-arit fi recitatu âncă atâtea.
Deâri să trecemiă,

domniloră,

la €n-

seşi poesiele spuse şi cântate de Petrea .
Creţulii Şolcanii. Negreşiti că, în scultului timpi cemi impuneţi, nu veţi

-put6 audi totii ce eii amii culesi de la
densulii.
Nepotrivitii ari fi şi deca
m'aşi limita să vă

balade

şi

să

autorii

comici

citescu

termini
al

Romanilori):

m6se lucruri aţi auditi,
întrecute!

5—6

Ast-felu

lungi

gicendu-ve

(ca

—

fru-

aplaudaţi

pe

va fi

mai

cuviin-

ciosii şi mai bine să punemiu faţă în
față căte-va din legendele cele mai
renumite, coprinse în colecţiunea d-lui
Vasile Alesanări, cu cele sciute de lăutarulii nostru, ca din răpedea lori com-

paraţiune să ne
despre

forţa

convingemi

imaginaţiunii

cu

toţii

populare,

despre frumuseţea, şi varietatea produselorii ei poetice, despre marele interes

ce avemi

de a culege,

timpu, bogatele
de literatură.

penă

mai

este

resturi ale acestui genii
x

Cânteculi

XXVII

din

colecţiunea

d-s6le d-li V. Alesandri l'a numiti
«Vidra» şi i-a dati ca erou pe uni
Stoian

Şoimulu,

cu poteapuli

popă vechi

pe urechi,

ce s'a lăsatde popiă
şi de sfinta, leturghiă
de s'a dati

în haiduciă.

Pornindui peste munţi la socri, Stoianii
poftesce săi cânte mândruţa unii cântecui. De şi pen'atunci nu'i audise timbrulii vocii, de şi singurii declară acesta,

dicendu'i:
de cândi eu mi te-ami luati
nică unii cântecii n'ai cântati,

totuși autorul îli pune să se desmintă,
prin cuvintele:
— cântă/ţă, mândro, cântecul,
că mi-e dragii ca sufletulu.

E neințelesii ca uni viteză (fiă chiarii
popă)

s&

spună

mândrii

lui că

«ile

dragii ca sufletulii» uni cântecii pe care

>
Ly

nu i-lii cântase nici-uă-dată, despre care

n'avea nică uă cunoscinţă. După acestă,
împrejurare,

atâtit de nefirâscă,

ne

pe

presintă

legenda

Pâunaşuli codriloru,
voiniculi voinicilorii,

care,

uă

după

scurtă

se i€ la

certă,

Pe la mid-

luptă cu Stoianti Şoimulii.

locul luptei, Stoiani, căruia numai din
întemplare i-se descinge brâuli, îşi rogă
iubita cu aceste cuvinte:
— Vidro, puiculița mea,
vin demi stringe brâuli mei,
apăra-te-ară dumnedei,
că'mi slăbescii puterile,
mi-se ducii averile!

la care femeia răspunde:
—
că
şi
eii
Restului

se

ba nu, nu, bădiţă frate,
văi lupta pe dreptate
ori-care-a birui
cu dânsulii moi iubi!
scie:

Păunaşulii

şi decapitati, 6rii cându
semă

iubitei

ea repetă

despre nemilosa'i

cu hotărire:

e

învinsii

Stoianti

cere

purtare,

— ami dis-o şândo mai dici
că mi-e dragi cine'i voinici
de se luptă, fâr'a cere
ajutorii

de la muiere!

Caândii apoi Stoianii o ameninţă cu mârtea,

ea nu

stă

la

îndoiclă

ali

sfida

r&spundendu'i:
— stă capulii de mi'lu taiă,
ca săli pui tu virf la claiă
şi tenveţă de la mine
ca s& mori

E adevăratii,
Pann

ne

cum

se cuvine!

domnilori,

presintă

tipulii

persâna, acelei femei,

că

Anton

cerbiciei

în

care se sfădia cu

bărbatului asupra unei comparaţiuni,
eli susținendii că livedea pe unde treceaii părea a fi «rasă», ea opinândii,
din contra, că părea a fi «tunsă»; e
adevăratii că îndărătnica persistă pen&

cândit soţului o ameninţă

cu înecarea;

e adevăratii că chiari din apă seste
mâna şi forfecă din degete, spre a do-

vedi că nici cu preţulii
d6ză bărbatului;

morţii

nu ce-

Ens€& aci avemii a-face

cuă anecdotă scrisă în toni glumeții,
care satiriseză defectele şi viţiele omenesci, pe

cândi

legenda

Vidrei

e uă

24

seridsă naraţiune de geniu epicii. Şi ce
vedemi

într'ensa?

mirămu

unii

țiunea
care

Că,

eroii,

asupra

unei

escelăză

în

ni-se

locii să adfixeză

eroine.

printi'uni

aten-

Femeiei,

caracterii

ti-

midi, dulce, afabilu, i-se atibuiă uă
tăriă, care nu e conformă nici sexului

şi naturii feminine, nici conduitei sub
care ne e desemnată Vidra.

țiuni

așia

de patetice,

După situa-

ari

fi multi

mai logicii ca densa, în momentele decisive, se reintre în rolu'i de femeiă și
de culpabilă, s& cedeze, cerendii iertare, 6riil ca Stoianii — rănit în dem-

nitatea'i

de

omi,

de

bărbati

vitezii — s& apară pedepsindii

şi de
perfidia

şi r&sbunândii trădarea. Ast-felu arii fi
desnodămentuli
numai

me&natii tuturori
pici

s6i

naturali

ast-felii ami

ali

dramei,

unii eroii, ase-

eroilorii legendari

dramatici),

în cestiune,

av6
pe

schimbândii

cândi

_(e-

varianta

rolurile cu de-

s&virşire, atribuie Vidrei celi mai înaltii
curagiu, forţa de a învăţa pe Stoianit
cum s& moră bărbatesce, după ce'i
spusese că totii una “i face dâc'o învinge sâi dec'o fi învinsit, Câti despre

impresiunea

morală,

ea este cu totuli

„B

detestabilă: cititorulu inclină a crede
că Stoiani omoră pe Vidra nu spre a
o pedepsi pentru că merita a fi pedepsită, ci pentru invidia de a o vedâ
mai perseverantă, mai curagi6să de
câți densuli, de şi elu nicăieri nu probase lipsă de curagii, de şi nu uă

femeiă, putea, să de lecţiune de eroismi
unui erou care biruise pe &nsuşi
Păunaşulii codrilorii,
voiniculi voiniciloriă.

In memoria

lui Petrea Creţulii Şol-

canit nu întâlnimi nică una

din aceste

contradiceri de vorbe, de fapte şi de
caractere, Cânteculii se gice «Ghiţă
Cătănuţă», cum îl scie î6tă lumea,

cum chiari Anton Pann l'a intitulată,
în anulu 1852, într'uă variantă vulga-

risată de dânsuli LI.

In

toti

cursuli

legendei, soţiei lui nu i-se dă un nume
propriii, ci i-se dice simplu «mândra»,
care aci n'are înțelesii de superbă, îngâmtată, perseverantă, cerbic6să, încăp&ţinată, ci înțelesuli populari de iu1. Uă şedletore la țeră stii potestea lui moşii Albu,

part. IL. (Bucuresci.

1852) pag. 67-72.

bită sâă dragă. Deca Ghiţă o rogă să
cânte, motivulii e tocmai că pen'atunci

nu'i audise glasulii. Şi numai după ce
ii amână, numai după ce'i învedereză,
pericolulii la care se espune, numai
cândă îi revelâză iubirea, reciprocă dintre

ea şi Aram-başia

« Păuna-

(6ri nu

şuli codrilorii»), numai atunci Ghiţă o
îmbiiă să cânte ş'o asicură că acel

cânteci îi za fi dragi ca sufletului,
spre ai argta curagiulii şi eroismulii
ce'i caracterisa. S8 mâi notezi că
câta şi provocarea luptătoriloru suntii
mai complete şi mai dramatice, că

chiarii mândra

îşi

ci călu desface

el

soţului a,

îndâmnă

nu se bate cu armele, că brâuli lui
Ghiţă nu i-se desprinde din întemplare,

€nsuşi

cu

inten-

ţiune, spre a se convinge deca tenăra
lui soqiă, totii mai iubesce pe fostu'i iu-

bită Aram-başia. După ce inconstanta,
se dă pe faţă, declarând
că orl-care-o birui
„toti

după ce

uni

Cătănuţă,

bărbăţelu

i-o fi;

care a omoritii pe

adversarii, plecă fără ai mai adresa,
vre unii cuvăntii, după ce se opresce

W>
-l

tocmai în Valea-rea, unde'li ajunge şi
mândra, atunci eli o pedepsesce şi
moralmente, pe câti e âncă în visță,
v&spundendi trădării printr'uă conduită
nobilă, cavalerâscă. In adevări, um-

plendi unit pahari, iu întinde dicendu'i:
—

ține, mândro,

vinişori

căci,
ori
ori
vină

Presimţindi

vinii de bea,

din mâna

mea;

d'acilea încolea,
&i bea,
m&i mai bea
rece din mâna mea!

ce-o

retă îndăr&tnică

asceptă,
ca

ea nu s'a-

Vidra,

ci se rea

cu blândeţe:
— i6rtă'mi, Ghiţă, greşela,
că n'oii maj face alta!

Cătănuţă deru, cându îi taiă capulii,
pedepsesce uă crimă mărturisită: e:
unii r&sbunători, 6ri nu unii posomoTiti ucigaşiii. Eroulii rămâne eroi penă

la fine. Natura e observată cu justeţe,
caracterele suntă, cum se dice, în situaţiune. Femeia, culpabilă apare slabă
înaintea bărbatului

Ens& varianta

nesocotiti.

lui Petrea

superidră şi prin partea'i

Creţuli e:

finală.

După
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colecţiunea
popa

abia

d-lui V. Alesandri,
ajunge

spune ce sa

Stoianu-

la s6cră-sea,

întemplati cu

abia'i

Vidra, şi -

imediatii. . .
bine

vorba

nu

sfirşia,

pe loci cerulii s'aprindea
şi trei fulgeri răpedia,

pe Stoian-popa “li lovia,
în cenuşiă “lu prefacea.

La citirea acestei catastrofe, spiritulu
rămâne uimiti. De ce atâta urgiă din
partea cerului? Btă uni viteză, căruia

ensăşi socia îi întinde curse, aţiţându'lu
cu ameninţări şi desceptându'i simţimentulii gelosiei:

care

femeia

tă

uni

țuiesce cu fapta (pentru
a'i da

ajutorii)

vitezi,

îlă insultă şi îlii
şi cu

pe

dispre-

că nu voiesce

vorba

(pentru

că

lasă a se înţelege că ea ari fi: preferiti s&li vâdă biruitii şi ucisi); etă
uni vitâzi, care, voinâii să judice și
să convingă de culpabilitate pe infidela'i s6ţă, primesce orgoliosulii r&spunsii

că ea "lu va învăţa cum more cine-va
bărbătesce. Şi totuşi cerulu nu întârgiă
ali trăsni. Pentru ce? Piindu că pedepsise... uă crimă? Atunci conclu-
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siunea
nu

este

trebuie

că infidelitatea
pedepsită,

conjugală

pentru

că cerulii

o ocrotesce, ceia-ce arii constitui culmea,

imoralităţii !
In

varianta

ce

posedui

lucrurile

se

petreci din contra. Cândii Ghiţă Cătănuță ar6tă sccrei sâle cosiţele mândrei
sperjure,

bătrâna

găsesce

că

'şi meri-

tase sorta. Ea ne-o artă ca nestatornică, sburândi cu ochii după ori-cine
erea frumuşelu şi tenării, iubindu pe

toți şi pe nimeni. Morala e dâri satisfăcută, atâtiu prin pedâpsa ce se inflige
vinovatei, câtii şi prin mustrarea ce

eroului adres6ză

bătrânei

pe

o

care

poesia

mamelorii

ei mame

adres6ză

şi

tuturorii

care nu daii fiicelori uă bună

educaţiune,

esemple

de

uă

perfectă

castitate.
S6 ascultămi deră pe lăutarulii Brăilei:
Pe culmiţa delului,

dslului Ardâlului
vine

Ghiţă

Cătănuţă,
cu-a lui dalbă de mândruță :
vine de la; taică-săi
şi merge la soeru-săi
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vine de la maică-sea
şi merge la s6cră-sea
cu trei-patru catâraşi,
Guni samară de gălbenaşi,
cu doui bani în posunati,

«cu doi-spre-ce lăutari
şi cu doi-trei căluşei,
cu mândruța

printre

ei.

Foicică şuă Jalea,
nici puţini că nu mergea

pân&n codri verdi intra.
Deca 'n codri verdi intra,

florile căi îmbăta,
i6rba verde le plăcea;
la odihnă

căi

chiăma,

la mâncare “i îndemna.
Şi e, măre, se opria,
punea m6să şi mânca,
frumușeli se ospeta.
Ei mânca

şi mai

vorbia,

cândii Ghiţă... ce mi'şi dicea?

— Mândro, soțiâra, mea
de lu costişora mea,
de cândi, mândro, te-amiă luatii,
adevărului nu mi-aj dati,
nici cântecii

nu

mi-ai cântati.
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Acum,

mândro,

inimiora s&mi

voii sămi

cânţi

?

descânți.

Mândra ce mi'i răspundea
şi din gură ce'i grăia?
— Ghiţă, soţiora mea,
de la costişora, tea, |

de cândi, Ghiţă, m'ai luati
adeverulă nu ţi-ami dati,
_vrună cântecă nu ți-ami cântată.

Deri scii, Ghiţă, ai nu scii .
că viersulii mei femeiescii
s6mă&nă a haiducesci?
Și, d'oiu cepe d'a cânta,
codri verdi c'orii răsuna,
munţii s'orii cutremura,

şi pe gânduri

se punea.

a
aa
aaa

Cătănuţă, d'audia,
iungii la dânsa se uita

a

cincă-deci, măre, fără, cinci,
şi cu Gruia, căpitanii
şi cu Pană roşcodani?

ema

surpa;

ritem ta e

maluri mari că sori

Aram-başia, ne-o afla,
Aram-başiă de. voinici
preste patru-deci şi cină,

Derii gândia oră nu gândia,
că din

—

gură

cei grăia?

Mânâră,

mândruliţă fa,

de la, costişora

mea,

ţi-o fi glasulu femeiescir
semă&nândi

a haiducesci,

derii ei nu Pami
la cânteci

auditii

ati la jelitii.

Fiă”ţă, mânâro,

cum

ţi-o fi,

cată da mă veseli
şi n'ai temă de nimici:

Ghiţă % cătănuţi voinici?
Mândra,

undelu

cu gurița”i

—

audia,

răspundea:

Ghiţă, soţiora mea

de la costişora, tea,
cântecului ți-Loiă cânta,
codri verdi c'orii răsuna,
munții sori cutremura,

malurile s'ori surpa,
Aram-başia, ne-o afla
şi tu nu tei speria;
a6ri scii, Ghiţă, au nu scii

să ei, chiar de mititică,
ereamii başii ibovnică,,
elu dai şepte

eu dai şepte,
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amândoi de pai-spre-dece
când copilulă se'ndrăgesce?
Mai scii, Ghiţă, ai nu scii
că elu, mică, m'a iubiti,
ei,

mare,

lami

inimidra i-amă
Şi elu, deco

părăsită,

pârliti ?

audi,

de prin codri c'o eşi,
cu tine că s'o lupta
şi pe mine

m'o

lua?

Unde Ghiţă 'mi-audia,
la înimă călu seca,
în suiletii că/lii săgeta,
deru din gură toti qicea:
—

cântă,

mândro,

nu tăcea,

că mi-o fi cânteculi tău
dragu ca suflețelulă mei.
*Ncepea mândra da cânta?
Codri verdi se scutura,
văi adânci că răsuna,

munţii se cutremura.
maluri mari că se surpa
apele se turbura,
vântu

'n cale se opria.

Aram-başia "mi-audia,
înainte le eşia,
drumit da curmedişiii le sta,
120,172.)

3

de

departe'i

întreba

- Şi Waprâpre

cemi

dicea?

—

D'alei Ghiţă
Cătănuţă,
|
cine dracului te-a adusii,
cine ?n calea inea te-a pusi?

Dile scurte d'ale tele
ori păcate d'ale mele?
Să'mi calcă

tu locurile,

s&mi încurcă feneţile,
s&mi dir&scă livedile .
şi s&mi pasci ierburile?
Ia s&mi dai tu mie semă,

“ia s&mi dai pe negrulii vamă,
ca să nu te faci pastramă!
Deră Ghiţă ce'i vorbia
"Şi din gură ce'i dicea?

— Ba nu ţi-oiii da pe negruli
câţi mi-o fi sdravEni capul,
că mi-la dati socru-meii
să&mi porte trupşoruli grei
unde-o fi loculit mai răi!
Aram-başia

nu

tăcea,

p'atâta nu se lăsa;
ali doilea căi cerea
şi d'ală doilea'i dicea:
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—

dalei Ghiţă

Cătănuţă,
ia s%mi dai tu mie

ia să&mi dai paloşuli
ca să nu

semă,

vamă,

te facii pastramă!

Ghiţă isri îi r&spundea,
Ghiţă isrăşi îl dicea:
— ba nu ţi-oiu da paloşuli
nici ua dată cu capuli,
că mi-la dată cumnatulii
s&mi podobescă şoldulu !
Aram-başia, d'audia,
Aram-başia ce'mi facea?

P'atâta nu se lăsa:
alu treilea că”i cerea
şi Gali treilea "i dicea;:
— dalei Ghiţă
Cătănuţă,
ia s&mi dal tu mie s6mă,
ia, s&mi dai pe mândra vamă,
ca să nu te facii pastramă;
că mândra de mititică
*mi-erea, mie ibovnică:
ea dai

şepte

ei dai şepte,

amândoi de pai-spre-dece
cându

copiluli se'ndrăgesce.

Ea de mică

m'a

iubiti,

la, mare m'a părăsitii
cu tine că s'a *ndrăgiti!
Atunci mândra,

d'audia,

şi din gură

dicea:

la Ghiţă că se uita
mii

— aă veniti la vorba mea!
Ghiţă nică căi răspundea,
ci la, başia se uita
şi din gură

—

mii

dicea:

ba nu ţi-oiii da pe mândra,

că mi-a dat-o socră-mea
ca să ţii casă cu ea!

Fâiă verde şuu lalea,
ei de luptă se gătia,
d&rii ce luptă nu scia:
au în spate să se taiă
ai la peptii să sencovâiă,
cândi toti mânăralu învăța
şi din gură

căi

dicea:

— Ghiţă, soţiâra mea,
de la costiş6ra, tea,

in spate nu vă tăiaţi,
ci 'm luptă să vă luptaţi
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că lupta e voinicâscă,
eri spata e mişel6scă !
Unde Ghiţă-o audia,
d'uă-dată se răpedia,
mâna n paloşe punea,
spatele că apuca,

la genuchie le-aducea,
in genuchie

le 'ndoia

şi pe tâte le rupea,
num'a lui nu se frângea.
Ei la luptă

se lua,

ei la luptă se "ncerca,

care din doi o cădea.
Şi ei, măre, se lupta
di de vsră
pân&n

seră,

Nică unuli nu
nică unuli nu
când Ghiţă pe
cu fapta mi-o
brăcinarii cYși
ciGrecii *n vine
şi din gură
—

căi

mândro,

dovedia,
biruia,
mândruţa
ispitia:
desprindea,
“i cădea,
dicea:
soţidra

de la costiş6ra mea,
sa, mândruţă,

sai, drăguță!

mea,
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Brăcinarulu

mi-sa, rupti,

ciorecii 'n vine-aii cădutii
şi ei moiii împedica,

Aram-başia m'o tăia,
făr” de mine'i rămânea!
Dârii mândruţa cei dicea?
(că aşa e muierea:

pâle lungi şi minte scurtă,
judecată mai măruntă,
capi legati, inimă "ncins*
Și de nimeni

necoprinsă).

Ea, lui Ghiţă r&spundea,
în gura

marei

dicea:

— ia, mai dață
de ve luptaţi,

că ori-care-o birui
totii uni bărbăţeli mi-o fi!
Unde Ghiţă 'mi-audia,
brăcinaruli că'şi rupea.
Aram-başia, de'li vedea,
la dânsuli

se răpedia.

Der Ghiţă se necăjia,
din necază se îndirjia,
mâna *n chimirii că'i punea,
de midloci că'li apuca,
vro trei râte "li învârtia.
Când în pământă mili trântia,
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până

*n brâu

mili

îngropa

scotea, paloşii şilu tăia,
carnea corbilorii c'o da.
Atunci mândra, de vedea,
săi zimbâscă începea,
şi mai veselă "i striga:
—

bravo,

soţiora

mea!

Eri Ghiţă, d'o audia,
până n sufleti se mihnia,
Nică vorbă nui răspundea,
ci la negrulii alerga,
piciorii în scară punea,

către s6erâ-sea pornia
şi ca vântulu se ducea,
până colo 'n Valea-rea.
Mândra 'n urmă'i se lua
și mâna,

măre,

mâna,

penă cândi milii ajungea.

Er dâca mi'lii ajungea,
Cătănuţă cemi făcea?
Supăratii nu s'arăta;
mâna

sub

şea, că băga,

plosca de baieri scotea,
unii pahari de vinu turna,
mândrii 'n mână că lu da
şi din

gură

o 'mbiia;:

-
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—

ține, mândro,

vinişori

vinu de bea,

din 1nâna

mea

că, dadilea încolea,
or &i bea,
or m&i mai bea
vinii rece din mâna

mea!

Şi ea, biet, îi răspundea,
răspundea,

şi se ruga

şi din gură că'i dicea:
— isrtă'mi, Ghiţă, greşela
că moii mai face alta!
Atunci Ghiţă, d'audia,
de pe negru

josii săria,

cu gura mi-o judeca
şi la urmă “i mai dicea;:
— scii tu, mândro, ai nu seii,
minte,

mândro,

de mai

ţii

castă vâră, vera-mare,
ce-ami cositii
ami căpițitii:
la ce căpiţi mi-a ajunsi
la tâte virfuri le-ami pusă;
dârii acuma din spre. tâmnă
amii făcuti d'uă căpici6ră

şi pustia vîrfii că mare.
D'o

vrea

bunuli

Dumnedei,

s&i faci virf cu capuli tăi!
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Mândra se cutremura,
dâri elii vorba nu sfirşia,

la densa, se răpedia,
paloşulii că r&sucea,
capuli, Wuă-dată/i sbura.
Trupuli

la pămentii

cădea,

gurița'i bolborosia
şi cu Ghiţă se ierta.

Ghiţă nu mai zăbovia:
cosicidrele'i tăia
,

Şin posunariă le băga,
6ră capului i'li rădica,
vîrf la claiă că/li punea.

La negruli năvală da
Şi, deca'li încălica,
îmi pleca, măre, pleca,

Wa-dreptulii la sâcră-sea
dincolo de Valea-rea.
S6cră-sea,
delu audia,
s6cră-sea

dâca/lu vedea
în del,

măre,

clu

Până

Ghiţă că urca,

m6să

mare

chiăma,

”i întindea;

49

până Ghiţă se suia,
6tă mâsa se *nchiăia,;
până mssa, se *nchiăia,

toţi vecinii că chiăma.
Ghiţă, dâca mi'și sosia,
drepti în casă că intra,

dreptii la mâsă că trăgea
şi la mesă s'aşeda.
S6cră-sa
mii ospăta;:
le da vină,

le da pelini.
Dete-unii paharii, dete doug,
băură până la nouă.
Cândii fuse pahari la dece,
totii la Ghiţă se'mplinesce.
Atunci s6cră-sa/i dicea
şi din gură căi grăia:
—

alei Ghiţă
Cătănuţă,
şi maj bine ţi-ari şedea,
cândi arii fi și f6ta mea,
mândra,

soţidra

tea,

s5 ciocnesci pahari cu ea,

că, de cândii pe mândr'ai luată,
cu toţii n'ami

ospetatii.
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Atunci

Ghiţă,

d'audia,

tocmai din adânci

ofta,

mâna

băga,

'n posunarii

cosicidrele'i scotea,
pe msâsă că le punea,
şi socre-sei răspundea:
— 6tă ce-a trămisăi mânâra,
ca rămasii în Valea-rea
să păzescă feneţa.
Megiaşii *ncremenea.
Scră-sea, de le vedea,
la ele se răpegia,

pe inimă'i le punea,
în genuchie *ngenuchia,
marama din capii scotea,
toti păru'şi derăpâna
şi pe fii'-sea blăstema;:

— săţi fiă rău, nu aşia,
că nu'mi ascultai vorba.
Io'ţi diceami să te măritii
după flăcăi din vecini:
tu la toță găsiai pricini!
Veni Ghiţuni călătorii
şi mă lăsă cu multii dori.
ia vedi călătorii ce'ţi face,
că te lasă'n . Valea-rea
ca s&ngraşi păsărimea.!
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Atunci Ghiţă, se scula,
şi din gură cei grăia?
;— Nu

mai

plânge,

s6cră-mea,

că'sii tâte din vina tea,

co lăsai de sendrăgia
cu ori-cine se'ntâlnia.
Ridi mai bine de dânsa,
:;um Tidea de mine ea
şi la păsii mare "mi dicea
că ori-care-o birui

toti uni bărbăţeli i-o fi!

Ghiţă nu mai zăbovia.
Spatan mână că'și lua,

la meseni c'o arăta,
şi din gură le dicea;:

_— 6Yacum mândruţa mea:
credinci6să ca dânsa
„no maifi 'n t6tă țera.
Şi pe negru "ncălica,
spatăn dinți că'şi apuca,
“ -prin deşi codri că'mi pleca.
„ Câţă haiduci că întâlnia,
pe- sub -paloşiii căi trecea
şi din gură totii dicea::
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—

d'alei mândruliţa mea,

.

credinci6să ca dânsa,
n'o mai sta 'n tâtă lumea!

Apoi Ghiţă ce'mi fâcea?
Ghiţă,

măre, se ducea

pe culmea ardelenescă,
pe cărarea voinicâscă
către țera ungurescă,

acolo semi haiducescă!
*

Unu sfirşiti totii aşia de atroce, nedrepti şi nemeritati, ca ali lui Stoianti-

Popa, asceptă şi pe alţi eroi din poesiele populare culese de d-lui Alesanări.
Kira, frumâsa fâtă brăilână, vinde

în liniste vinii comercianţilorii din porti,
cândii...

6t-o răpită

de

uni arapii bogatii,
negru şi buzati.

Ea are fraţi, derii
scape?

Balada

unde sunti

ne spune

sinți, ni'i arâtă alergându
malii și strigând-o
runcându-se în apă,

în

notii

imediatii la

pe nume, apoi aajungândi caiculii

şi ameninţând-o

Cititorulu se într6bă:

ca s'o

că ereaii pre-

cu

pentru

mortea.
ce acestă.
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sentinţă, cândi ei vă&duseră faptului şi
n'o smulseseră din mânile

De şi, la amenințările

răpitorului?

lorii,

Kira

r&

spunde:
—

frăţiorii mei,

vă juriu la tus-trei,
jură pe dumnedei,
pe sufletulii mei,
că'si nevinovată,
ca apa, curată;

totuşi ei — ajungendi pe -arabi şi
omorîndwlii — punii mâna pe Kira, o
ducii acasă, o l6gă. de unii stilpă, o
ungi.cu catranii şii dau foci să ardă.
Aci ni-se pune înaintea ochilori uă

descriere durerbsă, sfâşiătore:
foculii s'aprindea,
vrescurile-ardea,
para

se suia,

Kira, vai de ea,
gemea şi plângea,
trupuli își frângea
şi amară dicea;:
— frățiorii mei,
m rogi la tus-trei:

faceţi-vă milă
duă bi6tă

copilă!

|
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Ah,

mă

dâre

fârte,.

ah, mă temi

de morte,

fiă luminată,
îiă "ntunecată.
Vai şamarii de mine,
stă mârtea, vine,
vine, se răpede

: şi nime numi
Măiculiţa

crede.

mea,

ce pedâpsă, grea!
Foculii mă coprinde,
carnea mi-o aprinde:
maică,

unde

eşti

de mă părăsesci ;
maică, mor, ah mori
şi la tine sbori!

Deri în deşerti invâcă

numele iubiti

ali mamei. Se pare că mumă-sea ori
nu voia s'0 scape, ori că erea mârtă.
Poesia, descrie sfârşituli dramei:
Kira tremura,
în foci se lupta
şi amară striga.
Apoi lină ofta,
capuli își pleca,
sufletulu îşi da;
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eri trupu'i ardea,
trupu'y
trupu'i

se roşia,
se negiia;

carnea, sfiriia,
6sele trăsnia,
para pâlpâia,
fumuli se'nvirtia.

Er cândii trupuli arsi
cenușii-a, rămasă,
fraţii câte trei,

șerpii Dunărei,
6sele stringea,
cenuşi'alegea,
şi ?n vânti o svirlia
şi ast-felu grăia;:
— 6se păcătose,
pulbere de: 6se,
mânea-v'ari pământulii
şi v'ari duce vântulii
peste

nouă

mări,

peste nouă ţări,
în pustiu goliti
şi nemărginită !

Ânc-uă dată: pentru ce atâta crudime, cândii sora le erea inocentă,
cândi arabului o răpise prin forţă? A
o judeca,

a o condemna

şi a o esecuta
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în

modulii -acesta

e uă

audită,!

Ce e drepti,

de mai

ria Romanilori
ati avuti tăria
la morte,

sălbătăciă

ne-

multe ori isto-

ne arstă părinţi : care
de a'şi condemna, fiii

d'a,

asiste

chiari

la

esecu-

tarea, sentinței. Derii totii aceleaşi narațiuni adaugă că fiii fuseseră culpabilă,

că, aspra,

lori

pedepsire

avea

sco-

pulu de a servi drepti esemplu. Aci
nu întâlnimi nică unulii din elementele
esemplului. Adevăraţii culpabili

suntu fraţii Kirei,

nesci

datoria

care nu'şi

de a o scăpa

îndepli-

în momen-

tulu răpirii, care sciii bine că nu de
bună-voiă fugise cu Arabulii, ci că cu

de-a sila şi fără

veste

fusese

răpită,

Deca, cu tte astea, o ardi de viiă cu
atâta, furiă, atunci fapta ce li-se atri-buie este absurdă, neomendsă. Ei nu

mai sunti nisce fraţi, căci fraţii — oră

câti de nenorocită le-arii fi sora— caută
so console, pote chiari so mustre,
deru nu s'o ucidă ca cânii; nu mai
suntu nici Gmeni, căci singure fârele
selbatece sfâşiă — din instinct, pe nedrepti şi fără judecată— inocența, lipsită

„de

apărare.

120,172.

Asemenea,
|

eroi

sunti
4

ne-
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demni de artă: poesia. le stigmatiseză,
memoria, în locit săi presinte ca mo-

dele de admiratii posterităţii.
Anc'uă. obiecţiune.
In cea maj. adâncă

divini-

vechime,

tatea, erea concepută ca, set6să de sânge

fără îndurare.

omenescii,
novaţi,

persecutore

până.

omorirea

fiicei

pentru

nevi-

a

noua

la

«Biblia» ne artă pe legeneraţiune.
hova cerândii unui rege a sacrifica pe
propriu'i copilă în schimbulit unei victorii; eluconivn, destinulii, ' deuli supremii ali Grecilori, impune lui Agamemnone.

lui

Ifigenia

se întâlnesce. în tote povestirile tragice
despre Edipii, acelaşi orbi fanatismi
se transmite şi la Romani, durândi
până la căderea politeismului. Poesiele
n6stre populare luatu-"şi-aii nascere sub
imperiului : acestori idei? Nici-de-cum.
Produsti: alii evului mediii, ele păstreză
pretutindeni

urmele

crestinismului

în-

durătorii. Imaginele, acţiunile, personele
dintu”ensele sunt măreţe, sunt fantastice,

*

ca preţi alu. sosirii la Troia, de unde
crima (litemnestrei de a'şi ucide băr„batul, crima, lui Oreste de a'şi ucide
muma. Acelaşi. orbi fanatismil (fatum)
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der în acelaşi timpi suntă şi verosimile, umane, afară de escepţiunile ce
vădurămiu : nedreptate din partea cevului, crudime din “partea 'unori fraţi
către nevinovata
lorii. ,.
soră,

„Deru pentru

desnodăminte

aşia de

puţini naturale, pentru. tipuri .aşia. de
imperfecte, acusa-vomii pe marele nostru poeti? Departe de noi acestă
bănui6lă. Presupuni .că d-lui V. Alesandri a găsitii uni -povestitori slabi

de memoriă,
cu, omisiuni
de alt-ceva

care i-a recitati legendele
însemnate!şi — în' lipsă
mai buni — nevoiti a

fosti să le înregistreze ast-felii;
Din norocire, bătrânului. Petrea

ţuli Şolcanii a trăită
esplica.

lucrurile,

spre

âncă
a

Cre-

spre a ne
le ' restabili

mersul. firescii, spre a reda, poemelorii

tâtă splendrea artei. Varianta lui ne
spune.că tânăra cărciumăriţă se afla

numai cu bă&trâna'i mamă
cândi a
veniti Arabulu, că. Kira. de trei ori i-a
respinsi propunerile cu ironiă,. că în
momentului răpirii nimeni nu erea de

faţă so scape, că mai
-1. Mulţi lăutari scii numai

târdii cei trei
părți. de cântece.

2
frați ai Kirii,
hoţii Brăilii,
şerpii Dunării,

viindii

aflândi " nenorocirea,

şi

a-casă

de la bătrâna lorii mamă, pornesc în
notii după sandaluli arăbesci. Ajungenduli, ei într6bă pe Kira deca a,
plecati de bună-voiă; o vedi legată,
cu păruli de catartă, ast-felu că nu
putea nici să se misce, necum se fiă
în stare a ucide pe răpitori; se asicură,

şi,

de a ei nevinovăţiă

bună fapta

după ce r&s-

în

la. întârcerea

păgânului,

Brăila se grăbesci a'şi mărita soridra,
ai da uni apărători

legitimi,

ea rara'i

frumuseţe să n'o mai espună răpirii.
Aşi

citi

întrâga

variantă,

de

nu

m'aşi teme să vă obosescii atenţiunea,
căci e de două

ori mai

lungă de câtu

vărianta din colecţiunea

dlui

întâlnimă

nică

V. Ale-

sandri. M& limitezi dâri a constata că,
inti'ensa; totul: e măsurată, că eroilorit
principali li-se conservă caracterulă fi-

rescă,

că nu

crudimi

celorii

inesplicabile,

nică

desbrăcarea

şi omenescii.

După

scene variate, pline

trei fraţă de ori-ce simţimenti firaterni

de

emoţiune,

urmeză

unii

desnodă-

mentii fericitii, lăsândi pe cititori sub
uă impresiune plăcută. Morala şi justi-

ţia suntii satisfăcute, căci răpitorulii e

pedepsitii după

scapă; muma

cum

merită;

victima

şi fraţii — "veseli că re-

vădu pe Kira neatinsă de profanațiune — se bucură de a ei dorită
căsătoriă. Principiele artei suntu observate: simţimintele, acţiunile, pers6nele

suntii

conforme

şi regulelori societăţii.

conduitei

umane

+

Treci, domnilori, la uă baladă. naţională totii atâti de cunoscută, pâte

şi mai multii âncă (celi puţinii dincâce |
de

Milcovii):

cânteculi

meşterului

Ma-

nole sâii legenda monastirii de Argeșiil.
Singură ea pote să umple cuadruli

unei conferinţe, cândii s'arii studia inţe-

lesulii, data probabilă a faimosului monumentii, valorea'j archeologică, cunos-

cinţele, zelul

și cheltuielile fundatori-

lorii, impresiunea puternică ce-a făcutii
asupra poporului, determinându'lii a
crea uă poemă tradiţională.

Ei
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In
poema,

colecţiunea
începe

d-lui

V. Alesandri,

ast-felu:

Pe Argeşii în josi,
pe uni mali frumosi,
Negru-vodă irece
cu tovarăşi dece:
nouă meşteri mari,
calfe şi zidari,

cu Manole
carei

dece

şi întrece.

Mergi cu toţi pe cale
să alegă *n vale
loci de monastire
şi de pomenire.

Aşia dârii, pân'aci nu mai esista mmonastire, căci Domnuli, împreună cu
măiestii lucrători, mergi «să alegă»
pentru

prima

Gră

trivită unui templu
se întemplă €ns8?

loculii

de

celui mai

po-

pomenire.

Ce

Etă, cum mergea,
căn drumi „ajungea
p'uni bietii ciobănaşi
din fluierii doinaşi,
şi, cum îlii vedea,
m
av
Domnulii îi dicea:

d

—

mândre

din

fluier

ciobănaşii
doinaşii,

pe Argeşii în susi
„cu turma, te-ai dusi,
pe Argeşii în josii

cu
nu
pe
ună

turma ai fostii:
cum-v'al v&dutii,
unde-ai trecuti,
zidi părăsită -

şi neisprăvitii

la locă de grindişii,
la, verde-alunişiiă?

Contradicerea

e manifestă.

Poema,

ne axâtă la începutii că Domnulii «merge
se alegă în vale» unu loci pentru rionastire, 6rii peste câte-va. minute ne
afirmă că loculi se impunea de sine,
că nu mai erea vorba despre alegere,
ci despre căutare, ceia-ce nu e toti
una. Domnulii scia de mai nainte că,
esista uă zidire neterminată şi părăsită, ba chiarui o şi. descriă, spuindi

că se

afiă

«la

loci

de

verde-alunişii».
In varianta lăutarului

dicere nu esistă.

grindişiii,
mei

la

contra-

De la, începutii ni-se
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ai

uă

frumâsă

tabelă

despre

căutare a. părăsitei monastiri:
In şusi :pe Argişiu,
prin celi -cărpenişiii,
prin cel alunişii.
plimbă-mi-se, plimbă
Domnului

Negru-vodă

pe dalba!i moşiă
Guă

verde

cociă,

„verde. zugrăvită,
"n. aurii poleită,
cu optă telegari,
- cu nouă zidari,
nouă meşteri mari,

şi Manole dece
“care mii întrece,
Ei că mi-ai umblatit
“ț&ra ?n lungă şin lati,
prin cel cărpenişiii
„lungişit
-curmedisiu,

der totii n'a -găsitii
şi- pai nemeritii
|
ună

zidi

învechită,

ună zidi părăsită,
r&masii de de-multi.

pi6sa

5

Pe Argişiii în josă,
pe plaiuli frumosi,

Negru-vodă vine
pe. dalbă moşiă
Guă verde cociă,
verde 'zugrăvită,
*n aurii poleită,
cu

optii telegari,

cu nouă zidari,
nouă

meşteri

mari

şi Manole dece
care mii întrece.
Ei că'mi totit cătâi,
derii nu nemeriaii

celi zidi învechită
Si neisprăvitii,
de multi părăsitii;
fără că'mi găsiaii

şi îmi întâlniat
noiaşiii

purcăraşiii,:
porcii toti păzindă,
marmoră

'ntorcândii.

Varianta d-lui V. Alesandri relatâză
că, audindu pe ciobani.că văduse zidul,

Domnul

plâcă

imediati :
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Câtiu

li audia, -

Domnu

"'nveselia

şi curendii pleca,
spre zidi apuca.
cu nouă zidari, |
nouă meşteri mari
şi Manole dece carei şi întrece:
—

6tă zidulu

mei,

aici alegii ei
locă de monastire .
şi de pomenire !

Varianta ce posedit nar6ză împrejurările multă mai pe largă. Domnulii,
care atâti de multii âmblase fără s6
găsâscă zidulu de uă dinidră, nu se
mulţămesce cu puţine şi simple aretări,
ci stăvuie de porcarii sălii însoţescă:
(Domnuli) îmi gâăsia
şi îmi întâlnia
noiaşiii !

purcăraşiii,
porcii totii păzindă,
marmoră *ntorcândiă.
Bună-diuai da.
Eli le mulţămia.

Domnuli, de'li vedea,
bine că'i părea.
Vreme nu perdea,
ci milă. întreba,

din gură'i dicea,:
—- noiaşiii
purcăraşii,

porcii totii păzindiă,
marmora

*ntoreândii,

nu cumv'ai vă&dutii,

pe unde-ai trecuti,
unii zidi învechitii
şi neisprăvitii,

de multă părăsit 2:
Deca Vai vă&dutii
şi Lai cunoscutii,
hai cu noi îndată,
hai de nilu arstă,
că, te-oiu r&splăţi
şi te-oii milui
|
cu milă de Domni
ca de dumnedei!
Noiaşiii
purcăraşiă,

deca/lă audia,
mi-se toti gândia,
şi se socotia,
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şi cei răspundea?
— Ba, Dâmne, ami văduti
şi ami cunoscutii,
„pe -unde .amii trecuti
turma, d'ami păscută,
ună zidă de de-multi,

unii! zidi părăsitii
și neisprăvitii,
vechiii şi mucediti:

6016, unde cresce,
-cresce, -se ndesesce
trestică
pitică,

răchită
*nflorită,
papură
verdită.

Domnulii, d'audia,
bine că'i părea,
“veseli căi dicea;:
— bai cu noi îndată,
hai de ni'lii arâtă!
Noiaşii
purcăraşii
e mii răspundea,
“vorbe ce'i vorbia?.
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— Dâmne. Negru-vodă,
nu poti,

vai de mine,

ca s& mergi cu. tine:
porcii. Voiu lăsa,

de necaz oii da: .
lupii c'orii veni,
turma. mi-orii răsni,
stăpânuli

no

bate:

bătaiă de mârte?.
Domruli,
ieri

d'audia,

se întorcea,

şi iri îi dicea:
— noiaşiii
purcăraşii,
ei mi-te-oii cinsti,,
ei. te-oiu milui,
porcii ţi-oiii plăti:
scrofa. cu purcei
vă sută de lei,
de totii mascurulii

ți-oit: da galbenulu
Unde'lii: audia,
noiaşiii se'ndemna;
şi. se'ndupleca;,
cu vodă pleca,
cu nouă zidari,
nouă meşteri mari,

62

cu. Manole dece:
“care. mi'i întrece.
- Domnul,

de'mi

pleca,

mulitii că nu ' mergea
şi iâtă'mi

vedea,

etc.

Urmsză, cum” scimi, începerea zidirii, surparea ei constantă în timpulii
nopţii, visului lui Manole şi jurămen-

tulă ce faci câte'şi
temelii

dece de a zidi în
sociă care va

pe ceă d'ântâiii

veni mai de dimin6ţă.
In varianta

dlui V. Alesandri

jurământului e scurtă,
e

diminâţa

Petrea

Creuli:

vită

scena

hotă-

6ri diua

următore:

intr'a

lui

Petrea Creţulti Şolcanii, jurământul e
multi mai impungtorii şi diua fatală
e Jouia, viitore.
In varianta d-lui V. Alesandri găsimi că a doua gi dimineţa sosesce
Ana, sogia lui Manole, făr'a se esplica
ce sa făcutii elu în timpulii nopţii şi
cum Sai purtati. cek-l-alți tovarăşi.
povestesce

că

din

Şolcanii,

cei nouă

meşteri,

conta,

ajun-

gendi. a-casă, își calcă jurămentulu,
spuindi soqielori să nu vină Joui di-,

minâţa,

pe

cândi

Manole

r&mâne şi
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dorme lângă zidulu :începutu; că nefericitulu trămite scire dalbei lui jupânese
Caplea

(6ri nu

Ana)

să cauţe boului ce

aveai perdutii de unii anii şi numai din
carnea

lui, dâca

"Ji va

găsi,. săi pre-

gătescă şi săi aducă de mâncare;
sorta

nemil6să

sc6te.

naintea

că,

sociei

„boului. perdutii. de unii ani şi ast-felu îi
grăbesce

peirea.

incidente .noui,

Tâte

deri

acestea

sunti

interesante

prin

miraculosulii ce întroducii, prin complicarea, acţiunii, Piin. notele patetice
ce conţin.

In varianta d-lui V, Alesanâri,
nole: r6gă

pe dumnedei.

săi

Ma-

impedice

sogia mai ântâiu printruă plouiă torenţială, alu „douilea printr'uni ventit

violinte,

Varianta. lui . Petrea

Cr eţulii

Şolcanii. ajtyibuie. lui. “Manole

trei rugă-

ciuni,

împlinesce

pe care.

cerulii i-le

de-a rendulii: zel6sa şi iubita sogiă e
oprită mai
hăţişiii,

ântâii

în care

bucatele;

prin. crescerea unui
se îimpedică

uă lup6ică turbată; în. fine
rițiunea, unei scorpii. .

Varianta

și versă

ali douilea prin speriarea de
prin

apa-

d-lui V. Alesandri ne arstă,

pe Manole i6răşi ca omii

fără

inimă:

2
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duce elii ensuşi la zidii pe iubitai
sociă, o îndemnă să nu se speriă, o
minte spuindu'i .că, toti ce va vede e
uă glumă, 6ri de aci "nainte nu se

mai

vede

varianta.

gicendu

nici uă vorbă.

lăutarului

brăilenu,

In

Manole,

amintindi tovarăşilorit jurămentulii, în€ru cândil
cepe a plânge cu amari,

vocea, ei înăbuşită abia

repetândi

ca unii
—

ecou

se mai

aude,

îndepărtatu:

zidului rău mă stringe,

țiţişora'mi

curge,

copilaşiu'mi plânge,

atunci elii, înecată de lacrămi, răspunde
sdrobiti:
— copilaşuli ti,
pruncuşorulii meă,
vedă'lă dumnedei!
Tu cum Lai lăsată
în pati

desfăşiati,
dinele e'orii trece,

la ei s'oru întrece
şi Lori apleca,
țiţă că i-ori

da,;

nins6rea, ce-o ninge
pe el mi-l'o unge;
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plouă câte-ori ploua
pe eli lori scălda;
ventu, cândii: o sufla,
mi-l'o legăna,

dulce legănare,
pen-s'o

Trecendui

peste

face

mare.

alte

frumuseți

şi

completări
(ca
esplicarea motivului
pentru ce Negru-vodă taiă lui Manole

şi celor-l-alţi mesteri schelele şi scările,

lăsându'i pe acoperişiii)

semnalezii

nu-

mai că, după colecţiunea d-lui V. Ale-

sandri,

Manole,

sburândii

cu aripe de

şindrilă, cade morti şi e prefăcută în-

truă

fontână,

nouă ne

arâtă

pe cândi

pe

varianta mai

mesteri

schimbaţi

în stane de pâtră, pe Manole pretăcutii

în semnului espiaţiunii, întruă cruce,
de lângă care uă cişm6 isvorasce.
Lumea iiterară cunosce,
legenda populară s&bescă,

negreşitii,
intitulată

«Zidirea, cetății Scadar», adică fundarea,

cetății

Scutari,

atribuită

celori

trei

fraţi regali din familia Merliaveevică,
anume Vucaşini, Ugleşa şi Goico. D-li

Vasile Alesandri
190,172].

a amintit-o

în notele
5

66

195

de “la pag.

După versiunile
Parist în anul
(cu tâtă

d-sele.

colecţiunii

a

ce-amii pututii găsi la
1876, ei amii tradus-o

nedibăcia)

în versuri

albe

ro-

mâne 2 şi, ca să puteţi stabili — cel
puţinii în trâcătii — uă câtii de uşoră
comparaţiune, v& voii ruga săi daţi
ascultare:
Clădiaii

cetate

uă

frumosă

cei trei fraţi, trei Mărliaveevici.
Antâiuli

e craiul

alii douilea
ali treilea
Clădiaii de
Scadăruli,
Trei sute

Vucaşini,

vdivodi Ugleşa,
tenărulii Goico.
trei ani cetăţuia
pe ţărmii Boianei.
de meşteri

într'una

lucraii de trei ani, fâr să potă
să puie la. zidi temelia,
căci lucruli din diua trecută
dWuă Vilă $ surpati erea noptea.
Ali patrulea anii începuse,
cânâi Vila pădurii din munte
se puse-a striga:
1. Culegerea <Cânturilorii populare ale Serbilorii»
de Vuk Stefanovici, traduse de Talvy (d-ra Teresa
Jacob) şi d-na Elise Voiart,
2. In luna Septembre, 1883, Bucuresci.
3. Dină măiastră.

— Vucaşine,
de g6hba dai zori la lucrare,
de gâba verşi baniţi aicea.
Tu nu poţi să pui temelia,

şi vrei
Găsindu
aflând
zidesce'i
Gatunci
catunci

să zidesci uă cetate?
pe Stoianii Şi Stoiana,
tu pe fraţii cei gemeni,
aci 'n temeliă,
va fi tare pământuli,
poţi zidi şi cetatea,!

Cândi craiul Vucaşinii aude,
pe Deşimiri chiamă

şii dice:

— ascultă-m&, Dăşimirii dragă: .
mi-ai fosti până adi slugă dreptă,
de adi ca copil

sămi

fii mie.

Înhamă, la carii telegarii,
i6 dece

din sacii'mi cu aurii

şi mergi de cutreieră lumea,
Găsesce'mi doui 6meni c'unii nume,
găsesce'mi pe cei doui frați gemeni
ce'i chiamă Stoiani şi Stoiana.

ÎN iea or îi câmpără ?n aurii
şii adu 'n Scadar pe Boiana,
săi punemi în zidă temeliei,
catunci va fi tare pământuli,
clădirea, să ţină d'asupra.

58.

Când Deşimirii vorba aude,
alârgă la cai şi căruţă,
o'ncarcă cu sacii de aurii
şi plecă prin lumea cea largă,
cătândii pe doui 6meni uni nume,
cătândi pe Stoianii şi Stoiana.
Trei ani îi cătă sluga drâptă,
dâră nici că putu s6 găsescă
doui 6meni avândi uă numire,
Stoianii şi Stoiana "mpreună.

Atunci la stăpânii se întorse,
Y-aduse căruța, şi caii
şi sacii cu banii de auriu:
— poftimii telegarii şi carulii
şi sacii cu banii de aurii,
că n'ami întâlniti nicăirea

uni nume să pârte doui 6meni,
că nu e Stoianii

şi Stoiana.

„ Vucăşinii aude şi chiamă
pe Raduli, mai marele meşteri,
eri Radulii trei sute de calfe
şincepi a zidi cetăţuia. |
Dâră

totii ce zidesci

se dăriină,

căci Vila nu'i lasă s'aşede
nici basa, necum zidăria,
ci strigă din fundului pădurii:
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Vucăşini, m "ascultă, m'ascultă !
Pe lângă totă chin ţi celă mare,
de geba 'ță mai verşi şi averea,

că tu nu poți nici temelia,
„necum să poţi face clădirea.
Din. trei frăţiori, câți şi sunteţi,
Dică unul n “aveţi vr'uă soţiă?
P'aceia din trei, care mâne

ântâiu va veni pe Boiana
svaducă bucate la meşteri,
Zidiţă-o aci 'n temeliă;:

atunci so "ntări și pămentuli,
atunci
atunci

s'0 *nchiega şi zidirea,
so elădi şi cetatea!

Cândii craiului aude povâța,
pe fraţii cei-l-alţi îi adună:

— o fraţilori, Vila pădurii
îmi spuse curatit adin6ori
că geba
cătându

vărsămii noi averea,
s'aşedămi temelii

„la zidul cetăţii frumâse.
Și Vila pădurii din munte
aflaţi ce'mi mai spuse din gură:
că noi, câte trei frăţiorii,
avândii câte-uă dalbă sociă,
p'aceia, ce 'ntânjii dimineţă
veni-va aci la Boiana

s'aducă mâncare la meşteri,
în zidi s'o zidâscă de viă,
“atunci temelia se'nchiagă,
Catunci se zidesce cetatea.
Cu -toță să jurămu întru Domnul
ca nimeni din noi să nu spuiă
nevestei uă taină ca asta,
ci singuri să dămi ursitorii

p'aceia, din s6țele nostre
“ce ?ntâiii o veni la Boiana!
Atuncia, jură, fiă-care
pe Domnulii din ceri pr6 puternicii
ca nimeni din ei să nu spuiă
sociei uă taină ca asta.
Cândi nptea, sentinse pe lume,
plecară cu toţii spre casă,
spre casa cu turle albite.

Mancă şi bău fiă-care

şin patult de somni se retrase.
Deri iată 'ntemplare ciudată!
Vucâăşini, călcândii jurământulă,
soţiei îi qise din gură:
— feresce-te, dragă, ca mâne
să nu vii din dori la Boiana,
să maducă la meşteri bucate,
căntralt-feli ţi-e vieţan peire:
vei fin temeliă zidită !
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Asemenea şi Ugliăşa
călcă jurimentu ?n picidre,
dicendi credinciâsei neveste :
—

drăguță,

i6 s6ma

ca mâne

s6 nu vii de loci la, Boiana,
la, meşteri

să n'aduci

merinde,

că'ntr'alt-felu. aşia, tinerică
vei fin temeliă zidită,
perdută de veci pentru mine!
"Alu treiiea, Goico, eli singurii,
eli singuru

păzi jurământuli,

căci dalbei nimica nui spuse.
Când dorile vină diminsţa,
cu grijă toți fraţii se scolă
şi plecă

spre zidi

la Boiana.

Perii iată: din trei cumnăţele
esii dou& din casă şi plecă.
Întâia se duce cu pânza,
cu pânza ca să şi-o'nălbescă,
deri stă şi acolo rămâne.
A doua înhaţă, ulciorulă,
frumosulii ulciorii cu mânuşiă,

şi plecă cu eli la fontână,
la apă

curată

Şi rece.

Găsesce pe una, pe alta,
s'aşedă

cu ele la vorbă,

-_

bu

derii pasi nu: mai face "nainte.
Socia lui Goico e-a-casă,
căci are copilulii în legănii
şi pruncu “i-e numai d'uă lună.
Derii vremea; gustirii sosesce,

şi muma lui Goico se scolă
să chiăme pe slugi şi cu ele
să ducă mâncări la Boiana,
cândiă dalba lui Goico îi dice:

—

să stai, măiculiţă betrână,

că duce-voiii eii de-mâncarea.

P&catii mi-ară fi mie la. Domnului,
ruşine mi-arii fi şi de 6meni
ca tu, uă bătrână slăbită,
so duci, cândii ai trei tinerele.

Atuncia bătrâna rămase
să legene-acasă copilul,
eri mândra lui Goico soțiă,
chimându'şi argatele tote,
plecă cu merinde

la meşteri.

Cânâi mai-mai sosia la Boiana,
Merlâvcevică Goico o vede
şalergă

săi

6să

"nainte.

Cu dreptai coprinde midloculii,
d'uă miiă de ori o sărută
şi lacrămi ferbinţi versă schiii,

dicendu'i acestea din gură:

—

soţiă şi dorului inei dulce,

nu

veci tu că mârtea te-asceptă?
cui ai lăsată copilaşulii ?

Ah!

„Adi cine s%li scalde, drăguțulii,
şi cine la pepti se lu hrănâscă ?
Ela vrea ca; săi dică mai multe,
dâri iată Vucâşinii nulă lasă,
ci i6 pe femeiă de mână
$'o duce

la meşterului

Raduli,

eri Raduli pe trei sute chiamă.
Zimbindii, de curendă măritata,
se uită, şi crede căi glumă.

Dâră vorba'i de zidului cetății
şi meşterii

cându
Şo

?n grabă

aruncă

petre, cândi lemne "mprejuru'i

'ngrâpă

mai

pân”

la genuchie.

Zimbindă, de curendi măritata
totă crede căi glumă "ntre denşii.
Dâri, iată, trei sute tovarăşi
aruncă cu grabă în juruii

cândi petre, cândi lemne mulțime
şi până la brâii o coprinde.
Atuneia, sărmana,. pricepe
ce sortă cumplită-o ascâptă
şi strigă duiosi din guriță,
cuimnaţii îşi '6gă

şi dice:
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— voi nu n'8ţă lăsa ca aicea,
de vii în zidă să mă 'ngr6pe,
daveţi: vre uă frică de Domnulu!
Deri. cine'i ascultă oftatuli?
Cumnaţii "şă-întorcii ochişorii !
Atunci.. ea înfruntă ruşinea
şi tema de ori-ce mustrare

și dice lui Goico din gură:
— bărbate. iubite, tu Ore
lăsa-vei pe tenăra/ți soţă
să fiă 'ngropată de viă?

Să mergem

acasă la, mama,

că are destulă avere
să cumpere robi săii. uă, r6hă

de pusi în acâstă zidire!
Dâră plânsuli, şi jalea”i, şi vorba
de nimeni nui suntu audite.
In urmă, cândi vede că nimeni
ascultă de ruga'i ferbinte,
ea dice din gură lui Radulii:
—: atunci, frăţidre d'uă lege,
o meștere Radule, lasă'mi
măcarii uă micuță ferestră
la, peptu'mi

de mamă

dui6să,

să daii lui Ion ţiţişoră
drăguțului
4

mamii” de hrană!
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Jurândwli p'alii Domnului nume,.
îlu mâiă pe Radul şili face
săi lase uă mică ferestră
la peptu'i de mamă dui6să,
prin

care

ea gâtulu

își scose

s& pâtă da pruncului ţiţă.
Şi ierăşi mai dise lui Raduli:
— te juru şi pe ceri şi pe Domnuli,.
la ochi s&mi mai laşi uă ferâstră,.
departe s&mi vădi locuința,
şi cândi mi-orii aduce copilul,
şi cândi mi-lori duce acasă!
Şi meşterulu, tocmai ca frate,
se'nduplecă i6răşi, şi'i lasă,
uă mică ferâstră, prin care
să'și potă ved6 locuinţa,
şi când i-orii aduce copilulii,
şi cându i-lorii duce acasă.

Aşia fu: clădită Scadarulii !
S'aduse copilulii la ziduri
şi muma, duiosă îi dete
iubire

şi ţiţă opti

dile.-

Opti dile, şi glasu'”se
derii lapte rămase

stinse,

în sinu'i

şuni anii pe deplin copilaşulii-.
sugea de la mă-sa dui6să.

16.

ȘI cum :erea,

este

şi astă-di.

Candu :mainelorii laptele pere
şe duci. acolo, da minune,
“spre sicura; lorii vindecare,
se ducii :s%şi adape copiii!
%

Ce să v& mai spună,
lespre lăutar ulu Brăilei?
Ei,

care

de

mai

mulţi

domnilorii,
ani

îmi

în-

destulezii uă sufletesca” plăcere cule:pendă feluritele şi atrăgătorele produceri ale musei năstre populare, nvanii
-credutu feiicitii să găsescii la densulu
uă memoriă atâtii de păstrătore, adevărată comoră în care la uni locu se
află întrunite cântecele de peste Oltu
şi tradiţiunile dintre Ialomiţa, Brăila
şi Covurluiii, cu regiunea tans-dună"6nă, puncte geografice d'uă importanţă
capitală

pentru

formarea

limbii

şi na-

ționalităţii române, pentru activitatea
economică, vesbelnică şi politică a nemului nostru.
Ami ascultati cu iubire melodiele
cam plângătâre şi învechite ale acestorii odore literare, dâru mal cu dragi

mamii

grăbitii a le scrie, de temă ca

[i

nu cum-va

să pâră de: nă-dată: cu Pe-

trea Solcanu Creţuli. Ie-amit: scrisă,
fiindu că mi-le cânta din: inimă: şi făr”
a ave consciinţă despre: marea lori va-

lSre. Le-ami
suntu

inedite,

scrisi,

pentru.

precum:

cele

că

multe:

intitulate:

«Gheorghelaşiă », « leucea Săbiencea », «'Tudoreli», « Juganii», « Dobrisanii», « Marcu.
vitezulii», « Şerpele», « Foiniculii». ; multe:

icrăşi suntii mal: complete. şi mai fru:.
mose de câtii cele corăspundătore din
colecţiunea stimată a stimatului. Vasile.
Alesandri,

precum

cele intitulate

«Mi-.

ulii Cobiuliil», «Nunta lui: lancu-vodă
23,
«orele și luna», « Brumăreli » ete.

Le-ami

scrisi,

în fine, pentru că ori-ce-

Românii cu.dori de naţionalitate trebuie să ţină la aceste monumente stră--

bune, în care găsimi simţirea, cuge-tarea, limba, gustului, datinele predece--

sorilorii noştri.
Ve mărturisescii că le-amii scrisii şi.
cu intențiunea de a le da publicităţii.

Noi tinerii — recunoscători acelor bă-trâni care, pe tărimulă culturali Şi alu.

activităţii naţionale,

ai contribuiti

1. Eră nu «Mihali Copiluli>..

2. Intitulată,

« Bogdani»

la D-lui. V. Alesanări.

la,

desceptarea consciinței, la consolidarea,
şi renumirea elementului românescii—

avemi

dreptulii şi mai cu s6mă

ria de a continua

opera

dato-

începută

de

denşii.
Suntii trei decenie de cândi d-lui V.
Alesanari a restabilitii gloria literaturii
n6stre populare,
6rii în restimpulii
acesta noi amii lăsatii să pâră pentru
tot-d&-una

ceia-ce nu: vomi

nici-uă-dată,

ce

a

mai

prinosă
plăcuta.
uni

mai

regăsi

S8 culegemii d6rit puţinulu

r&masii

şi,

oferinduli

ca

ilustrului Alesandri, săi dămiu
ocasiune de a vede că nu pe

tăremi

niciă. Numai

sterpi a semenatii

ast-felu

vomi

cu hăr-

fi

demni

de virtuțile părinţilorii, numai ast-felu
bătrânii potii muri dicendu: — acum
libergză pe robii tăi, stăpâne!
Domnilorii, mai rămâne cuventulii
din urmă, şi vă rogi sălii acordaţi

totii lui Petrea
VE dice:

Creţulii Şolcanii,

care

«foicică mărăcine,

ascultați, boieri, la mine
să vă spui pe «Corbea»

bine;.

79

Şi "m adevării că vă va spune
tvegă dramă, plină de mişcare
acțiune,

împodobită

mâse şi cu naraţiuni
« Corbea»1:

cu

uă înşi de

descrieri

epice,

fru-

intitulată

Frundă verde peliniţă,
zace'mi, zace în temniţă,
pusi de Vodă Stefăniţă,

zace'mi Corbea vitezulii,
zace"mi Corbea haiduculi.
In temniţă la oprişiii,
unde'mi

zace

Corbea

“nchisi,

şeden apă
pân&n sapă
şi'n noroi
pen&n

ţurloiii,

cu lacăte pe la use,
cu mâni dalbe în cătuşe,

&rii la gâti pecetluitii
cu cincă litre de arginti
cum n'ami veduti de cândi suntii.
1. Serisi la Laculi-Sărati, în 9 Augusti 1883,
după lăutarulii Petrea Creţuli Şolcanii. — Uă va
riantă, torte scurtă, figureză şi în colecțiunea d-lui
Teodor T. Burada, Uă câlttoriă în Dobrogea, (Iaşi,

1880) pag. 151—156.
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Frundulită trei foi late,
de ce în temni ţă "mi. :şâde?
Pentiunii paloşiii: ferecatii
numaăn aură îmbrăcată,
de nu sciit cine furată;

pentrunu roşiu bidivii,
calit nebunii, roşiu

selobiu

ce-a fosti prinsă de prin pustiu.
Şin temniță, de cândi şede?
De

nouă

ani jumătate

şalte uei dile de vsră:
numelei merge prin ţeră.
Frundă varde de cicoră,
toti mai zacen temnicidră.
nouă ani şi jumătate

şi alți nouă îmi nai șede:
de trei oră totii câte nouă
îmi faci două decă şi şepte

de cândă în temniţă șede.
Adi e sfinta Sâmbătă,
mâne mi-e Duminică,
chiari

Duminica, cea mare,

di de sfintă sărbătore.
Esii din sfinta monastire,
-de la sfinta leturghiă
taţi boierii la plimbare
şi Vodă

la venătore.
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Frunduliţă lemnii uscati,
6că, măre, s'a ntemplatii
că ehiarii măiculița,

Corbii,

fugită'n ţera Moldovii,
babă

slabă,
şi'nfocată,
dârii la minte

înțeleptă,

la cuvântii apropiată,
şin zarafirii îmbrăcată,
vro

trei-patru

ouşidre

duce Corbii l4nchisâre
şin temniţă, de-mâncare.
Lua, târgul

totă da lungulii
şi uliţi d'a curmedişulii.
Pe unele sendrepta,
paltele se răttcia,
pen'la. temnițajungea.
Fri deca, mi'și ajungea,
baba
slabă
şi nfocaită,
cu zarafirii îmbrăcată
la ferâstră s'aşeda,
şi din gură

totii striga:

— Corbeo, maică, aică esti?
Corbeo, maică, mai trăiesci?
(20,172,

6
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Spunemi, maică, de ești viu,
spune maichii, ca să sciu;
că, Vă fi, măicuţă, mortii
s6 dai la popa Vunii orti,
cu popa să te citesci,
de pomeni s&ță îngrijescil.
'Corbea, deco audia,
glasuli căi înțelegea
Şi din gură'i răspundea:
— maică, măiculiţa mea,
maică, par'că toti suntii vii,
“derii numai sufletu'mi ţi.
in temniţă m'ami uscati.
că'n ea, de cândi ami intrati,

„din chica ce: mi-a. crescutii
mi-ami

făcutii

de astermuti,

.cu barba namiă
cu

mustăţă

învelită,

m'ami

stergăritil.

„Aicia, cândi ani intrată,
„ce-amii vădutii, când mami uitatii?
Bâjbâiaii şerpoicele
şi ereai ca acele,
brâscele

ca nucile,
năpârcă ca undrelele.
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Acum

suntii şerpoicele

maică,

suntii

ca grindile,

brâscele
ca ploscile,
şi năpârei ca buţile.
De cândi, maică, ami intrati
pici de vină n'ami mai gustati
somnii

nu

m'a

mai

apucatu,.

Pe tâte că le-amu răbdati
şi pe tote le-aşi răbda,
de n'arii fi una

mai

rea,

cuă drăcsică,
de şerpâică,
bat-o Maica Precista!
s'ancuibati în barba mea.
Ea,

maică,

că mi-a

ouatit,

ousle şi le-a, lăsatii
în fundulu şalvarului,
funduli posunarului;
în sinuli mei ea clociti
şi puiii şi-a colăcitii,
în sinuli mei că şi'i cresce
şi de câste

Unde,

mă

ciupesce.

maică, se sgârcesce

inimira,

mi-o

r&cesce;

unde, maică, se întinde
inimi6ra mi-o coprinde.

Ș4

Mă-sa, deca/li audia,

mă-sa, măre, ce-mi facea?
Nică uă clipă nu perdea,
ci de grabă că'mi pleca,
la. cârciumă se ducea,
mâna p'uă cofă punea
cinci-spre-ce-oca

turna,

vină

iute ?napoi se ?ntorcea,
la ferâstră co ducea
şi'n mâna Corbei co da.

Corbea,, deca mi-o vedea,
din udâncii

tocmai

ofta.

Ochii la ceri îndrepta,
Ja, dumnedeii se gândia,
la dumnedei. se uita.
Dumnedeii

că se'ndura,

dumnedeh Vinvrednicia
şi putere că'i dedea.

Eli, dâca; se odihnia,

cu ochi negri se uita,
cofa cu

întruă
cam

mâna

lua,

parte se lăsa,

întwuă

r6nă

se da,

cofa la, gură ducea,
buze pe cofă punea
şi, din cofă cândă sorbia,

tocman fundii căi r&sufla.
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ȘI, cândi

cofa arunca,

„peste capii. cota cândii da,
pai-spre-ce hoţi dobora;
Şi pe loci îi omora.
Apoi

cu mă-sa vorbia

Si din gură

ce'i dicea.?

— maică, măiculiţa mea,
nu'i p&catii de viţa mea?
Stau în temniţă băgatii
pentr'uni paloşii ferecatii,
pentru roşiulă bidiviu,
pentru roşiulă mei sglobii:
altă vină nu mai sciu.

Mami gândită, m'ami r&sgânditii
si 6tă ce-amii plănuitii:
adi e sfinta Sâmbătă,
mâne e Duminică,
chiari Duminica cea mare,
di de sfintă s&rbătore,

cândi esti Domni la vânătâre
şi boierii la plimbare.
“Tu,

măicuţă,

să te ducă

şi pe Vodă s&lii apuci,
-de departe s&ngenuchi,
mâna,

p6la săi săruţi,

de d'aprâpe să te rogi
Şi din gură

tu săi dici :
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ciertă, Domne Ştefani Vodă,
isrtă, Dâmne, pe Corbea,
Go da biri cu birnicii,
găleta cu nemeşii,
bănetuli cu vameşii

Şo fin rendi cu boierii»!
Du-te, maică, şi tentârce,
dâr mânia

i-s'o'ntârce.

Baba, deca/li audia,
baba

nu

mai

ascepta:

chiari atuncia, se ducea,
drumuli lui Vodă "i ţinea,
de departe *ngenuchia,
mâna, pâla'i săruta,
de d'aprâpe se ruga
şi din gură

mii

dicea.:

—iertă,

Dâmne,

sărăcuț'

de maică-sa,

pe Corbea,

Go da biri cu birnicii,
gălta

cu nemeşii,

bănetulă cu vameşii
şo fin rendu cu boierii!
Stefani Vodă "nţelegea
unde baba/lii atingea,
şin gura mare “i dicea:
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— babă
slabă
şi nfocată
şi la minte înțelâptă,
ascultă, babo, la mine
s&ță spuiii despre Corbea bine.
Adi e sfinta Sâmbătă,
mâne e Duminică,
chiarii Duminica cea

mare,

şai să fil d'uă s6eră-mare.
Lui Corbea, pecetluitii
cu cincă litre de argintii,
f6tă mare i-ami găsită,
frumbsă

cum

nu

en

lume,

Şo chiamă, babo, pe nume
jupân6sa Carpena
adusă, din Slatina,
numai din toporii cioplită
şi din bardă, bărduită,
„pe la virfi cam ascuţită,
la tulpină văruită,
pentru Corbea-alii teii gătită.
Babo, ami mai îngrijită
lăutari

de i-amit

tocanitiă,

lăutari de Bucuresci
pe galbeni

împărătesci,

cu papucii gălbiori,
cu ciacşirii roșiori,

33

cândi

îi vedi te înfiori

şi te cutremuri

să mori!

Cati erea, ea de bătrână,
săria mai ca uă copilă:
înt”uă fugă alerga,

la Corbea, că se ducea,
la temniţă ajungea,

de. ferâstră: se. lipia,
i6te ile povestia.

-

.

Corbea, dâca'mi asculta,
Corbea grei se necăjia

şi oftândi îi răspundea:
— ci tacă, maică, la naiba,
că așia e femeia:
p6le. lungi -şi minte

scurtă,

judecată mai m&runtă,
capi legati, inimă "ncinsă
şi de minte

necoprinsă.

Ei ță-amă dist Duminică,
tu mi-te-ai dusi: Sâmbătă.
Jupânesa: Carpena
adusă din Slatina
numi. e, maică, socia,

cimi este, maică, țepa
să me cunune cu ea,
sărăcuţ, de viţa mea.
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Lăutarii cine "mi sunti?
Vulturii,

ce sbâră?n

venti

cu. penele. zugrăvite,
cu. botură. de petre. scumpe,
„cu picidre.:
gălbidre

şi:de- sânge roşidre.
Ei pe mine. s'orii lăsa;
cu carnea'mi sori sătura,
cu sânge sfori adăpa:
6că, maică, nunta mea!
Mă-sa,

deca/lu audia,
îmi ofta
Şi îmi plângea,
"cu pumnii 'n capi se batea,
Gri Corbea, ce mii dicea?

— Lasă, maică, bocetuli
-ca să nuţi perdi cumpătulu.
Văd: că nu vrea dumnedei
ca să scape

roşiuli

mei:

do

scăpa elii, mă duci eu.

De

vrei,

maică,

ei

să scapi,

du-te iute şi: de grabi,
du-te'n

ţera Moldovei,

du-te la grajdulă
la gr6pa

cu

şâpte

-

Corbei,
nui

pe roşulii s& milu aduci,
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desşelatii
şi desțolatii
ca păunulu

nerotati;

deri s& nu uiţi, maica mea,
uă perniţă de sub şea,
cusută cu petre multe,

pâcsită cu petre scumpe,
şi cioltarulu de argintii,
face diră pe pământi
cum n'ami vădută de cândi sunti..

Şi, cu elii de te'i întrece,
s8 vii la oraşiii încâce |
cu roşiuli legati de îr6i,
cu frâulii legati de brâii.
Pe Vodă, de o vedea,
la sufietii lo săgeta;:
elii pe mine m'o chiăma
să "i încalecă pe roşiuli
ca s&i vedă umbletuli.
Du-te, maică, şi să vii,
că totu oiii fi printre vii.
Unde

baba

Vaudia,

tistimelii îmbrobodia,
cărăruia 'şi-apuca,
Şi mergea, măre, mergea

până colon Moldova
cum îi disese Corbea.

|
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Acolo de'mi ajungea,
sapa 'n mână că lua,
totă gunoiului ră&scolia

şi, trei câsuri de'mi săpa,,
grajdi de petră -că găs.a,
şi pe roșiulă destupa. ,
La uşiă

cândii

ajungea,

lacăti la uşiă găsia,
lacătii mare câti cofa.
Pe chiăierii, măre, chiăma.
lacătuli că'i descuia.
Baba, uşia deschidea,
şi, pe roşiulii cândi vedea,,.
ochii i-se *ntuneca,.
Cu jeratecii îlă hrănia,
cu apă îli adăpa,
cu vinişorii îlă spăla.
Baba, măre, cmi lua,
şi pernița, de sub şea,
cusută, cu petre multe,

bâcsită cu petre scumpe,
şi cioltaruli

de argintii |

face diră pe pământii.:
Roşiuli

din gurăi

— şterge-mă,

dicea.:

bătrâna

mea,,

că mi-ami intrati tretiorir
şacuma esii b&trâiorii.

De căpăstru.: deli lua,
şafară, că mi'li scotea,
vântii:de veră milu bătea,
“vântii de -s6ră/lu -r&coria.
Roşiuli mi-se nviora,

ochii r6tă: că'şi făcea,
pretutindeni

se uita,

totă ţâra coprindea,
şi'n tafturi.de se uinfla,

căta,:măre, pe Corbea.
“Baba pe roşiulii lua,

de căpăstrivlă aducea,
Ja, oraşiii că'mi ajungea.
Cândi pe uliţă intra,
voşiulii, măre, nîncheza,
negustori

se spăimânta,

“boieri 'afară'mi eşia,
toţi de Corbea că'mi vorbia
Şi

din

gură

mi'şi

dicea:

— parcari fi scăpatii Corbea!
Cine pe babă 'ntâlnia,
cine pe roşiuli vedea
totii mereii că'mi întreba;
— nuţi e roşiulă de vendare
săţi dămi galbeni şi parale,
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or -s8 faci Vună -schimbi cu noi,
pentru unulii soţi dămi doi,
"ți-omii plini pens la trei !

Dârii baba ce răspundea,
derii babace
— Nu mi

le grăia?..
e roşiulii

de vendare,.

nu'mi e roşiulii de schimbare,
ci'mi este de dăruielă
cui o da pe Corbea-afară,!
Negustori, cândii -audia,
boieri, cândă înţelegea,

babei, măre, răspundea:
— du-te, babo, la naiba,
nu ţi-sari plini vorba!
Cândii erea, Corbeă, prin ţ6ră
ne făcea, şi de ocară,
că, d6ca ne jăfuia,
Şi dâca ne îmuia,

cândi îi mai diceamii ceva,
măciuca că'mi scutura,
şi de spate ne "ndoia,;

nevestele ne răpia
şi cu ele se plimba!
Ea la temniţă, xnergea,
şi lui Corbea, "ii arta,
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“şi Corbea, mi-o învăţa,
„ce să facă
-Foicică

maică-sa.

ş'uă lalea,

baba, ici, baba colea,
baba 'mi bate uliţa
toti cu roşiulii după ea,
„pe roşiulu trăg6ndi de freii,

cu frâuli legatii de brâu.
:Şi mergea, măre, mergea
pân' la curte 'mi-ajungea,
Dâri

la curte

ce. erea,

-d&rii la curte ce găsia?
Vodă *n palme că bătea,
mare divană e'aduna;:
toți boierii că'şi chiăma,
toţi boierii că'mi venia
-ca s&nsâre pe Corbea
cu mirâsa -Carpena
:sosită din Slatina,
Şi s&1 facă nuntă mare
cantr'uă di de sărbătore.

Ecă, măre, sentempla
-că şi baba mi'şi trecea,
pe roşiulu trăgendu de freu,
-cu frâulii legati de brâil.
-Stefan-Vodă, de'li vedea,

95

«de ferestră se lipia,
barba, 'n gură'și

sumetea,

la boieri că'li arăta,
revna "n sufletii le intra.
Si ei, măre, ce'i făcea?
Slugulițele ce-avea,
«călăraşii ce'i slujia
ei la babă'i trimitea
ca s&ntrebe pe baba
dei e roşiulii de vendare
pentru “galbeni Şi parale,
lei e roşiuli de schimbare
pentru unulu săi de doi,
“săi plinâscă pânla, trei.

Deri

baba ce răspundea?

“Baba. una

—

c'o ținea:

nu'mi-e

roşiulii

de vendare

nu'mi-e roşiulu de schimbare,
ci'mi este de dăruiglă

cui mi-o sta pe eli călare,
"Vodă, dâc'o audia,
boierii, deca vedea,

pe slujbaşi că trămitea,
s&'ncalice pe roşiuli,
sE le-arâte umbletulii
„Că le-a rîmnitii sufletulă.

?
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Slugi la.roşiuli se ducea, »
slugi la elii năvală da,
mâna, pe dâriogi punea,
pe spate

mil

netedia,

de şea, că se sprijinia.
Roşiuli nimici nu făcea,
făr'de numai cascepta
călăreţuli cândă săria,

şatunci: bine că'i venia,
număn

tafturi

se umfla

şi departe “li asvirlia,
fierea, "ntr'ensulii cătrănia.

Trânti uă dată, de două,
trânti, măre, pân'la nouă.
Cândih baba, dâca'şi vedea,
milă că i-se fâcea,
„la Stefanii- Vodă mergea,
şi din gură mii dicea.:

— &'alei, Domne Stefanii-Vodă,
nuţi mai fărima stea,
că nimeni no *ncălica
afav” numai de Corbea!
Elu singuru Po'ncălica
să varste umbletuli

cum n'a mai vădutii omuli!

Stefanii-Vodă "mi-audia
și din palme că'mi bătea,
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poruncă

la, slugi dedea,

ca s'aducă pe Corbea

călu ascâptă şi curtea,
şi curtea, Şi mir6sa,

Slujitorii că'mi porniaă
şi pe Corbea că/lii scoteaii,
şi pe Corbea/lii aduceait
pe două râte de plugii,

cu lănţuşuli puşi la gâti
şi la peptii pecetluit
cu cină

cum

litre de arginti

n'ami văduti

de cândii suntii,
Corbea'n curte: cândiă: intra,
coc6ne se spaimântaii,
boierii cruce'şi făceau
de uriîtii ce mi'li vedeai:
barba “i: bate genuchiuli,
„chica *i bate căleâiuli;
genile,
sprincenile
i-înfăşioră, braţele,
Atunci Vodă,
ce din, gură

de'li vedea,
căi dicea ?:

— Corbeo,-nu mai suspina,
ca sositii. şi diua ta;
că adi mi te-omi cununa
ca să joci la nunta'ta.
(20,172.
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P&n' s'o găti mir6sa,
ja 'ncalică pe roşiulu
de ne-arâtă umbletulu,
că ne-a secati sufletulu.

Dârii Corbea ce'i răspundea
şi din gură

ce'i dicea?

— Cum o vrea Măria Tea,
dâri s&ncalicii n'oiu putea
că mi-e legată mâna;
&ră dai frică c'oii scăpa,

să mă lege de drâpta,
s&'mi slobâdă pe stânga.
ŞI, cândi vorba "şi isprăvia,
Stefanii- Vodă poruncia

şi pe stânga "i slobodia.
Corbea, măre,

Iri

la Vodă

ce făcea?

se 'ntorcea

şi din gură'i mai

dicea,:

— s6& "ncalică, Măria Tea,
tâmă

"mi-e că noii

putea.

Cândi pe roşiu "ncălicami
mânile *n cătuşi n'aveamii,
nică ereamiă pecetluitii
cu cinci litre de argintii
de la pepti şi pân la gâtă.
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Stefani- Vodă, d'audia,
Stefanii-Vodă porunciu,
pe tote le fărima:
— încalică!

Corbea,

măre,

îi dicea.

"i-r&spundea;:

— de “ţi-e frică c'oiii scăpa,
legă'mi, Dâmne, pe drâpta,
d6rii

s&nealică

n'oiii putea.

Cândiă pe roşiu 'ncălicami
frumuşeli că mă tundeamii:
rădeamii barba, voinicesce,

lăsamii chica haiducesce,
deâră acum nu m& cunâsce
şi la min> nu se lasă.

Stefanit-Vodă ce făcea?
Stefanii-Vodă poruncia
şi pe Corbea,

că'lii tundea

şi pe Corbea, că/lii rădea,
că cu mintea

judeca,

că toti lascâptă
Corbea

se mai

ţ&pa.

învertea,

Corbea, pe roşiulu privia,
şi din gură ce dicea?
— Gata sunti, Măria Tea,
der scii, Dâmne, ai nu scii
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cândi

pe roşiu

"mcălicamă

ce felii. de haine purtami?
Pe roşiulii, Dâmne, puneamii
&stii cioltarit totii de arginti,
lati şi lungii până "n pămentii,
şastă pernă tescuită
cu petre scumpe *mbâesită,

şi mă armamii soldăţesce
şi m& "mbrăcami chipii domnesce:
roşiuli

că mă

cunoscea,

roşiulă singurii se pleca.

Stefani-Vodă, d'audia,
şi mai

multi

se'nferbânta,

şi mai multi la cală poftia.
Hainele că'și desbrăca,
armele că mi'și scotea
şi lui Corbea, le-arunca:
— ci *ncalică!

Corbea, măre,

îi dicea.

se pleca,

Corbea, măre, le'mbrăca.
De roşiulii s'apropia,
cruce mare că'şi făcea
şi'n minte că mi'şi dicea.:

— mulțăumescii lui dumnedei
şi de bine

şi de răi.
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Dencalicii pe roşiuiii meii,
acu'mi

scapă

capulii

mei!

Eli la, roşiulii se ducea,
“fr umuşelii călăi netedia,
haiduceseeri fluiera:

roşiulii, măre, rîncheza.
Picioru ?n scară punea,
deri piciorulii nw'ncăpea,
Şatunci semnul căi făcea,
roşiulii, măre, "ngenuchia,
p6n& Corbea ?ncălica:
t6tă curtea se mira!

Deri Corbea, ce mai făcea?
Către Vodă se'ntoreeă,
si din gurii mai dicea,:

— Walei,

Dâmne

de “ţi-e frică oii

Stefanii- Vodă,

scăpa,

zăvorasce ţi curțile

Şi închide” ţi porţile
de la por ta cea mai

mică

pân'la pârta cea mai mare,
fiind'că Corbea, e călare ;
mai

armeză: tă slugile

Şi *ntăresce' ţi strejile
să te lase grijile;
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pune, Dâmne,

dorobanţi

mai mărunți și mai înalți,
unii totii cu puşcă plină,
alţii cu sabiă *n mână,
să daii roşiului drumulii
să varâte umbletuli
de'ţi-e dragi ca sufletulii !
Stefanii- Vodă se'ntorcea,
cu boieri se sfătuia
şi boierii ce'i dicea?

— Dâc'&i face, Dâmne,

aşia

mare pe unde scăpa
că nui Ucigă/lii-crucea!
Stefani-Vodă
şi poruncă

*i asculta

poruncia :

strejile că întăria,
porţile că incuia,
curţile că zăvora,
căci cu mintea cugeta:
«mare pe unde scăpa,
«că nwi Ucigăliu-crucea» !
Etă Corbea ca, 'ncerca,
â&tă Corbea că'mi pornia.
Drumulii roşiului cândii di,
brazdă

n6gră

r&versa ;

cânâu pe roşiuli frânguia,
cu copita cândi lovia,
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petrele că scăpăraii
brazdă roşiă vărsaii:
câtii e brazda plugului,
atâtii e a roşiului.

Curtea uă-dată "'nvertia,
eri cândi fu d'a doilea,
printre lume se băga,
de mă-sa s'apropia,
nimeni sâmă nui băga.

Eli, dâca s'apropia,
mâna, pe mă-sa punea,
dW'a'ncălare-o arunca,
lângă elii co așşeda.

Şi'mi pornia, măre, pornia,
curtea

mare

de 'nvertia,

curtea mare ocolia,
ocolia d'a doilea.
Derii, pe cândi se învertia,
ochii'şi negri darunca,
zidi da curimedişii îmi sta.
ȘI, cândi bine căi venia,
unde zidului nalt erea,
pe roşiulă că/li sprijinia,
pe

roşiulu

că/lii repedia,

şi roşiulii că'mi sforăia,
dincolo de zidi săria
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cu Corbea şi cu mă-sa:
t6tă

curtea

'nmărmuria,!

Atunci Corbea se opria,
cu Stefanii- Vodă vorbia
şi din gură'lii judeca:
— dalei, Dâmne Stefani-Vodă,
ce ți-ami fostii eii vinovatii
den

temniţă

m'ai băgatii ?

Telegari nu ţi-ami furati,
cocona, nu ţi-ami luati,
copii nu ţi-ami prădată:
tun temniţă mai băgatii
şi m'aj ținutii nemâncatii,
nemâncatii, neadăpati

cu pruni mare vinovată,
sc stai cu şerpoicele
şi s&mi

cânte

brâscele,

s8 hrănescii năpereile.
Acum, Dâmne Stefanii- Vodă,
al omeni ca s&ndrăsnâscă
cu cai bunisă mă gonescă,

ca să mă mai logodâscă
cu mirâsa

cea, domnâscă,

cu mirâsa Carpena
adusă

din Slatina?
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Cum. dicea,
Şi cum
roşiului

.

vorbia,

pinteni

că da,

Şi, măre, dâca'mi pleca,
ânc'uă-dată'i mai dicea,:
— remâi, Dâmne, sănătos
că la bune mâni ți-ami fosti!

Eră Vodă 1 răspundea:
— nu este din vina tea,
ci "mi-e

chiari

greşela

mea,

Umblă, Corbeo, sănătosiă,
ca unii trandafirii frumosi,
că la bune mâni mi-ai fostă!
Şi, cândi Corbea, se ducea,
Corbea, măre, toti dicea;:
— W'alei, Dâmne Stefanii-V odă,

„do da bunului dumnegeii

se facă pe gândulii mei,
sciu că bine ţi-arii mai fi
şi de mine-ai pomeni,

numai

eii să mi-te-apucii

de vro doi-trei paşi la câmpi!
Corbea, măre, cemi făcea?
Eli p'atâti nu se lăsa:

108
la, temniţă

se ducea,

vă oca de vinu: umplea,
pe vătafi. că mil. chiăma
Şi din gură mii dicea;:
— poftimii, vere, vinit de bea,
că şi ei

mami

îmbătat,

fiind” că Vodă m'a iertată.
Vatafulu,
vătatulă

când

audia,

se bucura,

oca din mână " lua
şi la gură c'o ducea.
O ducea, or n'o ducea,
că Corbea nwli adăsta.:
mâna

'n pării

că mii

punea,

cu gura milă judeca:

— nu "ță-a fostii, măi, de păcatit

că de viii tu m'ai mâncatii?
Două deci şi șepte a j
Sell cum m& mai chinuiai!
Cum din gură'li judeca,
paloşii. domnesci că. scotea ;
ş6pte bucăţi îli făcea
şi de pării îl apuca,
capu

?n temniță”i

svirlia,

trupi-afară rămânea.
şi la câini, măre, că/li da,
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Sri din gură " maj dicea,:
— măi vătafi, minte s6 ţi,
Valtuli de hac să nu vii
Şi s& "mveţe de la mine
cine-o mai face ca tine!

Er aci, dâca, pornia

şi pe roşiu *ncălica,
totu la curte sentorcea.;:
drepti pe pârtă că intra,
că nimeni

nulă

ascepta,

Stefanu-Vodă cemi făcea? .
Cu boieri se sfătuia,
şi la mesăi

ospăta.

Corbea, d&ca'mi ajungea,
de pe cală

descălica,

ţocman casă că'mi intra.

Stefant-Vodă tremura,
boierii încremenea,
De frică ce le erea,

ei la mâsă că'lă poftia.

Dâri Corbea ce mi'şi făcea?
Eli la mâsă nu poftia,
'n praguli uşii se punea,
paloşiii în "mână lua,
pe boieri că mii tăia:
sânge la, glesiie”erea.
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Apoi Corbea se scula,
ieri pe roşiu "ncălica,
„- si pe roşiu'lii răpedia,
şapuca de mi'şi mergea
totii în ţera ungurescă,
acolo să haiducâscă.

Domnilor, lăutarulu Brăilei — adresându-se cu epitetulii de «boieri» acelora

cărora cântă şi de la care ascâptă
«bacşisulii» — sfirşesce. prin refrenul:
Boieraşii s&mi trăi6scă,
pe liutarit s&lu cinstescă,
că boieri

s'ori

pomeni

până s6ren ceri o fi!

Ca, prieteni ali lui, permiteţi'mi ai
înhăţa dibla şi, în felulii mei, să repetii sfirşindu:
Românaşii

s&mi

trăiescă,

poesia, s&şi iubscă,
căci română ea va fi
pe câtii ei o vori iubi!
G.

DEM.

TEODORESCU

GEORGE D. PALLADE
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PATRIOTISM
ŞI

COSMOPOLITISM

Conferinţă ţinută la Athenei,

la 1 Martie, 1884.
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VII.

Patriotism si Cosmopolitism

“Onorat
Să

nu

credeţi,

N, udilor,
că

dâcă

am

ureaţ

trepte, am fâcut'o impins
de

că aşi putea, egala fie
cât

aceste

presumţiunea,

de

puţin

pe

cei
cari ai ilustrat această
tribună. Am făcut!

îndemnat...

Şi dâcă voiți să vă spun
drep

t,
vina ea D-lui Esareu. Dom
nia, Sea, a credut,

că legiunea

Ath

eneului trebue să aibă
nu
numai generali dsr şi recruți,
în cât acel ce
v& vorbesce acum e un recr
ut, (aplause) aş
pute
a, dice Şi voluntar

(aplause).

De

acei

a,
fiindcă chiar în armată Şi gen
erali şi ofițeri
Şi chiar domnii sergenţi, înp
reună cu publi:

cul ce privesce eserciţiele
sunt indulgență
cu recruții voluntari, eu
vă voit cere aceaşi

indulgență de la Domniele Vâs
tre (aplause).
Afară de aceasta,

mi-am

ales

un

Dâmnelor

subject

care

şi Domnilor,
o să 'mi

Uşu-
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veze mult

sarcina:

Patriotism

şi Cosmojo-

titism.

Şi nu e greu a vorbi de patriotism de la
tribuna Atheneului, pentru că acestă tiibună

rat

e o

manifestare

patriotism.

neros

al unor

vie a celui

Creată
6meni

întrun

de elită,

mai

cu-

avent

ge-

ea a fost un

isvor de mari învăţăminte pentru națiunea
română, fiindcă de aci, fruntașii țerii, au
aruncat dese ori, sămânța roditâre a iubire!
patriei (aplause).
Iată pentru ce eu aștă-ci, nu vin să spun
de aci

lucruri

maj mult viu
tribună,

care

noi despre

să

m&

a bine

iubirea

inspir
meritat

de

patriei,

ci

la. această,

într'atât

de la.

cei ce au ascultat'o încât adi părintele ei,
e chemat să o ducă întrun templu demn:
de ea.
In adever cetăţenii capitalei şi țera voesc
să dovedească că sciu să ridice temple oricărei idei mari
Dâr meseria

(aplause).
mea mă

face

subject pentru ca nu cumva
să "mi amintească caprele:
E vorba

să

intru

în

vreun asistent

de patriotism.

Âncă de la, început e bine să ne întrebăin
ce e patria? — Respunsul e uşor de dat,

nu € nevoe de învățământ mare ca să pâtă
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sci cineva

ce e patria.

N'are

de

asculte inima, şi imediat o va, sci.

cât să Şi

Să luăm câte-va, esemple. Domniele Vstre

sunteți departe,

şi audiți că o nenorocire sa,

întâmplat poporului din care faceți parte,
imediat un simţ intern, vă face să suferiţă,
să plângeţi chiar, ori sub ce meridian v'ați
afla (aplause).

Un alt esemplu. Românismul a avut o
di de fericire, atunci Găntărmăta română
triumfătore pe câmpul de luptă intra pe
porțiie capitalei. li bine, toţi, atât cei de
AG], cât Şi cei de departe cari trăsăltau la
acest eveniment, cari simţiau inima bătâna

şi ochii lăcremând de bucurie, toţi sunt fiii
ai patriei române. Acâstă simţire putem să
o definim şi să dicem; toți câți simt înpreună fie durere, fie bucurie toți formsză
o patrie. Ori unde sar afla, cât de departe
s6u
aci,

aprope, dâcă un fapt care se întâmplă
"1 face să simtă durere sâu să tresalte

de bucurie, acela e un fiu ul patriei (aplause).
Şi pentru a determina mai bine domenul
simțărilor

care

caracteriseză,

legământul

pa-

triei vom dicecu sciința.: patria e_o_mare
agregaţie de _6meni, săpetosă
la mințe şi
caldă

la, inimă

cari crează,

vală.... membrii

120,257.

o consciință

mo-

ei au „in trecut o moşte-

8
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—

pire_de glorie şi de reg
regrete, de împărţit, în
viitor acelaş program dde realisat, au suferit,
Sau bucurat, au sperat înpreană; iată ceace
face mai mult de cât vămile şi fruntariele
conforme ideilor strategice:“ iată ce e patria.
Generaţia,

trecută

a, dis s”o iubi. (aplause)

şi generaţia trecută a cultivat'o şi "i-a ridicat altare (aplause).
Der iată, Dâmnelor şi Domnilor, că o nouă
serie de idei apare, vin novatorii, ceva mai .
mult de cât progresiştii, pentru că dâcă,

aceştia vor să umble, cei-lalţi vor .să sbâre,
adese ori şi legaţi la ochi. — Sceptici, av
cu ei tot-dauna

scalpelul

ca să analiseze

şi

ideile şi simţimintele cele mai indiscutabile,
şi să vada decă nu cumva pot găsi ceva
de dis.
Intre alte multe victime, au supus esperimentului lor disolvant şi simțul iubirei
patriei.

Ei dic: Patrie?! Ce înseamnă această

” ideg?. acest prejudiţia ? Ce drept are un colţ
de pământ unde din întâmplare m'am năiscut, ca dânsul să aibă mai multe titluri la
recunoştinţă, la iubire, la obligaţiuni din
parte'mi
_

decât

un

alt loc din

univers?

Jos_dâr cu idea de patrie. Lumea, Ccsmul

iată,singurul object, demn de iubire, cOSm0_politismul nu. pricepe patriotismul.

—

Și
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pentru ca aceste idei să străbată cât de
departe, Lamartine în Marseileza, păcii “i dă

axipele poesiei şi dice
„Natiuni, cuvânt pompos ce însâmnă barbarie
„Egoismul şi ura au singure o patrie
„Fraternitatea nu.

Der îndată

Lamartine "şi

scapă

penelul

şi

adauge,
„Patria mea, e pretutindeni inde radiază Franţa
„Unde limba, sea r&spândesce decretele sâle ascultate.

In

aceste

versuri

din

cosmopolitul

începe

a

urmă

şovăi

se vede

şi

"şi

că

aduce

aminte că e francez.
Lucrurile noi sunt cam molipsitâre (aplause) şi această
ideă de _cosmopolitism a

găsit câţă-va, corifei cari au formulat'oca

sistem,

şi au dat/o ca dogmă

nitate,

E

pentru

uma-

Să ne grăbim deci a cerceta înpreună,
dâcă idea patriotică, dâcă simţul iubirei de
țeră, dâcă cultul permavent; ce tâte pop6rele “i au adus în toţi timpii nu sunt decât
prejudiţii, decă, trebue să le alungăm, sâu
dâcă din contra trebue să vedem În .cosmopolitism o erdre, o_râtăcire, o dorinţă, spulberaticăde novator,. — Cu alte cuvinte să
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ne întrebăm

idea

de

patriotism

pe

ce se

basâză ea? cari sunt argumentele, raționamentele cari fac ca, acest simţimânt patrio-

tismul sub or-ce meridian
Să analisăm.

să fie o veritate?

Luaţi un individ re-care. Imediat ce a
născut el găsesce o mamă, o familie, o so-

cietate; în acea, societate el găsesce o scâlă,
siguranță, adeseori o glorie. Il triesce în
această societate, se bucură de fructele pe .
care i le dă această colectivitate... şi după
ce a născut, după ce a crescut, după cea
gustat aceste bunuri pe care le gâsesce gata,

la acest ospăț, naţional, vine cu această idee:
ce însemneză acel prejudiţiu? ce însemn6ză,
acea, idee înapoiată ca să am un cult pentru acest loe unde m'am născut?
Eu nu 'mi pot închipui că un asemenea
om sar putea pune sub protecțiunea
valei, care înainte de tâte recomandă

moone-

stitatea. Cum? scie că generaţii trecute s'au
sacrificat, fie pentru a conserva pământul
ţării sele, fie pentru a pregăti îndeplinirea.
acelor progrese

de care

el se bucură,

şi din

inima lui nu ese nici un accent care să 7]
îndemne a, iubi acel pământ în care se află
mormintele strămoşilor săi, a iubi țgra în
care vor trăi descendenţii săi? Asemenea
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om trebue să se teamă a da cont onestității. — Acelei societăţi care imediat ce ai
venit în lume "ţi dă tâte ajutorele pentru
ca să te poți desvolta e imposibil să “i dici:
N'am nici o datorie cătră tine;... aceasta, ar

lovi simţul cinstei.
.
Din contra cât mai frumos,

şi mai -nobil

e acel

satoriele

om,

care

conscient

de

ce

atunci când. nica sea “individual itate e “Dus
în peria Ol. — Istoria ne di dese esemple
când sentimentul patriei inobilează pe om.
Aşa, se citează cuvintele pronunțate de Danton, când era aprope să fie dus la ghilotină.

Scia.. „ "i se spunea, pericolul. . «Şi unii 7]
îndemna să fugă; şi patriotul respunde:
„Est-ee qu'on peut emporter la patrie ă
la semelle

de ses souliers“?

(aplause).

Cuvinte măreţe cari arâtă pe patriot atât
de lipit de țâra sea, în cât nici tremurul
morţii

nu

7] face

să se

despartă.

(aplause),

şi el preferă să r&mâe unde s'a, năşcut, între compatrioţii lui, să resiste adversarilor
s6i cu pericolul vieţii, să cadă victimă chiar...
pentru că el scia că din victime generâse
tot-dVauna

r&sare

mărirea

naţiunii

(aplause).

„te
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Să trecem
Când vine
țarea idei de
cere această

în altă ordine de idei.
|
cine-va să conchida la desfiinpatrie, naţionalitate... când se
decapitare, trebue să ni se spue

ce u greşit

aceste

umanităţii ?
Ei bine,

idei?

Ce râu a adus

ele

“
Onorat

auditor,

ori-cine,

fie ori-

cât de convins în rătăcirile ssle cosmopolite,
când

va

căuta

să vadă

de fapte a acestei
decât

,

virtuţi

care

mari idei,

e contigentul

nu

va

vedea,

(aplause).

Cum ? acestei idei patriotism, căreia națiunile "i-a ridicat
temple, să “i ceri desfiinţarea -şi înlocuirea ei cu iubirea. Hăosului ?

Ce a greșit ea?
Să
care
nică
cele
torii,

aa

întrebam paginele istoriei, să - vedem
sunt culpele ei. —- Ei bine, nu veţi găsi
una; din contra cele mai mari sacrificii,
mai mărețe fapte, cele mai falnice vicşi adesea, cele

mai

durerâse

martirii,

formeză cortegiul ce înconjoră simţul iubirei
de patrie

(aplause).

—

Duceţivă

cu

mintea,

în trecutul Atenei şi întrebaţi-v& care era
kiurasa de care colosul persan se sfărma în
faţa, câtor-va, inşi (aplause). Treceţi la Roma,
şi aflaţi, care era: secretul care făcea ca
acea, mică Romă să fie spaima celui mai
grozav cuceritor, a acelui cartaginez (aplause).
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Timpurile vechi idte au găsit suflarea vieţii
şi gloria în adoraţiunea, patriei.
Să trecem în evul mediu. Franţa,

run moment
Ce sentiment
pe

o

loană

d'Arc

să

forţă, de acel curagiu
său

şi din

era în-

dat întrun pericol îngrozitor.
credeţi D-vâstră că a făcut

suflarea

se

inspire

mai
ei

de

acea

presus de sexul

si

insufle

întreaga

Franța şi să şteargă ruşinea care amenința
națiunea 6i?.. Chiar în timpurile n6stre,
câte sacrificii generâse n'a, v&dut Franţa,
isvorând din acest sublim sentiment. — Voiu

aminti

un

singur cas modest dâr elocuent.—

Parisul era, asediat... Franța voia să scie de
Paris şi Parisu! de Franţa. Ele erau un
corp şi curentul vieţii trebuia să circule în

corpul

întreg,

dâr Parisul

find

blocat,

sân-

gele neputând să circule direct trebuea să
sbâre. Atunci vedem acel voiaju care 7]

făcea

un

balon

ce avea într'ensul pe Rolier,

şi care trebuia să ducă depeşi la corpul de

armatţă.

Acest

duce, nu

se

trebuia

Rolier,

gândesce

se urcă

la,

viaţă,

să servească Franţa.

în balon,

se

pentru

că

Balonul merge,

un vânt "| surprinde Şi balonul e dus ca,
gândul prin o ceaţă nestrăbătută. 'Tocmai
mai târdiu liniscindu-se timpul, aude dedesupt

un

sgomot

ca al unui

şir

de

vagâne
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“de drum de fer..., din nenorocire îns* erau
valurile mării ce mugeau. Ce mare? nu stia.
Unde mergea? nu scia,.... Noi curente > *i
surprind, noi pericole "i ameninţă...., atuncă
dă dru:nul unui porumbel voiajor cu acâsti
inscripţiune: Perduţi der trăâscă Franţa.
Providența Franţei făcu însă, ca. ei să fie

duşi de vânturi aprope de
dau

drumul

sacilor

de

nisce

nisip

ț&rmuri,...
şi cad

intre

nisce arbori întrun loc pe care nu ] cunosceau. .Unde

sunv?

ei

nu

o sciau,

Strsbat

zăpedi cinci ore şi în fine găsesc o colibă
cu câţi-va Gmeni. Vor să ceară esplicări,
tăcere mută... şi mai târdiu găsesc o cutie
“e chibrituri pe care era scris Christiania.
Ajunsese

blimă,

în Norvegia

(aplause)...

apoteosă a sentimentului

Ei bine,

Dâmnelor

Și

Domnilor,

crificii pe care le faze

individul

acest

nu

mare

sentiment,

pornesc

feerie

su-

patriotic.
aceste

sa-

mișcat

de

dintr'un

sentiment care merită să fie spulberat din
societatea modernă. (aplause).
'
Să nu credeți că acest sentiment se ilustrează numai pe câmpul de luptă. Să nu credeţi că dânsul nu pâte să triumfe decât având
un tun lângă el. Nici de cum. Aveţi acelaş sen-

timent care în timp de pace v'a, dat esemple
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sublime, individi muncind

şi

sacrificându-se-

pentru propăşirea neamului lor (aplause).
Timpul nu "mi perinite să evoc tâte fap.-.
tele măreţe şi desinteresate cari au isvorât,

din sorgintea curată a patriotismului. Der
acele fapte sunt prea mari, ca ele să nu fie
cunoscute de un publice ca D-v6stră, de
aceea

să păşim

“Onorut
Se

dice

consacrând

de

înainte.

”

SĂ uditor,
cosmepoliţi

că

patriotismul.

cultul naţional atinge

marea idee

de fraternitate. Aci se ascunde o erdre pro-fundă, născută din o miopie de observare.
Căci în adevăr, ce incompatibilitate găsesce
cola cosmopolită în un om care e capabil.
să “Şi iubească şi (er
şiaîn acelaş timp să |
dea şi tributul su umanității? (aplause)..,

Inatr
fi cine-v
e a cetățeanul țării. lui. și |

membru
al marei umaniţăţi? (aplause).
Eu |

nu VEd incompatibilitate,
ci văd o_garanţie. |
desinceri
tatea

sentimentului

umanitar în |

acel ce "și iubesce ț6ra, căci dâca el a putut,
ca egoismul său personal să *] anihileze în-tratât, în cât să 7] întindă până la cultul
națiunei sâle, acea inimă deprinsă la. desin-.
teresare va putea să facă un pas mai de-
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parte, şi să se gândească în limite mai
restrânse şi la restul umanităţii. — Patriotismul _nasce din aceeaşi. _sorgintit_din care
pornesc tote
te cele-i lulte simţiminte acceptate
în genere de cosmopoliţi, ca sentimentul

matern, patern, filial; patriotismul nu e de
cât o evoluţiune inai departe a acestor calde
simţiri;

şi d6ca

nimeni

nu

pote

numi

rul matern un complot între mamă
“daunabil umanităţii, tot asemenea nu
dice că amorul de patrie e un complot
cetățean şi ţeră contra umanităţii. De
Quinet

cu drept

cuvânt

respunde

litului Lawnartine.
„Decă

trebue

amo-

şi fiu
pote
între.
aceea

cosmopo-

O—

să sfărmăm

forma

deşartă a naţiunilor.

„Smulgeţi

dâcă puteţi şi familia
şi atunci
„Să fraternizăm în haos.

Aşa der vedem că se pote să aduc omagii
paţriei mele şi în acelaşi timp sâ nu uit câ
sunt_rGiBrU
al ună
inaite: ii (aplause).— Din
contra, nu voiu crede mult pe cine-va, când
“mi va spune sunt cosmopolit şi ca corolar
"mi va, dice:

desființeză patriotismul ; pentru

că acela pretinde că are o inimă largă cât
lumea, şi eu tâtă lărgimea ei pentru patrie
nu

€ loc (aplause).

ȘI apoi

să nu

uitam

că

teoria, cosmopolită are farmecul de a putea
atrage proseliţi interesaţi, cu ea, scapi uşor
adese ori, — Când îi ceri cosmopolitului un

sacrificiu fie de sânge fie de pani,

el “ţă va

universală

cere

respunde: sunt contra răsboiului, xoiu._pace
(apluuse).

Dâca

“i vei

un

obol o Bine-fâcere “re-care el "ți va spune:

fa cota, parte din ceea ce sunt dator
locuitorii lumei,

tesc (aplause).
Resunând
numi

va veni,

la toţi.
ți pli-

Cu ast-fel de teorii nu

o naţiane

să trăiască
putea-o

şi cât "mi

pote

(aplause).

această serie de idei, pe care aş
de ordine

morală

voiu

dice:

e nedrept ca, acelui sentiment al patriei,
care are atâtea titluri la recunoscinţa, fiilor
sei, să “i dici astă-di: nu ai meritat dea
esista,

cer decapitarea

Trecem

la o altă

ta!

ordine

(apluuse).

de idei mai prac-

tică, cuvântul e la modă.
In lumea, aceasta e poesie dâr e şi multă
prosă, (aplause) şi multă realitate cum ar
dice un conferenţiar ce a tractat subjectul.
In societate ca şi în totă lumea organică

se petrece o luptă crâncenă pentru esistenţă, şi fie la animalele de jos, fie la acest
rege om, această lege darviniană e adeve-
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rată (âplause).

De

aci însă,

că, deca vrei să trăesci,
lupta

trebue

să fii forte

vine

corolarul

dâca vrei să poţi
(aplause).

Ă

Der în ce pote găsi o naţiune forţa aceasta,? Care e acea fontână, de forţe din
care o! naţiune pote săsă “* şi da
a tăria,
4
pentru
ca să pâtă lupta în această Inare arenă a

luptei pentru esistenţă? Acea fontână, Onoat auditor, e idealul pe care “ŞI_f face o
națiune și care se pote numi “Spiritul național. — Acest ideal întăresce națiunea.
nea, ŞI

o face să meargă victori6să pe calea luptei.
Când însă o naţiune se va lăsa să fie mâncată, şi rosă de egoismul disolvant, atunci
să fiţi siguri că în momentul de crisă diso-

luţiunea va fi proclamată (aplause); pe când
dincolo,

pericol

nu

pote

morală formează un
şi națiunea

totă

să

fie,

drapel

e în jurul

său

Aceste adevăruri le vedem
în viaţa, naţiunilor,

fie în

căci

forța

pentru naţiune
(aplause).

verificate

conduita

fie

lor pre-

sentă. Să aruncăm 0 privire generală. —
Am putea, începe chiar cu vecinii noştri Unguri,

dâr ca să nu

supărăm pe nimeni, vom

dice cu poetul: „Non
guarda e pașsa.
Să

trecem

numită

ragioniam

în Germania.

de Cancelarul

său

di lor, ma

Această naţiune,

„elementul

viril
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european“ putem dice că ţine sus drapelul
forței şi prin urmare drapelul vieții. — Cum

aceastu

naţiune

a ajuns

întraceastă

culme

de preponderanţă ? Secretul e sciut, prin
spiritul național care era: unitatea _Germa-

nici. lată nervul patiidtic cars ă adunat tote
părţile

acestui

corp

Germania,

ridea, înainte monarhii Şi care a
dintr'Ensa: Germania groza.
Şi ca să ajungă

aci tot

ce

de - care "Și

făcut, adi

Germania

a

avut mai inteligent, încă din timpul lui Napoleon cel Mare, a luat ca divisă se facă
să vibreze în toță
O

pu

:

Germanii

cârda puternică

N
.
a pnităţii naţionale.|
— Aşa în timpul res-.
boelor lui Napoleon, un filosof dicea de la,
catedră, studenţilor săi, e vorba de Fichte:.
„Cursul va fi suspendat până la finele
campaniei... '] vom reîncepe în patria n6s-

tră devenită

liberă

sâu

vom

muri

pentru

libertate“. Şi în tot cursul vieţei s6le acest;
mare

filosof n'a, scăpat

amintească

naţiunii

o ocasiune

sâle că

va găsi de cât în unitatea
cată

la sanctitatea

unui

ca să nu

mărirea

nu o

Germaniei, ridi-

cult

naţional;

—

lecţiuni sublime pentru orice năţiune ce
vrea să trăâscă. Alături cu filosoful găsim pe
poet, cari înalţă în imaginaţia Germanilor,
8

2
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această

idee

mare

de

unitate

şi

poetul

dicea.:
„Patria se întinde nu numai până la Rin
„Unde înfloresce via
„Ci până unde limba germană r&sună
„Ş, cântă sub cer imnurile sâle lui Dumnegeu.“

Tată, idea puternică care a făcut din totă

Germania în adevăr un tun krup.
Când

siderate

regina

forţei "şi pune

şi lucrează

cosmopolitul

Dunăre

de la

asemenea

sciu

nu

ast-fel,
ar

putea

de-

decă .
să fie

tocmai un bun sfătuitor pentru . națiunea
sea, (Aplause).
Acum să mergem în Franţa, unde avem
şi identitatea de rasă şi să vedem calea ce
urmează.

ka

a învățat: ceva, dela

Germania

i din domenul visurilor a descins în domenul realităţii. In Franţa decă te duci adi,
pretutindeni ru-audi “de cât resunând ideia
” de patrie

şi în locul

şi pline de utopii,
care nu coprind de
republică, patrie. —
v&d o manifestare

scrierilor

g6le

de idei

găsiți mii de tractate
cât: educaţiune civică,
Şi am avut fericirea să
patriotică a acestei mari

Franţe, care deja arată că lupta vieţii nu o
mai sperie; — asistam 'la acea nenorocire

care lovise Franţa, la înmormentarea lui
Gambetta. Spectacol impunător al unei na-
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ţiuni mari unită în jurul acestui mare patriot. Națiunea francesă încunjurând giulgiul
unui om, saluta idea măreaţă ce se întru-

pase în patriot (aplause). Când Franţa se
sculase în picidre înaintea, giulgiului lui Gambetta,

ea venise

să jure

credință

idealului

acelui mare patriot care era: mărirea, Franţei,
asigurându'i

ast-fel nemurirea

(aplause).

Să nu uităm şi pe Anglia,
Cu

mare

plăcere

citiam

în Herbert

Spen-

cer — un filosof ce mă numără între admiratori

şi în mare

pagină
Intre

altele

vorbesce

citează

arătând că nu
prea

parte între adepţii să, — o.

în care
e

şi

bine

despre

prejudiţii.

prejudiţiul

ca

patriotic,

cine-va

să

aibă

multă dragoste de ţeră, fiind-că aceasta,

“i întunecă judecata. ...Dâr la o vreme văd
că filosoful stă la gânduri şi aducându'şi
aminte

că e englez,

adauge:

nu

e bine

nică

să slăbim acest sentiment... şi cade îilosoful pe o clină patriotică, din care 6să forte
greu. Ast-fel protestând contra modestiei,
dânsul găsesce că Anglia e singura care a

produs mai tote minunile;

ea a făcut

iri-

gaţia Napolului, ea luminează cu gaz Amsterdamul, Roterdamul, Gandul ete.— Apoi
în sciințe

mai

tica Hamilton

totul e englez:

a

adus

cele

mai

în matema-

ingeni6se

|
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descoperiri, în „Chimia Wiliamson e neîntrecut, Geologia, datoresce fârte mult lui
Ray, Botanica nu pote uita pe Brown, Astronomia e ilustrată de Proctor etc. ete.,

în fine filosoful devenise pentru un moment
patriot şi nu vedea nică o sciinţă creată de
cât prin Anglia, şi nici 0 sciință ajunsă, la

desvoltare de cât tot prin Anglia (aplause).
Da,

dâr

paremi-se

Herbert Spencer, "i
V'am arătat că nici
de patriotism, ce e
Vedem dâr că în
dă, patriotismul, el

că

ai

devenit

patriot

vom spune noi (aplause)..
filosofii nu pot să scape
Anglia o sciți cu toţii.
Buropă, nervul vieţii “4
e forţa ce_ţine_închie-

gate. t6te elementele vitale ale națiunilor.

Să privim
îutrebăm,

acum în jurul nostru

aceste

şi să ne

idei de cosmopolitism

cum

sunt ele v&qute la noi?

“Onorat

Auditor,

De şi suntem o naţiune căreia, tot ce e
ace, totuşi asupra
mai nou şi la modă, “i place,
controversei ce agităm ori pe cine veţi întreba vă va respunde fără -esitare că e

patriot.
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Der decă

veţi

căuta

mai

de

aprope, şi

veți intra în analisa simptomelor
vedeţi în societate multe esemple

care le
vă vor

arăta că ţăranul de la Dunăre a început să
fie cosmopolit. (Aplause). Aşa să luăm ca
esemple

lucruri

mici,

vane mai mari şi veţi
țional

slăbesce

ca să nu

deschidem

vedea că simţul na-

pe di ce merge,

amenințând

ast-fel vitalitatea, naţiunei.
Vedeţi de esemplu, cum că nu numai în
capitală, der chiar în oraşele cele mai. mici,
limba românească nu se mai aude în sal6ne de la o bucată de vreme (aplause) că

mai ales — şi aci să mă erte o parte din
auditor decă voiu fi prea crud — partea cea,
mai încântătâre a omenirei, începe aşi uita
limba patriei (aplăuse). Adese ori vi se în-

" tâmplă, că mergând nu la Ministerul de
Externe der în alte autorităţi mai pământene ca, să dic ast-fel, vedi că funcţionarul
„voesce aţă impune prin. franțuzească, — şi
în conversaţiuni dilnice chiar găsim mai de
bun gust de a, ne comunica “id6il5” si franqais,

și această

galomanie,

tinde a, deveni regulă, în cât

onorat

în

auditor,

oraşe mai

„ales mai pretutindeni nu audi de cât limba
Seinei şi Dâmboviţa
120,257].

mare de cât apă dulce,
9

i.

li p
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românii
-

uitat

că

are

şi

limbă

dulce.

Te duci la țeară şi mai ales în Moldova,
-şi ce vedi? Fiica Moldovei a părăsit acel
frumos costum naţional, acea pod6bă care
transformă într'o zină pe acelea care sciu

“să'l. pârte, — și în vârful munţilor găsesci
purtându-se acea fustă care nu merită so

vedi de cât numai
se numesce Cucu

„ar

po

au

(Aplause).

-umblând

prin

prin târgul Iaşilor care
(aplause), fiica română

creerii

munţilor

şi

purtând

== hainele oyreiului! (aplause).
Alt esemplu.
Iată ne aflim în căldura verii, lumea
caută aerul răcoros, der ia întrebaţi unde
se duc? mai toţi “ţi vor respunde la Ax
—— :4les-Bains, la Ostende, „.. Şi Q6că “i întrebi

j | puţin despre ale țării abar mau

(aplause). |

DeElveţia să nu le vorbesci, căci te controlează la, fie-ce vorbă, voind ați proba că,
e ca acasă la el; dâr spunele ceva din

Transilvania, te va considera un Brazza, un
“Stanlei. (Aplause). Ei nu vor să rămână în

ț6ra lor, cu posiţii tot atâtde adriirabile,

"ei preferă, să se ducă departe,-să-vorbească

prin dragoman
: dragomanul

(aplause)

(aplause).

şi să mănânceși
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Alt cas.
Eu cred că litografii cari fac biletele de
visită o fi încremenit la numărul colosal de

O ce trebue să facă în fie-care an, fiind-că
mai tâte numele românesci de o bucatăde

vreme _se_termină numai în O (aplause).

Mie mi se pare că acest O e pus înadins ca
să represinte paupertatea lor intelectuală,
(Aplause).
Care alta să fie esplicaţiunea, ?

Nu

sciu. Eu mă

să'l

citesc

mulţumesc

tot-deauna

ca

aritmetice:

pe

acel O
zero.

plause).

(A-

Se întâmplă o nenorocire: Murcia... vine
subscripțiunea ; toță iscălesc, pentru că lista.

se duce departe (aplause). Der se întâmplă,
incendii la, Focşani, Piatra.. ah.. jenezi forte
mult pe lume dâca o rogi să iscălească (aplause). Cei care aţă avut vr'o listă, spuneţi.
(Aplause).
|

Acum

si ne punem

cestiunea

care

for-

mează aş putea, dice simburele conferinței
n6stre. Aşa trebue să urmăm?
Şi aci să'mi daţi voe să vă citez puţin
din faptele istorice şi să ne întrebăm apoi:
re dâcă, aceste simptome, această răceală
a focului patriotic, ar fi fost în generaţia,
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trecută

ce sar

fi făcut

(aplause);

cu

alte

cuvinte să ne întrebăm, care a fost drapelu
generaţiei trecute, ca să ştim care trebue
să fie drapelul
itor (aplause).

generaţiunii

“Onorat

presente

în vi-

„Fuditor,

Strămoşii noştri când a fost vorba de
pericole, de salvarea, naţiunei, nau dat îndărăt

nici-o-dată

a face cu barbari,

(aplause).

Şi cândau

avut

mâncători de 6meni;

şi

când au avut a da pept Turcilor cu dorinţa
de stabilire, eşeau fățiș, şi fâceau fală gintei lor, amintind

acelor duşmani

că

la Du-

năre locuesc descendinți al aquilei neînvinse. Mai târdiu, când Românismul

începuse a

riu mai
fi atacat cu spada, ci otrăvit, atrofiat
cu otrava din Fanar (aplause), atunci sa

găsit un simplu fiu al muntelui
simţit întrânsul tresăltând ideia, de
şi fără mari învățături politice, a
pue mâna pe drapelul naţiunii şi a

care a
naţiune
sciut să
dat pri-

mul semnal carea adus salvarea, ei (aplause).

Acest erou, n'a putut săşi vadă triunful
ideii sâle, căci a fost măcelărit în mod infam prin trădare (aplause).

.
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Vine altă epocă. — Găsim generaţia care
adi în mare parte trăesce, tot atât de bravă
ca şi cea care o precedase. — Şi dâcă ne-ar
fi permis să facem o plângere umilă contra,
ei, ar fi numai aceasta, că nu adună în jurul €i noua generaţie, ca să deschidă inimele lor calde şi să aprindă, focul patriotismului spre a se conserva nestâns şi în generaţiele viitOre. (Aplause).
Găsim atunci câță-va Gmeni, cari cutează

să înfrunte un regim întreg, şi formează o
locotenenţă într'un câmp la Islaz şi cu un
popă

Sapca,

un

Pleşoianu

şi alţii,

bine-cu-

vintează libertatea cari cu adevărat a fost
bine-cuvântată căci a triumfat (aplause).
Cine le-a inspirat acel foc sacru, care "i-a
transformat în adevărate colosuri, dâcă nu
acea idee mare ce o aveau pe drapelul lor
revoluţionar, şi acel dor de ţeară ce'l aveau
lor românească ? (aplause).

Decă ne aruncăm
dem

că la 1784

ceea

ochii peste

munţi,

ve-

ce Tudor

făcuse

aci,

nu a fost de cât un ecou al apelului lui
Horia la scuturarea jugului străin. (aplause).
Der adevărații premergători ai redescep-

tării nostre naţionale sunt acei mari bărbaţi
cari:pe cale literară au dat la lumină acele
verităţi istorice ce a făcut să vibreze cu

4

în inima
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putere în fie-care Român cârdele patriotice.
Așa în primul rând, găsim pe Şincai un
erou al românismului, care înfrunta, sărăcia
persecutarea,

şi

"şi

propune.

mare de a desmormânta

această

idee

trecutul şi de a da

Românilor actele lor de nascere (aplause).
Cum credeţi că a fost primită de censorii

unguri, această, descoperire făcută de “Şincai?
Iată

resoluţiunea

pusă

pe carte:

liber îgne,

auctor patribulo dignus -— cartea să se ardă
iar autorul să fie spândurat. Şi cu totă
această

îngrozire,

el

continuă

cercetările

s6le, el scrie şi dă Românilor actul Statului
lor naţional.

În mod

(aplause).

pitoresc

dice

Domnu

Hăjdău

în

darea de seamă, pe care o face asupra discursului D-lui Papiu Ilarian, ţinut în Aca-

demie asupra lui Şincai. „Umbra divinului
„cerşitor, cu desagii în umăr, cu cronică în
„Sac, cu o naţiune într'o cârpă, rătăcia
„printre noi, strălucindu'i sdrențele ca tu„nica lui Christ pe muntele Taborului“.
(Aplause).
După Sincai) această idee atriotică, gă-

sesce un alt ecou: pe ie
tâte

persecuţiunile

lui Românilor“
reia dice:

serie:

aa

care cu

„Cartea, începutu-

la, 1812, în întroducerea, că-
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„Cugetul meu este, cele mai vârtos se ţin
„de începutul Românilor din Dacia, pentru
„acea a le însemna din vechii scriitori, ca.
„audind Românii, că din ce viţă strălucită
„sunt prăsiți, să se îndemne de a „urma.
„stremoşilor

săi întru

„ință“. Vedeți ideile,

omenie

şi bună

desideratele

cuvi-

care fră-

mânta pe istoricul patriot (aplause). Şi un
critic, Domnu Melinescu, vorbind de impor-

tanţa acestei cărți dice:
„De la eşirea acestei istorii, Românul care
„mai înainte zăcea aruncat în adâncul întu„herecului, a învăţat de a cunâsce tulpina.
„Şi ființa sea. Sa desceptat înti'ânsul iubi„rea de nație şi patrie, cu un cuvânt acea„stă istorie a dat laudă şi mărire şi a vrdit
„epoca năţiuinei. româneşti. Autorul ei se
„vedsă
fi fost ales &de pronia Dumnedeească
„Spre scoterea naţiei sâle din cumplitul în-

„tuneric“. Tată timpuri, Domnilor, de adevtrat patriotism (aplause); iată 6meni care
dâcă ar fi umblat după ideile acelor visători,
nică odată

nu

sar fi

gândit

—

când

seiau

resoluţia patibulo dignus — să înfrunte pericolele vieţii şi să meargă acolo unde sentimentul patriei "i chema (aplause). Şi aceste
idei când se nasc într'o naţiune sunt roditore

pentru

că și inimele

în cari au crescut,
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“şi tote inimele gener6se, contribue la înflorirea, lor;— Aşa se esplică cum națiunea francesă când a vădut pe fraţii uitaţi de la,
Dunăre, luptând şi svârcolindu-se pentru
libertate şi independenţă, dicea aceste cu'vinte prin Edgard Quinet:
„Un popor mai puţin în lume, e un rapt
„făcut naturei umane; ideia de umanitate
„care a făcut ondrea secolului nostru, va
„deveni un flagel, dâcă ea ar trebui să aco„pere cu acest frumos nume nimicirea omu„luă în profitul speciei“.
lată ideile cari au germinat şi germinează âncă în naţiunile care vor să tră-ească

(aplause).

“Învăţământul

xzomână,
"Şi forma

ce trebue să tragă

din tote
un

acestea, e ca să

ideal,

o

destinată

-sorisă în sânge, şi cu forțe
ori-ce partid,
A

a

|

—

unite,

națiunea

caute a
ce “i este

toţi, de

căci la fundamentul parli-

delor trebue să fie patria — să urmeze
drapelul de salvare. şi de propăşire . înainte
-a2 naţiunei . române (aplause).
Cum?

Aceasta va forma objectul altor conferinţe cemi propun i face, pentru un mo„ment pot dice:
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Primul element în or-ce

educație , patrio»

tică e femeia, e mama (aplause). Educaţie
patriotică, nu va fi într'o naţiune, dâcă ea.

nu va începe âncă de la sânul mamei
plause). Mama să spue copilului, că
lângă

datoria

de recunoscință

către

(a.
pe:

densa,

el are datorii de recunoscinţă şi către mama.
comună

care

pectăm

deci femeia,

e patria

(aplause).

căci rolul

—

ei

Să

res-

este

mă-:

reţ să nu o considerăm ca element secundar,
să nu % imputăm că nu merge la resboiu
câdă eu voiu
(aplause), şi

răspunde: “şi trimit fiii lor
acest sacrificiu e mai mare:

chiar de cât sacrificiul lor personal (aplause)..
În al qoilea rând vine scbla. — ȘI aci
am se vă arăt cum un dascăl la 1843, profesor la Academia Mihaileană, scia pe lângă
sciință să dea, elevilor._şi patriotismul „ca,
un aliment naţional. lată cum D-nu Mihail

Kogălniceanu,

profesor de istorie făcea, lec-

țiunea, sea, de deschidere:
„Inima *mi bate când aud rostind numele
„lui Alexandru Cel Bun, a lui Stefan Cel
„Mare, a lui Michai Viteazul. Da Domnik
„me. Şi nu mă ruşinez a vă dice că aceşti
„bărbaţi sunt pentru mine mai mult de cât
„Alexandru Cel Mare, de cât Anibal, -de cât.
„Cesar. — Aceştia sunt eroii lume, în loc:
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„Că cei d'ântâiu sunt eroii -patriei mele.
„Pentru mine, bătălia de la Răsboeni are
„mai mare interes de cât lupta de la Ter„mopile, şi isbândile de la Racova, şi de la
„Călugăreni *mi paru mai strălucite de cât
pacele de la Maratona şi Salamina, pentru
„că

sunt

câscigate

de Români.

„rile patriei mele *mi par mai
„frumose de cât locurile cele
„Suceava, şi Târgovişte - sunt
„mai mult de cât Sparta şi
„un sat ca tote satele pentru

Chiar

locu-

plăcute, mai
mai clasice.
pentru inine
Atena. Baia,
străini, pen-

„tra Români are mai mult preţ, de cât 'Co„Tintul,

pentru

că în Baia,

avanul

Rigă

al

„Ungariei Mateiu Corvin, viteazul vitezilor,
„Craiul Crailor cum “i dicea Sixt IV, rănit
„de sabia moldovană fu pus în fugă şi uită
„drumul patriei sâle“ (aplause,
Der să lăsăm această serie de idei şi să
ne reculegem,
ki,

Onorat

auditor,

când

avem

asemenea

învăţăminte, asemenea esemple, când vedem că generaţiele ce ne-a precedat, a făcut,
atâtea, fapte, noi să nu dicem că nu mai
avem nimic de făcut. Nu! Să luim şi noi
în mână acelaș drapel care se numesce pairie; patria să fie desideratul nostru să, fie
forţa n6stră de agregaţie, şi să fiți siguri
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că acea naţiune care are ca ideal:
patriei, nu more. — Or-ce individ
el va dispare,

trecutul

(aplanse;

o patrie

scie că are

dâr mai

dice:

Românul

glorios

a dovediţ

care va trăi şi atunci pâte
nu pere

mărirea,
scie că

că vrednic fiind nu pere. (Aplause).
Fiind-că

v&d

un

semn

voiu

convenţional,

căuta să ajung la finele conferinței mele.
Facem parte din ginta, latină) şi această
gintă dupe cum a dis poetul, decă vre-odată s'ar duce înaintea tronului divin, ar
putea săi dică: pe Tine te-am representat

(aplause).
Decă der națiunea română făcând parte
din aceaştă gintă, trebue să * şi pue pe flamura sea şi ideia dreptăţii, ea însă nu trebue să uite că adese-ori dreptatea are un
(aplause).
forța,
singur scut de apăr
are:
În deşert

dreptate,

vei avea, de multe ori

decă mai forță, nu vei
nile cu dreptăţi

mari

fi (aplause).
trebue

să

Naţiu-

caute

să

aibă _forţe mari (aplause), şi aş putea să, dau
un esempluchiar din mithologie.
Acea, zeiță pe care cei vechi o numeau
Minerva, aveau pe pept o cuirasă, în cap

0 cască şi în mână o lance... şi era, zeiţa
înţelepciunei.
Prin urmare, Onorat auditor, cuvântul de
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unire cu care trebue să eşim de aci e următorul: Să căutăm prin tote mijlâcele a.
|. descepta, în națiunea, română, idealul marei

sele destinate.

Şi relativ la mijlâcele de desceptare a,
patriotismului să *mi daţi voe să adaog
câte-va cuvinte. 'Mi pare rău că difer în
idei de alți conferenţiari, căci eu doresc ca.

acest, sentiment
de patrie şi conservare
„na; i ţională

să fie propagat Şi de pe acea scenă,
| lia artei care se _numesce._ teatru. Să nu se

„Vică că publicul spectator nu Ya, crede fap-

tele desfăşurate, fiind-că eroul nu “i seamănă.
Sum mai puţin pesimist, şi cred că omul
cădut chiar, se închină la, icâna, virtuţii, şi
dcă nu pâte fi el erou, admiră pe erou şi
doresce ţării s6le aseminea, fii (aplause).
Eu cred, că atunci când mesagerul a spus
bătrânului Horaţiu că doi din fii săi murise,

şi 7] întreba

ce

trebuea

să

facă

cel dal

treilea, cred die acel strigăt spontanen eşit
din inima, patriotului: Qw'il mourtt (aplause).

Şi Românii trebue să o creadă toți, pentru
că ceia, ce dicea bătrânul Horaţiu trecutul
nostru ne arâtă că a, dis'o românca de la,
Neamţ, care când a venit fiul ei învins să
i ceară, ospitalitate "i răspunde: „Decă tu
eşti fiul meu nwţi sunt mamă eii“ (aplause).
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Aceste

esemple,

Dâmnelor

şi

Domnilor,

trebue vulgarisate, această semânţă
a ideii .
patriotice —trebua - înprăştiată, fie în
şeGlă,.

fie în teatru, fe
blică se duce,
„Yarea

ori unde atenţiunea

pentru

contra, acelui

slab, spunândui:
plause).

că

călâu

nu

care

pu- :

aci e sal-

ucide

meriți să

Voiu termina dicend:

şite, astupate
„contra vă dic:

numai

pe cei

trăesci

(a-

nu trebuesc înădu-

isvârele patriotismului, din
destupaţi ori unde găsiţi is-

vâre (aplause), spargeţi munţii
(aplause),
faceţi-le loc să, curgă, ele vor
fi cu atâţ

mai limpedi, — şi vor sălta, aci cu
atât mai

sus

cu

cât vor veni mai dedeparte

(aplause).

Strigaţi să vă audă toți: descâptăte Rom
âne
(aplause) şi odată toți în picidre să
luptăm
cu puteri unite pentru mărirea neam
ului

nostru

(aplause).

Să îndurăm

ne înecăm lacrimile cântând:
Pe

sacrificii şi să

"Fie pânea cât de rea
„Tot mai

o

bine în țâra mea;

AAplause prelungite).
XD

g**

VAN

pa

:

VIII.
G.

292,03

MARIANU

DESPRE
NOUA

GENERAȚIA

Conferinţă, ţinută la, Atheneii,

la 20

Marti,

1884.

Despre noua Generatia

Dâmnelor şi Domnilor,
Sunt
acestui

cinci
așyl

ani de dile de cănd porţile
al vieţei nostre intelectuale

nu s'a mai deschis!...
Cheia

Atheneului

a

ţinuto

şi

o

ţine d.

C. Esarcu...
cu

Şi 4. Esarcu, plecând din ţâră, a luat'o
dânsul... vădând că nimeni nu i-o cere.

Intors iarăși în mijlocul nostru, preşedintele

acestor

întruniri,

urmărind

neincetat

ideia, ce “l-a. preocupat de cănd ] cunoaştem,
ca să luptăm cu toţii pencru educaţiune şi
instrucţiune, aleargă in dreapta, alergâ in
stănga... şi porţile acestui Atheneu se deschiseră

iarăşi

acelora,

cari

doresc

a'şi

mai

cultiva mintea şi inima, trăind din cănd in
cănd şi o viaţă intelectuală.
[20,559
10
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Mulțumită dar d-lui Esareu care mi-a făcut ondrea d'a mă prenumăra printre conferenţiarii acestui Atheneu, alături cu atăţia,
bărbaţi, tineri şi bătrăni, atăt de incercați
şi dedaţi in arta dea 'și exprima cunoscinţele şi observaţiunele d-lor asupra variilor
subiecte desfăşurate inaintea d-v., mă mai
infăţişez şi astă dată inaintea inteligentului auditor al acestui Atheneu cu care
doriam incă de mult a mai sta la vorbă...
căci n'am uitat şi nu voiu uita, nici-o-dată,
indulgența cu care am fost ascultat, or de
căte ori am avut ondrea de a mă urca, la,
această, tribună.
Şi aducăndu-mi aminte cu mănârie de
delicata şi bine-voit6rea, d-vâstre atenţiune,
vii, d'astă dată, cu mai puțină sfială, a vă
vorbi...
facem

despre noua generaţiă,
mai cu toţii parte.

E bine,

dâmnelor

şi domnilor,

din

să

care

scim

cine am fost... dar e bine să ne cunoascem
şi ce suntem... ca să scim ce avem să fim,
Facă pentru ce cred că trebue să ne dăm

in vorbă, şi despre noua generaţiă.
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Ca să nu surprindem
declar,
ţiunile

6nsă pe nimeni, vă

de la început, că mai tâte observa:
ce impreună avem să facem asuprăi,

nu privesc cătu-şi de puţin pe vesela generațiă elegantă care
francesă degenerată:

se numesce in limba
lumea pschut !
Nu vă ascund €nsă că, cugetând asupra
subjectului acestei conferinţe, aş fi dorit
sau, pote, chiar ar fi trebuit, să mă ating,

sau să ating, şi câte-va, observâţiuni caracteristice ale acestei lumi pshut, sau, cum
se zicea pe alte vremuri, asupra acestei

brasle veselă si usără!
Cunosc, dâmnelor şi domnilor, câţi-va tineri din acâstă lume cari, daca par voi
să

r&mâie

indiferenți

binele public,
tori acestei

de

ar putea

să

ţări, mulţumită

tot

ce

privesce

fie forte

folosi-

instrucţiunii

ce

au, educaţiunei ce posedă şi mai cu seamă
posiţiunei lor sociale in care le este asigurată, mai "nainte de idte, independența, de
or ce şi de or cine.
Tată-l unuia dintraceştia, observând de
aprâpe moravurile noui ale societăţii n6stre
Şi convingâ6ndu-se că, astă-zi, a trecut timpii
aceia in care un tânăr putea să se distingă,
în societate,

adesea

socială a părinţilor,

numai

imputa,

prin

posiţiunea

mai deună-di,
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fiului său pentru ce nu intră in lumea seriosă in care ar putea să se bucure de r6dele inteligenței şi instrucţiunei sale şi să
se facă şi el folositor societăţii.
Dar ce vrei? răspunde t&nărul, in lumea.
asta să fie numai actori?! Ne trebue Şi
spectatori !.. Şi, eu!.. sunt... spectator.
S6 pote ca răspunsul să vi se pară, sau
să fie, destul de spiritual;

ideia ânsă ce con-

ţine intr'&nsul nu 'şi are val6rea sa de căt
numai atunci când spectatorul sar ocupa
cel puţin de ce face actorul. Spectatorul
nostru ânsă a rămas şi rămâne indiferent
de acţiunea or jocul actorilor şi, in asemenea cas, răspunsul su, or cât de nemerit
ar putea fi considerat, mai cu s6mă prin
spirituala sa spontaneitate, rămâne un răspuns care nu coprinde, in sine, o ideă seri0să or sănătâsă,
Or cum ar fi, generaţia pschu/ "şi are
philosophia

sa;

philosophiă,

veselă,

plăcută

Şi, adesea, pote, şi mai practică de cât chiar
philosophia positivă.
Ne putând 6nsă pricepe indestul o asemenea philosophiă mai mult sau mai puţin
complexă, complicată şi rafinată, ne vom
mărgini

a ne preocupa

neraţiă care “i place

numai

a

de

acea ge-

duce o viaţă

inte-
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lectuală, de acea generaţiă studi6să şi căutată

care

are legitima

ambiţiune

de a voi

Statului

şi de bi-

să se ocupe de afacerile
nele public.

*

*
*

Nu ne putem 6nsă da in vorbă despre
noua generaţii, mai "nainte d'a aduce oma.
giele nâstre vechii generaţii inaintea căria,
noi 6ştia din noua generaţiă trebue să ne
inchinăm cu respect.

Pe cerul posomorit al existenţei nostre
naţionale veţi zări neincetat o constelaţiă
de lumini

patriotice

trebue

căria

inaintea.

să ne ridicăm ochii cu o amoroasă admiraţiă... căci acea, constelaţiă este pleiada,
vechei generaţii care, într'o viaţă mai mult
de o jumătate de secol, a lucrat pentru reinvierea, nobilei noastre

naţionalităţi Şi pen-

tru regenerarea iubitei noastre pati!

Afară qe marele nostru scriitor Heliade,
care veni in lume mai do dată cu secolul
in care

trăim

Cogălniceanu,

(la 1802)

născut

şi

ilustrul

câţi-va

ani

Mihail

mai

in
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urmă,

mai

toţi bărbaţii

cari

formeză

ve-

Chia generaţiă sunt născuţi or cu câţi-va
ani mai 'naite or mai in urmă de revoluţia,
de la

1821;

in acea

epocă

de frământare in

care venea, de peste Prut, Hypsilante cu
o adunătură de streini de tâte soiurile
spre
despre

a

introduce
Olt,

Slugerul

prada şi incendiul, iar,
Tudor Vladimirescu cu

16,000 de panduri, toţi români, toţi oltenași ce, cum zice Heliade in limba sa energică,

mirosea

pe cel

cu

vesminte

albastre

la ciafă ca să 71 cunâscă daca era boier
sau ciocoi... şi proclama drepturile Patriei
şi Domnia Română in pisina ciocoilor care
nu 7] ertara căci, trădat la Golesci de doui
venetici, fu ucis, din ordinul lui Hypsilante
la Târgovişte.
Vecha,

generaţiă

se

născu

dar

in

lume

inti”o epocă de frământare, inti'o epocă de
mişcare naţională.
Câţi-va ani trecură dupe acesta Şi cel
dWăntăiu semnal de luptă fu dat de vechia
generaţiă pe câmpul instrucţiunei publice.
Heliade, de esemplu, pe când incă invăța
la sc6la iui Lazăr, se ocupa neincetat cu
studiarea, caracterului limbei române şi pe
la 1886 incepe şi urmează mai mulți ani a
publica „Curierul de Ambe-sexe“ cu scopul
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de a incuraja,

şi răspândi or ce scriere ro-

mânâscă;

Cogălniceanu

iar

abia

de

18 ani

scria, şi publica istoria patriei sale, numindu-se mai in urmă la laşi pe la 1822 pro:
fesor de istoria română.
Or ce mişcare naţională, domnelor şi domnilor, aduce cu sine o reformă socială.
Nu trecu dar mult de la revoluţia din
1821 şi vr'o patru-spre-dece ani in urmă, se
introduse in ambele principate regulamentul
organic, cel dăântâiu act prin care sa inceput, reorganisarea Statului român; act, altă
dată atât de defăimat dar care, cu tote
acestea, coprindea, in sine, nisce disposițiuni adaptate cu totul moravurilor şi tradiţiunilor acestei ţări.
Făcendu-vă aceste reflecţiuni asupra regulamentului organic, rog pe noua generațiă, din care fac şi eu parte, să bine-voiască

a crede că ori cât de

reacţionar

aşi putea

trece, nu aşi dori, cu tote acestea, să
mai intorcem la regulamentul organic,

şi, nu e de mult, de când a trebuit
venim la unele din disposiţiunile sale
pentru cuvântul că prin legile noui
introdus intwacâstă țâră nu prea

ne
de

să renumai
ce am
am ţi-

ce
wo

a

nut
nele

socoteală
ei.

de

moravarile

şi

tradiţiu-

Dar să mai vorbim de vechia generaţiă.
Instrucţiunea, pe timpurile de care ne
este vorba, neavând
'şi prea, făcea culcuş,

aşa, mare cătare, nu
mai cu seamă pe trep-

tele democratice ale societăţii. Pie-care inveța, ce apuca, şi ce putea, căci doară „nu
era să se facă popă,“ cum se dicea până .
mai de ună-di.
Cu tâte acestea, pe la acea epocă de
reformă socială, o mulţime de feciori de
boeri, munteni şi moldoveni, se aflau studiind prin streinătate.
|
Nu trăiau insă p'acolo de cât cu inima şi
cu gândul

tot la țera lor

despre

care

vor-

biau cu drag cu ce străin se intâlnea sau
se cunoscea, căci in pieptul fie-căruia tenăr
din vechia generaţiă, ardea, in flacări focul
patriotismului şi inima, sa palpita neincetat,
de amorul patriei, simțimă&nt despre care
astă-di abia mai vorbim zimbind.
Se adunau, dar, cănd la unul cănd la,
altul, pentru a discuta, interesele țărei lor
şi a lupta pentru apărarea drepturilor n6stre de autonomie,

căci şciți că, p'atunci pe

la 1836, cu ocasiunea, revisuirei regulamen-
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tului organic, s'a cercat a se atinge
tonomia țării prin supunerea, legilor
la sancţionarea, Curţilor Suzerane
tectrice.
Acei cari sau ocupat cu istoria

de aun6stre
şi procontim-

porană sciu că regulamentul organic sa
tipărit, după cum scrie Heliade, pe la 1832,
in tipografia

sa,

singura

ce

era

patunci,

cumpărată de dânsul din resturile tipografiei de la Cișmeaua lui Mavroghene.
Regulamentul tipărit sa
chiva Statului pănă pe la

păstrat in ar1836 când i se

insuflă Domnitorului de p'atunci, Alexandru
Vodă-Ghica, ca să dea in adunarea, generală
projectele

de

lege

adoptate

in

anii

1833,

1834 şi 1835 spre a le incorpora cu regulamentul organic şi a se publica, int”o singură carte,
Cu acestă

ocasie,

rău-voitorii

ţărei

au

incercat d'a introduce in manuscrisul regulamentului organic câte-va linii prin care
se declara că, ori ce disposiţiune administrativă sau ori ce schimbare sar face fără
consimţimântul Curţii protectâre, să nu se
ţină in consideraţii;

aceia, ce nu se inserase

prin acelaşi regulament organic
1832 din ordinul lui Kisselef.

publicat la

154

Boerii ţării vEdură că, prin inserarea acestor câte-va linii, rău-voitorii României
voiau a ne răpi chiar autonomia.
Atunci, prin mijlocirea lui Heliade, se
inţeleseră chiar cu Alexandru-Vodă Ghica,
intrunindu-se,

pentru

acest scop,

la grădina,

lui Scufa ce se dice că era pe lângă unde
este şi acum Sf. Elefterie, şi unde Alexandru-Vodă Ghica “şi avea reşedinţa sa de
vară,
Boierii

veniră

cu

toţii in grădină,

pe

la

unul după miedul nopţii. Vodă veni cu mult
mai târdiu.

Heliade, martor la acestă, intrunire, ne
citâză chiar inţeleptele cuvinte ale lui A-

lexandru-Vodă Ghica:
„Domnilor, le zise Vodă; cu toți d-v. am
„copilărit; mă sciți şi vă sciu; aceiaşi in„strucţie, aceiaşi educaţie avem: nu vă în„trec la nimic; din contră, cunosc între
„d-v. cualități şi capacităţi mai pre sus de
„ale inele. Prin urmare, n'am nici o preptenţie de a vă impune părerile mele; Ensă,
„una

este

opinia,

»0m, şi alta ceia
„BUT ochiu de pe
„mai departe de
„Posiţia mea mă

sau

ceia

ce se pare

unui

ce vede cu ochii. Un sinculmea unui munte vede
cât doui ochi din vale.
face să văd adesea lucruri
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„ce nu le puteţi vedea, d-v. Tot ce vă cer
„dară, în pactul verbal ce avem a face pe
„Singurul

cuvânt

de

ondre,

este

ca nici

o

„vorbă să nu mai faceţi de articolul in
pcestie, să vă urmaţi discuţiunile cu sânge
„rece şi cu ordine pănă ce veţi veni cu
pCercetarea şi veţi da peste acel articol.
„Atunci sunt cu d-v. cu condiţie de a nu
„mi face nici o surprisă. Voiu să sciu tot„Wa-una de cu seară ceia ce veți avea a
„face pe a doua zi. Noi nu ne vom mai
„vedea de azi inainte. Heliade va fi intre
„mine şi d-v., prin el 'mi veţi comunica
„câte aveţi de făcut şi prin el vă voiu co„munica şi eu r&spunsurile, decisiunele şi
„părerile mele.“
Desbaterile din adunarea generală se urma,

dar regulat şi cu sânge rece.
Când

ajunse

6nsă la

acel

articol

de

n6-

gră memoriă, boierii ţării, dintra cari trei
Bani, doi Vornici şi doi Logofeţi, se _ridicară in adunarea generală şi protestară cu
vehemență, contra, tendinței da se răpi au-

tonomia,
Vă&dend
Consulul
strimtoră

ţărei lor.
una ca aceasta Baronul Riikman,
Rusiei, printr'o notă fârte tare,
pe Domn să închidă adunarea, ca-
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lificând'o de turburătore
tra Curţii protectâre.

şi rebelă

Representanţii națiunii 6nsă

nu

in

con-

se

des-

părțiră mai nainte d'a adresa, Domnitorul
ui
o protestațiă solemnă şi violentă contr
a
ingerinţii străinului in afacerile țării,
protestaţiă dusă de ensuşi Ioan Cămpineanu...
cel de fericită memoriă,.
Daca penă in momentul din urmă, dice

Heliade, Vodă cu generala, adunare au mers
tot pe un drum şi la capătul calei se despărţiră,

apucând

două

drumuri,

şi o

parte

albă

pănă

şi alta, au făcut sacrificiuri. Pe Domnitor
Va costat Domnia, pe membrii oposiţiunei
libertatea. Emanuel Bălleanu fu exilat, 1.
Cămpineanu exilat asemenea, şi pot dice
.
martyrisat. 1. Philipescu, capul poliţiei, destituit, Gr. Cantacuzino, desilusionat şi turburat in sufletul său vehement iar ceilalţi
persecutați

căt numai

ce nu cădu Ghica.

vedură

di

Venind vorba de epoca, regulamentului
organic, una din cele mai insemnate epoce

din

istoria, n6stră

contimporană,

vă

spusei

multe şi mărunte numai pentru cuvântul
că acea, protestațiă vehementă şi solemnăa boerilor ţării Românesci a produs p'a
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tunci cel mai mare resunet in Europa Occidentală.
Mulțumită bunei-voinţi a unuia din atleţii valorâsei vechi generaţii?), 'mi-a cădut
in mână

o copie

scrisă

in limba

franceză,

atât după nota baronului Riikmann trimisă
lui Alexandru-Vodă Ghica la 17 Iulie 1837,
cât şi după protestaţia Adunării generale
adresată, Domnitorului țării; ambele aceste
acte istorice, reproduse intr”o corespondenţă
trimisă patunci in streinătate, fiind prea

lungi de citit, le voiu da publicităţii impreună cu corespondenţa, do-dată cu tipărirea acestei conferințe?)... căci in tot-d'a-

una şi or când suntem

aminte

de or ce epocă

datori a ne aduce
in

care

demnitatea,

n6stră naţională a fost bărbătesce, adică,
românesce, apărată!
Şi Adunarea generală de la 1837, p'acele
timpuri in care existenţa naţională era pusă
in joc, iar acela, care lupta pentru densa,
amenințat de a, fi exilat, prin demna sa,
protestaţie, inălţa şi mai mult, şi mai sus,
demnitatea, naţională !
1) D-nu

General

In

Em.

Florescu.

*) A se citi la finele acestei conferinţe.
Nota

Editorului.
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Ei! domnilor.
tactere !

Alte

Colonelul Câmpineanu
apărarea

timpuri...

alte

ca-

care luase în mănă

drepturilor României se duse,

după

spusa d-lui Ion Ghica, pe la 1839, in Paris
,

in mijlocul

tinerimii

române

de acolo.

„Cuvintele acestui deputat a fost toxin
ul

care a deșteptat

care se afla,
viaţă

pe români

Mulţi tineri

de trândăvie

şi de

din

cari

letargia

in

petreceau o

disoluţiune,

Şi aş

putea cita, dice d-nu Ion Ghica, nume
ilu- *
stre astă-di, au părăsit petrecerile şi
cărțile, au alergat sub bandiera Cămpineanulu
i,
Sau pus serios pe studii Şi au adus mai
în urmă, țării servicii insemnate.“
ŞI intmadevăr, dâmnelor Şi domnilor, mai
toţi tinerii, munteni şi moldoveni, aflaţi
in
străinătate pe timpul despre care vorbi
m,
se ocupau neincetat cu diferite publicaţiu
ni
căutând tot-d'o-dată a intra in relațiuni
cu
bărbaţii distinşi de p'atunci, pentru ca
printrenşii să putem ajunge ca, Europa
să se
intereseze de sorta, acestei țări.
A fost un timp in care, in Europa,
civi-
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lisată, mai nimeni, nu ştia incotro „Şi pe
,
unde €e_ţera, Românească.
Şi vechia generaţiă aduse. aminte lumii
de “această uitată. nobilă fiică a Romei!
%

*
%

Nu trecu mult de la

epoca

de

care

ne

fuse vorba, şi cea mai mare parte din junimea studi6să se intârse in eră
unde,
&nsă, nu putea exercita, incă, nici o acţiune politică,
„In dora,
Ensă, de a introdu
ăs-

pal
cați

din

alături cue alţi bărbaţi incer-

vechia

generaţiă

ţeră; ca Heliade,
Voinescu,

Nicolae

in

se

aflau

Bălcescu,

in

Iancu

Gr. Alexandrescu 1) şi alții.

Se scie că, incă de
dase,

ce

Bucuresci,

mai
o

"nainte

societate

se fun-

literară, la,

care luau parte mai toţi boierii de p'atunei
precum şi câte-şi trei fraţii ai Domnitorului
Grigorie Ghica, adică Mihalache, Alexandru
şi Constandin Ghica, intrunindu-se pentru
1) Poetul şi fabulistul.
Nota

autorului.
10"*
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acesta

la Constandin

Golescu, in casele unde

este astă-di palatul regesc.
După mârtea lui Dinu Golescu, se puse
in capul mişcărei literarii ]6n Cămpineanu
continuând, impreună cu Heliade, societatea
literară, transformată mai in urmă in s0cietatea filarmonică,

Pe lângă „Curierul de Ambe-Sexe“ al lui
Heliade, se infiinţară, cu timpul, mai multe
jurnale

literare

guasi-politice,

atât la Bucu-

resci, cât şi la Iaşi, la cari colabora reci:
proc scriitorii munteni şi moldoveni, cum,
de exemplu, „Curiosul“ inființat în Bucuresci de Cesar Boliac pe la 1836 şi suprimat după patru numere, iar in laşi „Dacia
literară“ fundată de d-nu M. Cogălniceanu
la care colabora şi poetul Alexandri. „Progresul, revistă literară, şi sciinţifică fundată
de d-nu Mihail Cogălniceanu, Ion Ghica şi
Y. Alexandri; revistă, care nu prea a avut
lungă viaţă... şi alte câte-va jurnale de cari
nu mai 'mi-aduc aminte.
'Mi-adue €nsă aminte că pe la 1878 pe
când am mai ţinut cu d-v. o „conversaţie
despre viața intelectuală, vam vorbit şi
despre salânele literare ce erau deschise
acelei pleiade literare... căci nu trebue să
uităm, dâmnelor, că şi damele române din
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vechia generaţiă au contribuit forte mult
la, propagarea, ideilorr liberal e şi egalitare.
Când în Frănţă, cum o spuneam şi atunci,
scola romantică incepuse de la 1835 inainte

de a ajunge la apogeul seu, literatura n6stră incepea a'şi lua sborul către glorie.
Sunt, mulţi bărbaţi din vechia generaţiă
cari, prin scrierile lor, au contribuit, forte
mult, la generarea acestei ţări. Poetul Alexanâri cu doinele şi căntecele sale populare,

Bolintineanu

cu baladele

şi legendele

sale

istorice, ne-au redeşteptat simţimentele n6stre romănesci şi gloria nostră naţională; iar
Bolliac prin versuri energice ca „Sila“ sus-

ţinea şi apăra drepturile populaţiei rurale
pe când Gr. Alexandrescu prin ingeni6sele
sale fabule căuta, prin alusiuni, a biciui
moravurile societăţii de p'atunci ca , Vulpea
Liberală“ precum şi „Boul şi Viţelul“ cu
care lovia, in ciocoii vechi iar cu fabule ca,
Lebăda şi Puii corbului căuta a combate
tendințele poliţice ale acelei epoce.
Acâstă

epocă

de aur

a mişcării nostre

li-

teră redeşteptâ națiunea. română din letargia
in care

se afla și numai

ast-fel proclamația,

de la 1848 sub-scrisă de Heliade, Tell şi
Magheru putu să aprinză spiritele romănilor
şi să le misce inima.
[20,859]
11
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Revoluţia de la 1848 ne asigură la congresul din Paris, la 1856, autonomia, țării
sub garanţia, chiar a puterilor contractante

;

fapt ce-l datorăm iarăşi, în mare parte, tot
bărbaţilor din valorâsa vechiă generaţiă care
a luptat pe tâte căile diplomatice şi prin
diferite memorii şi broşuri politice pentru
recucerirea

drepturilor

nâstre.

"Apoi, veni şi anul măntuirii 1859 in care
visul tutulor romănilor, unirea principatelor, căntată in horă de poetul Alexanâri, se
indeplini cu cel din urmă Domn Romăn
Alexandru Cuza-Vodă de fericită memoriă,
incă unul din vechia şi bărbătesca generațiă!.. Dar m& opresc aci.
A vă mai spune fapte d'ale vechiei gene-

Taţii, ar fi a vă face istoria contimporană a, țării, a face cu d-v, diferite şi varii paraleluri 6re-cum forte descurajatâre. Să lăsăm
Ensă

acestă

sarcină,

or

tarch, mai

indrăsneţ,

mai

prevenit;

puţin

vrunui

şi, cu

or vrunui

competinte sau mai puţin
vălui crudul adevăr.
*

viitor

timpul,

Plu-

pote,

istoric mai

obligat de

a in-

*
*

V'am tot spus, până acum, dâmnelor Şi
domnilor, când una, când alta; ne-am dat cu

|
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drag in vorbă de vechia, generaţiă căci, vă
mărturisesc, maş voi a vă spune tot ce am

pe inimă despre acestă nouă generațiă care
prea s'a legănat in l&gănul de mătase țesut
de vechia, generaţiă.

A venit 6nsă timpul să ne indreptăm cu
toţii privirile asupra aceştei noui generaţii,
dacă ne iubim ţera, Şi dacă ne interesăm de
sorta şi. viitorul ei!
ă
Noua geperaţiă, dâmnelor şi domnilor, despre

care

voim

să

vorbim,

se

compune,

în

cea mai mare parte, dintr'o tinerime demo.
cratică

ce a inceput a apare d'o dată, cu uni-

rea, principatelor.
Membrii nouei generații sunt nisce tineri
cari, cei mai mulţi dintr'enşii, şi-au făcut
studiele prin streinătate şi mai cu s6mă la,
Paris.
Intorşi in ţ&ră cei mai mulţi, neavând alte
studii de cât acele cu privire la, cunoscinţa
legilor, iar câţi-va, dint'6nşii numai p'acelea
ale sciinţelor positive, fie-care caută a se căpătui, mai intâiu, intr'o funcţiune publică,

nu d6ră pentru dorința de a servi Statul,
care pentru unii făcuse chiar cheltueli, ci,
mai cu s6mă, numai şi numai, pentru a se
afla, mai mult sau mai puțin, la vedere.
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Nouaa generaţiă, dămnelor şi domnilor, n'are
p

in inima ei acea abnegaţiă personală şi acel
d>votament desinteresat care caracterisă vechia generaţiă,

VU

Ea dar a r&mas şi remâne nepăsătore de
„mai tot. ce. privesce. binele public.
Cu

tâte acestea,

să mărturisim
blice a

unei

ca să fim

drepţi,

că intrarea in
numerâse

trebue

funcțiuni

tinerimi

pu-

inteligentă,

şi cultivată a fost forte folositore Statului
român, reorganisat cu legi noui.
„La legi noui, trebuia, inti'adevăr, 6meni
noui!“
Afară de acesta, noua generaţiă a generalisat in funcțiunile publice scâla onestităţii
fâră insă a introna şi pe aceea a demnităţii
personale.
Ambiţiunea

nu

vorbesce

cu

demnitatea

;

sunt certate de mult.
Şi noua generaţiă e mai inainte de tâte
ambiţiosă.
Ambiţiunea, insă a unor membrii din noua
generaţiă a fost mai mult sau mai puţin
mărginită.

Aceștia, neavând curajul d'a se manifesta.
printr”un caracter Gre-care de independință
au r&mas și până astădi funcţionari puciici,
loviți adesea in demnitatea lor personală,
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dar, cu tote acestea, cei mai mulţi dintr'enşii,
au contribuit şi contribuesc la regenerarea,
şi prosperitatea ţării prin capacitatea, şi onestitatea lor.

Lăsând dar in pace p'aceia, cari "şi urmez
liniseit cariera ce au imbrăţişat, să venim
la, acei membrii din noua generaţiă care au
pretenţiunea, d'a lua mâne, poimâne, direcțiunea afacerilor publice, fără a ne preocupa
câtu'şi de puţin de acei membrii din noua,

generaţiă „eşiţi de prin cluburi şi intruniri
populare“ despre cari ne vorbesc Taine in les
Origines
Nous,

cum
da

de la France Contemporaine.
ne e vorba de acea generaţii

6re-

instruită, care, muncită de ambiţiunea,
ajunge

cât se

pâte

mai

curând

sau

a

sări, cât de iute p'o trâptă a societății,
cât
se pste, mai inaltă, formeză astă-di, un nou
strat social.
Intr'acestă nouă generaţiă sunt bărbaţi
Waceia cari, sub pretext de a se ocupa mai
de aprâpe de reorganisarea ori ameliorarea,
instituţiunilor n6stre, au căutat să se preo-

cupe mai cu s6mă de ameliorarea, posiţiunei
lor sociale prin prosperarea averilor lor ma;
teriale.
Aceşti din urnă, ca şi cei d'ântăiu, şi au
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început viața, publică tot prin a ocupa căte
o funcţie d'a Statului.
Și au dreptate, dâmnelor Şi domnilor.
Esci,

in trebă?

Toţi te intreabă!
Cu tote acestea, nemărginta lor ambițiune
nu se putea mărgini numai in nisce funcțiuni publice ori cât de importante, mai cu
s6mă, când ne aducem aminte că le ocupau

pe nisce timpuri in
de Gre-care

cari

ierarchiă

se

ce ”i

ținea,

socotelă,

impiedica

să se

urce pe neresuflate la nisce inălțimi Gre-cum
vertigin6se.

Ierarchia, ce e drept, aduce cu sine stabilitatea, in funcțiuni şi menţine
Gre-care punct prestiginl lor.

până

la un

Acesta insă nu putea place acestei ambi- |
țiose părţi din noua, generaţie grăbită a eşi
cât se pote mai curând ia obraze.
Retraşi dar din funcțiunile publice, fiecare

'şi-a căutat

de profesiunea

sa, pentru a

o face cât se pote mai productivă.
Terenul profesiunei lor a fost 6nsă
tru unii

dintr'6nşi

steril.
Le trebuia,
mMănos,

prin

mai

mult

urmare,

sau mai

un

'
teren

penpuţin

mai

-
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Alese,
lucrativ

deci,

terenul

şi productiv

politic;-- teren- forte

in acestă

ţeră, in

care

politica a ajuns să fie o meserie de inavu-

ţire spontană or. feerică,

e

lacă pentru ce vedem astă-di, p'atâţia
bărbaţi din noua generaţie de diferite profesiuni,

tolănindu-se,

or tăvălindu-se,

in nisi-

sipul_ arenei politice din ţera românescă, pe
când, prin profesiunea
lor numai,ar fi putut,
fie-care,în cercul său, să fie atăt de folositori ţării in „care

Dar, când o
cetând bine, nu
Gre-care punct.

s'a, născut!

fi şi o fi, nu sciu daca, cerau şi

dreptate

până

la un

Intr'adevăr, domnelor şi domnilor, in ţera
asta, bine-cuventată de Dumnedeu, nu mai
poţi să ajungi s& insemnezi „ceva“ sau să

fi „cine-va“ numai şi numai prin profesiunea,
ce ai.
Vorbind,

în regulă

generală;

poţi

s€

fii

profesor or cât de inv&țat, medic or cât de
savant, inginer or cât de esperimentat, avocat:or cât de consciînţios, nu ai mai nici
o căutare daca nu vei fi mâănjiit mai mult

sau mai puţin de o culâre dre-care politică.

f __

| îi
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Ştim cu toţi, dâmnelor şi domnilor, că
mai totă suflarea romănescă trăieşte din şi

prin politică.
D'aceia, urmărind noua, generaţiă pe terenul
politic, nu e rău d'a ne da s6ma impreună,
dar in trecăt, de ce a fi şi astă politică din
ț6ra romănescă, fără 6nsă a mă scobori pe
terenul ardător al luptelor şi pasiunelor politicei nâstre militante... Nu mă lasă d-nu
Esarcu,
Voiu rămâne deci numai in domeniul ideilor... curente.
„Asta este şi după dorinţa mea şi cu voia
d-lui President.
Şi, fiind că lumina,

ne vine astă-di de prin

țările germane, ştiţi forte bine că Bluntschli,
pe lângă alte divisiuni şi sub-divisiuni imparte politica in două: politica, practică şi
politica theoretică.
De

esemplu,

a propaga și susţine, astă-di,

intro țâră, prin graiu şi prin scris, că republica este forma de guvernământ cea mai
perfectă, este a face politică theoretică şi
Chiar idealistă... dar, a lucra şi a lupta,
mâine, pentru introducerea şi stabilirea unei
monarchii constituţionale, este a face politică practică, ori realistă.
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A

țeră,

susţine

şia

proclama,

idei democratice

astă-qi, intr'altă

şi de egalitate,

este

a, face o bună politică theoretică... dar a
umplă or impăna măine pepturi democratice,
cu cruci, plâci, panglici; în fine cu acele în-

signe al feudalităţii, este a face o politică
practică.
Asemeni procedări se pot 6nsă mai mult
sau mai puţin justifica, căci nu trebue să
scăpăm pin vedere că in ori ce stat tenăr,
politica, practică domină pe cea theoretică.
Aşa şi în ţara Romăn6scă,
Cu

tâte

acestea,

pentru

ca

un

stat

să

pâtă prospera urmeză ca politica, practică
să nu fie tocmai despărțită de cea theoretică.
Vechia generaţiă, ne putănd, pe timpurile
trecute, a lua, parte activă, la afacerile Statului, n'a făcut in tinereţea, ei de cât politică theoretică şi, câte o dată, chiar idealistă.
Chemată €nsă mai in urmă la conducerea
afacerilor publice, cei mai mulţi bărbaţi
dintr'nsa, s'a lăsat a se domina tot de politica, practică, uitând adesea principiele poJiticei theoretice ce a susţinut in viața lor
publică,
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Am v&dut cu toţii bărbaţi din vechia,
generăţiă cari mai totă viața lor au profesat o politică chiar idealistă; mai tărqiu
6nsă, sa lăsat a se conduce numai de politica, realistă,
Ar fi trebuit 6nsă s€& nu iute că, după
cum dice Bluntschi:
„Realismul pote avea resultatele sale, să
asigure puterea, şă strângă la comori, s8
mulţumeâscă pe guvernanţi, să procure chiar

guvernanţilor o viaţă liniştită şi nepăsătore
dar acel realism inăbuşeşte simţimentele,
progresul spiritului, libertatea!“
„Realismul s'adresâză la partea animală
a omului şi îi uită sufletul.“
Inaugurându-se, deci, sistemul de a susține una şi da face alta, partidele politice
ce s'au format printr'ensul, par astă-di a fi

perdut fârte mult din increderea ce trebuia
să

inspire

Națiunii;

iar

cât

despre

generaţiă 'mi e temă să n'o văd
de atmosfera in care trăiesce.
sk

noua,

asfixiată,

*
*

Noua generaţiă apare dar in 'arena poli.
tică inti'o epocă in care predomină sistemul

de a gice una şi a face alta.
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Noua,

generaţiă

răsare,

in

fine,

in

arena,

politică, intr'o epocă in care nu există, nici
sedlă, nici educaţiune politică.
Cei mai mulţi din membrii nouei generaţii nu voiră a ce preocupa câtuşi
de o asemenea situaţiune morală,

de ameliorarea

moravurilor

atât de corupte.

nâstre

de puţin
ne cum

politice

|

Impinşi de o ambiţiune nemăsurată şi
dominați dWun sceptism fără margini, avură
cinismul

Ya

se arnnca

fără nici un

serupul

pe arena politică in care ambiţiunea, lor d'a
d'a ajunge şi pote lua, cât mai curend, sborul şi nu se sfiiră d'a se duce în ori ce tabără, or care ar fi aceia, unde 6nsă ierarchia
să, fie gonită, meritul nesocotit, munca lăsată

pe sâma

altora,

independința de carac-

ter inlăturată, demnitatea personală luată
în ris iar libertatea, cugetării pusă in lanţurile dişciplinei de partid.
Am audit €nsă... şi v'o spun şi eu tot
din auzite, că ar fi unii şi alţii dintr'&nşii
cari port adi în inimă „doliul ilusiunelor
lor.*
i
Noua, generaţiă, domnelor şi domnilor, s6mănă cu acei copii resfăţaţi de părinţii lor

cari, de şi ajunşi intr'o etate destul de inaintată, trăiesc, tot in casa părintescă, tot
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pe socotâla părinţilor, tot după urma lor,
fără a se bucura in lume de o altă consideraţiă de cât tot d'aceia a părinţilor lor.
Uitaţi-vă ori intro parte or intr'alta şi
abia, veţi zări pe ici pe colea câte o individualitate

politică

din noua

generaţiă.

Mai toţi membrii din noua generaţiă, cari
"şi-au inceput viaţa lor publică incă de la
1859,

ajunşi

maturitate,

la

astă-di

nu

tră-

iesc in lumea politică de cât or după urma
vunuia din valoroşii bărbaţi ai valorosei
vechi generaţii, or duşi de mână de vrunul
dintr'Enşii.
"Mi place a crede, dâmnelor şi domnilor,
că alta era speranţa ce vechia generaţiă avea,
in cea

nouă.
*

*
*

Or cum ar fi, şi or ce sar dice contra,
nouei generaţii, nu mă sfiesc a, o spune, culpa
este, în mare parte, a celei vechi.
_Vechia gener aţiă, ajunsă, la apogeul gloriei
sale, "și uită datoria da se preocupa de viitorul celei noui care era şi viitorul acestei
țări.

Indiferinţa unora din membrii vechiei generaţii, cinisimul altora şi inconsecinţele câtor-
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va, făcu pe noua generaţiă să devie cu totul
sceptică şi egoistă.

Noua, generaţiă, Îl6rea ţării, abia inflorită,
e veştejită!
Citeam, acum cât-va, tinap o carte seri6să
scrisă de un vechiu jurnalist şi publicist,
cartea d-lui P. Teulescu „Revoluţia şi Revoluţionarii“ în care se expune causa, principiele precum şi excesele revoluţii francese
din 1879; carte care, după cum o spunea r&posatul

Vasile

Boerescu

intrun

articol pu-

blicat in „Pressa“ pe la 1870, este scrisă
„tocmai la timpul când Românii, în acestă.
„epocă de transformare politică, aii trebuință

„de a invăţa, de a se ameliora, de a preţui
„binele şi a se feri de rău, prin aceia ce vor
„afla că au făcut or au păţit alţii.“
Acâstă operă cu totul meritorie a d-lui P.
'Teulescu coprinde in şine, după cum insuşi

autorul ne-o spune „un studiu asupra teo„iilor, a ideilor şi a Gmenilor cari au jucat
„un rol in acea revoluţiă, studiu ce ne este
„atât

de

necesar

acum

când

căutăm

a ne

„orienta in acţiunea, n6stră politică şi socială
„după

mişcările,

faptele

şi

chiar

gesturile

„acelei epoce.“
Şi, vorbindu-ve de voua, generaţiă, 'mi-am
adus aminte de acestă carte scrisă intro
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limbă

curată

şi intrun

stil limpede

în care

autorul printre alte reflecţiuni făcute cu spiritul său plin causticitate asupra teoriilor,
ideilor acelei epoce ce predomină şi la unii
din Gmenii noştrii, ne vorbesce intr'o pagină
şi despre noua generaţiă; pagină scrisă din

inimă, şi plină de adevăr.
„Sunt multe crimele acelor cari se fălesc
„că sunt conducătorii junimei. Crima lor cea,
„mare insă ește că prin direcţia ce i s'a
„dat,

a distrus

speranțele

ce se putea,

pune

„intr6nsa, a nimicit viitorul.“
Şi mai departe.
„Cun6scem junimea celor două epoce din
istoria n6stră.“
Junimea studi6să, desinteresată plină de
„abnegaţie şi patriotism, a avut rolul său
„principal in epoca renascerii.“
„Cunâscem asemenea junimea epocii a
„doua.“
„Ea presintă interesarea, o sete neobo„sită de a ajunge să facă treburi. E rece
„dale patriei, şi Waceia patria va fi rece
„de dânsa. Națiunea va. rămânea indiferentă,
„la înălţarea, şi scoborârea, acestei junimi,
„ca la ori ce se inalță pentru sine, fără a,
„avea, sentimentul de a fi folositori tării lor“.
Aşa e.
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Indiferent

de noua,

direcţiune

ce ar tre-

bui să se dea afacerilor publice, indiferentă
de reforma,

ce

se

simte

necesarie

pentru

organisarea instituţiunelor nâstre şi ameliorarea moravurilor politice, noua generaţiă,
nu lucreză

şi nu

se

luptă

de

cât

pentru

imbunătăţirea, sârtei sale materiale.
Sunt, din fericire, unii din membrii nouei
generaţii cari ar dori să lupte cu devotament şi abnegaţiune pentru binele țării lor,
încercându-se

să se pue
„ideilor şi
țiunele, o
să serve

a crea

o şcolă

politică, în care

in armoniă practica cu theoria,
principielor ce agită astă-di naşcâlă in care politica theoretică
de călăuză politicei practice; o

Şc6lă, in fine, in care

să

se formeze

carac-

tere politice de cari avem atâta, necesitate,
caractere destinate a lupta pentru amelioTarea, moravurilor n6stre sociale şi
respectarea, meritului şi a muncei,

pentru

Sunt alţii cari se incerc a lupta pentru
prosperarea literilor, artelor si sciinţelor
atât de necesare

unei

țări ca să

mârgă

cu

siguranţă spre civilisare.
Şi unii şi alţii sunt descurajaţi de nepăsarea şi câte-o-dată chiar ironia ce intâmpină in calea lor.
11%
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Egoismul ce a coprins noua generaţiă,
scepticismul care s'a infiltrat in inima ei, a
inceput a preocupa serios pe acei ce cugetă
la, viitorul acestei ţări.
“Unul din bărbaţii care cugetă şii place
a scrie impresiunele sale despre tot ce a
vădut şi vede in viaţa sa este D-nu Ion
Ghica.
S&'mi daţi voie şi mie, dâmnelor şi domnilor, a vă vorbi destpre D-nu Ion Ghica
pe care, mai deună-di, şi unul dinte confrații

mei conferenţiari "l-au adus la bara...
stui Atheneu,
nomice,

ace-

pentru nisce „convorbiri eco-

cu care confratele

voia

nostru

a'şi

complecta, studiul conferinţei sale de „nisce
moravuri“.
Sunt acum vi”o patru ani de când D-nu
Ion Ghica ocupa liniştit un fotoliu in Senat
pe care adesea ?] părăsea bucuros pentru
a se duce la 'Theatrul Naţional unde, numit director general, căuta să dea o nouă
direcţie artei dramatice române.
Aflându-se dar, mai mult sau mai puţin,
in vilegiatură politică, cam tot p'atunci,
adică intre anul 1881-1882, acei cari le

plac da citi ce se serie
cu s6mă despre

cele

in românesce, mai

românesci

in Revista „Convonhirilor

—

Literare“

sciu că

din a-
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nul al XIV

şi XV

măr

ca

de

ani

ranţei
rarie

— menţionez

un

omagiu

colaboratorilor
—

sa

pondenţă
gintei

vădut

dintre

latine

V,

acest nu-

adus

acestei

parseve-

reviste

publicându-se

D-nu

Ion

o

litecores-

Ghica şi Poetul

Alexandri,

in

care

aceşti

doui bărbaţi ilustrii ai vechei generaţii, reamintindu-şi impresiunele tinereţei lor, ne
descriu cu culori aşa de vii moravurile societăţii

trecute

comparându-le

cu

moravu-

rile societăţii de astă-di căci, după cum o
dice dulcele şi suavul nostru poet in stylul
stu fermăcător „când vine vârsta nemil6să
„Şi ne spune că e timp de astâmpărat por„nirile inimei şi de strâns aripele inchipuirii;
„când sburdalnicele sboruri prin lumea nă„ludirilor atrăgătâre, devin pericul6se şi că„lătoriile

depărtate

prin

lumea

reală

„treprindere ohositâre, ne rămâne
„Şi neprețiuită

petrecere

pentru

o in-

o uitimă

mângâierea,

„dilelor din apusul vieţei. Ea consistă intru
„aducerea aminte a trecutului şi reinvierea,
„prin povestire a diverselor epoce prin cari
„am trecut.“
Scrisorile

despre

care

ne este

vorba

sau

şi publicat, mai de ună-di, intrun singur voium, iar Vinerea trecută d-nu V. Alexandri
a şi ţinut despre ele lu Academie, o confe[20,859]
12
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rință... academică, citind în audiență publică,
mai multe din scrisorile d:lui I. Ghica cari
nu numai că sunt fârte interesante, pentru
că coprinde intr'Ensele desvălirea atâtor fapte,

situaţiuni şi typuri necunoscute de noua generațiă dar, "şi-au şi meritul lor literar prin
stylul simplu, natural, plăcut şi incântător
cu care sunt scrise, mai cu semă
privesce partea. descriptivă.

in cea ce

Citite la, Academiă de d-nu Alexandri, de
sigur, vor fi premiate.
Intr'una din aceste scrisori, d-nu Ion Ghica,
observator fin şi cugetător serios, ne descrie o conversațiă ce a surprins inti”o sâră
de vară la o grădină unde se juca theatrul
românese,

Dar mai bine să v'o citesc.
Iubite amice, scrie d-nu I6n Ghica, „O
plună ca diua, dame şi cavaleri mulţime 'şi
„indreptau paşii spre grădinele din strada
„Academiei. Două tinere elegante mergeau
„inaintea mea, tirînd de mână un băiețel ca.
„de vro patru anişori, în costum de mic
„dorobanţ cu căciula, țărănescă de die pe
„cap şi cu puşcă de lemn de teiu, sistem
„Davila.
„Ele "şi comunicau ast-fel una alteia, ideile
„lor sociale şi fasionabile.
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Puneţi

in gând,

soro,

că Miţu

meu,

puna şi bună, vrea să mă ducă să văd
pe
„Mateescu jucând pe Milo Director... quell
e
„idee, ma chere! Ca mitocancele! Apoi
nu e
„smintit? Atunci să mai vadă el! Audi
să
„DU Vrea să mârgă la Stavri? umde merg
e
„Dobleţa mare! unde găsesci societatea
, cea
„mai bună, pe toţi tinerii d la mode!
Lu„mea chic ma chre! nu-i pote intra pros„tului in cap că astă-di nu mai sunt boier
i
„Şi negustori,

suntem toţi egali,

„Ce să audi la Milo,
„Şi iar românesce.

ma

tot o apă!

chere?

C'est a vous

românesce
faire

„biller, cum dice Zizica mea. Unde
„bertatea, soro? 'Te intreb.
„—

Stăi

s& ne uităm

la

afiş,

dego-

mai eliintrerupse

„tovarăşa. Să vedem daca se cântă La chose
.
„Ce romanţă delicissă! e de nebunie,
cela
„vous transporte!“
Și alte câte-va reflecţiuni tot cam in felul

acestora.

Ear mai departe
nuând,

adaogă:

d-nu

I6n

Ghica,

conti-

„Discutând ast-fel intre densele, tinerele
„dame au trecut pe sub literile de foe ale
„gtădinei unde se jocă şi cântă franţuzesce,
“
„Eu am urmat inainte şi am intrat in
„Srădina unde j6că Milo vu trupa românesc
ă,
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„inaintea, unui public puţin numeros, in apdevăr, dar care fâcea nn haz nespus, ridea
„de se prăpădea,“
„M& aşedasem la o masă când iată că
„vin de pun in vecinătate doui tineri par- |
„fumaţi cu părul pe frunte despărțit pe
„Sprincenă d la cocodes. Veniau discutând.“
„— Cum vrei să progreseze o țeră unde
„Mu este egalitate? Imagine-toi mon ami,
„că sunt de doui ani supleant de Tribunal!
„Cela tue la merite. SE trăiesc eu cu 250 lei
„pe lună! Ce să mănânci şi s& imbraci?
„Apoi nu "ţi mai trebue mănuși, birjă, mai
„0 înghețată sera, un ferber? Om eşti!
“ „Dacă am cerut Ministrului să m& numâscă
„in locul vacant de director la Cassa de
„Depuneri şi Consemnaţiuni, scil ce mi-a,
prăepuns? „Acolo, domnule, trebue un om
„care să cun6scă, serviciul, un om cu sciință,
„Şi experiență“ C'est triste, mon ami, îl n'y
„& pas de carricre chea nous.“
»— Când dic că nu le place egalitatea,
„sciu ce dic, replică cel-l-alt; nu vor s& in„țel6gă, nene, că fară egalitate tote sunt
„numai mofturi, des funtasmagories. Ce mai
„aştepţi

de la o țeră

unde

„Licorescu să aibă, două&-deci
„beni venit. Ce face cu ei?

se

permite

lui

de mii de galJe vous le de-
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„mande. Adună la chârtii, dreptate e asta?
„Sci că eram ca un frate cu Tilică, să vedi

„cum şi-a, ridicat nasul, nici nu mă mai
„bagă în s6mă; are patru mii de galbeni
„Pe an, 7non

ami,

două

de la

tată-său

Şi

„două de la nevastă, Cărnăţescu i-a dat fata,
„dicend că e de neam. Şi eu să aştept până
„0 muri tată-meu, care, Dâmne fereşte!
„pote să mai trăiască incă dout-deci de ani
„daci incolo, et meme alors, tot, tot cinci
„mii de franci venit. Ce mai tr6bă! Apoi
„dreptate e asta, egalitate e, libertate? Te

„intreb!
»— Sujetul pe care ?l am tratat eu alaltă
„s6ră p> la Puţul cu apă cece! Le-am dis:
„egalitate,

libertate

„trebuie.“

Seii ce de lume era?

„Mai

incăpea.

Am

şi
pus

dreptate,

iată

ce ne

gemea

cestiunea

pe

nu
tără-

„mul subiectivitaţii, nam voit să o tratez
„din punctul de vedere obiectiv. Que voulez„b0u8, mon ami, il fuut combattye les pre„juges.

„Loti funcţionarii
„tori şi financiari,

administrativi,
generali,

judecă.

coloneli şi loco-

„tenenţi, toţi tot o lefă.“

"Mi pare: insă că tinerii d-lui I6n
sunt typuri dale viitârei generații.

Ghica
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Or

cum

ar fi, acesta

"mi aduce

aminte şi

mie o altă anecdotă cu totul veridică.
E vorba tot dun t&năr din viitorea generațiă, tot cu părul pe frunte despărţit pe
sprincână

timplele

dar

adus

capului,

puţin

imbrăcat

şi

pe

cu

amendouă

nişte

haine

cari d'abia *] incape şi incăițat cu nişte cisme
ascuțite la vârf ca o opincă; a]tmintrelea,

insă, destul de elegant.
Acestă,

opincă

elegantă, talpa, viitorei gene-

raţii, se presintă intro di inaintea unui tăn& din noua generaţiă care până mai de
ună-di abia ocupa o funcţiune mai mult sau
mai puţin importantă iar astă-di se află gogemite director nu mai ştiu la care ministeriu.

Amendoui tinerii se cunoşteau impreună.

Erau, "mi pare, Gre-cum şi prietini.
—

Aşi vrea, mon

mine in vro
generaţii.

funcţie,

cher, să mă viri şi pe
dice

tânărul

_viitârei

— Cam ce funcţiă ai vrea ?.. 1] intrâbă te.
nărul director, cu acel suris protector caracteristic celor pe neasceptate ajunşi.
Și tenărul, neștiind, se vede, ca, la ce ar

putea să se pricepă,
de a respunde.
— O fancţiă...
iş trebă puţină.

nu'şi

in care

perde
să am

cumpătul
fă

multă
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Asemenea

țiuni provin
ceştia

din

aspirațiuni

ale viit6rei genera.

din relele exemple date de noi

noua

generaţiă.

Noua generaţiă, devine dar responsabilă de
viitorul ţării.
Unul câte unul din bătrânii incă in viaţă
ai vechei

generaţii

se

duc

dintre

noi...

şi

pa” că ne lasă in voia, intâmplării!
Mâine, poimâine, tâtă speranţa, ţării va fi
generaţia actuală.
Dea Dumnedeu ca, in diua când sorta, României ”i va, fi incredințată, să 'şi dea, mai
bine, sâma de misiunea ei, să “şi puie mai
sus inimele pentru ca să fiă, cel puțin, demnă
urmaşă

a vechei

generaţii!

G
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VALACHIE
Dâbats entee Passenblte gcarale de la Valachie
Sant

4 Bucharest
et. le

BARON

DE

Consul

RUCHMANN

Gân6ral

sur un article întrodait

Pieces
Nous

de Russie

dans le Reglement

Organique

âă lappui

regevons d'un de nos correspondans

les nouvelles suivantes de la Valachie;

nous

nous abstenons pour le moment de toute
reflexion, laissant a chacun le soin den
apprâcier la grarvite.
La

Russie

croit,

sans

doute,

le moment

propice ă Paccomplissement; des projets qui
lui ont 6t6 lâgu6s par Catherine; tandis
qwelle

poursuit

son

oeuvre

ă

envahisse-

ment du cât de Asie, elle ne laisse 6chapper aucune occasion de sincorporer quelque
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province dEurope: il lui faut la Mer Noire
et le Danube pour 6tre 4 l'ajse.
Un

dâbat

qui

vient

de

s'6lever

entre

lAssemblee Generale de la Valachie et
le Consul Gân6ral de la Cour Imperiale
pourrait bien aboutir 4 Poccupation de ce
pays.
Il paraitrait que la Russie aurait introduit quelques lignes â la fin du Regiement
soi-disant Organique, ainsi nomme d Juste

titre, car ce reglement

fut

redig6

dapres

des notes envoyses de St. Pâtersbourg, sous
la Pressidance du Consul Gensral Minzaki,

durant Poccupation
pes

Russes;

des

de convocation,

semblee,

du pays

contrairement aux

convoque

les
â

par

membres
cette

les Trou-

anciens

de

&poque

mo-

Paspour

discuter le reglement, ne furent point €lus
par des citoyens jouissant de la pleine liberte
de leur vote; mais ils furent nomme6s sous
influence Russe, â tel point que le Mâtropolitain

et un autre

membre,

qui voulurent

6lever la voix contre ces illâgalites furent
envoy6s en exil.
Non contente de ces attentats contre la
nationalite de la Valachie, la Russie vient
de faire inserer, comime je vous le disais, ă
la fin du Râglement Organique, guelgues
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lignes d'apres les guelles, toute disposition,
administrative ou changement: quelconque ,
qui pourrait 6tre opere sans Vagrement de
la Cour protectrice, serait considere comme
nul, bien que ces lignes n'eussent point ete
insevces dans le Reglement Organiqui qui ful
imprime en 1882.

L'Assemblâe

sest refus6e â laisser intro-

duire ces lignes qui impliquent la destruction complâte de la nation quelle repre

sente, faisant valoir pour
que la Russie

ne pouuail

les deux Principaules

raison principale
avoir conquis,

Valaque

plus de droit que la Porte
avait d'apres les anciennes

et

sur

Moldate,

elle mâme wen
Capitulations.

Le Baron Ruchmann, Consul General de
la Russie, voyant que Vaşsemblee pârsistait
dans son refus, envoya une note â Son
Altesse

!hospodar,

par la

quelle

il protss-

tait contre cette tendance de lassemblee et
la tournure quw'avaient prise les debats,
comme attentoire aux droits des deux
Cours Suzeraines et protrectrices, la Porte
et la Russie, et prevenait le Prince qu'il
allait porter ces faits a la connaissance de
la Cour Imp&riale et ă celle de la Mission
de Constantinopole, afin de provoguer de la
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bari des deux

Cours telle determination qu'il

leur plairaii.

-

En mâme temps le Ministâre nomms depuis peu contre la volont€ du prince, 1ministere

devou6

au

Baron

Ruchmann,

du prince une lettre clâture, et se

obtint

hâta...

de la signifier aux deputâs, mais P'assemblee
ne se separa quaprâs avoir râdig6 son a-

dresse
donna

au

Prince.

Vordre

Ze

au prince

Baron

Ruchmann,

de faire enlever par

la force armee de la Metropole

les Archives

et tous les pamners + velatifs qui sont confies d'apres la loi, au President de la Chambre et au secretaire, et posta des sentinelles.
Ruchmann, en attendant la râponse des

deux Cours, fit destituer le chef de la police,
qui comptait parmi les membres signataires,
et fit menacer les autres de ne pas laisser
cet acte impuni, ce qui est trăs-probable,
vu VEtat de faiblesse de la Porte, qui, â la
premiere note de l'Ambassadeur Russe 4
Constantinople, delivrera un firman pour
exiler tous les dputes signataires.
Cest avec la plus grande anxiete et une
profonde consternation que la Valachie atend le sort qui va la frapper. Elle l&ve un
regard suppliant. vers le reste de PEurope.
Le lendemain, jour des €lections des mem-
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bres de la Municipalite, le public, partageant
les

sentimens

de

1” Assemblâe

Gân&rale

nomma pour President et pour membre,
des personnes sienataires de Vadresse.
Ruchmann se hâta denjoindre.
de ne pas les sanctioner.

Note

de Monsieur

General

de ia Cour

Bucharest,

B.

au

Ruchmann

Imperiale

adressce 'l€ 17 Juillet

Prince

Consul-

de Russie d
1837

d &.

A. Vhospodar de la Valachie.
Le

sousign6,

Consul

de S. M. I/Empâreur

de toutes les Russies, ă !honneur de mettre
sous les yeux de S. A. Pospoda: de la Valachie les faits suivans.
du

Imrntdiatement apres le retablissement
regime actuel, Monsieur le Conseiller

prive Minzaki avait 6t6 charg6 d'inviter les
deux

Administrations,

Valache

et Moldave,

ă prendre les mesures nâcessaires, ă Peffet
de reunir, pour chacune de ces deux Principautes

dans

semble

des divers râglemens et actes orga.

un

seul

corps

donvrage

niques faits par le Gouvernement

Pen-

provisoire

durant Pocupation de ces provinces par les
armees de la Cour Imp&riale.
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Le Gouvernement Moldave de concert a.
vec lassemblâe gânârale appreciant le but
salutaire de cette mesure, s'est empresse de
terminer

ce

travail,

avec

cette

scrupuleuse

exactitude et ce calme reflechi, qati temoignent
du bon esprit dont iîls ont ct animes
celte circonstance. En consequence il

d6jă plus de deux ans qwun

exemplaire

ce reglement,

et

ainsi

complâts

dans
ya

de

refondu,

Gte dâpos6 ă la Mstropole de Jassy, pour
servir de base aux, actes 1” Administration, et qwun sâcond exemplaire a 6t6 en
meme temps, remis au Consulat-Gâneral de
S. M.

L., pour

lui

servir

de

contrâle

la

mavche des Autorites locales.
Le

sousign€,

devant

s'attendre

ă

ce

que

I Assemble Generale de Valachie, pânetree
comme celle de Moldavie, des intentions salutaires qui ont prâsid6 aux reformes intro:
duites dans les Principautes tributaires de
la Porte mais placâes formellement par les
traites, sous la protection de la Russie,
Suivrait une ligne de conduite analogue,
conduite qui lui 6tait trace par des devoirs
qu'elle ne pourra jamais mâconnaitre impunement, ce n'est pas, sans une extreme surprise

et un

vu que

vif

regret,

lAssemblâe

que

le

Generale,

soussigne

en

a

prenant

a
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connâissance du rapport prâsent6 par la
commission qui avait 6t6 charge . de la r6-

vision de ce travail, a 6lev6 des. objections
et des dificultes râlativement aux changemens introduits dans la nouvelle redaction,
par suite des principes qui lui ont servi de
râgle et en vertu d'une sanetion suprâine.

Cette râdaction est base, dune part, sur
le texte primitif du reglement et des stipulations supplâmentaires adoptss par ladministration provisoire, et, dune autre part,
sur les changemens de pure forme, arrât6s
entre la Cour Impsriale et la Porte Otto_mane et qui n'alterent d'aucune manisre le

„ dispositif du texte.
|
IWapres celă lAssemblâe Gânârale n'etait
appelse qu'ă constater si la nouvelle redaction

est exactement

conforme

ă

ces bases,

et elle ne pouvait que sortir du cercle de
de ses attributions et de ses pouvoirs, soit
en s'opposant ă ce changement soit en voulant, les modifier selon ses propres opinions.
Le

soussign€

devoir

de

se fait, par

declarer

les dissensions

consequent,

ă S. A. l'hospodar

des membres

un

que

de I'Assemble,

ayant pris une pareille tendance, il ne peut
les

considârer

que

comme

essentiellement

attentoires aux droits des Cours Suzeraines
19%
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et protectrices et; qw'il ne lui reste dăs lors
qu'ă- protester, comme il proteste par la
presente, de la manitre la plus formelle;
contre une marche aussi irrâgulicre et aussi

contraire au

respect dă

aux

deux

hautes

COUIS, qui n'admettent aucune dâviation de
la lettre des transactions qw'elles ont conclues, et qw'elle sauront
maintenir dans

toute leur int&grite.
En

cons6quence,

le soussign6, en pressant

Son Altesse de vouloir bien immâdiatement
prendre les mesures les plus convenables
pour faire cesser toute dissension ulterieure
ă cet 6gard,

croit de son

devoir

de la pre-

venir en m6me temps qu'il se râserve de
porter ceti facheuse circonstance, tant â
la connaissance de la Cour Imperiale, quwă
celle de la, Mission de Sa Majeste ă Constantinople, afiin de provoquer les d&terminations que le cas exige.
II saisit, en attendant, cette occasion,

pour ofirir ă S. A. !'hospodar de la, Valachie
les assurances de sa haute consideration.
Bucharest,

le 17 Juillet

1837.

signe: B. Ruchmann.
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“Copie de Padrisse de [ Assemblie Gufrale
de la Paluchie scant d Buchar est.
C'est

avee

une

profonde

affliction

que

lAssembl6e a entendu hier 29 Juillet, POf.fice de Votre Altesse en date du 18 du meme
mois, sous le No. 337, et de la teneur sui-.
|

vante:

„Les travaux de l'Assembl6e, concernant
„Lincorporation au reglement; organique des
„developpemens pendant &aâministration pro„Visoire et des changements presentâs, ont
„donn€ lieu ă des dâbats tellement 6loienes
„de

cette

vue

que

Phonorable

Consulat-G6-

„n6ral de la Cour Imperiale de Russie, par
„une Note du 17 Juillet 1837, protâste con„tre

ces travaux,

comme

attentatoires

aux

„droits des Cours Suzeraines et Protectrices.*
En

consâquence

Votre

Altesse

a

ordonn

que son Office date du 27 Juin 1836 sous
le No.. 449, serait retir6 et que, tout travail
ă cet 6gard

6tant

annullg,

devait

cesser

ă

Yinstant m6me.
Prince, la defiance jettse aujourlhui, avec la plus criante injustice, sur les sentimens de cette Assembl6e, sur sa soumission
pleine de gratitude envers les deux hautes
puissances, les soupcons dirigss contre la
190,359),
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rectitude

de

conscience

avec la

quelle

elle

a toujoursgrempli et continue a remplir ses
devoirs, seffaceront devant la verite, qui
se trouve toute entiâre dans Pexpos6 quelle
a lhonneur de mettre sous ses yeux.
Îl est vrai

que

le

râglement

Organique

manuscrit contient ă la fin, quelques lignes
d'apres les quelles toute disposition administrative ou changement qui pourrait âtre op6r6 sans lagrâment de la Cour protectrice,

serait considâr6 comme nul, mais ces lignes
n'ont point 6t6 inserâes dans ce m6me râ-.
glement

„ imprim€

Organique,

par ordre

lorsqwen

de

1832

il

LPex-President

potentiare Mr le general Kisseleff,
les soins du secrâtaire dEtat.

fut

Plâniet

sous

Ce passage du manuscrit a fixe Vattention de l'Assemblee. Apres avoir pris toutes les circonstances en considâration, nous
sommes restes convaincus que Mr le gânral
Kissileff dapres toute justice, ne pouvait
faire insârer, dans le reglement Organique
imprime, un article de cette nature, puis
qu'il est essentiellement en contradiction
flagrante avec les privilges de cette Princi-

paute. En effet,.
10. article
statue:

du

traite

|
d'Andrianopole
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„Les Principaut6s jouiront du libre exer„cice de leur culte, dune parfaite sărete,
„d'uneadmintrationale nationale indâpendante,
pet d'une entiâre libert6 de Commerce.“
20 Dans le paragraphe 4-eme du hatiche-

rif publi ă Vavânement de Son Altesse, et

eman€ vers la fin du
lan

de PEgire

1250

mois

de Moucharem,

il est âit:

„Les Princes feront librement toutes les
„lOis necesaires ă administration intârieure
„de leur pays, de concert avec leur Divan
„respectif,

sans

n6anmoins

qu'ils

puissent

„Porter atteinte aux droits qui ont 6t6 ga„rantis en faveur de ces pays, par les âif„ferens traites ou haticherif, et ils ne seront
„molestâs, pour /administration interieure
„du

pays,

par

aucun

ordre

contraire

ă ces

„droits.*
3%. Le paragraphe 8-eme du mâme haticherif -contient ce qui suit:
„Ces deux Principautâs ayant tous les
„droits d'une l&gislation independante, ect.,
pect., ect.&
40. L'article 379 râlatif au reglement militaire, article sanctionns, pendant le Gouvernement provisoire, par la Cour Imp6-"
riale protectrice,

suivans:

est concu

dans

les termes
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„D'apres

article.
du, trait de. paix -VAu-

„drianople, qui assure au seul Guvernement
» Valaque

„ete., ete.

ladministration intârieure du pays,

50, IParticle

52

du

rglement

“Organique,

et le manifeste. du Maxâchal Comte
tenstein,

sanctionnâs

tous

deux

de Wic-

par la Cour.

Protectrice; assurent que „Pon conservera
aux Valaques une existence politique.“
Telles sont, Prince, les bases 'sur les
quelles lassemblee a proc6ds dans ses d6-

bats, concernant les travaux, qw'elle a acheves sur la râvision du Râglement Organique,.

conformement

aux mesures priseş, des Pan-

n6e 1832 par le gouvernemant provisoire?
En uoi donc peut consister le but cach6, le

le but attentatoire aux droits des hautes
Cours Suzeraines et Proteotrices? Ne serait

ce pas une atteinte graveâ cette paisible:
assemblee, que de considerer ses travaux,

ses principes consciencieux, son amour et
sa, reconnaisșance pour les droits garantis
ă sa patrie, comme une infraction aux lois
et comme
une conduite
râprâhensible?
Lorsque Passemblâe, pânâtrâe du sentiment
de tout ce que ses fonctionş lui imposent
de sacre, rempli râligieusement les devoirs
qu'il Pont convoquse, msrite-t-ele une pro-
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testation
vaux?

contre

la

l6galit

Fils de cette Patrie qui

fait

de

ses

tra-

battre

nos

coeurs, appele a la gouverner, V: Altesse
appreciera, dans toute leur justice les droits
du peuple que la Providence vous a confis,
Daignez,
Prince, vous convainere de la

puret€ qui a prâside aux intentions. de cette
assemblee ; daignez partager les sentiments
qui Paniment, et faire connâitre la verite
que nous avons l'honneur Wexposer â votre
Altesse.

Le Scrâtaire GEtat a requ hier, pour
vous les transmettre, les papiers que votre
„Altesse a dâmandes par un ofâce.
(Suivent

les signatures

Fait 4 Bucharest

de !'assembl&e).

le 30 Juillet 1837,
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SITUATION
Valachie,

EXTERIEURE

protestation

de P'Assemblâe

pretentions
Le

contre

les

de la Russie.

syst6me d'envahissement que poursuit

avec une si patiente opiniâtrete

le Cabinet

Russe,
se signale, de temps â autre, ă
Purope par quelques actes imprâvus qui

renouvellent ses apprâhensions.
Principautes

qwa

Vattention du monde
On

sait quelle

semaine

politique.

condition

deux belles Provinces
Elle se gouvernent

C'est sur les

6t6 appel6e cette

par

les

ont

faite

derniiers
elles-mâ6mes,

â ces

traites.
mais

â la charge de rester d'une part tributaires
de la Porte, et de Pautre, de subir la protection intârâss6e de la Russie. Toutefois,
I'Assemblâe de Valachie 'prenant au sârieux
cette sorte d'indâpendance coneâdâc au pays,
a cru pouvoir discuter en toute libert6 un
projet de Reglement Organique dâjă docilement adopte par PAssemble de Moldavie,
et qu'on lui demandait sans doute de transcrire avec une gale soumission sur ses
registres de delibgration.
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Un article recemment introduit par le
gouvernement Russe dans le reglement, a
-surtout excit6 les vives râclamations de
P Ass6mble;

il ne sagit rien moins

que

de

prononcer la nulit6 de toutes mesures administratives intârieure qui n'auraient pas
obtenu lagrâment de la Cour protectrice.
Cetţe disposition est munifestament contraire
d, la lettre comme a Pesprit des transactions
diplomatiques sur les quelles repose Pezistence
politique actuelle des deus principautes. Cest
ce que l'assembite Valaque a fort bien 6tabli
dans une adresse 4 son hospodar, en re-

ponse â la note menagante

de PAgent Con:

sulaire Russe; malheureusement cette
monstration 6nergique ne peut qw'âtre

deim-

puisante devant les masses armes dont
dispose la Russie. Si la resistance se prolongeait,

nul doute

que

la Valachie

n'eut ă

subir une invasion nouvelle dont le resultat
serait peut 6tre de la rayer dâfinitivemenţ
de la liste des Etats kuropăens.

34, |.0i

IX.
„CC.

322557

ARION

STATUL, ANTI, ȘI STATUL MODE
——————

Conferinţă

ţinută la 9 Pevruarie
Atheneului Român

—————

1984 in sala

Statul

antic

si Statul

modern

Domnilor şi Dâmnelor,
„Pe când Harisson
„bertăţei

în Anglia

unul

din

martiri

li-

mergea la, spenzurătâre,

„se redică din mulţime uă voce care vrând
„S&l batjocorâscă îi strigă: unde ţi-e irium„ful care ”] promiteai, unde e triumful ve„chei şi bunei cauze a, libertăţei 214%
Martirul

'şi isbi peptul

cu pumnul

şi ară-

tându-şi ânima strigă: „Triumful libertăţei
peste in anima, mea.“ Aceste fură ultimele
sele cuvinte. Peste câte-va minute corpul
s6u se clătina in furci.
Morala de Stat a acelei epocei era, satisfăcută,

Cuvintele
Vecuri

lui

Harisson

În adevăr mult
umfat,

sunt

ecoul

unor

intregi.
de cât

plause). Mult

in

temp,

temp
anima.

liberiatea
martirilor

inainte

ca

n'a trisăi (a-

dânsa sub
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tote formele, sub tote fasele

sale

litera

element

şi

spiritul

legilor,

un

să devi
atât

de indispensabil în viața poporelor precum
e lumina, căldura pentru 6meni.
Inecep conferința mea cu acest strigăt de
libertate al
şi libertate

lui Harisson căci ideile de Stat
nici nu putem, nici nu trebue

a cerca să le separăm. Diferitele fase prin
cari a trecut libertatea, ne espiică diferitele
idei de Stat cari au domnit.
|
In acâstă, mare algebră a politicei pe fie
care zi sciința crează necunoscute nuoi fiindcă civilisaţiunea a creat trebuinţe nuoi şi
drapelul ori cât de mânâru ar fi, intr'o bună
dimineţă e numai sdrențe ; uă societate nouă,
uă idee nouă, cere un drapel cu uă nouă
inscripţie. De aceia libertatea, Şi statul nu
pot să rămâe tot-deauna aceleaşi.
Statele noi au un avantaj, acelade a profita,
de sciinţa şi de experienţa statelor mai bătrâne. Noi fiind unul din Statele cele noi,
e bine, e util a vedea schimbările, sguduirile, suferințele acestor idei de libertate,
cu cari sau schimbat limitele statului.
Acest studiu e adi mai cu s6mă util, căci
toţi câți suntem ne proclamăim adoratori
ai libertăţei, mai mult sau mai. puţin fervenţi. E bine dar a ne cunoște zeitatea, şi
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atributele

celui

mai

mare

preot

al

său,

atributele Statului şi arssta, D-lor, pentru
ca să inlăturăm de la noi posibilitatea ca,
nu

cum-va

să

se

pe frontispiciul

scrie

cuvântul

vre-unui

libertate,

când fideli se adună se
templu s& vadă adese

templu

şi

atunci

grămădesc in acel
ori cam târdiu că

zeitatea a sburat şi că in locu'i s'a intronat un idol faiş. Lucru care sa intâmplat
la alte popre şi care nu e cel mai mic invățământ pe care istoria şi sciinţa politică
ni Pa dat,
Inta”'o carte nemuritâre La vie de Jesus,

Ernest Renan
care

secol

inaintă

"şi are

care a redicat

acest

morala

uă

adevăr

că fie-

acest

adevăr

sa,

mulţime

de

protestări,

uă furtună de critice, ceea ce nu La impiedicat de a rămânea adevăr. Vorba lui
Renan o putem aplica mai ales libertăței:

Fie-care secol "şi are libertatea sa. Ast-fel
dacă ne vom duce cu mintea la acele monarhii orientale, la acele State cu cari incepe

omenirea,

vom

vedea

că

ori

ce idee

de Stat, de autoritate e strâns legată cu o
idee religi6să. - Marele

pontefice

e regele

şi

regele e mare preot.
In asemenea

state,

de cât ca un lanţ,

credinţa

nu intervine

ca o legătură

mai

pu-
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ternică, care l6gă pe fie-care supus. de regele său, pe fie-care credincios de marele
său

preot.

|

La, aceste popore mai nici numele de libertate nu există. Dar ce a remas de la ele?
Ce a remas din vechiul Tyr, din vechiul
Egipt?

călătorul,

savantul

bucăţică de păment,

câte-o

ne arată

câte-o

cărămidă,

care

ne vorbesce de monumente colosale, de
acele piramide cari amenințau chiar cerul

cu vârful lor, de monumente gigantice, redicate de răbdarea omenirei sub biciul sugrumătorilor;

cari

ne

vorbesc

de

lux,

de.

orgii, de regi tirani şi de popore sclave, inmormentate in historia timpurilor!
Au fost insă in anticitate 2 popâre cari
au cunoscut libertatea politică şi a căror
inriarire e puternică incă asupra civilisațiunei n6stre. Vreau să vorbesc de Greci şi
de Romani.
|
Care a tost insă fasa sub care libertatea,
sa manifestat la aceste popore? a fi liber
pentru un Athenian sau un Roman, era dreptul d'a se agita in for sau in agora, dreptul de a, discuta cestiunile politice, de a'şi
alege magistrați, de a condamna, de a graţia, de a lua armele pentru apărarea, pa-

triei,
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Fie-care cetăţean e un suveran.
Sar părea ca, acesta este idealul

vernare a poporului prin popor,

de

gu-

a fie-cărui

prin sine Ensuşi. Nimic mai falş ca acâstă
aparență. Realitatea e un absolutism complect. Statul este a tot puternic Şi nu cu-

n6sce limite. Până in cestiunile cele mai
mici, cele mai intime ale vieței, voința Statului intervine. Censori moravurilor au dreptul de a arunca o privire de inquisiţiune
până in 'secretele animei. Nu "ți e permis
nici a cânta, în alt-fel de cât cum permit
magistrați poporului. Terpandru nu pâte să
adauge nici măcar uă c6rdă ia lyra sa, fâră
a cere voia eforilor Spartei.
Ast-fel dar fie-care cetăţen, de şi participând la, guvern, e in acelaşi timp supus cu
totul

acestui

guvern.

Domn absolut la el acasă in familia sa,
cu drept de vi6ţă şi de morte asupra tutulor ai sei, cetăţianul, ori cât de mare ori
cât de influinte, este la rândul stu sclavul
cetăţii. Nu e acţiune privată care să nu fie
obiectul unei examinări a Statului.
Nici consciinţa nu e liberă, nu poţi să
aibi altă credință de cât acea a Statului.
Fie-care patrie “şi are dei naţionali, dei
străini,

sunt

dei

inimici,

nu

e

permis

a
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crede in puterea, lor, căci sar comite un sacrilegiu.
Pen& in relaţiunile inimei autoritatea, in-

tervine.

Statu pâte cere sacrificiul ondrei şi

fericirei domestice.
Se nu ne extasiăm
celor vechi. Cei vechi
rata libertate.

dar asupra libertăţei
n'au cunoscut adeve-

Ideile de libertate individuală cari fac adi

forţa Statelor şi a fie-cărui om nici nu
ved măcar in germine la cei vechi.

se

Nu putea fi alt-fel pentru uă societate
care “şi avea la basa, ei sclavajiul.
|

Pe acest sclavagiu, a cărei dreptate nici
»'o pun in dubiu spiritele cele mai mari, se

ridica totă splendârea, societăţilor vechi.
Selavul

țenul

lucreză,

discută

in

el este producător,

for, numesce

cetă-

magistrați,

condamnă sâu grațieză, ia armele să luptă
cu inamicul, dar să intrebuinţeze mânile lui

la altă muncă de cât acea a, armelor, să "şi
adapteze inteligenţa, la alte gânduri de cât

acelea ale politicei, e un lucru pe care 7]
consideră nedemn de el, nedemn de maiestatea suveranităței care residă inti'Ensul.

Comerciu,

totul

industrie, producţiuni ale minţei

in Statul

antic

sclavilor s6u a fostilor

este

lăsat. pe

sclavi.

Ei

mâna

sunt

lu-
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crători mai tărdiu artisti, literați,
Athenei şi Romei.
Agricultura singura găsăsce grația

poeții
şi dic-

tatorii sunt luaţi une-ori de la cârnele plugului, dovada Cincinatus, dar un Cincinatus
nu lucra

pământul

pentru

comerciu,

ci pen-

tru sine pentru trebuințele sele.
„Roma

antică

era pasionată

pentru

poli-

„tică şi organisaţiunea ei de Stat nutrea,
„acesta pasiune. “Pie -care cetăţian guverna
„Şi cu drept cuvent, dice Benjamin Constant,
„că suveranitatea era pentru fie-care cetăţian
„roman uă plăcere viua şi repetată.“
Luptele chiar celebre intre patriciani Şi
plebei nu au alt scop de cât a intinde suveranitatea, fie-cărui plebeu, a smulge prerogative de guvern de la patricii.
Ideia de Stat la cei vechi e dar acâstă
guvernare a repubhcei prin cetăţieni săi, 6r
libertatea exerciţiului chiar al acestei suveranităţi.

Ecă Statul vechiu cu caracterul său de
dominaţiune absolută asupra acţiunelor şi
asupra credințelor.
Când puterea, imperială usurpă, tâte drepturile cetăţienilor, când guvernământul prin
popor se inlocui prin guvernarea unei singure voințe, autoritatea nu "şi schimbă ca120,383.)

14
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racterul său, idea de Stat; remâne aceiaşi;
puierea i se intinde asupra, credințelor, Sta.

tul, concentrat in persâna, Cesarului, usurpă
chiar un caracter de divinitate.
Imperatul este un deu pe pământ. EI este
chemat divin şi i se aridică altare.
In acea desordine, in acea sete de lux,
de juisențe, de bogată corupţiune in care se

nasce

Imperiu

roman

Şi

isprăvesce

prin

a

muri Statul Roman, linguşirea nu mai cun6sce margini, şi alta lege nu este afară
de capriciul Divinului Impărat.
|
Cetăţianul dispare cu totul, acea antică
libertate care constă in a se agita in for,
in a se ocupa de afacerile patriei şi de a

guverna

prin vot

nu

mai

este.

Puterea nu emana de cât de la tron.
„Acel care e mai aprope de Impărat i imprumută strălucirea, uă rază din divinitatea lui se reflectă, pe denşii. Funcţiunile
cele mai subalterne devin cele mai inalte
in erarchie, ingrijitorul grajdurilor domnesci
este un inalt funţionar Şi decă Impăratul
e divin, servitorii săi sunt illustrissimi, clarissimi. (Aplause.)

Totul dr e concentrat în mâna, impăra-

tului, ambele elemente ale Statului antic:
Putere materială şi putere morală, Guver-
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nământ şi religiune. El ordonă ca un rege
şi e adorat ca un dec. Omul?i aparține
corp şi suflet.
Uă di nouă 6nsă se redicase asupra omenirei: Crescinismul.
Cea d'ântâiu, puternica lovitură care fu
adusă vechei idei de Stat.
Crescinismul nu se ocupă de pământ. El
pianeză în sferele inalte ale conscienței ale
doctrinei. „Dă lui Cesar ce este al lui Cesar
şi lui D-deu ce este al lui D-qeu. „Der in
acâstă trasă
revoluţiune.

atât de simplă

Ea, proclama
clama

6nsă

autoritatea

este uă intrâgă,

Cesarului,

supremaţia lui D-deu.

Da

protot lui

Cesar că care este datina antică. Dă lui
Cesar numai ce este al stu Şi lui D-deu pe
al stu 6că doctrina ereseină.
Der ce este al lui D-deu?
E credinţa, e sufletul, e conscienţa.
Cesarul

der nu

mai

este

singur a tot pu-

ternic. Conscienţa omului se descateneză, de
dânsul şi cu consciența, cugetarea. Eca cum
in acestă frasă atât de simplă în aparenţă,
atât de

profundă

atât

de

politică

pentru

vremile de atunci, se arunca chiar germenele viitorului omenirei (aplause) Crescinismul sfărăma, puternica unitate a Statu-
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lui vechiu. El răpesce Cesarului jumstate
din puterea, sa,
Ast-fel, D-lor, se explica pe de uă parte
succesul nouei doctrine, pe de alta furia de
persecuţiune.

i

Inţelegeţi bine că opresiunea Statului asupra Conscienţelor era atât de mare, in cât
Crescinismul n'a fost de cât scânteia care
a dat foc lumei intregi.

. inţelegeţi €ră-şi ca Impăratul roman, isbit in autoritatea sea nu putea tolera,
noua, religiune, că Deul Cesar nu pu“ea tolera un

alt D-deu.

De aceea, D-lor, nu e peştera destul de
adincă, nu e catacombă destul de obscură
in care furia Impăratului să nu găsâscă pe
Crescini, cari 6nse erau 6meni pacnici, cari

nu conspirau contra guvernului, dâr cari
comiteau crima de a nu se inchina Religiunei de Stat.
Persecuţiunele Crescine dâr sunt dictate
nu de ură, nu de fanatismul religios, ci de

idei politice, de idei de Stat. Eca pentru ce
Impăraţii

cei mai mari, bărbaţi cei mai in-

semnaţi, acei cari sunt mari pentru
că
se pătrund mai bine de
spiritul epocei
or, persecute cu furie Crescinismul.

|
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Ei vedeau

că noua doctrină

temeliele vechiului
era, menită

Acesta
când

se

Stat şi că

să restorne

sa
simte

şi

sguduia

lumea

intâmplat.
vre-o

chiar

stabilirea ei
cea, veche.

Geniile

trebuință,

mari,

aprind

uă

idee luminosă care incepe prin a nemulţămi
a inspăimânta chiar; omul în adevăr "Și
are deprinderile lui de viaţă, de cugetare,
doctrinele noui 7] turbură, lumina cea nouă
1 uimeşte, ” supără; dâr incet incet, dânsul se obicinuesce şi lumina, finesce prin a
pătrunde penă in mintea şi anima lui. E un
temp €nsă de evoluţiune in care omenirea,

se deprinde cu idea cea, nouă se desobici:
nuesce de formulele cele vechi şi strimte.
Acestă evoluţie

Creştinismul a implinit'o

in

3 secole.
In adevăr sub Constantin, vedem reli-giunea Crescină ajunsă religiune de Stat,

Episcopul crescin ia locul
fice

al

păgânismului.

marelui

Autoritatea

Pontiremâne

unită cu religia de şi uă ideie nouă se introduce: ideia virtuţei. Statul trebue. să fie
virtuos. Pentru acâsta el are necesitate
de cetăţeni virtuoşi ; şi dâcă cetăţenii
nu sunt virtuoşi, Biserica şi Statul se
insărcineză săi înveţe virtutea une-ori chiar
cu da-sila.
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Aci apar germeni inguisiţiunei cari mai
târdiu devin atât de puternică.
Cum 6nsă ne explicăm că acestă nouă
doctrină, atât de persecutată,
eşi la lumină
şi din intunerecui catacombelor străluci până

pe tronul imperial?
Succesul nouei doctrini e dstorit revoluţiunei, pe care o făcu mai ântâi in familia,
antică,
Noua doctrină e proclamarea, unui adevăr: Copilul aparţine mamei. — La, vechile
State

copilul

aparţine

când

Statului,

când

şefului familiei care are asupra-i uă putere
absolută. Drept, de a'1 ucide, de a părăsi,
de a'l cresce cum va voi.
|
Crescinismul recunâsce pe mamă şi legătura, in familiă o baseză nu pre autoritatea
şefului suprem, ci pre afecțiune, cât e de
mare

femeiei
sclavă

rolul mamei

care

în familia

nu mai e

s6u ca uă, fiinţă

Crescină,

considerată
inferi6ră,

rolul

ca

uă

rolul fe-

meiei proclamată egala omului: — Noi
toți suntem copii femeiei libere, dice St.
Pavel.
Ast-fel se introduse ideia Crescină prin
femee in familie, prin familie in Stat.
Cu tote credințele cele noi, influenţa,
Crescinismului asupra, idei de- Stat şi de
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libertate

politică

remâne

absolută

fu
şi

minimă.
tot

Autoritatea,

omul

dependente

de Qensa.
Der

nu

Crescină

se intemeiase

şi,

pe

incă

bine doctrina

tâte spărturile

imperiului

Roman in decadință, năvălesc barbari cari vin
şi se implânteză până in anima, imperiului.

Germanul, D-lor, aduce ua ideie nouă.
Pentru dânsul Statul nu insemnâză nimic;
familia

e totul.

Germanul nu cunâsce puterea de Stat.
Fie-care cap de familie se stabilesce in pădurea, lângă pîreu carei place, nu ascultă de
cât de şeful ce şi-a dat singur, primesce şi da,

dreptate egalilor săi.
nu

există.

Trăesc

Statul pentru barbari

impărțiți

in cete

conduse

de câte un brenn, cete in cari familia cu cât va
fi mai numerâsă cu atât va, fi mai importantă,
individul

cu cât va avea un braciu
cu atât va fi mai insemnat.
Ast-fel cu barbarii se introduce

mai tare
în

lume

acest element al forței care, pururea in luptă,
cu elementul

de drept,

nu

tot timpul care a trecut,
țaunea, n6stră,

şi a dis incă, cu

cu

tâtă

civilisa-

ultimul s&u cuvânt. (A plause.)

Scriitorii germanii Şi chiar autorii insemnați francesi v&d in moravurile barbarilor
germenele

marei

şi fecundei

libertăţi indivi-
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duale care face gloria şi forța, civilisațiunei.
Nu cred €6nsă ca Germanii, cei mai vestiți,
cei mai org anisaţi dintre barbari, să se A
gândit, măcar la libertatea individului ast-

fel cum
Forţa

o concepem
individului

familia sa, forța

astă-di.
mărit

Gre-cum

dar a familiei,

Germanului.
Contra barbarilor

cu

tâta

6că idealul

representanţi

ai

forței,

stă Biserica, care moscenise idea de drept din
vechia societate romană.
Sunt curi6se luptele, transacţiunele, între

aceste două elemente, uneori sugrumările
ori cărei libertăţi, ori cărui drept, alte-ori
triumful dreptului pen a vedea pe Atila
desarmat,

ingenunghiat

inaintea, Papei.

'Tim-

pul nu *'mi permite a le urma.
Din punctul nostru de vedere Ensă dacă
vom căuta Statul, Statul nu mai există. El
e divisat intre tote acele familii cari voiau
să domnâscă. Fie-care familie nobiliară formeză un mie Statuleţ,
Feudalitatea să
introneză.
Contra, acestei

extreme divisiuni,

Biserica

urmăresce idealul vechiei unităţei a Statului
roman,
Din frământările conquistelor barbarelor
şi a ideilor de drept se nasce situațiunea,
specială a vasalităței.
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Crescinismul făcuse odi6să ideia
giului, a dependinței totale a unui
altul.
Dar

acesta

dependeţă,

şi forma protecțiunei.
veche,

imbrăca

Stăpânul

chiar in avantagiul

sclavaom de

adesea,

ori

din. lumea,

său, nu abandona,

şi protegia pe sclav, cel puţin pe cât 'şi apărea proprietatea unui lucru. Nobilul barbar
nu mai avea! sclavi, dar uă altă legătură,
uă, altă idee de dependință, şi de protecţiune
se manifesta

in servagiu,

Ce era, 6re nobilul? La inceput mai adesea ori nu este de cât un brigand acoperit
de fer. Cu sabia in mână urmăresce mereu
uă cucerire s6u un rapt. In veci e in luptă,
fie cu fiarele in momentele de distracţie la
venătore, fie cu 6menii in resbelele de ttă
diua. Altă muncă de cât lupta nu cunâsee
şi nu trăesce de cât din cea ce răpesce cu
sabia sa.

Acest brigand era 6nsă adesea ori un protector.

Lucrătorul

pământului

care nu

avea

nici uă apărare, care n'avea nici arme, nici
era, imbrăcat

in fer, care nu putea se sbâre

pe cal departe de năvălitor, legat de pămentul care ?] hrănea, de coliba care 7] adăpostea, pentru ca să 'și aibă asigurat fructul muncei s€le, existența sa, trebuia, să se
14%
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pue

sub

adăpostul

castelului

care

să ridica,

pe inălţime şi plana,de acolo in tocmai

ea

vultur.

un

Lucrătorul

hrănesce pe

nobil;

nobilul

”

proteje.

In

tâte

tradiţiunile

frământările
ei laţine.

Biserica

conservă,

Acestre tradiţiuni, con-

siderate ca forțe vii de civilisaţiune, inspiră
unor burghesi ideia de a funda republici
după

asemănarea,

celor vechi.

Ast-fel vedem

aparând republicele din secolul 12-lea şi
13-lea, Una din ele fu Florenţa care a avut
parte

să vadă

născând

un

geniu

puternic:

a, cărui influența asupra ideilor de Stat fu
prodigi6să : Machiavel,
care incepe prin
a-şi pune acestă cestiune: Ce e mai bine
peniru un prinţ; A fiiubit s6ua fi temut? A inspira iubirea s6u ororea, temerea? Machiavel dă din umeri, nu prea, scia
bine, dar in fine dice că tot e mai bine
a inspira terdrea, căci e mai sigur. Plecând
de aci, aruncă in lume uă doctrină inspăimântătore: Toţi 6meni sunt răi, vicleni, deci pentru a ”i guverna trebue a sci
să profiţi de tote pasiunile, de tâte ruşinile
omenesci.
Nici un sentiment de justiţie nu trebue,
nici uă egalitate de drepturi, afară de acea,
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inaintea despotismului. Cu nivelul despotismului tot trebue nivelat.
De

altminterea,

idei practice.

'Potul

tre-

bue să tindă la intărirea Statului şi la
gloria principelui, un fel de oportunist în
felul seu,

de

pâtră,

dar

un

oportunist

cu

un

caracter

cu

de

uă

fer

ânimă

pentru

care infamia e uă jucărie, crima uă plăcere
destul numai să producă ceva. Mahiavel el

ensuşi servesce pe criminalul Cesar Borgia,
“i inchină şi munca, şi admiraţia sa, pentrucă întrevede în el un principe glorios capabil de a, se lupta pentru unitatea Italiei.

Ast-fel in mijlocul pericul6selor sale teorii,
arunca idei politice fecunde, şi in t6tă,
opera sa arâta uă pătrundere şi uă prevedere a viitorului cari “i fac operă nemurităre.
Ast-fel ca Machiavel âpare astă-di profund

politic in cea ce privesce scopurile şi prevederile sale, dar ministru cinic in cea, ce privesce systemul stu.
Dar, d-lor, "mi veţi dice: de ce atât să,
vorbim de dânsul?
Scusa mea, -o voiu găsi intro anecdotă şi
uă reflecţie a, unui scriitor frances :

Ludovie XIV, acel mare

monarch care 'a,

resumat gândul autocraţilor in faimâsa, frasă :
„L'etat c'est moi“, se plimba intr'o di cu un
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bătrân curtesan. Regele scosese ca prin mminune, tote palatele, tâte grădinele, tote splendorile de la. Versailles. Era frig, sufla un
vent rece. Curtesanul mergea cu capul descoperit inaintea, regelui. Acesta, de uă dată
"i axată cu degetul partea unde era situat

palatul
vent

şi 1 întrebă: ii minte

care

era acolo?

Da!

mora

Răspunse

de

curte-

sanul, mâra numai e, dar vântul tot suflă
(aplause). Machiavel nu mai e, dar un ventuleţ de Machiavellism tot mai suflă (aplause).

Ba incă s'a intemplat cea ce se intemplă
multor 6meni mari. Cei ce au vrut să1imiteze nu "i au copiat de cât defectele.
Și Machiavel copiat de miniştrii care nu

avea din geniul lui Machiavel de cât cinismul,
cari “şi inchipuiau că sunt mari pentru că
nu aveau nici uă credință, a ajuns cu Machiavel contra făcut, crud, viclean, mincinos,
fâră credinţe, horibil, ast-felca, machiavelism micşorat

de cea ce in

geniul

lui

Machiavel

1 putea inălţa in credinţa unei unități a
patriei, inti'uă sete de glorie, a ajuns a fi
sinonimul perversităței şi al crimei in politică (aplause).
Dar Machiavel nu este de cât uă scâlă in
ideia de guvernământ şi de Stat a, epocei sale.

221

Guvernele luaseră forma de „monarchia,
absolută.“ In luptele diferitelor familii independente una, de alta ale feudalităţei, in dorinţa, de mărire

şi de glorie

a, fie-cărei case

nobilare, se ivise câte uă casă mai viteză
sau mai dibace care dobândi dominaţiunea
asupra celor-alte. Acesta deveni casă regală.
Şeful ei a tot puternic, guverna, prin voința,
sa şi pe basa unui drept pe care ?] intitula
divin, din graţia lui D-deu, dar care in realitate

fusese

dreptul

celui mai

tare.

Ast-fel

se intemeiază dinastiile.
Cu ideile ei de ordină şi de unitate, biserica veni in ajutorul monarchiei, lasă să in„titule

dreptul

feudal

de drept divin,

une-ori

temperând rigorile absolutismului, reamintindu-şi €ncă de principii de dreptate Şi Iibertate, mai tot-d'auna nst unită cu tronul
impărtăşindu-i puterea, adese-ori in luptă ui-

tându-şi rolul spiritual ca să dobndâscă ea
ea ns&'şi puterea asupra lumei intregi, exploatând

in asemenea

momente,

credinţa unora,

superstiţiunele altora, interesul monarchilor,
bigotismul popârelor, perdend ori-ce m&sură
numai ca să reţie puterea, inecând blândeţa
„cuventului lui Christ, in lacrămile, in torturele, in crimele inquisiţiunei (aplause).
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Monarchia absolută Ensă care se nasce astfel din feudalitate, este pe
voinţei unui rege şi domnia

lângă domnia
castelor privi-

legiate. Tocmai pentru că familia domnitâre nu se putea menţine, de cât concedând uă parte din puterea sa altor familii
puternice.

Tipul acestei idei de Stat este Ludovic XIV.
In acest

secol 6nsă

care

se

numesce

se-

colul cel mare al Franciei, cu cugetători şi
poeţi ca Corneille, Racine, Lafontaine, Moliăre, cugetarea, poesia "şi ia sborul. Credeţi
6nsă că inima omenirei palpita? Câtu'şi de.
puţin! Ei scriu patimele, observaţiunile cugetările omenirei, dar opera lor se adreseză
numai Curţei. Poporul nu ştie nimic. Ori-

care din noi "i pricepem adi; dar pe vremea,
aceia numai curtea ştia de scriitori, pe cari
adesea nici nu “i pricepea. Dovadă nobilimea
intregă scandalisată când vedea șezend la
masa Regelui pe Moliăre, Curtea care prefera. pe uitatul de toţi Pradon, nemuritorului Racine şi care proclama pe Chaplain ale
cărui

scrieri

sunt

tărei, cel mai mare
Intr'un

de

atunci

chiar

date

ui-

poet al secolului.

ast-fel de sistem

regele

este totul

şi cei ce ”] incongidră, guverneză, fie-care in
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limita sa, fie-care
monarcului.

după

intinderea,

favârei

Fie-care caută să devie cât se pote mai
favorit, şi să facă să se intinqă, favrea, asupra celor mai mulţi din familia sa. Fav6rea de care se bucura, familia i asigura preponderanța

in Stat.

|

Un fapt pe care cu mult spirit ”l narâză
Paul Louis Courrier vă dă notă exactă a
acelui systeme de dominaţiune.
Ludovic XIV avea un bucătar care să
chema, Mâdard. Istoria ne
avea mare trecere la rege,
tru. Mâdard voia se devie şi
urma, sistemul epocei; el

spune
ca, Şi
dânsul
vrea

că Mâdard
un minisputernice Şi
să'şi imbo-

gățescă rudele lui şi să le ridice cât de sus.
De aceia nu era, di de la D-deu in care M6dard

să

nu

câră

vre o favâre

dela

rege

pentru una din rudele sale. Acâsta supără
pe rege, in câţ intruă di i dise:
Medard, tu me pousses tous les tiens!

Ce vrei sire? răspunse bucătarul. E dinasţia mea! (aplause). Dinastie de bucătar dar

in fine uă dinastie! (ilaritate).
Ast-fel, Domnilor, pe lângă, dinastia, regală,
se intocmea atâtea dinastii câţi favoriţi,
Statele pe vremea acea pătimeau de dinas-
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tism

cum

mai

de nepotism
Dar

tote

neajunsurile
isbucniră

târziu

aveau

să

pătimâscă,

(aplause).
suferințele,

tâte

miseriile,

poporului frances se

in marea,

revoluţiune

tâte

incinseră,

de la 89.

Atunci pentru prima 6ră se proelamară
drepturile omului pentru că e om.
„Acâsta e cea mai mare cea mai fecundă
pagină a revoluțiunei. 38 nu credeţi 6ns& cum

cred mulţi că cu revoluțiunea francesă, am
„intrat în domeniul Statului modern. Nu!
visătorii acelei revolutiuni au credut că gă-

sesc
nul

libertatea
din

cei

la
mai

cei

vechi

celebri,

şi

fiind

ast-fel,

u-

insărcinat

să redacteze o constituţie pentru. poporul
francez scie unui amic al seu: „Trimite-mi
„legile lui Licurg şi Numa pentru ca să re„dactez constituţia.“
Dar timpul nu trecuse in
stituţiunile grece şi romane,
veni naţiunii francese, care

dadar şi connu puteau connu mai avea

nici acelaşi moravuri, nici acelaşi aspirațiuni.
nici acelaşi trebuințe.
Ei, Domnilor să nu fim prea severi cu acel infocat republican

atât

de mare

tor al Grecilor şi Romanilor.
moderne

şi noi am

făcut

admira-

In timpuri mai

acâsta şi am cerut

cu duiumul legile francese şi belgiane ca, să
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le copiăm
am

şi ne

am

dat legile cele

„care ne imbrăcam
strimte,

când

culcat

impăcaţi că ne

mai bune

de Şi hainele in

ast-fel ne erau când prea

prea largi (vii aplause).

Aşa, dar libertatea antica 6că idealul Revoluţiunei francese. Acea libertate in care
poporul

domina,

in care

fie-care guvernsză,

in care Statul este totul şi omul nimic.
Dacă acesta este libertatea nici nu ți este
permis se discuţi. Cu Gmenii ca Robespiere
şi Danton cari au ca ultim argument guil-

„lotina nu era

nici

de

glumit,

nici de stat

la vorbă,

Der cu incetul din acea proclamare a
drepturilor, din acestă ideie că dreptul există
prin sine 6nsuşi, independent de ori-ce voinţă fie a unui rege fie a unui popor, s'a
născut ideia Statul modern, care e basat pe
libertatea

individuală.

Statul

clamă acest adevăr că tote
minciuni

când

ele nu

se

modern

pro-

libertăţile sunt

baseză

pe liberta-

tea individuală. Aşa, că libertatea inainte
de a fi proclamată in for, trebue scrisă in
consciență: (aplause).
Statul modern suprimă sclavagiul Şi servagiul. - Statul modern e opera mai ales a,
filosofilor, nu atât a revoluțiunei fiancese.
120,388].
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E opera 6menilor ca Humboldt, St. Mill,
Laboulaye, Herbert Spencer.
Nu trebue insă s& credem că Stutul modern 'şi ar avea basa sa numai in visuri,
in idei de filosofii. Statul modern 'şi trage
forţa

din popor,

e

mai

presus

de ori ce,

un stat democratic.
Idea de Stat modem nu mai trebue
s6 fie resultatul de convenţiune factice, de
idei preconcepute, de lucruri cari mau nimic
a face

nici

cu

natura

intimă

a

homului,

nici cu aspirațiunele popârelor.
Ca, tâte ideile moderne, idea de Stat trebue să 'şi cate lumina ei in preceptele positiviste cari căutând adevărul in tâte mai
presus de ori ce, au făcut gloria timpurilor
nostre,

au introdus

un

element

ași

putea,

dice de sănătate socială neeunoscută celor
vechi.
Fi, bine Domnilor, in acâstă ordine de
idei Statul nu căta a se iniemeia nici pre
tyrania unui singur, nici pre aceia a mai
multora, nici pre dreptul divin, nici pre
agitaţiunile mulţimei. A inlocui capriciul
unui tiran, prin capriciul unei plebe nu este
a face vre un mare progres, ori de câte ori
voința,

unuia, s6u mai

multor

p6te incatena

consciența, seu impedica libertatea de a cu-

>
LD
=l

geta,

de

a lucra

a

vre unui

din

noi

(a-

plause).
Historia ne arâtă că fără acâstă libertate individuală, lumea pote merge până la
eşafod cu Robespierre, der mai departe nu!
Toţi trebue să concurăm la marea, operă
de civilisaţiune, fie-care din noi are acest
drept,

şi ori cât de mare

ar fi geniul

unui

monarh s6u unui om care domină, dânsul
nu pote s& inlocuiască sirguinţa de fie-care
di, acţiunea, munca, talentul fie-cărui, căci
geniul unui om nu se pâte compara cu geniul unui popor (aplause).
In acest Stat modern, Statul, guvernul,
autoritatea

nu

intervine

de cât numai

pen-

tru a garanta sfera de acţiune a fie-căruia,
libertatea individuală.
E timpul s& ne intrebăm şi la noi în
ț6ră: acestă, ideie de Stat, ce forme a avut.
Pe la finele secol. X şi in secolul al XI
după Bălcescu apar primele mici state române: municipalități conservând incă tradiţiuni romane, forma de guvern roman, acea

organisaţiune a guvernământului, a poporului prin sine, sau căpitănii conduse în resbel
de un duce, administrate de el, in timp de
pace, cu ajutorul acelor municipalități.
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Torentele de barbari, cari se revărsară
pra, Daciei, nu permiseseră constituirea
Stat român, dâr tocmai ca inundaţiunele
mari, ei treceau, muncipiile remânea.
mai senine luceau, tradiţiunea romană
florea din nou.
Ascunşi în văile munţilor, Românii

asuunui
cele
Dile
inprea,

puţini la număr ca să resiste, lăsau să trecă
potopul. Şi de atuncea s'a născut proverbul
frumos şi românesc: „Apa trece, pebele ri-

mân“.

(Aplause prelungite).

Proverb

care a eşit din rărunchii

chiar ai

naţiunei şi care ar&ta atât de bine acea admirabilă, resistenţă a, naţiunei române,
nestrămutată credinţă in viitor care

forța

individilor

ca

şi

a

popârelor.

acea
face

(A-

plause).

Invasiunele necontenite şi armate ale barbarilor desvoltaseră curagiul colonilor din
Dacia,

căci având

a

se

lupta,

chiar pentru

existenţă, Românii erau nevoiţi: s& pârte
armele, să se apere fie-care in limitele puterei

sale,

in tot minutul.

Ecă D.D. "mi pare că se pote explica cum
indată, ce se născură Statele române din
Muntenia şi Moldavia. Se manifestară in lume
cu un caracter de popor viteaz, resboinic,
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admirabil dresat mai ales: pentru
căminului, 4 popor de resistenţă.

apărarea,

Căci grele fură temeliile pe cari se clădiră,
Statele române. Abia veduseră, lumina dilei,
abia, se intrupaseră in State muncipalităţile
şi căpităniile din văile Carpaţilor Și lupta
pentru existenţă incepe. De nicăeri nici un
ajutor. Uitaţi de Occidentul latin, inconju-

taţi de State

mai vechi, mai organisate, mai

puternice ca Ungaria, şi Polonia, cari aveau

pretenţiuni de conquiste şi de suzeranitate
asupra lor, le-a trebuit uă forță, de resistență in adevăr extraordinară ca să se inte-

meieze, să inflorescă, să ia, asupră-le, strâja,
lumei creştine! cu atâţa vig6re, cu atâta,
strelucire in cât de şi abia intemeiat Statul,

se găsesce

un

Domn

c4

care să dispute Turcilor,

Mircea

cel

fetrân

moştenirea

Impt-

răției Româno-Bulgare care să facă visul acela,

al unei vaste confederaţiuni a Orientului sub
supremaţia română! — Nu fu de cât un vis
dâr care aruncă, idea de unitate intre pPOp6rele

Orientului,

care

va deveni

ținta,

seco-

iilor viitori şi tutulor voevodilor celor mari.
(Aplause vii).
Strivit 6nse intre Unguri şi Poloni pe atât,
de inţelept cât; era, de viteaz, el primesce
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suzeranitatea Turcilor ca uă
a existenţei naţionale.

garanţie chiar

Care era organisajiunea Statului?
E curios de a, vedea contrastul ce presintăm cu cele-Valte State ale Europei.
Nici uă ideiă feudală. Tronul nu este hereditar. — Domnul rămâne cel dântâiu magistrat al poporului, el este ales de Soborul

a totă icra.
Domnul

el 6nsu'şi guverna cu un sfat de

12 boeri. In questiunele cele mari, .resbel,
pace, legi, şi chiar, dice Bălcescu, in vinele

mari

politice, Domnul

decidea.

Oraşele

lor

compunea

se

erau

din

aduna

Soborul

libere,

magistratura

12

purgari

care
şi

un

judet.
Aşa der in acele timpuri depărtate, graţie
Suvenirilor remase vii, graţie pote şi isola-

rei in care trăiam, graţie trebuințelor unei
viețe nuoi, am cunoscut un fel de guvern.
representativ, am cunoscut descentralisarea,
idei pe cari le am uitat, şi pe cari apoi le
am imprumutat ca uă invenţiune de la poporele occidentale.
N'aveam trebuinţă să mergem aşa departe.
D-lor, cugetând asupra asupra acestui trecut,

'mi place să

proclam

aceste

idei

cari

fac
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Istoria

nâstră

glori6să nu numai in domenul

faptelor ci şi in acel al ideilor. (Aplause).
Dar circumstanțele fac din noi un popor
de soldaţi. Acest element să ridică, englobeză pe tâte cele-l-alte. Vedem ast-fel armata,

divisată

în căpitanii

pe judeţe

pe capitani comandant
tor şi judecător.

şi cu

timpul

militar, administra.

La, basa societatea română are pe moșneni
lucrători ai pământului liberi Şi până adi

constituţiunele nu

s'au schimbat.

Tot țăra-

nul micul proprietar al pământului a, 1&mas
temelia, casei. Alături sunt lucrători legaţi
de pământ legătura care se numesce
România.

Incet aceşti români devin adevăraţi servi
ai proprieţăţii.
La inceput ca ideia de Stat Domnul guverna dar cu svatul său la trebuintă cu
soborul.
”
Ca, ideia de libertăţi nu găsim libertăţi,
lupte pentru libertaţi politice. Lupte sunt
căci s'au format caste, fie exemplul altor
naţii fie uă propensiune naturală a Gmenilor
mai bogaţi mai puternici, boerii tindeau la
privilegiuri şi adesea, ori vedem pe Domn
rez&mat pe popor smulgând aceste privilegii.
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Dar idea cea mare de libertate e confundată cu acea de existență naţională.
Ea este disperata resistenta contra Turcilor.
In aceste

lupte

perpetue,

se ințelege

ca, în-

teliginţa nu are timpul să cugete la, sisteme
de guvernament, cum n'a cugetat nici la
litere nici la arte. La noi in lipsă de cultură
nu se produce Machiaveli dar nici Cesar
Borgia

şi, dacă intilnim

teribila, figura a

lui

Vlad "Ţepeş posomorită, dar imposanta, dar
mărgţă, dacă priveliscea crudimei se pare că ”]
desfată nu trebue să uităm timpurile. Istoria ne ar6tă că uneori in sânge s& cimenteză

unitatea,

popârelor

(aplause).

Nu trebue ensă să credem că instituțiunile nostre 'şi au conservat caracterul
lor primitiv,

şi că

despotismul

n'a domnit

şi la noi.
Tote aceste instituţiuni 'şi perd caracterul lor. Despotismul a domnit şi a inflorit în ţeră in timpul Fanarioţilor, fără ca
măcar

să "şi aibă

vruă

scusă

vruă circum-

stanță atenuantă: uă dorință de gloriă, uă
idee de ambiţiune.
Nimic alt de cât specula Tărei. Nu fu alt
sistem in tot timpul Domniei fanariote.
Din vechile instituţiuni dacă remaseră
urme,

acele

urme

nu

erau

de cât un nume.
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Românii chiar nu mai sunt 6meni in țera
lor. Ei sunt robi ai pământului. Aservirea
este complectă.
tregi pribegind.

Ast-fel ca să văd sate înEi părăsesc şi vatra şi pă-

mântul strămoşesc. Dările sunt grele, munca
i e improductivă.

Sila e la culme munca

şi

visţa sa e in mâna fanariotului. (Aplause).
Penă intratât in cât se despopulză țera.
Sate intregi trec in Bulgaria. Constantin
Mavrocordat şi Alex. Sc. Ghica promit ertare de dări, uă vi6ţă mai bună celor ce să
vor îintoree. Pământul intm'adevăr nu mai
avea, lucrători,

nu

mai

avea

dar

din ce să

prinză banii fanarul !... (Aplause). Ecă resultatele despotismului, acelui despotism care
merge până la, deridere până a, face pe Vodă,
Caragea să dea ordine ca » L&ranii să nu 6să
fără

amnar

şi cremene, că, să aibă tot dâuna

foc să aprindă ciubucul Turcilor.“ (Aplauşe.)
Sistema tureâscă domnea, sistema acea in
care in fie-care diminâţă vizirul să inchină
Sultanului mulţumind marelui Padişah că
'şi mai axe capul intre cei doui umeri. (Aplause.)
Acâsta, a durat mult. 1821 fu uă sguduire,

uă, redesceptare a idei naţionalităței, dar n'a
introdus nimic ca idee de Stat.
La 1830 se introduse Regulamentul Or15**
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ganic. Ca opera de legislaţiune este incontestabil că Regulamentul Organic 'şi are

meritul său, dar ideile de Stat şi libertăţile
acestui Regulament date de guvernul autocratic al Rusiei,

le putem

nu

de

primi

cât

sub beneficiu de inventariu.
In fine apare diua cea mare de la 1848,
porta pe care intră 'Ţâra Română in rândul
Statelor. A fost dat țărei nostre să aibă la
1848 uă generaţiune de G6meni mari la animă
şi puternici la minte. Istoria i va numi
generaţiunea

mare

cea

căci ei

au

aruncat

pe largi libertăţi, larga basă a Statului Român modern. Dr fie-care generaţiune "şi
ave misiunea ei, generaţiunea. cărunţilor a
avut

misiunea

de

a

crea

Statul

Român;

generaţiunea cea nouă, noi cari suntem descendenţi lor naturali, avem misiunea, de a
cresce națiunea Română (aplause).
Ei ne-au dat acele libertăţi fecunde. Noi
avem
serve

misiunea, de a învăţa pe popor
de aceste libertăţi (aplause).

st se

Timpurile de mari proclamaţiuni, de e:
moţiune profundă şi fecundă, pentru că
era vorba, de existenţa nostră naţională, a
trecut şi mult timp va trece incă până
când ţera nâstră să mai vadă sărbătorile
cari semnaleză epoca incepând de când se
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proclamă libertatea in câmpia de la Islaz
„şi penă când sa incununat primul rege al
Românilor

(aplause).

Timpurile

nostre

sunt

mai monotone dâr pentru acâsta, nu trebue
să ne descuragem. Ele incă pot să fie utile
căci a descepta consciinţa ţărei de sine este
&ncă uă mare

şi utilă

face insă acesta?
modern,

misiune.

Numai

cu idea, că progresul

depindă de la Stat ci de

Cum

cu ideile
nu

vom

de Stat
trebue

să

la fie-care din noi

(aplause).

In fie-care din noi e un

centru de forţă,

de activitate, care trebue desvoltat

(aplause).

Până acum m'am pus val6re pe un lucru
de cât dâcă emana de la guvern. — Ori ce
idee, ori ce iniţiativă trebuia ast-fel sanctificată,

dâr este timpul

a ne gândi

că Statul

ne-a dat ceia ce e in putinţa lui; ne-a dat
libertate şi legi; Dâr ce sunt tote acestea
de cât unelte.de muncă cu cari trebue ca
poporul singur să'şi redice monumente de
civilisaţiune (aplause).
Ne-am inchipuit că în legi stă indreptarea, dr legile nu insemnâză mai nimic in
marea revoluţiune pacifică, care trebue să
fie făcută in ţera românâscă. Pentru a arăta
neputinţa, legilor daţi-mi voe să imprumut
lui Herbert Spencer un exemplu. EI dice:
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Iată uă placă de tinichea, e incovoiată intr'o parte; vreţi să o indreptaţi, gândim că
Sar indrepta dâca am lua un ciocan Şi "i am
da uă lovitură. Luaţi un ciocan şi loviți.
Uitaţi-vă

la placă;

cea altă. Şi cu cât

sa

indoit

veţi

isbi

şi in

mai

partea,

tare

cu

atât se strimbă placa mai mult.
lată efectul legilor, adesea ori lovituri de

ciocan date Societăților.
Un uvrier dibaciu ar fi luati
lucrat-o

incet cu mici

lovituri

placa ar fi
nu

incovoetură ci inprejur, incetii
redus incovoetura, ar fi supus
ar fi făcut educaţiunea plăcei,
Acesta, este marele cuvânt.
bue

să fie ținta n6stra

direct

pe

incet ar f
placa sieşi,
Acâsta

tre-

(aplause).

Nu avem trebuință st mergem la republicele antice pentru a lua, exemple, vom
comite erorile revoluțiunei fiancese, să ne
uităm, DD, la uă republică pe care cei vechi
o cântă der pe care n'o imită. La republica
albinelor. Acolo fie-care albină 'și face mierea sa,
lată care este dâtoria unui cetățen intr'un Stat modern fie-care trebue s&şi facă
mierea, sa (aplause)

viduală trebue să o
marea,

libertate

Și marea

pricepem

a muncei.

libertate

mai

indi-

ales că

(vii aplause).
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Ceea ce vă spun eu este 6nsă teorie mai

adese ori ne pusă in practică,
remâne mai pucin adevărată.

der

care

nu

|

Intre tâte theoriele este 6nsă un'a care
“Şi găsesce chiar in Statele moderne, deca
nu o practică de tâtă diua, der cel pucin
uă
desă, aplicaţiune.

Acesta este Rațiunea de Stat.

Adiere, ventuleţ, care ne vine de la Machiavelisin.
Rațiunea de Stat armă mare şi puternică
in mâna Statelor mari in relaţiunele
internaţionale, singur mijloc de guvernare
in

mânile

multor

guverne.

In ce constă ?

Se dice: Este bine ca toți 6menii

buni,

drepţi,

virtuoşi;

der

să

fie

bunătatea

Şi

dreptatea nu domnesc in omenire,
aşa d6r
acel care singur in mijlocul 6menilor
răi,
vicleni, nedrepţi, ar remâne bun, drept
și
virtuos ar peri victima, virtuţei sele. Bunătatea remâne neresplătită, şi virtutea
nu
este tot-deuna, pricepută. Contra
astuţiei
trebue să intrebuințezi astuţia, Contra
răutăţei, r&utate, contra violenței, violen
ţă. —
Der ori-ce mijloc este bun numai să
ajungi la,
un scop măreț Historia te va slăvi,
omenirea
se va lăuda cu tine. Vreţi exemple:
Alexandru cel Mare, Romulus, Augus
t, Ludo-
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vic al XI, Enric IV, Vlaq Ţepeş, sunt eroi
ai omenirei.
Der Alexandru cel Mare inşală omenirea

intrâgă când se proclamă zeu unive
rsal,
Romulus ca să&şi asigure puterea, Şi
s& in-

temeieze Roma cea mare 'Şi mie mânele
in sângele fratelui său. — August se preface că abdică de la putere ca s&şi asigure
puterea. Ludovic XI numai prin astuţie
pote face unitatea Franciei. Henric IV 'şi
vinde consciența, ca, s&şi asigure un tron
„Paris vaut bien une messe.
Şi popdrele cele mari, Statele cele puternice? Veneţia, fosta, oraş mai vestit? Fosta
ns vre unul unde tirania, minciuna, frica
inquisiţiunea să fi domnit mai cumplit? şi
totuşi pe vremea acea, Veneţia era Regina
Mărilor.
Posta popor care să respecte mai pucin
credinţa jurată altor popore şi calce mai
lesne un tractat ca Roma? Der moderna,
liberala, democratica, Engliteră pe câte cru:
dimi, pe câte nedreptăţi şi-a fondat Şi a
menținut splendida-i putere colonială, —
Aşa der pretutindeni triumphul Raţiunei
de Stat. Pretutindeni pentru a ajunge la

mărire

jese nici

Şi

glorie a trebult

uă Susceptibilitate,

să nu

se

mena-

nici un drept,
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nici uă credință, ci să strebaţi pasiunele
omenirei exploatându-le cu dibăcie, supunându-le cu energie (aplause).
Aplausele, D-vâstre, Domnilor, "mi arată
cât

este

de

ademinătâre

acâstă,

doctrină,

totuşi ea nu este adevărul.
Ce este dar de răspuns?
R&spundem, Domnilor, că raţiunea de
Stat nu este adevărata rațiune, Dacă o vom
admite nu e crimă, nu este infamie politică
care să nu 'şi găs6scă uă scuză vă circumstanța, atenuantă.
Rațiunea de Stat nu mai este compati-

bilă cu conscienţa, care se descâpta pe di ce
trece in popâre.
Şi cu istoria în mână stabilim acest adever.
Mai sunt 6re posibile crudimile,. crimele.
de altă dată? Mai sunt 6re posibile acele
delapidări colosale,pe cari le vedem la regi
de altă dată, acea presiune a conscienţelor
ca pe vremea inquisiţiunelor? Astă-di popârele au un frâu de pus la tâte nedreptățile, la tote abusurile: Opiniunea publică,

care ori ce sar dice e uă putere, insuficientă,
din nenorocire ca. să oprescă tote abusurile,
tâte nedreptăţile dar care pe di ce trece
devine mai puternică, pentru ca pe di ce
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trece idei mai noi, mai exatte, mai adevărate să respândesc, lumina, să face mai mare.
(A plause).

Crimele de altă dată nu se pot reintârce,
nu

vreu

de

cât un

exemplu,

gândiţi-vă

la

eroul, la famosul erou al lui Machiavel, de
la care in definitiv emana acâstă rațiune
de Stat.
Fiul unui papă şi al unei curtesane ajunge

pe tron

din crimă

in crimă.

Nu

să

apropie de om de cât cu

pumnalul

seu

cu

otrava

in mână.

Pe fratele său 71 aruncă, in Tibru, pe cumnatul s&u '] lovesce cu pumnalul şi n6ptea
pe rănitul care de abia respira "1 inăbuşesce
cu pernele

s€le;

pe Peroso

favoritul

papei

1 ucide in braţele chiar ale tatălui său. Sângele ţişnesce până pe facia bătrânulu Alexandru VI-a. Şi alţii şi «alții.
Pe acest Cesar Borgia, care nu are altă
armă de guvernamânt de cât numai pumnalul, otrava, Machiavel 1 admira şi vede
int'6nsul un erou pentru că el urmărea uă
idee mare, unitatea, Italiei, şi Machiavel ne
spune

că după

ce face uă mulţime de crime;

după ce are atâtea victime câte dile intiun
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an,

poporul

din

hRomagnia, incepe .s8 “1 iu-

bescă şi să 71 stimeze!
"Ei bine,. Domnilor, să fim mândri dea
constata că adi un Cesar Borgia nu mai
este posibil pe nici un tron.
Ecă, răspunsul pe care istoria ?] dă raţiunei de Stat.
Nedreptăţile, nelegiuirile, relele nu să comit in Stat numai pe basa, rațiunei de Stat.
Relele adesea ori sunt in noi &nşine.
Anomalii sunt multe, nedreptăţi câte poftiţi, placa la noi este tare incovostă, casă
intrebuinţez expresiunea, lui Spencer.
Şi în faţa acestor rele stau două categorii
de 6meni: unii pessimiști desespereză ne
consilleză să ne punem saci în cap şi să ne
presărăm cu cenuşa; alţii cari se consolă lesne,
optimişti

cari au tot d6una

in

gură

vorba:

Nu e nimic şi la alte popore tot aşa, este.
Noi €nsă celor dintâi le vom răspunde:
Nu desperaţi de viitorul acestui popor, citiţi istoria, comparaţi, vedeţi diua de ieri
că. e incomparabil mai rea, de cât cea, de adi.
Diua

de mâne

fi mai

bună

(aplause).

Celor din urmă le vom răspund: Ce consolaţiune pote să fie pentru un bolnav când
şi alții sunt bolnavi ca dânsul. Noi trebue
s6 căutam să ne tămăduim. (Aplause).
Ț20,388.]
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Este

uă incovoiere

mare a plăcei.

Să măr-

turisim amarul adevăr. Cea, ce ne lipsesce
tutulor este: Respectul muncei. (Aplause
prelungite).
S& căutăm să 71 dobândim, căci fără âânsul ne vom sbuciuma in lupte pe loc, nu
vom mai face nici un pas inainte. Vom clăai
pe

nisip.

Mai este, Domnilor,

uă alta

incovoiere a

plăcei: E diferinta cea, mare de clase care
există la noi in țeră. (Aplause.) Aşa de
mare aşa de profundă in cât dacă ar veni
un călător să petrecă, câte-va dile in Bucuresci şi sar duce pe urmă să stea câte-va
ore la ţ6ră, “i sar părea că sunt 2 popore

deosebite.
Adesea între diferitele elemente ale unei
naţiuni s'a făcut o comparație cu corpul
omenesc şi sa dis: dacă inima e bolnavă,
capul

nu

pote

să lucreze,. (aplause) dacă

nu

e solidaritate de interese intr'o țeră, nu pste
să fie nici uă forţă, de acţiune, nu se pâte
intemeia,

uă civilisaţiune

puternică,

şi opera,

n6stră chiar de educaţiune, marea n6stră misiune va, fi intreruptă, va fi pierdută.
Cu cât dâr Statul modern va tinde să facă
să dispară la noi acâstă divisiune de inteese, cu atât va corespunde misiunei sale
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de a invăţa pe acea clasă a, țeranilor atât
de vigurosă der atât incă de primitivă, să
intrtbuinţeze acea uneltă de muncă şi civilisaţiune cari se numesce libertate, de a cărei
preţ adi nici nu se indoesc (aplause).

Un ultim cuvânt:
Precum. fie-care generaţiune are uă menire intr'uă națiune, tot ast-fel şi fie-care

popor 'şi are uă

misiune

a, sa in omenire.

Ac6stă, misiune historică popârele o intrevăd,

0 ghicesc, o urmăresc ca printr'un fel de
instinct mai inainte de a dobendi sciinţa, şi
consciința, de ele nsu-şi.
Sorta ne-a dat nouă uă mare misiune historică, cea mai mare care pâte fi: acea de
a civilisa alte pepâre.
Coloniile romane au fost altâie de civilisațiune in valea Dunărei. In decursul secolilor s'au prins aceste altâie când mai pa»
lide, când mai vigurâse. Ori cum 6nsă nouă
ne a servit ca in Orient să ne desceptăm
cei d'ântâiu. Civilisaţiunea, ce am dobândit
atât de repede, a fost pentru noi, uă reamintire,
Ei bine, de când am deschis ochii in lume,
ochii ne a fost ațintiţi către Orient, către
s6rele care resare (aplause).

nici la m6qă-n6pte,

Aţa nu ne trage

nici la apus.
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In acest Orient ne am exersat; menirea
historică. In Orient sa petrecut trecutul
nostru

atât

de glorios.

desfăşura,
. viitorul

In acest Orient se va

nostru,

pe

care suntem

datori st facem măreț, (aplause entusiaste).
Altminterea nu vom insemna nimic. Dâr

pentru acssta

trebue

să luăm

bine aminte

că numai mărind pe om, numai lăsând un
liber sbor consciinţei, să potă ajunge la uă

operă de adevărată, civilisaţiune, căci trebue
să cugetăm matur asupra acestui adevăr:
cu

0meni

mici

nu

se

fac

lucruri

plause prelungite).
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|. FELIX

Despre progresele iajenei dn ee din urmă an,
Conferinţă

ţinută la Athenei,

la 20 Ianuariă

1885.

167%

DESPRE PROGRESELE I61BNBL DIK CEE DIN URMĂ ANI

“Onorabilă

Adunare !

Inainte de a, vă vorbi despre progresele
ce a făcut igiena în cei din urmă ani, vă
cer permisiune a vă da, o definiţiune acestei
sciințe.

Igiena este

sciinţa

care ne învaţă

a,

conserva şi a perfecționa sănstatea, a prelungi viaţa, a perpetua specia, umană în condiţiuni care permit desvoltarea, ei fisică şi
morală. Igienistul studiază dar causele bolelor

şi combate

efectele

lor.

Când

igiena

cercetâză condiţiunile sănătăţii a individilor
în parte o numim igiena privată, când ea
examinâză condiţiunile sănătăţii a unei societăţi întregi "i dăm numele de igiena publică.. Igiena publică se ocupă de copilul în
şeolă, de țăranul care lucreză, pământul, de
meşteşugarul în atelier, de lucrătorul care
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se scobâră în mine saii în profunditatea unui
puț

de petrol,

de bolnavul

în spital,

în os-

piciu, în institutul de alienaţi, de nenorocitul
închis în arestul preventiv saii în casa de
reclusiune, ea urmăresce

n:arinarul

pe mare,

soldatul în cazarmă, la manevre, pe câmpul
de resbel. Misiunea, igienei este nu vindeca.
rea ci preîntâmpinarea, bdlelor, profilaxia. are
pasul înaintea terapiei. Dacă nu suntem totd'a-una

în stare

a preveni

bslele, putem

cel

puţin mărgini mersul lor, le putem combate
întrun focar restrins. Cercul igienei este
forte larg, importanţa ei forte mare, şi este
dar justificată tendinţa modernă de a o popularisa,

de a interesa

pentru

învăţătura ei

şi pers6ne care nu fac o profesiune din studiul sever al sciințelor. Acestă tendinţă se
manifestă nu numai în literatură, ci chiar
prin facerea de exposiţiuni speciale de igienă,
precum cea din Berlin din anul 1863, cea,

din Londra din anul 1884 şi prin instalarea,
de musee de igienă, care pe lângă scopul de
a demonstra specialiştilor progresele sciinței,
urmăresc şi acela de a comunica publicului
profan noţiuni asupra conservării săn&tăţii.
Popularisarea igienei nu servâ numai scopurilor igienei individuale sai private, ci şi
a celei publice, căci nici o administraţiune
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nu este destul de puternică ca
să garanteze

executarea

stricată

şi ordonanţelor

a iegilor,

reiative

regulamentelor

la.

igiena,

publică,

dacă populaţiunea nui dă
concursul ei, şi
acestă conlucrare a publicului
cu administra-

țiunea, presupune, că cel dânteiii
să îndeplinescă mtsurile prescrise cu depl
ina convingere că acele măsuri se iaii în inte
resul lui

proprii,
O să încep

acestă

dare

de S6mă

cu stu-

diul aerului almosferic, care este
elementul
cel mai indispensabil pentru
sănătatea Şi
ViSţa n6stră şi un medii forte
obicinuit pen“tru transmiterea bolelor de
la bolnavi la,
sănătoşi. Se scie de mult cs
aerul atmosferic închis diferă de cel liber,
că aerul pe

câmp este mai curat de cât; cel
din oraşe,

din interiorul caselor, se scie
de mult că
aerul din oraşe şi din locuințe necu
rate conţine, pe lângă diferite gaze stre
ine şi pulvere de diferită, origină, corpuscu
le organisate infinamente mici. In cei din
urmă ani
acestă pulvere a fost obiectul
unor studii

exacte,

dintre care

servatoriul

cercetările

meteorologic

de

făcute

la

la ob-

Montsouris

l6ngă Paris sunt ceie mai
importante. D.
Miquel, capul serviciului micr
ografic al ace-

lui institut, a publicat acum un
an şi jume-
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mă&tate resultatul acestor cercetări sub titlu:
Des organismes vivants de l'atmosphere. Paris
1883. Din: acestă carte aflăm pentru prima,
Oră date numerice asupra cantităţii microbilor (a vegetaţiunilor forte simple şi forte
mici)

suspendaţi

în

atmosfera

unui

oraş.

Auditorii bine-voitori, care frecuentă, regulat
conferințele

ateniane,

cinţă cu microbii

prin

aii

făcut

deja cunos-

expunerea

detailată

ce le-a făcut învățatul mei amic

şi coleg

D. Profesor Vitzu,
(ouele) microbilor

la 10 Ianuarie c. Sporii
se găsesc

la Paris

în can-

titatea, cea mai mare în luna Iunie, în cantitatea cea mai mică în timpul iermei. D.
Miquel

constată

metru

cub de aer coprinde

măvara

13,000,

că

în cetatea

vâra

Parisului

un

iârna 6200, pri-

28,000,

tâmna

9,800

spori, numărul lor scade în timpul secetei
calde precum şi în timpul pl6ei, după încetarea, plâei în timpul de vâră ei se înmulţesc repede. Bacteriile se arată în atmosferă
în numărul cel mai mare în luna Octombre,
în numărul cel mai mic în timpul iernii, în
contradicere cu spori, bacteriile se înmulţesc
mai iute în timpul secetei dacă ea nu dur6ză prea mult. In jurul observatorului Montsouris un metru cub de aer conţine numai
80 bacterii, în strada Rivoli din Paris până,
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la 920, în spitalul Hâtel-Dieu până la 7500,
în spitalul Piti6 până la 29,000; înti”un li-

tru de apă dobândită prin condensarea, vaporilor din aer D. Miquel a găsit 900 bacterii, într'un litru apă de plâie până la, 64,000.

Nu trebue

să ne

speriăm

de acest

număr

exorbitant de ființe infinamente mici, care
viețuiesc în atmosferă, care intră în căile

nostre respiratorii
ratul

şi cu alimentele

digestiv, căci marea

tor organisme

în apa-

majoritate

a, aces-

microscopice sunt inofensive,

şi dintre cele care sunt capabile a se înmulţi
în corpul nostru şia produce bâle, cea mai
mare parte piere dacă nu găsesce îndată
condițiuni favorabile pentru desvoltarea, lor.

D. Miquel

nu

sa

simpla numărare

mărginit

însă

numai în

a microbilor şi a sporilor

lor, ci D-sa se ocupă astă-di cu cultivarea,
lor; D-sa, face încercare de a-i clasifica, pentru a

ajunge

la, distingerea

celor periculoși

de la, cei nevătămători. De şi aceste studii
mail dat până astă-di alt resultat practic
de cât acela, de a explica alteraţiunea, atmosferei oraşelor în comparaţiune cu cea
după câmp, ele aii o importanţă însemnată,
metodele

întrebuințate

de

D.

Miquel

vor

aduce probabil mai multă lumină în acea
parte cam întunecâsă a sciinței medicale,
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care

trateză

despre

transmisiunea

bâlelor

parasitare (contagi6se). Sperăm că peste puțin

timp vom fi în stare a constata în atmosfera, închisă din jurul bolnavilor atectaţi de
scarlatină, de vărsat, de tuse convulsivă,
(tuse măgărâscă), de pneumonie contagiosă,
germele acestor bâle. Un alt învățat, D. Dr
R. Koch, de la oficiul sanitar central al Imperiului

german,

a

contribuit

asemenea

la

cunoscința microbilor suspendaţi în atmosferă, D-sa a perfecţionat metodele pentru
constatarea lor, înlocuind licuidele nutritive,
în care D. Pasteur şi alții ai crescut microorganismele, prin gelatină compusă din

cleiii, sare de bucate şi pepton.

Intrebuinţarea, mai frecuentă a luminei electrice a provocat din noi mai multe cercetări asupra alteraţiunei aerului prin materiile
luminătâre. Gazul, petroleul, oleiul, stearina,.
câra, seul, de care ne servim pentru iluminare,
dai ca ultim product al arderii lor perfecte
acid

carbonic

şi vapori

de apă,

la

arderea

liberă corpurile luminătâre produc şi oxid de
carbon, gaz forte otrăvitor în cantitate mai
mare. Dacă nu regulăm bine arderea, dacă
facem flama lampei prea mare sai prea, mică,

se naşte asemenea oxid de carbon (protooxid
de carbon) şi gaz carbo-idric (idrogen de car-
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bon).

Lumina

carbonic,

nică

electrică

oxid

nu

de

produce

nici acid

carbon şi este prin

urmare cea mai inofensivă în cât

menţinerea purităţi aerului. Lumina

priveşte
electri-

că mai are avantagiul că ea nu ridică temperatura aerului într'un mod
simţibil ca

cele-l-alte corpuri luminatorii, într'o privință,
însă ea. este încă inferidră celor-l-alte moduri
de iluminare : lumina electrică, resultatul
curenților electrică intrerupţi, nu este egală
ci intreruptă, aparatele moderne fac însă
întreruperea acâsta, atât de puţin simţitore,
în cât ne putem deja, astădi servi de lumina
electrică, şi pentu iluminarea, interiorului
caselor.
Asupra alteraţiunei aerului atmosferic prin
fum

voii

avea

on6re

a vorbi la

Igiena

in-

dustrială.
Studiul microbilor, care dă, astădi medicinei şi igienei o direcţiune nouă, a produs
deja câte-va resultate practice relative la igiena, apei care o bem ori pe care o întrebuință mn
Dentru alte scopuri. Astădi preţuim valdrea;
acelei ape nu numai după indicațiunea, ana
lisei chimice, ci şi după acela, a analise! biologice, astădi cerem e la apa de care ne servim alte calităță de cât acum 3 ani, cerem

ca. să, fie liberă de materii infecţiose şi toxi-
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ce,

de microbi,

nu

ne pronunţăm

asupra ca-

lităţii ei de cât după ce am cercetat'o cu
microscopul, după ce am constatat prin experimentul bacteriscopic dacă conţine 6recare organisme capabile a produce bsle ori
nu.

Ce este acel examen bacteriologic?

cole-

" gul mei D. profesor Vitzu v'a arătat acesta
mai pe larg, permiteţi-mi a vă expune în
trecăt că d'acel examen constă în cultivarea
artificială a microbilor. Dacă bănuim că apa
coprinde microbi, aducem cu 6re-care precau-

țiune câte-va picături din acea apă pe gelatină ori întrun alt mediu nutzitiv, care
îl întreţinem la o temperatură constantă,
favorabilă desvoltării acelor microbi, pentru
ca ei să se înmulțescă şi să se pâtă, vedea,
mai lesne. Astădi ştim că apa este un medeii pentru transmiterea bolelelor infecţi6se.
Dr.

1884

R.

Koch

din Berlin,

a strudiat

cholerei

în

Egipt

care

în anii

1883 şi.

originea şi transmisiunea,
şi în

India,

a

constatat

presenţa microbului cholerei în unele ape
de băut amestecate cu escremente omenesti;
Letzerich, Wasserfuhr, Marchand, G. de Mussy şi alţii ai constatat în anul 1883 transmisiunea febrebrei tifoidă asemenea prin
intermediarul apei de b&ut, infectată prin
dejecţiunile bolnavilor. De mai mult timp

LD
e
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Guşa şi Cretinismul endemice sunt considerate ca, bole, care se nasc prin nişte ape de
băut

învestite

cu

calități

specifice, asupra

acestor calități sai inventat ipotesele cele
mai stranii, în cel din urmă ana fost
acusat un organism forte mic, Navicula,
a fi causa guşei.
O descoperire impor-

tantă s'a făcut de curând în acestă, privinţă
în Elveţia,

la Geneva

şi la Berna,

fisiologul

Schiff şi chirurgii Zesas, Kocher şi Reverdin
ai demonstrat causele raportului între guşa.
endemică şi între cretinismul. Guşa pâte
exista

fără

turburarea

facultăţilor

intelec-

tuale, cretinismul endemic apare însă numai

alături cu guşa

endemică.

Guşa

constă în

mărirea şi în desorganisarea, glandulei tirioide, care acopere laringele şi care la, 6menii
sănătoşi este atât de mică, în cât unii chirurgi

au credut

rioidee

bolnave

că depărtarea

este

glandulei

inofensivă.

te-

Perturba-

ţiunile grave apărute după acestă operaţiune,

ai demonstrat rolul insemnat al glandulei
tireoidee, ea este un regulatorii al circulațiunei sângelui în creeri, un mic deposit de
reservă

care în cas de nevoie apără cerebrul

în contra lipsei de sânge; este dar probabil
că, slăbirea inteligenței şi desvoltarea cretinismului la pers6ne afectate de guşa ende-
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mică,

este o consecinţă a funcţiune slăbită a,

glandulei tireoidee. Acum ne putem şi esplica

zădărnicia incercărilor întreprinse în EI veţia, în
Stiria, la Salzburg şi in Austria superidră, care
ai avut de scop a desvolta inteligenţa cretinilor priatr”o ed ucaţiunespecială. Pe câtă vreme
nu putem înlătura anemia, creerilor cretinilor,

causatăprin guşa, nu putem iniătura imbecili
tatea, lor.
D. Chamberlan, asistentul. D-lui Pasteur,
a reuşit a purifica apaşi alte licuide de microbi,
filtrându-le prin cilindri mică de porcelan poros

ne-smălțuit, ai căror pereţi aii grosimea de 3 milimetri. Industria a început autilisa acestă des.-

coperire şi un diar farmaceutic care aparela Genevă. (Der Fortschritt) publică deja în primul
săi număr

din anul 1885,că un D. Ioly în unire

cu D. prefesor Monnier fabrică apă de băut pură,
liberă, de microbi, cu 8 centime litru. De sigur se vor găsi la, Geneva persâne înzestrate
cu cunoştinţe necesarii, care vor controla
puritatea acestei ape filirate, nu ne putem insă

încrede într'un mod

absolut

în filtrul

D-lui

Chamberlan, căci însuși D-sa a constatat că por-

ţelanul poros n'are tot-d'a-una densitatea, suficientă pentru a opri trecerea prin ela
tutulor microbilor şi că dintro sută cilindri
7 nau reţinut microbiă aflaţi în apă. In cas
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de epidemii vom prefera dar ca să fierbem
apa de băut bănuită, căci prin fierbere distrugem microbii întrun mod sigur.
Igiena alimentaţiunei a, făcut. de curând
câte-va progrese însemnate. Alimentele de
căpetenie,

de val6rea

cea mai

mare

pentru

trebuințele corpului nostru, sunt materiile
albuminoide, care le găsim în cantitate mai

mare în carne, în ouă, în lapte, apoi în cereale, în mazăre, linte şi fasole, în cantitate
forte mică în cele-l-alte alimente vegetale ;

plantele se deosibesc de animale prin facultatea de a'şi produce singure materiile al-

buminoide

ce le sunt necesarii,

din substan-

ţele anorganice care le suge din pământ şi
din aer, de vreme ce animalul, lipsit de
acestă facultete, se nutresce cu alimente vegetale şi animale în care găsesce materiile
albuminoide gata. Liebig stabilise impărţirea alimentelor în alimente de forță (materiile albuminoide)

şi în alimente

calorifice

(grăsimile, zaharul, dextrina, amidonul, celulosa). Acâstă impărţire numai are rațiune
a exista, căci astădi scim, că pe de o parte
şi albumina produce căldura, şi pe de alta
că corpurile grase şi cele-l-alte carboidrate,
adăogate

corpului

[20,388]

alimentelor

o economie

albuminoide,

celor din urmă

permite

Şi în-

17
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lesnesc formarea unui deposit de
de albumină în interiorul corpului,

reservă
cu alte

cuvinte dacă adăogăm cărnii, ouelor, laptelui
alimente vegetale, putem face economie cu
carne, ne putem nutii cu o cantitate de

carne, de ouă, de lapte mai mică de cât în
casul

când

le

mâncăm

fără

legume,

fâră

grăsime şi fără păine. Apoi sa constatat
de către Pettenkofer, Voit şi Forster, că
omul care muncesce consumă mai multă
grăsime de cât cel inactiv. Capacitatea omului

pentru muncă

este în general

propor-

ționată cu cantitatea, alimentelor albuminoide:
consumate,

acâstă

cantitate

variază

însă

forte mult după obiceiu. 'Păranul nostru spre
exemplu

muncesce

mult

în proporţiune

cu

mica cantitate de alimente ingerate, de vreme
ce muncitorul engles, deprins

a mânca, carne

în cantitate considerabilă, produce în raport
cu acea

cantitate

mai

puţină,

forță, de cât

țăranul nostru. Cu tote acestea cantitatea
alimentelor albuminoide ingerate nu pâte fi
scădută fără limită, şi decă o pers6nă o
micşorză prea mult, ea devine incapabilă
pentru munca prelungită. Consecințele alimentaţiunei insuficientă nu sunt imediate,

şi o persână

deprinsă

cu munca, -mai lu-

creză un timp Gre-care

chiar dscă este lip-
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sită

nu

de

hrana

substanţială,

este obicinuit

va deveni

capabil

cu munca
a lucra

iar omul

care

corporală,

chiar

dâcă

nu

7] nu-

trim cu cantităţi excesive de albumină. O
trupă care în timpul de pace nu s'a deprins
cu exerciţii corporale ostenitâre, nu va fi
capabilă a suporta strapațele resbelului ori

cât de bine

o vom nutri,

iar țăranul

nostru

fiind şi în timpul

de dulce forte sobru,

pierde

pentru

capacitatea

tul postului,
insuficiente
ales atunci

muncă

nu

lu începu-

ci consecințeie alimentaţiunei
se manifestă mai târdiu, mai
când lipsa materiilor albumi-

noide produce şi lipsa, sait composiţia, anormală a zemurilor stomacului şi ale intestinelor, care coprinde nisce fermente indispensabile

Igieniştii

pentru

digestiunea

şi fisiologii

corectă,

sunt de mai

mult

timp ocupați cu stabilirea cantităţii alimentelor absolut necesarii pentru pers6ne aflate
în diferite condițiuni. Aceste studii ai un
Scop practic pentru aşedămintele publice,
mai ales pentru armată, internate, închisori,
unde administraţia este interesată a înlătura luxul, a satisface însă întrun mod per-

fect trebuinţele

organismului.

Aceste

studii

au primit în anul trecut o complectare, prin
m&suiarea cantităţii alimentelor ce consumă,
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Japonesii,

popor

muncitor

şi

fârte

sobru.

Dr. Scheube a constatat că un .Japones,
mănâncă pe di 74 până la 110 grame
albuminoide,

6 până

şi 334 până

la 479 grame

har, amidon,

dextrina),

albumină

la

18

materii

grame

grăsime

carboidrate (sa-

acestă cantitate

de

şi de grăsime este mai. mică de

cât cea pe care sciința, o stabilise ca normă
pentru Europei, şi care sste pentru un a-

dult
grame

pentru

o di de

materii

la

116

albuminoide

până

la

(pe care

137
le gă-

sim în 1200 grame pâine ori malai, sei
în 600 grame carne), 72 până la 173 grame
grăsime şi 352 grame carboidrate. D. Scheube

explică acestă
mică

a corpului

diferință prin greutatea
Japonesilor,

ei

mai

'mi permit

a complecta explicaţiunea D-lui Scheuhe
prin adăogirea unui alt factor, a deprinderii
Japonesilor cu puţine alimente.
In cât privesce beuturile

alcoolice,

ai

con.

statat cercetările celor in urmă ani că ele
nu merită a fi clasificate între alimente,
căci ele nu se prefac în sânge şi în carne,
ele nu preduc căldură şi putere, ci singura,
lor acţiune este stimularea -momentană a
sistemului nervos, otrăvirea mai mult sait
mai puţin trecătâre a creerilor. Departe de
a cere înlăturarea acestor

băuturi,

care con-
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tribue Ja multiplicarea, plăcerilor mesei, trebue să combat abusul care se face cu vinul
într'o etate în care întrebuinţarea lui este
mai mult vătemătâre de cât utilă; este ero-

nată opiniunea, că copii lipsiţă de sânge trebue să bea vin, că vinul face

sânge;

laptele

face sânge ci nu vinul, nu facem bine dacă
deprindem copii de ori-ce etate cu luxul
băuturilor alcoolice, în cât aceste băuturi
devin o trebuință neapărată, care este satisfăcută, cu ori-ce preţ în tote condiţiunile
vieţei. Nu vă voii vorbi despre tâte consecințele beţiei, dintre care ocupă primul loc
alienaţia mintală (statistica făcută în diferite țeri constată că numărul b6lelor min-

tale provenite din abusul băuturilor alcoolice
variază

25 până

între

la 82

la 100

din nu-

mărul total al glienaţilor, iar bâlele mortale
ale copiilor isvorite din beţia, părinţilor nu
sai numărat până astădi întrun mod precis), nică nu voii enumera tâte măsurile

luate

în ultimul

alcoolului, dintre

în

timp

care merită

ționate, cea întrebuințată,

ale Suediei

şi

care

contra

abusului

două

a fi men-

în unele ținuturi

constă

în

monopolul

cărciumilor dat; Primăriilor şi transformarea,
cărciumarilor întrun fel de funcţionari co-

munali, şi cea luată în Olanda şi în Galiţia,
17
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(Austria) printi”o lege specială care pedep.
sesce beţia prin amende, închisori şi pierderea drepturilor civile şi politice. Faptul
cel mai important este acela, că acţiunea
vătămătbre a alcoolului etilic cresce cu cântitatea alcoolului amilic ce el conţine, adică
că alcoolul brut, nerafinat, este cu mult mai
otrăvitor de cât cel purificat; sai rafinat.
Acest fapt a fost recunoscut la noi şi gu-

vernul studiază în momentul de faţă mijlcele pentru eliminarea din comerţul în
detalii a alcoolului nerafinat.
Fabricarea artificială a vinurilor ia din
an în an o întindere mai mare, în urma devastaţiunei viilor din tote ţările Buropei Nu

ştim acă. acestă, industrie
rată ca un
bilesc însă

trebue

conside-

progres al ştiinţei, trebue să stafaptul, că pe câtă vreme vinul

artificial conţine tâte constituantele vinului
natural 'într'o proporţiune corectă, m'avem

nici un motiv ca să oprim vândarea şi con-

sumarea lui şi că ar fi o ereziă economică
ca să oprim la noi în ţară fabricarea, vinu:
rilor artificiale, să permitem însă importul
vinurilor streine de origină forte dubiosă. In
cei din urmă ani colorarea vinului cu colori

de anilină a devenit mai frecuentă şi poliţia
sanitară

are

datoria să

oprâscă

asemenea
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procedeuri ; deşi ştim că cantitatea minimală
de săruri

de anilină, care le inger6ză

sonă o singură dată cu vinul
tăma.

nu

o per-

pâte

vă-

sănătatea, întrun mod simţitor, trebue

să ne temem

că întrebuinţarea, “repetată şi

prelungită

vinurilor

a

ast-fel

colorate

nu

este indiferență pentru organism.
Val6rea

nutritivă a alimentelor nu depinde

numai de cantitatea, de composiţia lor, ci
şi de modul preparaţiunei. Nu tote bucatele
au la gătirea lor trebuinţă de aceiaşi temperatură,

carnea

o temperatură

devine

gustâsă

şi mdle

mai mică de cât lintea,

la

fa-

solea, mazărea, fierberea, prelungită a cărnii
“i ia gustul plăcut. Un german, D. Becker,
a inventat o mașină nouă pentru gătit bucate

care a, figurat, pentru

prima

6ră la exposi-

țiunea, de igienă din Berlin în anul 1883 şi
care
nată

atunci în câce a mai fost perfecţiode către inginerul Henneberg şi insta,

lată în maă multe casarme ale armatei germane. Cazanele şi 6lele pentru gătirea bucatelor sunt închise ermesiceşte şi inconjurate de apă care se încălzesce prin vapori, un
aparat simplu permite regularea temperaturei pentru fie-care cazan în parte, carnea Şi

legumele se gătesc osebit şi nu se amestecă
de cât după

fierberea

lor perfectă, carnea, se
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încălzeşte numai până la temperatura de
700, legumele până la 1000. Maşina de gătit
bucate a D-lui Becker nu permite numai o
economie

mare de conbustibile,

ci ea are

şi

avantagiul că mâncările preparate în acest
mod sunt mai gustâse şi mai lesne de digerat, căcă încăldirea lor lentă permite muia
rea lor mai perfectă. In Germania multe
stabilimente mari ca spitale, casarme, internate, penitenciare, oteluri, introduc succesiv
aceste

aparate.

Mai importante pentru igiena militară de .
cât, maşina lui Becker sunţ proeresele rea.
lisate în fabricațiunea, conserselor alimentare.
In timpul de resbel este necesarii, ca la.
marşurile

forțate

şi în alte împrejurări

fie-

care soldatsă pâtă purta cu sine în raniţă
mâncare pentru mai multe dile într'o formă
condensată, ocupând un volum cât de mic, ca,

fortereţele şi corpurile espuse a fi împresurate să fie aprovisionate cu alimente care se
pot lesne transporta fără. a fi expuse la stricăciune;

conservele

alimentare

ai asemenea

o utilitate incontestabilă pentru aprovisionarea bastimentelor care fac călătorii mari.

O companie

de acţionari numită

compania,

„Carne pură“ a instalat de curând fabrică de
conserve de carne în America meridionale
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şi în Germania, şi a resolvat un problem care

provocase multe încercări zadarnice, acela de
a produce

o pulvere

de carne

uscată, puţin

igroscopică, care să se pâte lesne conserva
şi care să potă fi mâncată fără gătire ulteri6ră.

Directorele

sciințific

al

companiei

„Carne pură“ D. Meinert-Bunau este în momentul de faţă ocupat cu găsirea capitalurilor pentru ca să pâtă înfiinţa la noi în
țară o fabrică de conserve de carne. Creațiunea a mai multor asemenea fabrică în
Europa va presenta două avantage mari,
cel d'ântâiu acela, că în ceasul unui resboiiă
îu Europa, aprovisionarea, armatelor nu va
putea fi compromisă prin captarea navelor

care aduc din America

conserve de carne şi

cel d'al doilea, ca conservele fabricate în ori
ce parte a Europei, vor oferi garanţii pentru
întrebuințarea vitelor sănătâse, care garanţii

nu există
imense

ale

pentru cărnurile
Americei

din

meridionale,

baraganele
unde

o

inspecțiune veterinară, corectă a animalelor
nu este posibilă, pe câtă vreme proprietarii
lor nu renunţă la modul barbar de a le omori
prin aruncarea de pairâne de dinamită în
cârdurile de vite.
Carnea eftină amricană este adusă, în Europa în formă de conserve, de carne pr6s-

LI
Ş
S&

pătă

conservată

prin

ghiaţă

în

bastimente

construite special pentru acesta şi de un an
în câce în formă de peptâne, adică în
carne Qigerată artificial şi destinată pentru
acei bolnavi ai căror stomacu nu este în
stare a digera singur alimentele albuminoide.
Peptânele americane sunt licuide de consistenţa, unui sirop, de
conţin carne solută,

un gust plăcut, care
aceste preparate trec

prin stomac direct în intestime şi sunt acolo resorbite.
La conservarea alimentelor în stare prâs- .
pătă acidul salycilic j6că, şi astăzi un rol
însemnat,

acest acid

opreşte

stricarea

tutu-

lor alimentelor şi băuturilor cărora se adaugă în cantitate minimă

şi din acestă causă

se întrebuinţeză

a opri descompune-

pentru

rea, fermentarea, acrirea a berei, a vinului,
a laptelui, a cărnii şi a altor substanţe alimentare. Bărbaţii cei mai autorisaţi s'ait
pronunțat în contra, acestui mod de conservare, şi un învăţat forte competinte, D. profesor Brouardel din Paris, a constatat de
curând că şi dose mici de acid salyailic, ingerate mai mult timp, pot deveneni vătămătâre pentru Gmenii sănătoşi, că ele sunt
pericul6se pentru 6menii afectaţi de bâle ale
rinichilor ori ale ficatului.
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Constatarea identităţii Tuberculosei anima.
lelor domestice cu aceea a omului, trage după
sine

Gre-care precauțiuni in contra infecţiunei

prin alimentele de origină animală. Marea ma-

ioritate a veterinarilor şi igieniştilor sa pronunţat pentru

admiterea

la, consumaţiune

a

cărnii de la animale cu tuberculosa localisată,
şi escluderea numai acelora, cu tuberculosa ge-

neralisată. Chiar cărnurile infiltrate de tubercule pierd prin fierbere virulenţa, lor, asemenea, laptele vacilor tuberculose se pote
bea, fără, pericol dacă a fost fiert, şi facem

bine

dacă

renunțăm

la

mâncarea

laptelui

“crud.

Fabricarea untului de vacă, artificial sai
mai bine dis a imitaţiunilor untului de vacă,
puse în comerţ în Franţa, sub denumirea, de
margarina, în Germania, Austro-Ungaria şi
Elveţia sub numele de Kunstbutter, nu presintă un adevărat progres al igienei, acest
product este o amestecătură intimă de untură de vacă, de rămător şi de lapte. Reacțiunea în contra acestui fabricat a început

deja, în Bucureşti ei este după putinţă exclus din comerţ, în Franţa, şi în Germania,
poliţia sanitară impune vândătorului ca să
însemneze untul artificial cu o etichetă care
denunţă adevărata lui origină.
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Mortalitatea

mare

a copiilor nici este cau-

sată mai ales prin alimentarea lor incorectă.
In Bucuresci mor pe an 45 din câte 100
copii înainte de a împlini anu al 5-lea al

vieţii şi anume :
15.
4.
8.
16.
există
litatea

5% în etate până la 3 luni,
7/9
„
dela 3 până la 6 luni,
3%
»
„
6luni
„ lan,
5%
»
„
lanpânăla5ani,
însă, oraşe forte populate, unde mortacopiilor de ţiţă şi a copiilor de cu-

rând înţărcaţi este şi mai mare
noi.

Avem

la dacă

între ele

e cât la

diferite miji6ce pentru a contro-

un copil este bine nutrit, primul loc

ocupă

însă;

resultatul

cântărirei,

balanţa ne arată creşterea greutăţii copilului, care este proporţionată nu numai cu

etatea, ci şi cu calitatea alimentelor. In cas.
de insuficienţă sai de lipsă â laptelui matern

1 suplinim prin laptele animalelor domestice,
care în composiţiunea lui diferă de laptele
femei; cel din urmă este mai subţire, mai
sărac în materii albuminoide şi grase, mai
avut în zahăr de cât cel de vacă, de bivoliţă, de capră. Dacă putem recurgem dar la
laptele unui animal care are asemănare mai
mult cu laptele femei, la laptele de măgăriţă, în lipsa lui preparăm laptele de vacă
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ori de bivoliţă, înti”un- mod, care “i dă calităţi aprope egale cu acelea ale laptelui femeesc. Ac6stă preparaţiune constă în adăogirea unei cantităţi de apă, de bicarbonat
de sodă şi de zahăr de lapte la laptele de
vacă ori de bivoliță şi încăldiree lui până la,

60 C. Laptele de măgăriţăa fost în cei din
urmă 2 ani întrebuințat în cantitate maj
mare,

ma

în spitalele

nereuşitei

de copii din Paris,

a alimentarii

în ur-

a copiilor de

„țiță cu lapte de capră. La Amsterdam

sai

inființat de curând 4 aşezăminte, care vînd
laptele de măgăriţă, unul din aceste aşezăminte, care lam vădut în luna lui August
1884, dispune de 80 măgărițe. Sunt sigur
că resultatele acestei inovaţiuni vor fi satisfăcătore, că mortalitatea, copiilor mici va
scade la, Amsterdăm într'o proporţiune repede.

Solul jâcă un rol însemnat în producerea
b6lelor. Sănătatea omului depinde de puritatea, de uscăciunea ori umeqâla, solului asupra cărui

locuesce.

Diferitele

materii

orga-

nice infiltrate în sol în cantitate moderată
se descompun, graţiă activităţii microbilor
care populeză stratele superidre ale solului.
Cei mai mulţi din acești microbi ai o misiune salutariă, ei înlesnesc prefacerea sub-
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stanţelor organice în compuşi simpli nevătămători, în acid carbonic, acid nitric, amoniac, apă, şi numai o prea mică putea
acestor microorganisme pâte produce bâle.
Cunsceţă toţi acţiunea solului umed, care
înlesnesce descompunerea materiilor vegetale

şi care

dă nascere Paludismului,

bâlă care se manifestă nu numai

intermitente

ori remitente,

Malaviei,
prin febre

ci şi prin alte

forme forte variate şi forte periculose. Ea
este datorită unui mierob aerobic, care se
suie în atmosferă şi care este importat în
corpul

nostru

probabil

cu

aerul

inspirat.

Oprim. înmulţirea atestui microb dacă înlesnim scurgerea apelor stătătâre. Sala Ateneului se află în vecinătatea imediată unui
focar al paludismului, care va fi în curând
înlăturat, căci asanarea Cismegiului prin oprirea stagnaţiunei apei va fi terminată în
primă-vera anului curent. Italianii ai cheltuit sume imense pentru a combate malaria
prin plantaţiuni de Eucalypt, ei ai înfiinţat
pepiniere cu păduri întregi de diferite specii
de Eucalypte, cele mai însemnate dintre ele
se află în Italia, superidră în vecinătatea,
Laculul Como. In tot lungul căii ferate care
duce de la Roma la Napoli, vede călătorul
în amendouă laturile plantaţiuni de Eucalypte.
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Şi la noi s'a studiat o-dată, cestiunea, dacă,
mai

ales în Dobrogea,

focarele

paludismului

nu S'ar putea stîrpi prin plantaţiuni de Eucalyptus globulus sau prin alte Eucalypte
mai aromatice. Ne-am oprit atunci înaintea
faptului, că Eucalyptus nu resistă iernet
aspre a climatului nostru, că el trebue să
ierneze la noi în sere, în locale încăldite şi

am făcut bine că n'am cheltuit sume însemnate pentru asemenea plantaţiuni, căci o
publicaţiune italiană, apărută în anul 1884,
ne povăţuesce asupra nereuşitei lucrărilor
de asanare a solului prin plantarea lui cu
Eucalypt. De mai mulți ani sai făcut pe
Agro-Romano, în vecinătatea imediată a Capitalei italiane, plantațiuni vaste de EucaIypt, întreţinute cu spese colosale, Şi cu tote
acestea

Malaria a început

să; secere

din noii

coloniile care sai stabilit pe părţile asanate
ale Agrului. Paludismul nu se extermină,
prin alt mijloc de cât prin oprirea stagnațiunei apei, prin desecarea solului, prin improsp&tarea,

prin premenirea,

apelor

cură care nu le voim deseca.
Igiena scolară preocupă astă-di

din la-

cu drept

cuvent igieniştii şi guvernele. _Exposiţiunile

de igienă din Berlin şi Londra, din anii 1883

;
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pale

din

igiena

scolară,

din

care

cele maj

importante privesc apărarea copiilor în contra muncei intelectuale excesive, nepotrivită,
cu etatea lor, construcţiuneu, raţională a băncilor şi meselor şi luminarea suficientă a
sălilor,

cu

scopul

de a

înlesni

șederea,

co-

rectă a elevilor de a preveni diformaţiunile
scheletu.ui, mai cu osebire ale şirului spinărei şi stricarea ochilor. O comisiune de
52 membri, numită în anul 1882 de către
Ministrul frances al Instrucţiunei publice, a
făcut

propuneri

precise

asupra,

tutulor

ces-

tiunilor de igienă scolară, D. Dr N. Manolescu a publicat în anul 1884 în „Analele
medicale Române“ o prescurtare a acelor
propuneri, dintre care afară de prescripţiunile relative la, întinderea, terenului sclei şi
a sălilor de clasă, cele următâre sunt mai
importante : Nici un copil nu trebue să citescă, să scrie, să desemneze la o distanţă

mai mică de 25 c.m. Intre bancă
nu trebue să

existe nici o distanţă

tală, înălţimea, băncei

trebue

şi masă
orizon-

să fie egală cu

înălţimea genuchilor, înălţimea mesei cu înălțimea cotului. Să se observe regula: scriere
dreptă, pe hârtie drâptă, corpul drept. Elevii
începători vor serie cu creta pe tablă, numai
în

al

doilea

semestru

ei se

pot

servi

de
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craion,

numai

în al

doilea

an

de cernslă.

Pentru începători literile vor avea dimensiunile de cel puţin 1 e.m. pentru literile lungi,

de 31/2 până la 5 m.m. pentru literile scurte.
Elevii care aud răi trebue puşi în primele
bănci. In prima clasă primară nici un exernu va

dura mai

mult

de 1/, oră

publicat

în

Buletinul

instrucţiunei

publice.

Afară de_inovaţiunile propuse de Comisiunea,
scolară firancesă, am recomândat Dlui Mi
nistru unele puncte din regulamentele stolare belgiane şi olandeze şi apoi sistemul
cuierelor şi al ferestrelor al scâlelor olandeze;

nu este permis elevilor a intra în clasă cu
paletâne, mantale, galoşi şi umbrele, ci pe
"corid6re

se

află cuiere

numerotate

cu apa-

rate pentru aşedarea umbrelelor, numărul
fie-cărui cuier corespunde cu numărul locuiui din bancă, al fie-cărui elev. Ferestrele
[20,388]

18

>

ciţiu scolar

cu un repaos de 5 minute. Şederea, elevilor
în clasă va îi întreruptă din oră 'n oră prin
eşire. Recreaţiunile vor avea loc în aer liber.
În anul 1$84 am visitat exposiţiunea de
igienă din Londra, atât acolo precum şi la
trecerea prin Olanda şi Belgia, am făcut,
Gre-cari studii asupra igienei scolare, care
le-am resumat întrun raport adresat D-lui
Ministru Cultelor şi al Instrucţiune, raport
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sunt largi şi ocupă o suprafaţă egală cu o
a treia parte a suprafeţii pardoselei clasei.
Regulamentele scolare germane mai nuoi
limitâză lucrarea copiilor din sedlele primare
şi din clasele inferi6re ale gimnasiilor, prescriind ca ei să petrâcă cel mult 5 ore pe
di în sc6lă, şi că lucrările ce li se Qă pentru

casă să nui ocupe mai mult de cât 2 penă
la 3 ore pe di.
Igiena,

spitalelor

se

conformeză

succesiv

cu descoperirile nuci asupra transmisiunei
bâlelor, care trag după sine o revoluţiune
în sistemul de construcţiune şi în organisaţiunea, interidră a, aşedămintelor pentru cău-

tarea bolnavilor.

Principiul

modern

al des-

centralisațiunei, a isolării bolnavilor afectață
de bâle contagi6se, schimbă cu totul earac-

terul edificiilor spitalicesci şi face ca, să dispară cu încetul clădirile compacte şi mari,
pentru a face loc pavilisnelor mici, separate
unele de altele, aflate d'asupra unui teren

vast. Abundenţa

de aer,

de

lumină şi de

apă sunt condiţiunile indispensabile pentru
menţinerea, curăţeniei întrun spital, pe lingă
ele se dă astă-di tâtă îngrijirea impermeabilităţii pardoselelor, pentru ca să nu abs6rbă materii infecti6se şi apoi disciplinei
personalului de. servicii, impuindu-i-se cură-

L9
“1
Se

țenia îmbrăcămintelor, a mâinilor, a tutulor
obiectelor care vin în contact cu bolnavul
şi depărtarea urgentă din salonele şi camevile bolnavilor a pinzeturilor întrebuințate
şi a tutulor necurățeniilor, întrun mod inofensiv pentru alte persâne, desinfectându-se
chiar în camera, bolnavului în cas de bâlă
contagi6să ; obiectele de pansament întrebuințate se arde; excrementele bolnavilor
afectaţi de bâle contagi6se şi flegmele scâse
din căile lor respiratorii se desinfectă în-

ainte de a se vărsa în latrină.
Dintre progresele mai însemnate ale Igiene
industriale voiă menţiona numai acelea care
ne intereseză, mai d'aprâpe pe noi înşine. In

oraşe nu pote exista industria fără maşine
cu aburi, fumul care se nasce din arderea
cantităților mari de cărbuni fosili (cărbuni
de pământ) este vătămător şi supărător, el
se compune din vapori de apă, pulvere forte
fină, de cărbune ne ars, puţin catran, acid
carbonic şi oxid de carbon, cel din urmă un

gaz forte otrăvitor. Coşurile înalte înlesnesc
câte o-dată depărtarea repede a fumului,
adesea-ori însă el cade jos, intră prin ferestre

în casele vecine, presară cu pulvere nâgră
pînzeturile întinse în curțile vecine cu fabrica, strică vegetaţiunea florilor dintr'o gră-
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dină vecină. Pentru înlăturarea acestor ne- ajunsuri sai inventat aparate fumivore,
aparate

care

înlesnesc

arderea

fumului

(ar-

derea prafului de cărbuni, a catranului şi a
“oxidului

de carbon),

ast-fel că ultimul

pro-

duct al combustiunei care ese prin coş este
acid carbonic şi vapori de apă. Principiul
după care sunt construite aparatele fumivore
este acela, că fumul,în loc să fie scos repede

prin coș, este silit a trece mai ântfii peste
flama care 1 arde. Adminisţiunea, comunală
a Capitalei este în momentul de faţă ocupată cu introducerea aparatelor fumivore în
diferite aşedaminte industriale, ea a învitat
unii industriali ca, până la instalarea aparatelor fumivore, să încăldescă maşinele lor
cu coks în loc de cărbuni fosili, care produc
fum mai gros şi mai abundent de cât coks.
Luczarea florilor artifiiciale a, pierdut mult
din periculositatea ei, prin eliminarea din
acea industrie a materiilor colorante, care

conținend plumb,

arsenic

şi mercurii,

au

provocat otrăviri frecuente a lucrătorilor,
ele sunt astă-di înlocuite prin substanţe colorante inofensive, prin diferite săruri de
anilină. În momentul de față igieniştii sunt
ocupați ca, să mai înlăture întrebuințarea lacurilor (a vernisurilor) vătămătâre care servă
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nu pentru

colorarea florilor, ci pentru a face

mai tare, mai puţin flexibilă pînza din care
se

taie petalele

(foile colorate

ale

florilor),

ast-fel pînza colorată roşu pentru fabricarea
roselor şi a paparânelor, se mui îmbracă cu
un lac cu basa de plumb, care lac se pote
lesne înlocui cu altu cu basa de aluminiă.
În minele de cărbuni se nasc câte o dată

explosiuni teribile, care omâră

lucrători şi

care produc incendii. Pînă de ună-di s'a cre:
dut că causa acestor explosiuni este aprin-.

dexea, unui gaz

inflamabil, care din pămînt

intră în mină; cercetările făcute de curind
constată însă, că, acele explosiuni sunt pIovocate prin aprinderea pulverii fine de căr-

buni, suspendate în atmosferă în cantitate
atit de mare, în cât acestă pulvere acopere
tote

vestmintele,

tot

corpul,

cu

un

strat

negru forte subțire, intră în căile respiratorii şi astupă cele din urmă ramificații ale
lor, formând în alveolele pulmonare nisce
dopuri negre, care produc o bâlă specifică a
lucrătorilor, care bâlă a fost mult timp confundată

cu

oftica. Lâcul

indicat

de igienă în

contra acestor neajunsuri constă în ventilarea, puternică a minelor, în construcția corectă, a felinarelor, în povăţuirea. şi în disciplina, severă a lucrătorilor, căror nu este
18%
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permis a deschide în mină un felinar pentru
a, regula flama ori pentru a/l aprinde.

Mişcarea salutarie din t6tă Europa în contra
întrebuinţări copiilor în industrie s'a propa-

gat şi pînă la noi şi constat cu satisfacţiune
că tipografii din capitală aii fost cei d'ânt6iu, care, recunoscând că corpul fraged al
copilului

sufere

continuă,

sai

ţiune

dacă]

supunem

conformat,

la

muncă

cu acâstă inova-

igienică.

În igiena oraşelor avem să semnalăm multe
progrese, care i6te ai scopul da asigura locuitorilor urbani, aer curat, apă curată, lumină abundentă, de a face să dispară după
putință marea mortalitate a orășenilor în
comparaţiune cu satenii. Administraţiunile
municipale ale oraşelor principale "şi modifică, regulamentele de construcțiune întrun
mod corespunqător cu cerințele igienei şi cu
cât acele regulamente aii tendinţa mai pronunţată a opri clădirea caselor prea inalte
în raport cu mică lărgime a stradelor, a conserva o parte însemnată din teren pentru

curte şi grădină, a asigura tutulor încăperilor lumină şi aer, tutulor apartamentelor latrine

curate,

a înlesni

depărtarea

repede

Şi

inofensivă a, excrementelor şi a lăturilor, a
apăra, zidurile în contra umedelei, cu atât
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ele sunt mai lăudate de către conducătorii
mişcării moderne pentru asanarea oraşelor.

Acesta a fost şi sorta regulamentului pentru
salubritatea construcţiunilor, cu care a fost,
înzestrată capitala nâstră acum trei ani.
Streinii competinţi, care nu sciii şi care nu
trebue

să scie că acel regulament frumos nu

se execută ast-lel precum este scris pe hârtie, 7] numără între prescripţiunile cele mai

corecte

relative la igiena oraşelor şi publi-

caţiunile cele mai

autorisate în acâstă ma-

terie, Analele francese de igienă din anul 1883

şi Analele germane de igienă, din anul 1884
fac Primăriei capitalei nâstre nisce laude,
care ar trebui să o îndemne la aplicarea seri6să a regulamentului pentru salubritatea,
construcţiunilor.
Un alt principiii care în cei din urmă trei
ani a fost pus în practică cu o stăruință, osebită,

este

acela al apărării

apelor

curgi-

tore în contra infecțiunei. Cu cât un rii este
mai mic, cu atât mai lesne se strică apa lui
prin diferite lături, prin ape necurate ale industriilor şi prin alte dejecţiuni, comunele şi.
tuate pe lingă o gârlă în josul unui oraş sufere, dacă, locuitorii oraşului ai vărsat în
gârlă, felurite necurăţenii, apa dintir'o asemenea gârlă nu este bună de băut, nu este aptă
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pentru

diferite întrebuinţări casnice

și strică

atmosfera. prin emanaţiunile ei. Igiena modernă a şi găsit un mod mai nevătămător
pentru

depărtarea

excrementelor

din oraşele mari şi pentru

şi lăturilor

purificarea licui-

delor ale canalelor, acela al irigaţiunei.. Sistemul desființării hasnalelor, a vărsării în canale a excrementelor diluate cu multă apă
şi a altor necurăţenii licuide, sistem admis
astă-di ca cel mai bun de către 6menii de
sciinţă şi de către administraţiunile municipale ale oraşelor principale, este strins legat.
cu sistemul irigaţiunei, care constă în conducerea. canalelor afară de oraş şi versarea
conţinutului lor peste câmpii. Aceste licuide
fertilisâsă solul, 1 face mai roditor, tot de
o dată

huma le desinfectâsă, reţine materiile

solide din licuidul canalelor, nececarii pentru
vegetaţiunea, plantelor, iar la o adâncime de
1 metru se strecâre licuidul ca apa curată
şi limpede, care pote îi culesă în tuburi de

drenagiii şi condusă întrun rîu, fiind cu de-

săverşire purificată. Singura, dificultate care
se opune

realisării corectă a acestui

sistem

constă în împrejurarea, că oraşe colosale ca
Londra şi Paris găsesc anevoe terenuri destul
de vaste pentru ca să utilisese prin irigațiune

tot

conţinutul

canalelor.

Din

acestă
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causă inginerul fiances Dumont
construirea

unui canal, care

a proiectat

să conducă

con-

ținutul canalelor Parisului până la ţărmurile mării, pentru a fertilisa, nisipurile sterpe
forte întinse care acopere câstele ocânului.
Un alt proiect de inginerie igienică, este
acela al d-lui Delore, care propune ventilarea
oraşelor prin nisce canale suterane f6rte largi,
care vor aduce în oraşe, în case, aerul cu-

rat de la ţară, cules într”o pădure ori livede
lipsită de emanaţiuni palustre, aer pus în
mişcare (aspirat) prin ajutorul unei maşine
mari de aburi, acele canale vor avea, gurile
lor în sirade, în casele proprietarilor care se
vor abona, precum se abonâză pentra gaz
luminător şi pentru apă. Aerul adus după

metodul d-lui Delore va fi în timpul verii
mai rece de cât acela din stradă,în timpul
iernii el va avea temperatura puţin mai ridicată de cât; atmosfera liberă,
Arderea cadavrelor omenesci este considerată ca un progres însemnat al igienei, de.
către acei care

exageresă

acțiunea, vătămă-

târe a cimitiriilor. Studiând cestiunea cu
seriositate, ne convingem că influenţa cimitiriilor nu este atât de pericul6să precum
cred acei, care pledâsă pentru distrugerea
cadavrelor prin foc, că se pot instala cimi-
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tirii în condițiuni

fectesă

perfecte,

cu desăverşire

că huma, desin-

corpul

omenesc

ori

animal aflat în descomposiţiune, dacă lăsăm solului timpul suficient pentru absorbirea, productelor descomposiţiunei, dacă nu
deschidem mormintele după un termin scurt,
înainte de a fi cadavrul transformat în ţ&rînă. Administraţiunile oraşelor suprapopulate,

care

nu mai

găsese

în apropiere

tere-

urile necesarii pentru înființarea de cimitire noui, ait început a se gândi la utilisarea căilor ferate, pentru transportul cada-:
vrelor la cimitirii instalate într'o depărtare
mai mare.
Nici o parte a igienei n'a suferit în cei
din urmă ani o prefacere atât de radicală ca
acea care

se ocupă

de preîntîmpinarea

bole-

lor contagidse, de combaterea epidemiilor. Cu.
alte măsuri oprim invasiunea b6lelor exotice,
cu alte lăţirea b6lelor indigene. Dintre bolele
exotice ne interes6să mai ales Pesta orientală (ciuma), Cholera şi Febrea galbenă. Câte
trele trebue

să

se combată,

să se limitese

la isvorul lor, pentru ca să nu se întindă
pînă la noi, căci forte anevoe putem opri
mersul lor după ce ele ai trecut fruntariile
patriei lor şi s'aii apropiat de ţările populate, în care un comerţ viu şi eomunicaţii
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multiple şi repedi înlesnesc lăţirea epidemiilor. Acest principiii a fost cu succes pus în
practică acum 4 ani cu ocasiunea Pestei orientale,

pierea

(pestei

cu bubone), apărută în apro-

oraşului

Astrahan

din

Rusia,

unde

bla a, fost înnăbuşită prin remediul cel mai
violent dar cel mai sigur, prin arderea, caselor în care se arătase ciuma. In contra,
Cholerii nu ne putem apăra prin carantine

pe uscat, carantinele pe mare dau însă 6re
care

garanţii;

bastimentele
Roşie

patria, Cholerii

o aduc în

şi Canalul

este

India

şi

luropa prin Marea

de Suez,

un

sistem

caran-

tinar corect, aplicat cu rigurositate în Marea,
Roşie şi în strimtorea de Suez, va putea apăra Europa în contra invasiunilor ulteridre
ale Choleri, o dată apărută în Europa ea trebue să se combată ca bâlele indigene, în fie
căre cas special, prin isolare şi prin desiufecțiune

severă.

Patria

Febrei

galbene

(vo-

mito nero, vărsarea n6gră) este America cen- .
trală, dacolo ea a fost importată la câstele
occidentale ale Africei şi din aceste două focare ea face

invasiunile

ei în Europa, din an

în an se îmmulţeşce numărul

porturilor eu-

ropene,

cunoscință

care

ai

făcut trista

cu

acestă, bolă pestilenţială şi este de temut ca
cu timpul ea se vaaclimata în tâtă Europa,

04
dacă nu se va înnăbuşi la origina ei. La câstele
Mărei-Negre ea n'a fost încă observată.
Măsura principală în contra, lăţirei bolelor

contagi6se şi infecţi6se, atât; a celor exotice
precum

şi a celor

indigene, în contre

chole-

Tei, tifosului, febrei tifoide, vărsatului, difteritei, scarlatinei, pojarului, tusei convulsive,
febrei puerperale, tuberculosei pulmonare
constă, în isolarea, bolnavilor şi în desinfectarea tutulor materiilor care vin de la bolnav, a tutulor obiectelor de care sa servit
bolnavul. Afară de acâsta, întrebuințăm me.-.
todele desinfectante pentru a apăra ori ce
plagă

(rană)

în contra infecţiunei, căci ori ce

plagă, ori-ce parte a
epiderm ori de epitel
pielei exieridre şi a
prin sgăriere, jupuire,
diferiților microbi din

corpului desbrăcată de
(de partea supremă a
membranelor muc6se)
ardere, rănire, permite
aer a se aşeda pe corp

şi a intra în interiorul lui; inflamaţiunea, TĂ-nilor, formarea de puroiii Şi gangrena răni-

lor sunt causate prin nisce microbi care se
află suspendaţi în aer, care se îmmulţesc pe
suprafața, rănii şi care pot produce mârte
prin intrarea în curentul sângelui Şi în di-

ferite organe interidre. Din acestă causă spă-

lăm şi pansăm (acoperim şi legăm) tote rănile cu substanțe desinfectante, care omâră
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acei

microbi

sai

care

opresc

cel puţin

în-

mulţirea, lor, precum: acid carbolic diluat cu
apă

în proporţiune

de 3 pînă

5 la, 100, pul-

vere de iodoformiii, bichlorur de mercuriii Şi
altele.

Intre substanțele desinfectante cu care _oprim lăţirea bâlelor, aerul şi apa ocupă primul loc, desinfecţiunea, cu substanțe chemice
nu ne dispensâsă de aerarea, periectă şi de

spălarea

localelor şi a, obiectelor infectate.

Ca, un desinfectant puternic recomand săpunui verde (săpunul negru, săpunul de potasă, mâle ca o alifie), disolvat în apă în pro-

porţiune de 1 parte la 665 părți apă (1 gram
şi jumătate într'un litru de apă). Cu acestă,
soluţiune

putem

spăla,

tâte

obiectele

necu-

rate din camera bolnavnlui, pardosâla, şi mobilele, o putem turna în vasele care conţin
excrementele bolnavului, putem muia într'insa pinzeturile lui negre, o putem întrebuinţa pentru spălarea latrinelor suspecte.
Acidul carbolie (fenic) este cu mult mai scump

de

cât săpunul

numai

luţiune

atunci,

verde şi dă resultate bune
când

concentrată

Vestmintele

este întrebuințat

cel

în so-

puţin de 5 la 100.

şi obiectele de ascernut,

mai a-

les saltele de lână şi de per, şi mobilele îmbrăcate, care nu se pot spăla cu săpun mâle
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ori cu apă ferbinte, se desinfectssă prin puci6să ; ele se aşedă. ori se întinde po frânghii

într'o cameră, în care am închis ferestrele
Şi în care am adus câte-va mangale cu cărbuni aprinşi, peste care punem o cantitate
de puci6să. de 3U grame pentri: fie-care metru
cub al spațiului camerii, eşim iute, închidem
uşa, şi o lăsăm închisă cel puţin 6 ore, pentru

ca aburii de puci6să arsă să intre bine în
acele obiecte, apoi deschidem uşa şi ferestrele pentru ca, camera şi obiectele conţinute într'6nsa să se aerâsă bine. La Paris,
Berlin, Londra şi în mai multe alte oraşe
mai există, servicii publice pentru desinfec:
tare cu aparate speciale, nisce camere mici
de fer care se pot închide ermeticesce, în
care se aş6dă obiectele de desinfectat şi apoi se introduc în ele vapori ferbinţi de apă
în timp de 20 minute până la o oră şi jumătase, după terminarea acestei desinfecţiuni
se trece prin camera aparatului în timp de
25 minute un curent de aer cald şi uscat,
pentru ca să usuce obiectele muiate prin aburi. Obiectele de mică val6re şi materiile
care

aii servit pentru

acoperirea

şi legarea

rănilor se desinfectesă prin foc, se arde.
Dintre cele-l-alte desinfectante merită a fi
menţionate

bichlorurul de idrargiru (de mer-
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curiu) 1 parte disolvat în 1000 pănă la 2000
părți apă şi gazul de chlor care se degagâsă
din hipochlordul de calce, pus în vase late
deschise

şi amestecat

din

un acid forte (acid sulfuric,

când

în

când

cu

acid chloridric)

cu condiţiune ca hipochloridul de calce

să, fie

întrebuințat în cantitate mare, pentru a, degagia gazul de clor în abundență, în care
cas însă camera trebue să fie golită de 6meni, căci gazul de clor mai concentrat irită, căile respiratorii. Rog însă bine-voitorii
mei auditori să nu confunde desinfecţiunea,
cu desodoraţiunea, să nu credă că virusul,
că materia infecţi6să, confirmă tot-d'a-una
presenţa ei în atmosferă prin miros urât şi
că am distrus acea materie dacă am îm-

prăşciat în cameră, un licuid aromatic, dacă
am

stropit pardosâla

și mobilele cu puţină

apă de Colonia sai cu o soluţiune diluată,
de acid carbolic (fenic) ; atmosferă suspectă
se desinfectă mai bine prin ventilaţiune, prin

deschiderea largă şi prelungită a, uşilor şi
ferestrelor.
- O inovaţiune mare se află astă-di în studiul biologilor şi igieniştilor, aplicarea, sistemuluă vaccinaţiumei pentru apărarea, în contra,
diferitelor bsle contagi6se. Vaccinaţiunea, se
practică de mult pentru preîntîmpinarea e-
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pidemiilor

de

vărsat.

Nu

inoculăm

virusul

fârte al v&rsatului, ci un virus care a fost,
slăbit prin trecerea prin corpul vitelor bovine,

nu

microbul

produce

câte-va

vărsatului

v&rsatul

pustule

ast-fel

adevărat,

vaccinale,

modificat

ci

numai

dar persâna

vac-

cinată remâne până la un grad 6re-care apărată în contra vărsatului pentru un period
de 7 până la 10 ani. Acest principii a fost
utilisat de marele Louis Pasteur, d-sa a în0o-

culat

cu succes diferitelor

animale virusul

slăbit

al

(al

pustulei

maligne

dalacului)

şi

al turbării, pentru a le face mai puţin priimit6re pentru contagiunea cu virusul forte
al acelor bâle, d-sa a slăbit virusul după na-

tura, bâlei, prin cultivarea lui la diferite temperaturi, în lipsa ori în presenţa oxigenului

atmosferic

şi prin trecerea

prin

virusului

corpul animalelor de specia diferită. Desvoltarea, ulteri6ră a lucrărilor începute de Pasteur promite mult, nu trebue să ne facem
însă

ilusiune

că

ne

vom

apăra

ast-fel

în

contra tuțulor bâlelor parasitare, căci nu
scim până astă-di care va fi raportul Teci-

inoculate unuia şi

proc al diferitelor viruşe
acelui individ. Descoperirea
importanţa

ei mai

ales

lui Pasteur are

pentru

rinară, pentru economia rurală.

igiena

vete-
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Igiena are şi 0-misiune economică de împlinit şi acestă, misiune a ei se accentussă
din an în an mai mult în scrierile moderne
ale unor igienişti de frunte. Tendinţa acesta

cu totul nouă trebue

să ne dea şi nouă o

nouă, direcţiune, trebue să ne îndemne ca,
în lupta economică care se impune ţării
n6stre să iea şi igiena, şi medicina publică

parte activă. Avem mult de lucrat în acestă
privinţă, trebue să dăm între altele o desvoltare mai mare artei farmaceutice, să fabricăm în ţară mulţime de medicamente care
se importă Wafară sub numire de specialităţi farmaceutice

şi pentru care trimitem în

streinătate pe fie-care an 4 mili6ne de lei, trebue să îngrijim de numerâsele isvâre de ape mi-

nerale, pentru ca să găsescă bolnavii în ţară
l6cul pentru care plătim străinătăţii tributul
de decimi

de miline

pe fie-care

an,

trebue

să, procurăm ţării braţele indispensabile, care
sunt primul factor economic, să portăm igiena în comunele rurale, să apărăm copii
t&ranului în contra morţii premature, să/l
povăţuim cum are să-i crescă pentru ca să de-

vie fortă, resistenţă, capabili pentru muncă,
căci ne trebue braţe vigurâse, nu numai pentru apărarea fruntariilor ci şi pentru lupta pacifică care ne aştâptăpe noi şi pe copii nostri.
[22,388]
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