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ATHENEUL ROMAN 

PROGRAMA 

CONFERINȚELOR PUBLICE 

PE ANUL 1884—18838. 

  

Duminică 2 Decembre, 2 ore p. m. — 
D. C. FEsarcu: Discursul de deschidere. - 
D. Ş. P. Fasdeii: Raportul între limba 
şi inteligenţa poporului român. | 

Duminică 9 Decembre, 2 ore p. m.— 
D. PV. A. Urechiă: Cultura română în 
secolul XVII și XVIII. 

Duminică 16 Decembre, 2 ore p. m.— 
D. Gr. Zoczlescu : Dacia sub Romani. 

Joi 20 decembre, 81], ore stra. — D. 
Gr. Ventura : Shakespeare.



Yoi 3 Januarie, 3'f, ore stra. — D. 

W. A. Popovici : Crisa monetară. 

Yoi ro Ianuarie, 8], ore stra. — D. 

Vztzu : Microbii. 

Duminică 13 Jannarte, 2 ore pf. N. — 

D. MWzcolae Jonescu : Inv&ţăminte din Is- 

toria Patriei: Epoca lui Mihaiii-Vitezu. 

oi 77 Ianuarie, 8']|, ore sera. — D. 

B. Stofănescu : Raporturile între agricul- 

tură şi industrie. 

Duminică 20 Januarie, 2 ore pf. m. — 

D. Dr. Felix: Progresele igienei în ul- 

timii ani. | 

Yoi 24 Ianuarie, 8'], ore stra.— D. 

Duiliu Zamfirescu : Scene şi portrete din 

Dobrogea. 

Duminică 27 Januarie, 2 ore p. mM.— 

D. C. C. Arion: Despre prejudiţii. 

oi 37 Ianuarie, 8'], ore stra. — D. 

Dr. Buichiu : Isterie şi ipnotism. 

Duminică 3 Februarie, 2 ore pf. m.— 

D. Gaster: Originele alfabetului şi or- 

tografia română. |



Joi 7 Februarie, 8'], ore stra.— D. 
D. Pudşteanu : Reforma penitenciară. 

Duminică 10 Februarie, 2 ore p. m.— 
D. Stefan Welescu : Arta de a tăcea. 

Joi 14 Februarie, 8'], ore stra. — D. 
C. D. Demetrescu : Progres şi evoluţiune. 

Duminică 17 Februarie, 2 ore p. m. — 
D. Jonescu-Gron : Elementul pitoresc în 
cronicele române. 

Joi 21 Februarie, 81], ore stra. — 
D. G. Marian: Carmen Silva. 

Duminică 24 Februarie, 2 ore p. m.— 
D. Jonescu Tache: Doctrina lui Auguste 
Comte în Englitera. 

Joi 28 Februarie, 81], ore stra. — 
D. D. C. Olănescu : Moravurile orien- 
tale şi influenţa lor asupra moravurilor 
române. 

Duminică 3 Martie, 2 ore p. m, 
D. Desescu : Opiniunea Publică. 

Joi 7 Martie, 8'], ore stra! — D. 
Angel Dumitrescu : Barbu Catargiu. - 

Duminică 10 Martie, 2 ore p. m.— 
D. G. Pa//aae: Pericole Naţionale. 

 



oi r4 Martie, 8'], ore stra. — D. 

Xenopol : Regele Hatâr. 

Duminică 17 Martie, 2 ore p. m.— 

D. G. D. Teodorescu: Pricolici şi Ver- 

colaci. 

oi 21 Martie, 8], ore stra. — D. 

Mihăescu Porumbaru : Noile teorii po- 

litice. Ii 
oi 28 Martie, 3!], ore stra. — D. 

Mikhail Șutzu : Originele monetare. 

Duminică 31 Marte, 2 ore p. m— 

D. S£. Mihăilescu : Energia în lumea 

fisică şi morală. ! 

Yi 4 Aprihe, 81], ore stra. — D. 

Dr... Petrini-Galata : Durerea fisică. şi 

morală. 

Duminică 7 Apritte, 2 ore pp. m. — 

D. A. Eustațiu : Dunărea subt puntul 

de vedere etnografic, comercial şi inter- 

naţional. 

Yoi 11 Aprilie, 8'], ore stra. — D. 

Mincu : Starea artelor în raport cu sta- 

rea ţărei nâstre. | 
Dumânică 14 Aprihe, 2 ore p. m.—



D. 2. 7. Cernătescu : Istoria democra- 

ţiei în Europa. 

Foi 18 Aprihe, 8'], ore stra. — D. 

Gr. Vuiturescu : Mania da imita. 

Dumirică 21 Aprihe, 2 ore p. m.— 

D. C. Szâncescu : Figura umană în ar- 

tele plastice. 

Joi 23 Aprihe, 8'], ore stra. — D. 

C. C. Dobrescu : o pagină din istoria 

Olteniei. 
Duminică 22 Aprihe, 2 ore pf. Mi.— 

D. 7. George Diuvara : Superstiţii po- 
pulare la Români şi la diferite popsre. 

Joi 26 Aprihe, 8'], ore stra. — D. 

Dr. Clement : Medicina în educaţiune. 
Duminică 29 Aprilie, 2 ore f. m.— 

D. Sef. SI. Sehlânu : Despre. lusii. 
Joi 3 Mai, 81], ore stra. — D. A. 

Lupu Antonescu : Despre mişcarea lite- 
rară în România în acesti din urmă 

dece ani. 

Preşedinte: C. ESARCU. 

Secretar: Gr. N. Mano.



ATHENEUL ROMAN 

DISCURSUL DE DESCHIDERE 

A 

CONFERINȚELOR PUBLICE 

PE ANUL 1884-1885 

de 

C. ESARCU 

Atheneul. Societăţile de cultură isvorite din iniția 

tiva privată, Edificiul Atheneului. 

(2 Decembre 1884.)



Domnilor, 

In s6ra de 28 lanuariii 1865, acela 

care are ondre a se afla astă-di inain- 
tea D-vostre, inaugura; conferințele pu- 

blice din care a eşit Atheneul român. 
Eram atunci puţini la număr. 
Dar avem ardrea juvenilă; avâm cre- 

dinţa înaintea căria nu este obstacol; 
avem convingerea că represintăm un 

mare interes, că suntem interpreţii unei 

mari trebuinţe a societăţii şi Statului 
român. 

Şi iată, Domnilor, cum ne exprimam
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în privinţa instituţiunii nostre în acea 
epocă, pe care o voiii numi eroică, a 

vieţei nostre atheniane : 
„Sunt momente, dicâm atunci, când 

„idei vagl plutesc pe d'asupra societă- 

„ţilor, precum câţa pe suprafaţa pă- 

„mântului. Pe cât timp ventul împinge 

„acâstă câţă pe luciul apelor sai pe 

„şesul câmpiilor, ea nu este de câtun 

„abur fără formă, fără consistenţă, fără 

„culbre. Să întâlnâscă insă atunci o co- 
„lină sai un munte. Colina atrage îm- 

„prejurul săi câţa, aburul se condensă 

„Şi devine nor, şi pe când vârful mun- 
ptelui., este expus la tempeste sai la 

„isbirile fulgerului apa, care filtr6ză mi- 

„sterios,. se grămădesce în cavitățile 

„sale profunde şi ese la polele lui ca 

„Să. devie un piriu,. ce devine la rendul 

„S8u. sorgintea vre unui fluvii imens 

„care. străbate, mărinduse neincetat, 

„câmpia sau societatea şi care se nu- 

„mesce Nilul saii Danubiul sai o mare 

„instituţiune. “
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Daca Atheneul n'a devenit âncă uă 
mare instituţiune, comparabilă cu Nilul 
şi cu Danubiul, el a condensat însă cu 
încetul imprejurul s&i multe din ele- 
mentele ce plutâi fără, consistenţă în 
societatea română şi apa, care a filtrat 
misterios în cavitățile colinei, se r&s- 
pândesce bine-făcătore pe câmpia na- 
ţională,. 

Şi maj ântâii, Domnilor, cine nu re- 
cundsce serviciile ce Atheneul a adus 
şi va aduce şi mai mult în viitor tine- 
rimei române? 

El a atras şi continuă a atrage în 
senul şi sfera, activităţii sale pe toţă ti- 
nerii de talent şi de sciință, îi indâmnă 
la muncă; şi le procură ocasiunea de a 
se manifesta în public după uă nobilă 
tribună, 

Atheneul a atras âncă altă dată în 
sfera lucrărilor sale pe mai mulţi din 
veteranii şi Gmenii nostri politici cei 
mai marcanţi. Ion Ghika, Ion Brătianu, 
V. Boerescu, D. Sturza şi alţi s'aii asociat,
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în diverse renduricu ideea Atheneului şi 
ail dat. acestei. tribuni prestigiul nume- 

lui şi autoritatea talentului lor. 
Să esprimăm speranţa, că, asemenea 

esemple “se vor repeta şi că 6menii 

nostri polltici vor veni mai des în tem- 

plele senine ale sciinţei şi ale artei, 
unde inteligința şi inima, în presenţa 
adevărului şi frumosului, etern, doben- 

desc acele obicinuinţe de elevaţiune 
şi de demnitate pe care le transportă 

în urmă în actele vieţei practice. 

Domnilor 

Lucrările prin care Atheneul s'a ma- 

nifestat până acum în publice sunt : 

Revista sa, mensuală şi conferințele sale 
publice. Revista — din care am aci pri- 

mul volum — n'a avut din nenorocire 

de cât o scurtă durată, ca t6te publi- 

caţiunile de asemenea natură la noi în 

țară. ... ME înşel, Domnilor, există o 
revistă, literară care dur6ză şi prosperă
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de. 'opt-spre-dece - ani, daca nu mă 

înşel, şi ne facem aci o plăcută dato- 
rie de a aduce un sincer .şi amical o- 
magii perseverenței redactorilor 'săi. 

Toţi aţi înţeles, Domnilor, că voesc a 
vorbi despre Convorbirile _literarii din 
laşi. — Revista Atheneului va reîncepe, 
sperăm, peste curând, graţie: mai cu 
semă noei pleiade de tineri eminenţi 

şi de talent, ce sai grupat; împrejurul 

Atheneului. pa 

“Conferințele publice sai urmat ani 
indelungaţi de la crearea Atheneului şi 
până acum. Multe. dintr'ânsele ai fost 
publicate, augmentând ast-fel micul nos- 
tru patrimoniu literar şi sciinţific. Anul 
precedent, graţie unui editor inteligent, 
D. Socec, sa publicat două volume 
din conferințele făcute după acestă tri- 
bună şi — progres însemnat la noi în 

> țară — editorul a isbutit să'şi sc6ţă 
cheltuelile. Aceste. conferințe publicate 
mai ântâiu în broşuri s'au răspândit în 
t6tă ţara precum şi în Transilvania unde,
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acum câte-va luni nu fără satisfacţiune 
m'am întâlnit cu densele pe la câte-va 

din cunoscinţele ce am visitat pe acolo. 
Dar nu numai prin publicaţiunile sale, 

prin conferințele sale, prin căldurâsele 

sale îndemnuri adresate mai cu s6mă 

tinerimei de a se pune pe lucru, dar 

âncă prin însuși fiinţa sa, care deştept 

şi va deştepta o fecundă emulaţiune în 
ţară, Atheneul are un rol în deştepta- 

rea n6stră intelectuală. Şi aci, fie-ne 

permis a trimete o salutare simpatică 

Atheneului din Craiova care se orga- 

nisă în acest moment şi se pune pe 

acelaş tărem ca Atheneul nostru din 
Bucuresci. Să sperăm că esemplul Cra- 

iovei' va, fi imitat şi de alte principale 

oraşe ale ţărei. | 
Un alt punct de vedere subt care aş 

dori să consider Atheneul este că ela, 

fost promotorul a mai multor institu- 

țiuni de cultură de o înaltă utilitate. 

Şi mai ântâii Societatea pentru înv-e 
țiitura poporului vomân declarată con-
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stituită după acâstă tribună în sera de 
23 Martie 1866. 

Când s6rele răsare, el începe mai 
ânteii a lumina verful munţilor, lu- 
mina se cobâră in urmă asupra, coli- 
nelor, ea se r&spândesce apoi asupra, 
câmpiilor şi cu încetul pătrunde prin 
unghiurile cele mai ascunse, prin pe- 
şterile cele mai tenebrâse ale văilor. 

Acesta, este, Domnilor, concepţiunea 
care a presidat la formarea acestor 

„două instituţiuni de cultură: Atheneul 
şi Societatea pentru învăţătura, popo- 

rului român. 
Mai ântâii Atheneul, pus pe înăl- 

țime, adresându-se către clasele mai 
înalte, către colinele sociale, apoi So- 
cietatea pentru învăţătura poporului, 
stabilită la polele muntelui şi destinată 
a face să pătrundă lumina pe câmpia 

întinsă a naţiunii, prin straturile, prin 

văile obscure ale poporului. 

De aceia, cele d'ânttii lucrări ale so- 

21,376 2
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cietăţii aii avut în vedere aceste din 
urmă straturi : 

Scoli de adulți domenicale ŞI cursuri 
de stră în care aceia, ajunşi n vârstă, 
care nu avusese fericirea, să se bucure 
de bine-facerile instrucţiunii, putâi în- 
văța scrierea, citirea, calculul, puţine 
noţiuni de istoria, şi geografia, patriei. 

Scoli de meserie, conduse mult timp 
la început de d. D. 4. Orăscu, decanul 
facultăţii de Sciințe, unde meseriaşi 
noştri dulgheri, zidari etc. veniaii să 
înveţe, pe lângă scrierea, citirea, şi 
calculul, arta desemnului şi să “şi per- 
fecţioneze meseria, lor. 

Scoli. profesionale şi de comerciti, subt 
direcţiurea, d-lui Troteanu, unde calfele 
de prin prăvălii Şi Junii comercianți 
veniai să înveţe comptabilitate, să, do- 
bendescă, noţiuni de comercii, mărfuri 
ete., în fine | 

Scoli mormale destinate a da, buni 
învăţători comunelor nâstre rurale. 

Câte progrese nu sar fi realizat,
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dacă t6te aceste scoli din capitală sar 
fi respândit în t6tă ţâra susţinute de 
public şi încuragiate de guvern? Din 
aceste scoli n'aii rămas în picidre de 
cât scdlele normale. Acestea au pros- 
perat mai cu s6mă in Ploesci, Bârlad 
şi Bucuresci. Sc6la normală din Bucu- 
resci a dat şi continuă a, da resultatele 
cele mai satisfăcătâre subt inteliginta, 
direcţiune a directorului săi D. Barbu 
Costandinescu şi înaltă şi putem dice 
paterna supraveghere a, preşedintelui 

Societăţii D. general Florescu. 
Societatea pentru învăţătura popo- 

rului a avut şi ea o f6e periodică care 
ocupa în straturile mai de jos ale popo- 
rului acelaşi loc ce Revista Atheneului 
era chemată să ocupe în clasele de 
mai sus. 

Timpul nu "mi permite să mă opresc 
mai mult asupra lucrărilor acestei im- 
portante instituţiuni şi m resum di- 
cend că atât Societatea pentru învăţă- 
tura poporului român cât şi Atheneul 

2



au mai. special în vedere cultivarea 
inteligenţii sau instrucţiunea propriii 
disă. | 
„A lucra însă pentru înnobilirea ini- 

mei şi înfrumusețarea sentimentelor, 
a răspândi gustul Frumosului prin a- 
morul şi cultivarea artelor în vederea 
părţii estetice a, culturei umane, a fost 
pururea una din -ideile fundamentale 
ale Atheneului, de aceia, câţi-va din 
membrii săi, cu concursul a mai mul- 
tor din persânele cele mai distinse din 
societate, aii luat iniţiativa, constituirii 
Societăţii filarmonice române in anul 
1868 şi în anul 1872 a Societăţii 4- 
micilor de Bele- Arte; cea, d ântăiă, pro- 
puindu-şi a face cunoscut publicului 
bucurescian sublimele creaţiuni ale mu- 
sicei clasice, cea, de a doua, de a r&s- 
pândi gustul artelor plastice Şi a susţine 
pe artisti. 

Tot în sînul Atheneului s'a formulat 
ideea, constituirii Societăţii pentru /s- 
toria Patriei cu scop de a culege şi a



21 

da, la lumină acele numer6se şi preţiose 
documente ce se află atât prin ţară 
cât şi prin străinătate şi a deştepta, 
menţinend neîncetat vii, amorul Patriei, 
acestă ultimă sintesă, acest scop final 
al tutulor lucrărilor şi aspiraţiunilor 
nostre. 

Domnilor, 

Dacă am credut oportun de a des- 
făşura, astă-gi înaintea D-vostre întrega, 
concepțiune a, Atheneului este ca să, 
ajung la conclusiunea următore: 

Ore Atheneul şi atâtea instituţiuni 
isvorite de la densul şi destinate a 
aduce cele mai mari serviciuri culturei 
naţionale n'a câştigat un drept 6re- 
care în acâstă eră? | 

Ore Statul, 6re 6menii noştri politici 
însărcinați a prepara, destinele viitâre 
ale Regatului român, n'a ei vre-o 
datorie către instituţiuni de asemenea 
natură emanate din iniţiativa privată?
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De aprâpe două-deci de ani, Athe- 

neul n'a făcut de cât a da. El n'a 

cerut nici o dată nimic. El n'a cerut 

de cât, pentru conferințele sale, acestă 

sală devenită de trei ori vulgară, că- 

reia superioritatea ideei “i a imprimat 

denumirea, de sala Atheneului dar care 

nu este a nostră şi de unde putem fi 
daţi afară, ori când va plăcea autori- 

tăţii de care depinde. | 
M& întreb, D-lor, Atheneul nu pste 

Gre aspira a avea un local al s&i, un 

domicilii în care să seadăposteze şi în 

care să 'şi găs6soă un asil nu numai 

societăţile de cultură isvorite din ini- 
țiativa membrilor săi dar încă şi alte 
societăţi de iniţiativa, privată avend în 
vedere cultura naţională precum Socie- 

tatea geografică, Societatea corpului 

didactice ete? 'Tâte aceste instituţiuni nu 
vor putea prospera şi nu vor putea, să 

ajungă scopul la care tind pe cât timp 

vor fi r&ţăcinde şi fără nici un domiciliu.
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Ei bine, Domnilor, noi am conceput 
ambițiunea de a construi în capitala 
Regatului un edificii pentru tâte aceste 
instituţiuni, un nobil edificii în care 
să ia un corp şi să se cristaliseze ma- 
rele principii de forţă şi de producţiune 
al societăţilor şi statelor moderne, 
principiul iniţiativei private, principiul 
self-governmentului. 

Şi acestă ambiţiune nu o avem de 
astă-di saii de eri. Iată, Domnilor, cum 
ne esprimam în darea de s6mă despre 
lucrările Societăţii Amicilor de Bele- 
Arte în şedinţa sa; generală din 25 Fe- 
bruarie 1873, cu ocasiunea închiderii 
esposiţiunii generală de artele plastice 
ce organisasem în Capitală, 

„De ce, Domnilor, dicâm: atunci, să 
„hu avem ambiţiunea ca, o a doua es- 
„Posiţiune generală, să se facă într'un 
„magnific local care să fie proprietatea 
„nostră ? De ce să nu esprimăm aci în 
„senul Societăţii Amicilor de Bele-Arte, 
„ideea, ce s'a esprimat în senul Athe-
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„eului, ce s'a emis în sânul Societă- 
„ţii pentru învățătura poporului, ce s'a 
„axticulat în senul Societăţii filarmonice 
„române? De ce nu ne am asocia cu 
pt6te aceste societăţi, resultând ca şi 
„a nOstră din iniţiâtiva privată şi, com- 
„binându-ne forţele, de ce nu ne am 
„gândi a înălța în Bucuresci un splen- 
„id templu artei şi sciiţei, a ridica un 
„magnific edificii cu magnifice propor- 
„ţiună arhitecturale, a înzestra, Capitala 
„României cu un nobil monument, pe 
„care să'l arătăm cu mânarie streini- 
„lor şi care să constitue într'adevăr 
„unul din principalele ornamente ale 
„acestei cetăţi din care ar trebui cu 
„toţii să avem ambiţiunea a face me- 
„tropola Orientului. Să salutăm dar 

„Domnilor cu toţii, fie chiar întrun 
„Viitor depărtat, acel templu al artei şi 
„Sciinţei, acel nobil edificii cu impo- 
„santele, grandi6sele şi splendidele sale 
„proporţiuni arhitecturale.“
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- "Tote acestea forte frumâse, ni se va 
dice, dar cu ce mijloce? 

Defunctul Comite Carol Rossetti, prin 
testamentul sei din 9 Aprilie 1870; a 
legat Atheneului un loc în strada, Mercur 
şi dou& imobile: o casă în strada Aca- 
demiei şi un cazin în strada Rossetti la 
intrarea Cismegiului, cu obligaţiune ca 
aceste case să se vengă-şi cu preţul 
obținut să se clădâscă, o bibliotecă în 
care să se depue cărţile sale, lăsate a- 
semenea Atheneului. Casa din strada 
Atheneului s'a vândut prin licitaţiune 
publică D-lui Zerenti, mai imediat după 
mortea Comitelui Rossetti, cu suma; de 

40,000 lei, iar cazinul de la intrarea 
Cismegiului, neputendu-se vinde, a r&- 
mas închiriat pentru suma de o sută 
galbeni pe an. Acest fond s'a gerat în 
timpul absenței mele din ţară, ast-fel 
precum se vede arat în raportul ce 
am citit în şedinţa plenară a membri- 
lor Atheneului din 3/1 Noembre 1883, 
când fondul Atheneului s'a ridicat la
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suma de 117,300 lei în scrisuri fon- 
ciare rurale 5%/g depuse la Casa de De- 
puneri şi consemnaţiuni, după cum re- 
sultă din recepisele acestui stabiliment 
cu N6. 078,665 şi 096,008. Din pro- 
dusul cup6nelor acestui capital s'a, cum- 
p&rat alte titluri în valore de 11,100 
lei care iarăşi s'a depus succesiv la 
Casa .de Depuneri, după cum se vede din 
recepisele acestei case cu No. 099,227 
şi 18,916. Ast-fel în cât suma de care 
dispune Atheneul în momentul de faţă 
este de 128,500 la care, adăogându-se 
10,000 lei lăsaţi prin testament de către 
defunctul D. H. Vasile, ajungem la suma, 
de 138,500. De vom vinde locul din 
strada Mercur şi 'cazinul din strada 
Rossetti, estimaţi aproximativ la peste 
70,000 lei, vom ajunge cu înlesnire la, 

o sumă ce pote trece peste 200,000 lei: 

Iată pe ce basăm noi începutul spe- 

ranţelor n6stre. 
Se află, Domnilor, nu departe de 

aci unul din cele mai mari şi frumose
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edificiuri ce există în Capitală, Cate- 
drala catolică. 

Un strein (şi noi aducem omagii per- 
severenței sale) un singur om a; înce- 
put cu nimic și a găsit în ţară la noi 
cea, mai mare parte din fondurile. ne- 
cesarii pentru clădirea acestui edificii, 
lată, o lecţiă, D-lor, şi un învățăment 
pe care 1 .supuiii meditării D-vâstre. 

Cu acestă, ocasiune daţi'mi voe a vă 
cita “faptul a celor câţi-va cetăţeni ob- 
scuri şi săraci din Seviglia care, adu- 
nându-se impreună, îşi diseră întro di: 
Să ridicăm în oraşul nostru un monu- 
ment ast-fel în cât; posteritatea uitân- 
du-se la dânsul „să gică că am fost 
nebuni.“ Şi acel monument face astă-gi 
admiraţiunea lumei întregi, şi aceia, din- 
tre D-vostră, care veţi merge în Sevi- 
glia vă veţi prosterna, cum am făcut:o 
și eu, cu respect şi admiraţiune în splen- 
dida, incintă a gisului monument şi veţi 
bine-cuvânta, de trei ori veţi bine-cu- 
venta, sfiintele umbre ale acelor nebuni
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care aii înzestrat oraşul lor şi lumea, 

cu 0 minune. 

Noi, Domnilor, din nenorocire nu 

suntem nebuni şi nu umblăm după o 

minune. — Acele sfinte nebunii, care ai 

s&verşit lucrurile cele mari în lume, nu 

le vom întâlni în Gmenii generaţiunii 
n6stre. — Noi voim să construim un 

edificii, mărturisim, mult mai modest 

de cât îl concepusem în primă- vara vie- 

ţei n6stre atheniane. 

Tote munca nâstră de mai-mult de 

un an este să obţinem ca să ni se 
acorde s'aii mai exact să ni se vendă 

locul de la' spatele grădinei Episcopii 

în acelaş condițiuni în care s'a vîndut 
Societăţii equestre. Cerem ca să se facă 
pentru Atheneii şi atâtea societăţi de 
cultura ceea ce s'a făcut pentru Socie- 

tatea, circului. 

Statul n'are el datoria dea veni, cel 

puţin întru atâta, în sprijinul iniţiativei 
private ce lucreză şi voesce a lucra, 
într”'o sferă atât de înaltă pre cât utilă?
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Nu v8 voii osteni, Domnilor, prin 
nararea tutulor 'ostenelelor ce ne am 
dat, tutulor demersurilor ce am făcut 
pe la t6te persânele ce direct saii in- 
direct am crequt că, ne-ar putea fi utile 
in afacerea, ce ne ocupă. VE voiii spune 
că am întâlnit cea mai mare bună- 
voință din partea D-lui. Primar care, 
întru cât privesce primăria, a resolvat cu 
desăverşire chestiunea, în favorul nostru, 
precum şi din partea D-lui Preşedinte 
al Societăţii equestre D. general Flo- 
rescu, care este în ajun dea o resolva 
asemenea, în acelaş sens. Să esprimăm 
acum speranţa că ministerul domenielor, 
va căta în cele dinurmă să 0. resolve de- 
finitiv printr”un proect de lege în Cameră, 
proect de lege pe care junii, eminenţi 
Şi numeroşii athenisti ce s'aii ilustrat 
la acestă tribună — ajunşi astă-di în 
Parlament — îşi vor face, avem ferma, 
convicţiune, o sacră datorie de a pro- 
voca şi a susţine. 

Dou& cuvinte, D-lor, şi sfirşim,
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Vorbim cu toţi, D-lor, de o eră nouă. 
Ce facem pentru a inaugura acâstă eră? 

+ "Toţi ne mândrim de rolul important 
ce Regatul României este chemat a 

|pjuca aci pe confinele Orientului şi Oc- 
|i cidentului, de locul preponderent_ce 

i trebue să ocupăm în constelaţiunea 

1“ statelor din peninsula balcanică, de mi- 
E siunea, n6stră civilisatrice_ în Orient. 

Ce facem pentru tâte acestea? 
Ori ne înşelăm profund, D-lor, oră 

concepțiunea Atheneului ast-fel precum 

o desfăşurăm înaintea D-vostre, corpo- 
risată şi cristalisată într'un nobil edi- 
ficiii este menită a deveni un puternic 

factor de civilisaţiune şi de prestigiu 
atât în țară cât şi afară din ţară.
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BLEMBNTUL PITORESC IN CRONIGALE ROMÂN 
  

Dâmnelor şi Domnilor, 

Oraţiii, poetul Romei, as6mănă întruna 
din epistolele s6le poesia cu pictura. Inainte 
de rostirea acestui adevăr şi în urmă, până 
în timpurile n6stre, toţi aleşii de frunte ai 
minei omenesci, poeți, scriitori, pictori, sculp- 
tori. ... şi „cei destoinici în ale musichiei“ 
cum dic cronicarii noştri, adică composito- 
TĂ toţi artiştii în deobşte, aii adeverit, 
prin lucrările lor acâstă vecinică înfrățire a 
frumâselor arte. 

Elementele alcătuitore ale poesiei sunt la 
îndemâna pictorilor; frumusețele picturei fo- 
losese poeților; tăcuta Şi 'n acelaş timp 

mult vorbitârea, linisce a sculpturei trece în 
paginele scriitorilor, precum tot în ele se 
reversă adese-ori valurile de armoniă ale 
musicei, 

[21,376]. 3
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Imprumuturile se fac cu darnică mână şi 
se primesc cu bucuriă în Republica literi- 

lor, — care e adevărata Civitas Da ...... 

în care, de la Omer şi până la, Victor Hugo, 

legile sunt aceleaşi, şi 'n care, fără adunări 

legiuitâre şi fără alţi factori mai mult sai 

mai puţin firescă, der forte constituţionali, 

Adevărul, Frumosul şi Binele ai domnit 

fâră, certe în reslăţirea vecurilor. 
Drept acestea, Dâmnelor şi Domnilor, veţi 

găsi tot-d&una elementul poetic în tabelele 

maiestrilor, elementul musical în versurile 
poeţilor şi elementul pitoresc în paginele 

scriitorilor. 
O pagină din cele cari vor infrunta „tim- 

pul de tâte mâncător“.... o pagină din 

cele cari nu sunt osândite din născare să 

trâcă, de la librăriă la băcâniă, se înfăţigeză 
cititorului întocmai ca..... o iscusită oglindă... 

nu numai a minţei omenesci cum dice Miron 
Costin, ci şi a tuturor stărilor şi mişcărilor 
cari 'alcătuiesc în de obşte viţa întregei 
firi.... şi ?n parte vi6ţa omului...... „comedia 

întm'o sută de acte deosebite şi-a cărei scenă 
e universul“ cum dice La, Fontaine, cel mai 

pitoresc din scriitorii Franciei. 

-Intr'o asemenea pagină, printre fiă-care 
din rândurile ei, cititorul vede trăind, mig-
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cându-se şi lucrând pe eroii s6i pe cei din 

urmă muncitori ai dramei ce citesce. 
Un singur cuvânt îi aduce adesea-ori îna- 

intea ochilor un tabel, o vorbă îi zugră- 

vesce pe un eroii; epitetele lui Omer sunt 
tot atât de bogate în culori ca paleta lui 

Veronese şi a lui Rubens; 6r Tacit, cel mai 
mare pictor... cu condeiul... de scene isto- 

rice, e adi cu sânţeniă şi cu credinţă copiat 
cu pensula de pictorii cari cred că se mai 

găsesc şi la cei vechi lucruri frumose, bune şi 
folosit6re.... cari sunt convinși ca şi croni- 
carii noştri că „faptul copt de bătrâni copte 
lucruri adauge tinerilor“... Rafael citea pe 
Virgiliu, şi dulcele poet al Mantovei, de ar 

fi avut în faţă-i o Madonă a pictorului din 

Urbino, ar fi r&mas înainte-i în genuchi, 

lung, mereii şi fără saţii, citind în idealul 

chip al Fecidrei cântecul iubirei materne sâu 
mai vechiul de cât lumea şi tot-d6-una noul 

cântec al Amorului. 

Şi-acum, dâcă, din înălțimele pline de sore 

ale poesiei, cercetătorul se cobâră la vale, în 
nemărginitele câmpii ale prosei, pitorescul, 

elementul pitoresc, nu perde mult din inten- 

sitatea, sa, ba âncă el câştigă pote în esac-
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titate; vorbele intraripate ale poetului devin 
vorbele -proprie ale prosatorului.... 

Montaigne e mai pitoresc pote in desecrip- 
țiunea deochiului sâii în aceia a punerei cu- 
țitului, de cât cutare sâi cutare poet al 
sc6lei alexandrine grece sii al decadenței 
romane, 

Şi... nici vorbă, ne place la toţi mult mai 
mult minunatul pitoresc al lui St-Simon, ce- 
lebrul memorialist al Franciei din secolul 
trecut, de cât pitorescul -unora din poeţii de 
pe atunci, cari cântaii în stichuri aceleaşi 
subiecte ca şi St-Simon. 

Şi pentru că, Dâmnelor şi Domnilor, asu- 
pra, lui St-Simon ne cădu vorba, să ne oprim 
în faţă-i; s&l chiămăm mai la o parte din mul. 
ţimea compatrioţilor cu cari, împreună, stă 
la loc de frunte în Panteonul glorielor li- 
terare ale Franciei. 

n acelaș timp, se deşteptăm din somnu-i 
secular pe Marele Vornic de țera de sus a 
Moldovei, pe Ion Neculce, autorul Cronicei 
moldovene de la 1662 până la 1743. St-Si- 
mon,.... suntem siguri... va răspunde cu plă- 
cere la chiămarea n6stră, căci şi lui, ca şi 
lui Montesquieu, contimporanul său, îi plă- 
cea forte să stea la vorbă cu străinii, de la, 
cari, dicea, cel din urmă, poţi învăţa lucruri
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mai folositâre de cât spusele şi glumele 
adeseori nesăbuite ale curtesanilor de la Ver- 
sailles, Marly şi Trianon. 

Apoi, dâcă vom spune lui Neculcea, că, 
St-Simon e curat boier: din moşi-strămoși, 
că nu e nici boierinaş, nici mojic de felul ce: 
lora, pe cari Neculcea nu putea să-i sufere 
când îi vedea, pe:la curtea domnâscă ; dâcă 
vom adauge că St-Simon e tot atât de... 
servator precum e şi dânsul, că e prietin bun 
cu Stanislas Lecsinski, fiul lui Lecsinski, 
voevodul Posnavskiei, -prietinul lui Neculce, 
apoi, de sigur, cronicarul Moldovei va cabu- 
lipsi, va catandicsi, cum .se dicea p'atunci, 
va daigna, va condeseinde, cum dicem noi, 
să stea la vorbă cu memorialistul Franciei. 

S8 nu vă fiă temă, Dâmnelor şi Domnilor, 
să nu credeţi că Ion Neculce ne va da de 
ruşine în faţa -nobilului duce de St-Simon; 
de loc; — Neculcea nu e paysan du Danube... 
în însemnarea francesă a acestui. cuvânt,..: 
Neculcea nu e persan du Danube, nici chiar 
în felul de a bea cafâua, nâgră, — băutura 
divină a lui Voltaire...... Trecuseră vremurile 
lui 'Tăut Logofătul, diplomatul lui Ştefan şi 
lui Bogdan, care cu bătrână veseliă sorbia,



38 

felegenul ca altă băutură, strigând să tră- 
iască Sultanul şi Vizirul. 

Nu; Neculcea, cunoscea pe de rost „Condica 
obiceiurilor“ de şi până atuncă nu se găşise 
un Ghiorghake Logofătul, care s'o scrie pen- 
tru a, sluji la primirile, mesele şi tote cere- 
moniele Curţei Domnesci. 

Neculcea cunoscea amănuntele etichetei, 
după cum spune el-însuşi în multe locuri 
ale Cronicei s6le. De când era tânăr postel- 
nicel, şi ca atare fusese față la bogata şi 
crăiasca — regala — nuntă a lui Constantin 
Duca cu Maria C. Brâncovânu, şi până când 
însoţi pe Petru-cel-Mare, prin ulițele Iaşilor, 
Neculcea avu prilej să înveţe şi să se pă- 
trundă adâne de adevărurile acestei înalte 
sciințe a ceremonialului. Ba încă o cunoscea 
atât de bine, în cât ori de câte ori era vorba 
să se trămită un boier să represinte Mol- 
dova şi pe Domnul ei în Ţera-Românescă, 
în Polonia, sâi la Ţarul Rusiei, cum fu în 
vremea lui Cantemir, Neculcea nu era, uitat, 
Ori de câte ori trecea un sol, un ambasador 
s6i un ministru plenipotenţiar prin Iaşi, 
Neculcea era numit a face onorurile... „mu- 
sarfirlicului“ şi a hotări ceremonialul primi- 
rei la curte. 
„Aşa, bunidră, pentru a vă arăta cât de
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sciut era, şăgalnicul cronicar în cestiunile de 
presentaţiune şi de primire, să vă amintesc 
trecerea, prin laşi a, aceluiaşi voevod al Pos- 
naniei de care vorbiam mai sus. Neculcea 
era agă şi fusese „rânduit de Domniă să 
grijâscă pe sol“. 

Se ţinea mare Lecsinki şi trămisese să 
spuiă lui Antioh-Vodă că, de nul va în- 
tempina, la, jumătatea, scărei cârdacului nu 
va veni: la cinste..... săi facă visită, Nego- 
ciaţiunile începură,; cestiunea, după cum ve- 
deţi, era, atât de însemnată, în cât Neculcea, 
şi Domnul, şi solul, tractară şi se trudiră, 
mult până să cadă la învoiâlă în privința 
numărului treptelor de scoborit; şi de suit, 

„Deci, dice Neculcea, aşa Sail aşedat să 
se scobore Antioh-Vodă până la trei scări, 
şi solul să se suiă iar până la trei scări, şi 
la a g&ptelea scară, unde este giumătate, să 
se închine unul altuia, şi aşa alăturea, să 
mârgă până în casă... „4: 

Şi nu numai atât, Dâmnelor şi Domnilor. 
Negociatorii mai hotărîră, şi un alt punct 
„când vor bea — apa, la, dulcâță şi vinul la 
masă — tot-o-dată se bea amândoui. 

In fine, tot Neculcea fu boierul moldoven 
care îngriji de cele trebuitâre împărătesei 
Caterina, şi tot el fu, în vremuri bune şi'n
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vremuri rele, boierul căruia Cantemir în- 

credința pe soţia sa Casandra, născută Şer- 

ban Cantacuzen, una din cele mai frumâse 

şi mai deştepte Dâmne române, atât după, 

spusa, cronicarilor noştri cât şi după aceia a 

diariştilor francesi de la jumătatea secolului 
trecut, - 

Din tote acestea vedeţi, Domnelor şi Dom- 
nilor, că boierul moldovân va putea sta ală- 

turi.cu nobilul duce frances, fără ca acesta 

din „urmă s& constate la Neculcea ceia-ce 

constata o altă -memorialistă -a Franciei, 

dâmna; de Motteville, la ambasadorii Poloniei, 
veniți în timpul regenței Anei d'Austria, la 

Paris:: :„Eraii ticsiţi cu diamante şi cu alte - 
pietre preţi6se şi aveail.... cămăşele neschim- 

bate de când plecaseră din Polonia“ ; s6ii maj 

bine. ceia-ce constataii cronicarii florentini la 
trămişii marilor duci ai Moscoviei în suta, 

XVI: nu voiaii să mănânce de cât icrele 

ce aduceaii în butâe cu ei din Rusia, şi de 
li se da paturi in superbele palaturi ale 

Medicilor, ej rideaii ş'apoi se culcaii pe jos 

învălindu-șe in pei de urs... — Şi mai făceaii 
şi altele trămişii Rusiei din suia XVI!.. 

Faţă în faţă, St-Simon şi Neculcea, vor- 

băreţi de frunte, parfaits causeurs, cum dic
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Francesii, nu vor întârdia aşi împărtăşi 
cele vădute şi audite în timpurile trecute, 
în timpurile tinereţelor lor. De 6re-ce şi pentru 
unul şi pentru: altul Ţarul Rusiei, Petru- 
cel-Mare, e o vechiă cunoscință, e firesc lucru 
ca vorba lor să se aducă asupra acestui 
geniii al rasei mongole, . 

— L'am vădut la Paris, va dice St-Simon.... 
— Liam vădut la Iaşi, va răspunde Neculcea. 
Şi-amândoui, pe rînd, şi cu amănuntele 

cele mai curi6se şi cele mai tipice, se vor 
lua la, întrecere de pitoresc asupra caracte- 
rului, -purtărei, vieței lui Petru-cel-Mare. 

Din incidentele şi amănuntele ce ei şi-ar 
spune, noi nu putem. sci astă-di de cât cele 
ce găsim în „Memoriele“ unuia şi în „Cronica“ 
altuia. In multe, Neculcea merge pe o liniă, 
cu St-Simon ; aceiaşi puternică observaţiune, 
aceiaşi liberă şi boierâscă frumuseţe de stil, 
acelaş spirit în reflexiunile ce le inspiră su- 
veranul Nordului. | 
- Și mai ântâii, 6tă portretul Ţarului Petre 
după Neculcea: Impăratul era un om mare, 
mai înalt de cât toți Gmenii, (fort grand 
homme, dice St-Simon), 6ră nu gros; rotund 
la față (le visage assez de forme ronde), cam 
sm6d (assez maigre), Gcheşii (le teint vougeă-
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tre et brun), şi cam aruncă câte o-dată din 
cap fluturând.... 

Acestă aruncătură din cap, fluturativă, s'ar 

părea, ciudată, şi cam nelămurită în portre- 
tul lui Niculcea. St-Simon 6nsă o esplică spu- 

n6ndu-ne că Petru-cel-Mare suferia de un fel 

de tic s6ă de strimbătură nervâsă care'i con- 
tracta figura din când în când, schimbându-i 

privirea şi pocindu-i întrega fisionomiă. Când 

era mâniat — şi mâniele Ţarului erai gro- 

zave şi convulsive — acest tic devenia mai 

des şi da privirei Țarului un fel de zăpă- 

câlă şi un fel de terdre cari înspăimântai. 
După bătălia dela Stânilesci şi pacea de la 
Focşani, cronicarii noştri, Nicolae Costin, 

Nicolae Muste şi Neculce, spun că ori de 

câte ori Petru audia rostindu-se în faţa, lui 

numele lui Constantin Brâncovenu, tot-de- 
una avea acest tic de care vorbesce St.Simon; 

ba, âncă adese-ori îi venia cu atâta putere 

în cât îngrozia pe cei care] vedeait. Şi pote, 

pentru acâsta, în înalta şi luminata, lor în- 

ţelepeiune, sfetnicii Rusiei sfătuiră pe stă- 
pânul lor s& poruncescă a se blestema prin 

biserici la tâte sărbătorile împărătesci nu- 

mele Domnului românesc. Scim că Petru 

până la mârte n'a scăpat de tic, 6r numele 

lui Brâncovânu a r&sunat în blesteme prin
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tâte bisericele pravoslavnicei Rusii, până în 

timpul Caterinei II, când strănepotul neferici- 

tului Domn român, Nicolae Brâncovânu, is- 
buti să facă a înceta acest negru obiteii! 

St-Simon va dice ca şi Neculcea că Petru 
„nu era cu mărire multă ca alţi Monarhi“ 

der Francesul va adauge cu îndoită deştep- 
tăciune că era ast-fel grațios şi binevoitor 

când îşi instruna, firea, căci, când îi da dru- 

mul, era fioros, ca un adevărat moştenitor 
al lui Ivan Grâznicul; cu alte cuvinte, îndată 
ce mânia, sei ori-ce alt sentiment înverşunat 

1 „flutura“ s6i mai bine „l'apuca“ nu maj 
făcea pe civilisatul, ci redevenea omul ste- 

pelor, cela care va ridica securea st omâre 
pe fiul săi Alexe... 

Petuu, dice Neculcea, avea mânia sărută 

rilor; când zărea pe Dumitru Cantemir, o 

dată întindea, mânele şi apuca pe:.Domn de 

gât, şil săruta, pe cap şi pe ochi... ca. un 
părinte pe un fiu... Şi Neron săruta. „pe Bri- 
tanicus...! , ENI 

La Paris, St- Simon. spune că Petru, când 

vădu pe Regele Ludovic XV, atunci copil 

de 6—7 ani, "1 luă 'n braţe de. subţiori şi 

ridicându-l în sus "1 sărută pe amândoui obra; 

zii. Mareșalul de Villeroi, preceptorul Bege- 

lui şi ducele de Maine carel însoţiaii; crâ:
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dură că'l strînge „de gât... Noroc numai că 

Regele nu se spăriă, şi — amănutul ni-e dat 

şi de Neculcea şi de St-Simon — făcu Ţarului 
poraţiă frumâsă“ dice cronicarul moldoven, 

„un mic şi scurt compliment“, dice memoria. 
listul frances. 

„ Ceia-ce spăria şi făcea pe Francesi să cadă 

din ceruri de mirare, e un lucru pe care şi 

Neculcea "| spune tot atât de pitoresc ca şi 

St-Simon.. Cantitatea de mâncare şi de bău- 
tură ce consuma Ţarul Rusiei, sfetnicii şi 

slujbaşii corânei sele, era ceva care pentru 

Frances trecea dincolo de măsura firei. 8t- 

Simon nu enumeră felul bucatelor cari se adu- 

ceail la masa Ţarului, dar, după cum dice 

Românul veselnic, de 6re-ce „mâncarea'i ca 

mâncarea, băutura e ce e“, St-Simon nu 

uită a spune că Tarul bea la, aceiaşi masă 
şi bere, şi vin, şi licoruri, şi la fine rachiu 

în cantităţi mai mult de cât respectabile. 

Pers6na 6nsă care împietrea, cu desăvârşire 
pe Francesi prin puterea de a mânca şi mai 

cu s6mă prin aceia de a bea,era un popă, 

duhovnicul Ţarului, care tot-d6-una, şedea la 

masa imperială. „Dă-i cu bere, dă-i cu vin“, 

popa începea, să se simtă „turmentat!“ ca Ma- 

teescu în Scrisorea perdută,; acâsta, făcea, pe 
Țar să petrâcă şi să ridă,... Ţarul, pentru
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acesta, iubia pe duhovnic, adauge St-Simon, 
schiţând printre linii unul din acele ironice 
suirisuri cari sv6ntaii pe vrăjmaşii săi din 
Parlamentul Parisului şi din consiliele Re- 
genţei.... | i 

La laşi, după ce se plimba singur prin 
ulițele oraşului, pe jos, numai cu câte doui- 
trei slujitori, ca şi la Paris unde voia mai 
bine. trăsuri de birjă de cât trăsurile. Curţei, 
Petru, dice Neculcea, se ospăta, şi se veselia 
prea, frumos cu. vin de Cotnar „Şi lăuda vinul 
forte, şi încă mai bine le plăcea vinul cel 
cu pelin, şi mult se: mira, cum spre partea 
lor, nu se face vin cu pelin aşa bun“. 'După 
ce sait sculat, continuă cronicarul, -de la 
masă ai venit şi boierii ţărei de s'au îm- 
preunat cu împăratul, şi le-aii dires împăra- 
tul cu mâna lui tuturor câte un paharide 
vin.“ — Acesta primul tabel. 

Al doilea e cinstea Impărătesei cu Dâmna, 
şi cu jupânesele moldovene care, spune cro- 
nicarul, încă şedeaii în casa cea mică; de se 
cinsteaii. a 

Impărătesa, da, dice Neculae Costin, Dâm- 
nei şi jupâneselor daruri frumâse, cum fu uă 
dată un left de aur cu lănţuh şi cu petre 
scumpe, hărăzit Casandrei Cantemir „de şi 
Vai pus pre grumazi“.
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Un al treilea, tabel care, eii sper şi doresc, 

că mai curând s6i mai târdiu va ispiti pe- 

nelul vrunui artist pictor, iubitor al Croni- 

celor n6stre, ni-e dat tot de Neculcea, cu 

privire tot la unul din ospeţile lui Petru-cel- 

Mare, ospăț, istoric, căci, a doua-qi după el, 

Domnul, Mitropolitul şi boierii tocmiră şi 
subsemnară catastihul cel de tocmelă, trac- 

tatul care, din fericire pentru ţsra Moldovei, 

nu se aduse la îndeplinire. 

Descripţiunea acestui ospăț, făcută, de Ne. 

culcea cun colorit din cele mai vii, e prea 

lungă; voiii resuma-o şi veţi judeca din da- 

tele ei în ce stare eraii a doua-di Domnul 
Şi boierii țării, printre cari şi cronicarul no- 

stru, când îşi puseră iscălitura pe tractatul 

alcătuit de pravoslavnica Rusiă. 

Era *n diua sf. Samson, cu două dile îna- 

inte de sf. Petru, diua aniversară a bătăliei 

de la Pultava, unde, după cum scim, Petru 

bătuse pe năsdrăvanul rege al Suediei, Carol 

XII, Craiul care a, dat prilej de numerâse 

descripțiuni şi povestiri pitoresci multora, 

din cronicarii noştri Petru era poposit lângă 

Prut cu stea. Pentru că voia să serbeze 

diua aceia, el învită de la Iaşi pe Cantemir, 

pe „boieri. şi pe Mitropolitul Gedeon, şi după 

ce se sluji leturghia şi toţi cu multă evia-
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viă se rugară pentru isbânda armatelor creş- 
tine, intrară în corturi. Cronicarul deserie 
cu deamă&nuntul totul: podâba corturilor, fe: 
lul mesei, salvele dragonilor... „se slobozeaii 
flintele din om în om, împrejur, de mergeaii 
cum merge fulgerul...“. Las tâtela o parte; 
pictorul român le va consulta cu deamănun- 
tul Citez intocmai finele acestui los: „ŞI era 
intr'o Mercuri, dice Neculvea, în post (postul 
sf. Apostoli); der ai mâncat toţi carne pen- 
tru libovul (iubirea) împăratului creştinesc, 
şi i-au cinstit împăratul prea bine şi frumos, 
şi mai pre urmă ne-ai închinat singur îm- 
păratul cu nisce vin al luă de la Franguji, 
care îndută cum ai băut cum ai mărmurit 
toță de beţi, bând de acel vin; şi n'aii mai sciut 
cum au dormit în acea nâpte şi Domnul şi 
boierii“, 

Vinul, Dâmnelor şi Domnilor, era, după 
cum aţi ghicit, vinul din Champagnia. Cu el 
în cap, repet, boierii şi Donmnul iscâliră a 
doua-di tractatul, ponturile, cum die croni- 
carii, care legai Moldova de Rusia. 

„Sfaturile cele întregi aduc norocire Dom- 
nilor“, wice Nicolae Costin; acesta al lui Can: 
temir era neintreg, neînchegat, nescos din 
mintea, şi din inima, (grei. Neculceu după 
bătălia înțulesese greşâla şi se silesce cu 

3%
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jurăminte şi alte argumente să facă pe ci: 

titor a crede că nu el, nici boierii sfetnici 

ai domniei lui Cantemir, Sturzescii, Costă- 

kescii, Catargiii, Jora şi Dabija, sfătuiseră 
pe Domn s8 asculte adimenirile rusesci şi 

să se dea, lui Petru-cel-Mare. Acestea 6nsă le 

dice după ce mănâncă din brutul muscălesc, 

din pânea amară a străinttăţii; în urmă 

când plâcă spre Moldova, el vede cine sunt 

creştinii în midlocul cărora stetese câtă-va 

vreme. 
„Eram bucuros, dice Neculcea, că ai venit 

„acel c6s de am găsit vreme să es dintr'acel 

„norod grei, că sunt nisce 6meni forte ne- 
„credincioşi, şi prea cu grei traiii are Omenii 

„ce sunt nedeprinşi cu acel fel de 6meni din- 
„tracele părţi“. 

Şi mai la vale, cun avânt de elocință, 

convinsă, întocmai ca omul care a crescut 

şi păscut neajunsurile pribegii, Neculcea 

strigă : 
„Ce, fraţilor Moldoveni, rogu-vă să luaţă 

„aminte, să vă învăţaţi şi să v& păziţi. Ori- 

„cât îi fi în cinste la vre-un Domn, bine este 

„S&-i slujesci cu dreptate, că şi de la Dum- 

„ledei ai plată. Eră cu Domnul nică o-dată 

„să nu pribegeşti, măcar cum ar fi; şi nu 

„numai în țâră străină, ci nici în Tarigrad
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pu dânsul să nu mergi, fiind tu Moldovân, 
„Ci să-i slujesci în țera ta, 

Sfatul ce Neculcea, adresa cu atâtă emo- 
țiune boierilor moldoveni era, Dâmnelor şi 
Domnilor, cât se pâte de la vremea lui. 

Căci, întradevăr, pribegirea, rătăcirea pe 
căi străine, ajunsese, atunci la sfârşitul se- 
colului XVII şi la începutul celui d/a] XVIII, 
un fel de b6lă endemică. 

Toţi cronicarii Moldovei de la Nicolae Costin 
încce, Neculcea, Muste, Acsinte Uricarul, 
Enake Kogălnic6nul, Canta, şi cei cari merg 
în urma lor în Valachia, Const. Căpitanul, 
Radu Grecânu, Radu Popescu Şi învățatul 
Cronicar Anomin de la 1689 încâce, toţi 
fără, deosebire înregistrâză.... adese-ori cu 
amânunte din cele mai pitoresci,.... fuga bo- 
ierilor şi jupâneselor când în Polonia, când 
în Ungaria, când în Bugeak sii la Crîm, 
când în fine în 'Purcia la Ori (Adrianopoli) 
s6u la Tarigrad. Unii, din cei citeţi, dai 
vazna în lumea, mare, treceaii, cum dice Ro- 
mânul, peste nouă mări Şi nouă ţări, Şi 1&- 
săriai în Veneţia, în Viena, în Innsbruk, 
în Francia, la Paris s6ii aiurea, în Anglia, 
în Suedia, în Prusia; unul, un Basarab, în 

[21,376] 4
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secolul XVI era în Espania. Cronicarii îi 

urmăresc până la un loc, gapoi îi perd din 

vedere şi incheiă cuvântarea asupra lor di- 

când „sui dus în ţâra, nemțescă şi d'acolo 
şi maă departe, în mui multe părţi de loc“. 

Unde sai dus şi ce aii făcut, cronicarii nu 
spun, der istoricul de adi va sci să com- 

plete datele neîndestulătâre ale bătrânilor 

cu mai mult de cât tolositârele documente 
istorice ale Arhivei d-lui 'Hasdeii, ale colec- 

“ţiunilor Hurmuzahi, Esarcu şi Odobescu, pu 
blicate de Academia Română. 

Plecaii tot-d6-una cu pungile de bani şi 

cu petrele scumpe, pentru a putea să se re- 

întârcă i6răşi in ţeră. George Ștefan al Mol: 

dovei, fugind din țeră după venirea lui Ghika, 

la, domniă, luase cu dâisul o cruce ferecată, 
de aur şi cu petre care preţuia, spune Ne- 

culea, mai mult de cât 400 de pungi de 
bani. O dărui Muscalului, adauge cronicarul, 

pentru a i se da, ste să viă să-şi reia tro- 

nul. Muscilul luă crucea şi... nici vorbă... 

nu dede stea, 
Diseit că unii plecai: cu ginpânesele. Citez 

doue esemple : ântâii chiar pe George Ştefan 
de care vorbii mui sus. Domuna lui, sata,



din nemul Boescilor, a cărei pitorâseă aven- 

tură şi-apoi căsătoriă cu Ştefan-Vodă, Necul- 
cea, le spune la începutul cronicei s6le, Dâmna 

Safta însoţise pe bărbatul săi în Pomerania, 

la Stettin. Acolo ea se plictisise; numai era, 

vieţa alintata din Iaşi şi voioşia frumoselor 
Moldovence cari împodobiait casele Dâmnei; 

nică plimbările pe la mânăstiri, pe la vii, 

pe la feredei; nici Răpedea, nici Copoul, ad- 

mirabila panoramă a Iaşilor în amurgul se- 

rei— Dâmna Safta. nu le mai găsea în tăcuta 

şi trista, vi6ţă germană, sub cerul posomorit 

al Pomeraniei. Lu curtea lui Frederic-Wilhelm, 

Marele-Elector, nu mergea, şi ca visitator assi- 
duă în pusnicia, ei de la Stettin, Dâmna Safta, 

nu avea de cât pe marele spătar Nicolae 
Miles. Acesta tocmai reuşise, mulțămită 
sciinţei unui doctor... pote din Berlin ... st'şi 
meremelisescă nasul pe cure i-l crestuse 

adânc de tot Stefăniţă-Vodă, fiul lui Vasile 
Lupul... — E prima, operaţiune de rhinoplastiă 

facută la nasul unui boier român... — Neculcea . 

care nu uită nimic... descrie, ca şi cum ar 

fi vedut, operaţiunea nasului spităresc şi 

afirmă cu minunată şi glumâţă naivitate că 
nasul a crescut la, loc, aşa, că, intorcendu se 

Milescu în ţâra Moldovei in timpul Dom-
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niei lui, lliag-Vodă, d'abia i sa fost cunos- 
când că i-e tăiat nasul. 

Pricepeţi deci, Dâmnelor, că biâta princi:- 

pesă avea tot dreptul să se anostescă numai 

cu Gheorghe-Ştefan... bărbatul ei...., şi cu spă- 

tarul. Milescu care, ca ori-ce om, vorbia de ce-i 
păsa, şi prin urmare de 7neremetiscla nasului 

său. Pe lângă acestea, Cronicarii spun că o 

urise Domnul soţul «i, ale cărei schimbătore 

favoruri adumbriseră atunci pe o nemţoică din 

partea locului. Drept acestea, Dâmna Safta 

se întorse singură în Moldova, şi mai trăi mult 

âncă după mârtea lui George Ştefan... ne- 

dorind, de sigur, nici Germania nici petre- 
cerile ei. 

Al doilea esemplu de Dâmnă pribâgă şi'n- 

delung călătâre ni'l dă soţia Domnului Gri- 

gore | Ghika, sora spătarului Teodor Sturza, 

din: Moldova, femeiă deştâptă şi invățată ; 

una din rarele Dâmne române cari „ai făcut 

politică“ şi care rămase întrun timp.... re- 

sentă, când plecase Ghica cu Turcii în Po- 

lonia. Ea fugi la Viena cu soţul săii şi acolo 

născu un copil pe care i-l boteză Leopold 

împăratul Germaniei. In. urmă, descinse tot 
cu Ghica la Veneţia. Aci l&pădă portul mun-
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tenesc şi se îmbrăcă în haine frâncesci.... 

die cronicarii, adică haine veneţiane.... 
Vă o închipuiţă lesne, Domnelor şi Domnilor, 

chipeşă la faţă şi falnică la mers, eşind în mă- 

reţul costum de dogaressă, imortalisat de 

Tizian, de Veronese şi de Tintoretto, eşind, dic, 

dintr'unul din palatele de marmură ale Lore- 

danilor s6i Foscarinilor, şi intrând în tăcu- 

tele gondole, pentru a merge la Lido, sâi 
pentru a se plimba, legănată de valurile mu- 

vinde ale Adriaticei, pe incomparabilul Canal 

Grande. 

Când Ghika se întârse la Constantinopole, 
şi d'acolo plecă 6răşi Domn la Bucuresci, 

Dâmna, rămase singură în Veneţia şi aşteptă 
liniscea, şi aşedarea domniei bărbatului săi. 
Şin urmă, când frate-seii, spătarul Sturza, 
veni ş'o iea, la, Bucuresci, deştepta Româncă 

nu voi s& plece din Veneţia — spun docu- 

mentele colecţiunei Esarcu şi acelea publi- 

cate de d-na principesă Dora Istria (Aurelia. 

Ghika), — deştepta Româncă nu voi să plece 

din Veneţia, p6nă când Senatul Republicei 

nu-i acordă onorurile datorite unei suverane 

şi o galeră a Republicei care o conduse penă 

la Spalatro, de unde apoi se îndrumă spre 

țera Muntenâscă cu cheltuiala, soţului săi. 

Ajunsă în Bucuresci, — acâsta o spun
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cronicarii — Dâmna, l&pădă hainele firâncesci 
şi luă i6răşi pe cele muntenesci; der „erai 
hainele forte frumâse“, spune cronica anonimă 

a Moldovei... Şi dâcă cronicarul anonim ar 

fi fost înzestrat cu darul observaţiunei pi- 

toresci pe care '] vedem la Neculcea, de sigur 

ar fi adaus: şi se uitai! giupânesele boierilo: 

la hainele fiâncesci ale Măriei s6le Domnei. 
de credeai că are să le sârbă tâte cu privirea, 

Probabil că cronicarul anonim nu studiase 

Şi nu urmărise adesea diferitele arătări si 
manifestaţiuni ale Eternului feminin din tim- 

purile acelea, — căci, alt-fel, ar fi avut multe 

de dis asupra acestui subiect, a cărui com: 

prehensiune se întinde de la Eva şi până la 
Domniele vâstre, Dâmnele mele. 

Cu privire la acest rol al Dâmnei române 

în Cronicele nâstre, unul din spiritualii noştri 

dramaturgi ni se plangea mai dilele trecute, 

spun6ndu-ne că puţine date, puţine subiecte 

de dramă, ar găsi cercetătorul în Cronicele 
n6stre. Nu cred, Dâmnelor şi Domnilor. 

Evoc numai în memoria Domnielor vâstre, 
figurele Elenei Rareş, Rucsanărei Lăpuşnenu, 
Elisavetei Movilă, Rucsandrei Vasile Lupu, 

Dufinei Dabija, Anastasiei Duca, Elenei Matei
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Basarab, Stanchei Preda, Brâncovânu, şi mai 
presus de tâte pe cea mai dramatică figură 
de Dâmnă română, pe aceia care se înfăţi- 
ş6ză ochilor noştri astă-di, după trei secole, 

». însoţită de pitorescul posomorit al nesăţi6- 
selor poftiri, al nefericirei şi al resbunărei 
fără sfârşit... pe aceia, care ar fi fost demnă 
de condeiul lui Tacit, căci, ca şi Agripina 
muma lui Nerone, ea, putea dice : „sunt fiică, 
sor” soţiă, şi sunt mamă de Domni“, — pe 
Domna Kiajna, fiica, lui Petru Rareş, sora lui 
liaş- Vodă, soţia lui Mircea INI şi mama lui 
Alecsandru-Vodă şi a lui Petru. Vodă... Măreţă 
figură, de Dâmnă română, femeia pe care 
istoricul, cunoscător al tuturor documentelor, 
nu se va îndoi a o pune, pentru sciinţa, pri- 
ceperea, şi bogăţia, machinaţiunilor sâle, pe 
aceiaşi liniă cu Caterina de Medici, regina 
mumă a ultimilor Valois, cu Elisabeta, re- 
gina Angliei, ainândouă contimporanele sâle.., 

V& rog a crede, Domnilor, că nu văd figura 
şi rolul Dâmnei Kiajna, în Bucuresci și la 
Constantinopole, prin ochianul entusiasmului 
mii mult s6u mai puţin ardinte; nu-i admir 
luptele vieţei en raison du carrd des distances, 
cum dice la Fontaine... de loc! o văd ast- 
fel din documentele publicate de Charriăre, 
în magistrula sa colecțiune intitulată Nâgo-
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documentele pe cari: Academia nâstră le va, 
da în curând la lumină, spre marele folos al 
cercetătorilor români..... 

Ecă pentru dramă şi pentru tragediă. Pi- 
torescul Cronicarilor noştri va da dramatur- 
gilor români şi subiecte de comediă. 

Figura Dâmnei Anastasia Duca, fiica Dâm- ' 
neă Dafina Dabija, dâr din prima căsătoriă cu 
-Vornicul Buhuş.... 6că o Dâmnă a cărei sgâr- 
ceniă era proverbială ca şi curăţenia, care 
domnia în: casa €j,.... „de se putea cânta 
sfânta leturghiă prin tote odăile casei sâle“, 
cum. dice Nicolae Costin... Era pote din. 
fire sgârcenia Dâmnei Nastasia, der era şi 
din pricina fetelor ce avea. Avea şse.... şâse 
petre în casă, şi prin urmare ese circum- 
stanțe atenuante ale sgârceniei sele 1... Când 
se uita la Domniţele Catrina, Maria, Il6na, 
Sanda, Safta şi Anastasia, se înoura, frun- 
tea bietei mame şi atunci, cum dice cro- 
nicari] „cârcimăria, de zor bucatele din casă, 
băutura şi plocânele ce le vineaii la beciii...“. 

kr musafirilor cari veniaii la Curte, Dâmna 
Anastasia Duca nu le. da, ca odinidră Elena, 
Matei Basarab şi mai în urmă Dâmna, lui
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Constantin Brâncovânu, bogate daruri şi 
dulceţi, şi vutci fără cusur,.... ci... pâte.... 
Dăut şi stafide... stafidele istorice de cari 
vorbesce Neculcea, Şi cari, la ori-ce răscâlă 
în târgul Iaşilor, în contra 'Turcilor Balgii 
s6ii Grecilor bacali, înegreaii pământul spre 
bucuria copiilor... şi țăranilor... 

Alte timpuri! alte moravuri! In dilele 
nostre totul s'a schimbat... Până şi stafidele 
lui Neculcea sait suit la, cinste... nu la noil.., 
Suntem prea Romani... prea Latini pentru 
a ne ocupa cu stafidele.... ci în Grecia,.... unde 
adevărații patrioţi. greci spun şi serii cu 
dreptă mândriă că Grecia trimite Angliei 
şi Franciei în fie-care an mai mult de 
-140,000,000 de livre de stafide, -după cum 
seria diarul Phorologowinenos din Patras mai 
anul trecut... în Grecia unde diarele tâte 
anunțait mai dilele trecute cu adâncă bu- 
curiă, ridicarea taxei pusă de guvernul ru- 
sesc asupra, stafidelor.... şi unde profesorii 
de facultate ca d-nu Antonios Damaskinos, 
doctor în matematice, îşi consacră orele li- 
bere la, descoperirea. unor midloce mai grab- 
nice pentru uscarea stafidelor.... 

Ce bine fac, Domnii mei, ce bine fac, în



38 

Grecia modernă, diarele, învățații şi econo- 
mişti cari se indeletnicese cu perfecționarea 
culturei stafidelor, âr nu cu „luarea Constan- 
tinopolei !! 

Revin 6usă la Dâmna Moldovei, la aceia 
pe care Neculae Costin şi Neculcea ni-o des- 
crii ca sgârcită. 

Tot uitându-se la cele şâse domniţe, Dâmna 
Anastasia şi soțul ei Duca 1 luai gine- 
ii cum li se înfăţişuii, cu ochii închişi... 
Ast-fel, pe mai sus numita Catrina, le-o 
ceru Ştefan-Beizadea, fiul lui Radu-Voân.... 

Duca şi Dâmna, închiseră ochii şi primiră, 
der vai!... când îi deschiseră să-şi v6ă odorul, 
se spăriară căci era, dice Neculcea, grozav 

la faiă, şi dâcă Domnul socru şi Dmna 
s6cră îl găseaii grozav la faţă, cum trebue 
să] fi găsit bista Domniţă Catrina! 

— No mai dăm, strigară prinți. 

— Nu se pâte, răspunse cu tăriă Beiza- 

deua; aţă făgăduit-o, vaţi legat, daţi fata, 
căci fac durăt, sgomot forte... 

Socrul şi ginerele intrară la, judecată la 
Divanul din Țarigrad... 

Vă inchipuiţă cam greii, Dâmnelor şi Dom- 
nilor, pe paşulele, ulemalele şi softulele di-
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vanului judecând cestiunile matrimoniale ? 
Şi noi asemenea; der trebue să consta- 
tăm cu mirare că membrilor divaniți ai Sul- 
tanului le plăcea să se amestice în cestiu- 
nile de căsătorii şi de cereri în căsătorii — 
cestiuni cari de multe-ori nu-i priveaii nici 
de departe nici de aprâpe.... 

Aşa, bunidră, când fu la finele secolului 
XVI, ca Elisabeta, regina Angliei, să iea, de 
bărbat pe ducele d'Alenqon, al treilea fii a) 
Caterinei de Medici, Vizirul chiamă pe am- 
basadorul Franciei de la Constantinopole ŞI, 
nică una nici Qouă, întrebă pe ambasador : 
pentru ce dă împăratul tău pe frate-săi după 
preutâsa, Engliterei.... 

Preut6să, pentru că de la Henric V IL], tatăl 
Elisabetei, suveranul e capul bisericei angli- 
cane. 

— Pentru că ast-fel convine intereselor 
Franciei, răspunse ambasadorul... 

— Ce inte'ese 1... Preutâsa aceia trebue să 
iea, de bărbat, pe Papa de la Roma, 6r nu 
pe tenărui tăi stăpân. 

Acestea rees din documentele publicate 
de d. de la Ferriăre în cartea sa intitulută, 
les Projets de Muriage de la Reine Elisubeth. 

Tot ast-fel şi Divanul, în cestiunea căgă- 
toriei lui Ştefan-Beizudea, cu Catrina, Duca...
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Beizadeua, câştigă... probabil pentru că Diva. 
nul îl găsise ceva, mai frumos de cât dracul, 
cum dice proverbul român cu privire la fru- 
museţea bărbatului... 

Ecă deci şi tipuri de comediă pe cari 
Cronicele '] daii cu îmbelşugare dramaturgi- 
lor noştri. 

De sunt şi mai esigenţi, de cer să se gă- 

s6scă, în galeria femeilor istorice române, 
figuri de felul dâmnelor Diane de Poitiers, 
de la Valliăre, de Montespan, de Pompadour 
şi Du Barry, Neculcea, şi Costin Nicolae, şi 
Radu Grecânu le vor oferi multe din iubi- 
tele domnilor. 

Citez numai pe tânăra, pe frumâsa, ŞI. 

Neculcea dice... pe sulemenita Aniţa, fata ra- 
chieriţei de la Podul Vechiii al Iaşilor, aceia, 
care cu frumuseţa, şi cu deşteptăciunea, ei, 

înebunise pe Dumitraşco-Vodă Cantacuzen, 
în a doua sa domniă (1684). 

Ce giuvaricale, ce haine, ce podobe îi da! 

Neculcea e furios.... der spune tot.... Careta 

domnâscă cu o câtă de Seimeni, de Vornici 

şi de Comişi, era la poruncile Aniţei; eşia, 

esclamă boierul cronicar, eşia diua nămâda 
mare la plimbări, la feredei, la vii şi la
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mânăstiri, şi ceia-ce e şi mai mult, ceia-ce 
scote pe Neculcea : din țiținele blajinei sâle 
firi, e faptul următor. Dumitraşeu- Vodă di- 
cea, boierilor de'şi trăriteaii giupânesele cu 
densa, şi când se întorceaii acasă, la, cele cari 
fuseseră... gentile cu Aniţa.... le da Vodă 
daruri forte frumâse şi forte bogate... 

Când îşi închipuesce Neculcea pe fiicele 
şi soţiele Sturzescilor, Bălşescilor, Bogda 
nilor şi Costăkescilor, coborând în rădva- 
nele lor după careta în care sta trântită 
fata, rachieriţei de la, Podul-Vechiii, de la, Ră- 
pedea, spre oraş, la, casele domnesci,... Necul- 
cea, îşi perde cumpătul şi strigă din băe- 
rile inimei s6le de boier vechii: Oh! oh! 
„săracă ţeră a Moldovei! ce nenorocire de 
„Stăpâni ca, aceştia ai avut!.... Ce sorţi de 
„Visță ţi-a cădui! Cum ai mai rămas om 
ptrăitor în tine de mare mirare, cu atâtea, 
„Spurcăciuni de obiceiuri ce'se trag până 
„astă-(i în tine, Moldovo!.... Şi din vreme în 
„Vreme tot sai mai adaus spureatele obi- 
„eeiură, care mai "nainte se vor serie... 

Obiceiurile !...... Domnelor şi Domnilor...... 
obiceiurile eraă multe, Şi veniaii cu fiă-care 
domniă şi altele noui.... Boierii Şi era nu mai
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sciaii cum să le dea de captt, cum să le pă- 
zâscă şi cum să le urmeze. Vădând în dese 
rânduri zăpăcâla ce ele pricinuiaii, cronicarii 
scriu cu adâncă convingere... „obiceiurile cele 
novi fac risipa țărilor şi peirea Domnilor“... 
Lucrul era cu atât mai adevărat, cu cât în- 
dată ce un Domn introducea un obiceiii noii 
pescuit prin Constantinopole, în țările Apu- 
sul, s6i pe la curtea regilor Poloniei, tot- 
t&una, fâiă smintelă, acel noii obicei era 
urmat de o nouă orânduială, adică de noi 
imposite. 

Cu tâte acestea, Dâmnelor şi Domnilor, 
nu tote obiceiurile cele noui erau rele..... 
Chiar cele venite la timp, cele cari răspundeau 
ia cerințele țării şi le niulţămiaii, cronicarii le 
inregistreză cun fel de tăcută bănuiclă.... 
De ce ?... Pentru că multe reforme, adică 
obiceiuri noui, veniseră şi mai 'nainte, tâte 
bune, tâte folositore în ele..... Altoirea, lor 
6us& în -păni6ntul românesc, Doinuul şi sluj- 
başii o făcuseră atât de nepotrivit, atât de 
T&U.... în cât în loc de miere,.... fiere eşise 
la, rod. 

De aceia şi cronicarii tac, nu le laudă 
şi aşteptă să le veda urma... căci, după cum 
dice prudența poporului : urma ulege în tote... 

Enake Kogălnicâuul, vătav de aproqi în
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țera Moldovei şi autor al! Cronicei de la 1733 
până la 1774, ne dă un esemplu despre acâsta. 

E vorba despre un obicei NOU, şi fOrte bun, 
şi forte cu vreme... adus în Moldova de 
Constantin Nicolae Mavrocordat... Domnul 
fanariot care, de la 1731 Şi până la 1769, 
domni de şese ori în țera Românsscă, şi de 
4 ori în Moldova, sărind din: tron în tron, 
de la laşi la Bucuresci, întocmai ca: unul 

„din acei comedianţi, din acei pehlivani de 
„cari vorbesc cronicarii noştri... Şi pe cari 

ei îi vedeaii la nunțile şi petrecerile Dom- 
nilor. | 

Mavrocordat, deştept şi forte citit, —a avut 
una din cele mai bogate biblioteci ale Orien- 
tului, — venind a doua ră Şi în urmă a 
breia Gră în Moldova, se spăriase adânc de 
ignoranţa, de întunerecul în cari zăceaii duse 
tote minţile chipurilor bisericesci.... tot cle-: 
rul din ţâra Moldovei... Nu unul, ci sute de 
preoţi nu sciaii să citâscă.... Deci, Domnul 
care făcuse şi alte reforme...... reforme bu- 
ciumate,... cu cheltuiala lui... şi'n presa, apu- 
s6nă.... Ze Mercure de Prance, din Luliii 1742, 
"pune alătură cu marii întemeiători de state... 
Constantin dic, se hotărise să 'nveţe pe popi 
să cil6scă.... 6r pe cei de oraşe să sciă gre- 
cesce, românesce şi slavonesce.... să cunscă, 

qrt
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cum dice Kogălnicenul, pe de rost orândudia 

bisericei, a botezului, a ispovedaniei.... Li-e 

venia cu grei preoţilor... şi mai cu s6mă 
la bătrâneţe, s&și mai 6să din mult vlăgui- 

tul tipic. Constantin 6nsă întvebuinţă mid 
l6ce eroice: îi punea la bir..;. le lua darul... 

biserica... îi stringea cu da sila cârduri... 

cârduri... îi băga într'o biserică, punea cio- 

hodari la uşă şi trăniitea un dascăl dei 
mustruluia t6tă diua..... 

Se luaseră de gânduri bieţii părință ai bi- 
sericelor moldovene!.... Unde aveai să 6să 
cu atâta învățătură ?....... Patunci pâte şi 
(icătorea populară : „eh! ce atâta carte... 

Obiceiul cel noii era bun.... dâ Enaki Ko- 
gălnicânul nu'l laudă... nu dice nimic... Lasă 

urmaşilor săi să vedă şi să constate decă 
r6dele m&surei lui Mavrocordat aveai să fiă 
bune ori rele. 

Ceia-ce €nsă deşteptul boier cronicar serie 
cun fel de glumâţă ironii... ceia-ce Kogăl- 
nicenul înregistreză cun fel de plăcere verde 
românâscă e o altă măsură luată de Con- 
stantin Mavrocordat... şi privitâre la, călu- 
sării greci de prin monastirile cele mari ale
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Moldovei... Se făcuseră de nesuferit, călugării, 
nu e vorbă, âncă de la începutul venirii lor 
în ţ6ră.... der se pare că&n timpul celei da 
doua, domnii a lui Constantin Mavrocordat, 
pYasul răutăţilor lor“ se umpluse ochiti şi 
da pe din afară, 

„Ajunseseră, dice Kogălnicânul, — citez tes- 
ptual, — ajunseseră Grecii, când tămâiaii în bi- 
„serică pe muieri, de staii câte un minut îna- 
pintea, fieşte-căriea muiere de o tămâia şi O 
„privia din talpă până în cap, puind gând 
„răi în capul lor asupra acelor muieri...... 

O! şi decă gândurile rele, Dâmnelor şi 
Domnilor, decă gândurile rele ale călugărilor 
greci, sar fi oprit numai la acest fel de tă- 
mâiare extra-canonică,.... îndreptăţită, pote 
de cunoscutul adevăr al lui Terenţiii : homo 
SUM... 

Der, spre nefericirea adâncă a Moldovei Şi 
a Ţeril-Românesci, nu se opriau aci gându- 
vile cele rele ale călugărilor grec)... nu 
dic ale Domnilor, căci ai fost printre Fana- 
rioţi şi domni buni.... buni cu sila, buni din 
pricina împrejurărilor... şi alţii buni din fire... 
dsr buni... Gândurile cele rele ale călugărilor 
greci mergeaii de multe-onă atât de departe 

[21,376] 5
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în cât isbucniait şi Domni, şi boieri, şi clerul 

pămentân.... în contra căruia nu veță găsi 

nimic, Dâmnelor şi Domnilor, în cronicarii 
noştri... 

Din contră, sunt, scene superbe de mândriă, 

Şi de durere românsâscă cari se petireceaii adesea, 

între Mitropoliţii români şi principii greci aj 

Moldovei, spre lauda, neperitâre a celor d'ântâii 

şi spre ruşinarea adâncă, a celor dai doilea. 

Voind s& pună bir noi pe țeră s6i să des- 
grope din noii pe cele desfiinţate cu afuri- 
saniă, şi să le arunce în spinarea, ţării, prin- 

cipii greci aveaii trebuinţă de bine-cuventa- 
rea Mitropoliţilor. 

—  la-ne cîrja, diceaii capii clerului nostru ; 

trămite-ne să ne petrecem vi6ţa în skiturile 
perdute de la munte, pune alţii în locu-ne; 

der nu ne sili, Domne! să chiămăm bine- 

cuvântările cerului asupra nedreptăţei ce 
vrei să facă..... 

Ţera întrâgă.... uita, blândeţea, ei firescă... 
uita, pravoslavnica, evlaviă şi r&sufla întruna 

din acele istorice afurisanii, cari eşiait clo- 

cotind din băerile inimilor românescă: „Vent 

„şi vifor..... foc şi pară st fiă partea paharuhiă 
„vostru 11!“ dicea. Tera Grecilor......



Şi Grecii rideaii, căci îndată ce Românul 

reintra în pacinica, lui fire, călugărul grec îi 

spunea că Iadul Vascâptă; căngile şi furcile dra- 

cilor stai gata, să-l împungă de vreme ce luase 

parte la, afurisania. călugărilor Sfântului Munte 

s6ii mai sciii eii a cărui sf. locaş din spre Ieru- 
salim. Er Românul, îngrozit la descripţiunea, 
ce-i făcea, Grecul despre balta Iadului cu smâlă 
aprinsă în care bietul boier avea să se îm- 

băieze de 3--4 ori pe di după mârte.... se 

grăbia a; mai închina şi alte moşii sfantului 

Munte, la sfet' Agora... cea mai teribilă tu- 

lumbă s6i pompă aspirantă care supse 3 secole 

şi jumetate avuţiele României... şi care nu 
fu, cum dic fisicii, pompă fulantă, de cât 

pentru a arunca în Moldova, şin 'Ţera Ro- 

mân6scă, cetele hrăpitâre ale egumenilor aren- 

daşi.... cari se înfigeaii în tâte oraşele şi'n 

tote moşiele României. 

Acestora, mai mult de cât unora din Domni 

greci se potrivesc întocmai cele ce Neculcea 

dice cu lacrimi... şi cu mâniă în contra 
Dumnedeirii care răbda asemenea nedrep- 
tăi 

„Când a vrea Dumnedeii, serie Neculcea, 

„care acum nu mai rîde.... când a vrea Dum- 

„nedei să facă să nu hie rugină de fier... şi 

„Turcă în Țarigrad să nu hiă.... şi lupii să
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„nu mănânce oile în lume, atunci pâte nu 
„Vor fi nică Greci în Moldova şi în Ţâra mun- 
pten6scă.... 6ralt l6c w'aii rămas cu condeiul 
pmeii să mai pomenesc ca să pot ghici..... 
„Focul ] stingi.... apa o iezesci şi o abaţi pe 
„altă parte... vintul când bate, te dai în lă- 
ptuti întrun adăpost şi te odihnesci.... s6rele 
„intră în nouri... nâptea cu întunerecul trece... 
„der se face iar lumină... 6r la, Grec milă, sti 
„Omeniă, s6i dreptate, s6i nevicleşug, sii 
„fiica lui Dumnedeii.... nici unele de acestea 
„nu sunt... Numai când nu pâte șă facă r&u, 
„se aretă cu blândeţă, 6r inima şi firea, tot 
„cât ar putea, este să facă r&utate,....“, 

Acesta-i, Dâmuelor şi Domnilor, strigătul 
de durere al Moldovei, jalea boierului iubitor 
de țeră în faţa Egumenilor şi Domnilor 
Greci... 

Vornicul Alexandru Beldiman, autorul Jal- 
nicei. Tragodiă din 1821, dice că Neculcea 
serie cu patimă.... 

Pricep invinovăţirea lui Beldiman, de şi 
nu e arâptă.... 

Poetul Jalnicei Tragodii trăia întrun timp 
în care Grecii negustoriaii țările românescă de 
0 sută şi mai bine de ani... Suferințele ajun-
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seră să fiă starea, normală a, Moldovei şi a 
Ţării-Românesci... 

A munci până la sleirea, completă a pu- 
terilor; a fi adi cu casă şi mâne nici cu 
cămeşă; a mânca pâne făcută cu ghindă, şi 
a sta luni întregi prin furidul pădurilor de 
frica, zapciului; a blestema pământul stră- 
moşilor tei şi a fugi în midlocul 'Tureilor 
de la Dii (Vidin), ca să scapi de Greci; 
a fi boier pământân, a te numi Cândescu, 
Buzescu s6u Dudescu, şi a te vedea la cur-. 

“tea beiului batjocorit de un Mavrake, de 
un Georgake, de un Stavrake, — tote ace- 
stea, eraii, după 150 de ani de vreme, pen- 
tru Vornicul Beldiman, a trăi bine, în lege, 
cu omeniă, a trăi românesce — în țera pă- 
rinţilor tei. 

In timpul luă Neculeea, boierul cu dor de 
țâră înţelegea alt-fel visţa Românului Și drep- 
turile Ţărei.... Ecoul depărtat al vitejiei Şi 
marilor. fapte ale strămoşilor răsuna âncă 
la urechile lor, şi inima le bătea cu patere 
când citeai istoria Moldovei şi ţ&rilor ro- 
mânesci. Neculcea audise pote că unul din cei 
mai mari regi ai Franciei umblase mult după, 
alianţa lui Mihaiii-Vitezul; Vornicul Beldiman 
nu vedea pote de cât cum umblai Domnii 
Moldovei şi Ţării-Românescă după graţiele,
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favorurile şi zimbetile consulilor francezi sei 
ruşi din Iași şi din Bucuresci. 

Deosebirea deci, în felul de a, judeca, pe 
Greci, trebuia să fiă adâncă, €r judecata, lui 
Neculcea trebuia să pară lui Beldiman cu 
patimă. Autorul Jalnicej Tragodii trăia de 
mic copil şi părinţii lui trăiseră în câmpiele 
pustiite ale ţărilor şi virtuţilor românesti; 
„Neculcea, apucase timpuri în cari pustiirea 
şi mortea nu se întinseseră pretutindeni, 
Prin urmare, vă&duse binele şi putea s& ju: 
dece râul. Vornicul Beldiman nu vedea de 
cât rul, şi prin urmare nu putea, să judece 
paguba făcută ţărilor române de locustele 
Fanarului. 

De aceia, Neculcea şi toţi cronicarii din 
timpul său blestâmă cu foc, căci ei văd şi 
simt veninul pătrundând în vinele țerei şi 
constată ceia-ce constataii istoricii cari ai 
povestit agonia Imperiului roman... Croni- 
carii români constată, că ceia-ce nu putuseră, 
face nici Hunii, nică Avarii, o făcură Gre- 
coteii.... (/uod non fecerunt barbari, fecerunt 
Groeculi... 1! 

Betrânul Urechiă Şi cronicarul cel cu fire 
antică, moldovânul Vir bonus, scribendi pe-
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ritus, Miron Costin... caută tot-d6-una, st 
fugă de timpurile presinte.... de timpurile 
lor... căci... mai cu -s6mă cel dal doilea, 
vedea cu ochii „la ce stat, cum dice el în- 
suşi.... la ce stat ai adus Grecii şi Tera, şi 
boierimea... *. 

Miron Costin se înfunda, se pierdea cun 
fel de nesăturată plăcere în vâcurile trecute 
ale istoriei române... Pe acestea, şi el ca, 
şi Urechiă, le povestesce, şi le laudă... şi le 
esaltă fără Saţii. | 

„Venit-aii, dice Urechiă.... (şi mândria, ro- 
„mână, pare că străluce în rândurile s6le,.... 

„„Venit-ai Sultanul să stropşscă, ţâra, Mol- 
„dovei....&. 

Descrie apoi bătălia de la Valea-Albă, Şin 
urmă isbucnesce cu adâncă mulţămire su- 
fletâscă: | 

„Minunat lucru! După poticala, lui (a lui 
„Ştefan) Wântâiii, cela ce nu avea, voinică, ci 
„Strîngea, păstori de munți şi argaţă de-i în- 
ptr'arma, acum 6r se ridică, de asupra birui- 
ptorilor.... Cela ce ântâjiit se vedea că a perdui 
„t&ra, acum dă, domnii altora, Şi era, "și lă- 
„tesce. 

Urechiă şi Miron rămân în mută admira. 
țiune înaintea, celei mai mari figuri de Domn
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Român, inaintea lui Ştefan.... Devin super- 

Stiţioşi.... Ei nu mai dic că cutare lucru, 
s6u cutare vietoriă, sâii cutare bine s'a făcut, 

cu ajutorul lui Dumnedeit.... ci cu ajutorul 

lui Dumnedeii şi cu, norocul lui Ștefan- Vodă... 

„Cu ajutorul şi cu norocul lui Ştefan, strigă 

„Urechiă, şi Moldova, şi boierii, şi Domnii 

„Străini aveai nădejde că vor isbuti“!.... 
„La scrierea Cronicilor, dice Miron Costin, 

„gând slobod şi fără valuri trebuescet... 

De aceia, pentru a scăpa, de valurile timpului 

său şi a dobândi acel gând slobod şi senin, 

Marele Logofăt al 'ărei-Moldovenesci se ri- 

dica cu mintea, spre vremurile cele vechi ale 

istoriei... 6r dâcă vorbea, de cele novi.... decă 

înregistra cu amărăciune prostirile timpuiui 

său... Miron dicea: „alte vremuri socotesce, 

„cetitoriule, ţărilor acestora... 
Plin de amintirile virtuţilor străbune şi 

iubindu-și ţâra cun fel de pasiune care în- 

trunta, tâte mâniele Domnilor celor crudi.... 

Miron va dice lui Petriceico-V odă, celuia care 

esclama o-dată: oh! dulce este Domnia în 

Moldova !.... Miron va, dice o-dată lui Petri- 

ceico-Vodă: „ori să fiă voia Măriei-Tele, ori 
„s% nu fiă, noi nu ne vom lăsa casele st ni 

„le iee Tătarii“.... Şi neasceptând răspunsul
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lui Vodă... Miron adauge: Fii săn&tos Măria, 

Ta!.... şi eşia afară... 

Altă dată, el gicea verde marelui Vizir: 

„suntem noi Moldovenii bucuroși să se lă- 
pţescă împărăţia, în tote părţile cât de mult... 
„eră peste ţ&ra n6stră nu ne pare bine să 
„se lăţescă“.... 

Acestea le vorbea marelui Vizir, aceluia, 

care, contorm tradiţiunilor diplomatice ale 

Turciei din sutele a 16-a şi a 17-a, pu- 
tea să arunce cu scăunaşul în ambasado- 
rul Franciei, s& bată cu pumnii pe tră- 
misul Veneţiei, şi să pună la falangă pe 
Kapukehaielele Domnilor români... Se sciă 

că cel care mergea p'atunci la, Constantino- 

pole ambasador, trebuia să aibă capul bur- 

duf de carte şi să se ascepte a-i-se face spi- 
narea, burduf de pumni... argument şi acesta, 
eminaminte diplomatie..,. 

Tot Miron va opri pe boieri să nu fugă 
din ţeră atunci când dintro parte 'Turcii, 
dintralta 'Tătarii, dintralta Polonii năvăliaiă 
spre Moldova, şi: când vârtejurile spaimei 
ridicati pe boieri cu totul şi'i asverliaii spre 
munţi.
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In fine, tot Miron fu boierul care aruncă 
istorica apostrofă lui Cantemir Bătrânul: 

mai des cu paharele, Măria-Ta, şi mai. încet 
cu orînduielile (birurile).... că birul borei este 

iertat de Portă.... şii vrea Măria-Ta săţi dai 

sema o-dată.... şi nui putea... 

Şi cu tote acestea, Dâmnelor şi Domnilor, 
Şi Miron ca şi toţi Cronicarii moldoveni Și 

munteni, nu se pot opri d'a nu adeveri, unii 

mai elocinţă de cât alţii, nesecatele puteri 

ale ţărilor române. 'Treceai armatele, duduia, 

r&sboiul în tote unghiurile ţării; pustiul se 

întindea pretutindeni ; s'ar fi credut că decimi 
de ani aveaii să trebuiască Moldovei şi Ţ& 

rii-Românesci pentru a-şi veni "n fre... De 

loc; după 2-3 ani, Miron dice:.... „precum 
„florile, şi pomii, şi tâtă verd6ţa pămentului 

„stai învălite şi impodeoate de r&câla bru- 
„Me cădute fără vreme.... şi apoi după lina 

„căldură a sorelui vin i6r la firea şi frumu- 

„seţile s6le cele dântâiii, aşa şi țera, moldo- 

„Venâscă ai venit la firea sa, şi penă la 

„anul s'a împlut de 6meni şi de tot bilşugul“... 

Cronicarii munteni, povestind aceleaşi pus- 
tiiri pricinuite de armiele Turcilor, de certele
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civile, de locuste, constată aceiaşi putere şi 
în 'T6ra-Românâscă,; şi acâsta, ca, şi Moldova, 
îşi revenia, în fire... ba âncă bieţii locuiţori 
începeau să fiă atât de veseli, în cât la ve- 
nirea Domnilor cari le făgăduiai pacea. şi 
liniscea, înăuntru, simţiau un fel de fericire 
care-i făcea, st închine în sănătatea Domnu- 
lui pe care âncă nu-l cunosceail..., 

„Și când n'aveaii vin cu ce să închine... 
„dice Constantin Căpitanul, închinaii cu apă... 
cn vremea. venirii lui Şerban Cantacuzen.... 

Spun, Dâmnelor şi Domnilor, spun multe 
Cronicarii noştri, şi despre blândeţa, caraete- 
rului, şi despre nesfârşita, putere a poporului 
de a munci şi de a suferi... şi despre des- 
fâșurarea vieţei naţionale Şi vieţei străine. 
în ţările nâstre, de când se întocmiră sta- 
tele române şi până în timpul în care cro- 
nicarii scrii... 

In acestă scurtă răsfoire a cronicelor, n'am 
putut atinge de cât o minimă parte din 
elementul pitoresc care esundă întrânsele. 

Câte mai r&mân de spus şi de poves- 
tit!.... câte culori nu mai sunt la înde- 
mâna, celora cari vor voi să stea la vorbă
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cu Urechiă, cu cei doui Costini, cu Kogăl- 
nicenu, cu Neculcea şi cu Grecânu.!... 

Zidirea mânăstirilor, punerea birurilor noui, 

luptele... bunidră acelea ale lui Ionașcu, sâii 

Ion-cel-cumplit al Moldovei,.... eroismul acelui 

„vestit între Domni“... adică, victoriele lui 
Mihaiii- Viteazul... domnia lui Petru Rareş şi 
romantica lui fugă peste munţi în Transil- 

vania..... resodlele Țăranilor cari se năpustiaii 

la Iaşi la Domniă, făcând să se cutremure 
târgul de strigătele de „Dă-ne, Domne, pe 

Grecii“... intrigele şi viţa, bizantină a Bei- 

lor trămişi dela Pârtă, încuseririle boierilor 

pămenteni cu veneticii Ţarigradului.... tâte 
acestea, şi altele multe.... multe, strălucesc 
în Cronicarii noştri, şi asesptă buna-voinţa, 

şi talentul istoricilor, romanciarilor şi artig- 
tilor români. 

Adi, Dâmnelor şi Domnilor, mulţămită 
muncei, şi trudelor, şi sângelui român.... mul- 
ţămită norocului ţărilor acestora cari, după 
cum dice bătrânul Urechiă, puse asi fost în 

calea răutăţilor.... d&r cari, după vorba lui 
Miron... „ăi stat ca temeti neclătit, căci 

cel ce este rădăcină nu se mută“... plimbe-i 

cu condeiul lor cel învâţat Rosler şi Roes-
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lerianii ori cât ar pofti..... adi... dic.... sa 
realisat avântul inimei lui Miron Costin, care, 
în Precuventarea Cărţei pentru desciilecatul 
Wântâii al Moldovei, dice cu tainică rivnă : 

„Puternicul Dumnedeii, cinstite şi iubite ce- 
ptitoriule, s&ţă dărui6scă după aceste cum- 
„plite vremuni ale anilor noştri, când-va şi 
„mai slobode vâcuri,.... întru cari... pe lângă 
palte trebi.... să aibi vreme şi cu cetițul 
„edrţilor a face iscusită zăbavăt.... 

Drept acestea, Dâmnelor şi Domnilor, dâcă, 
noua eră de lumină, de civilisaţiune şi de 
positivă propăşire a început, pentru Rega- 
tul României... decă, „vâcurile slobode“ Şi... 
„gândurile fără valuri“ domnesc adi cel puţin 
întrunele din țările în cari de 1700 de ani 
se aud fără întrerupere cuvintele legionari- 
lor romani: Sunt Român! — apoi, de sigur 
a venit şi timpul de a se face pe lângă alte 
trebi şi „iscusită zăbavă cu cetitul cărţilor“. 

Societatea, Ateneului român şi tote socie- 
tăţile surori în cultura, poporului ai ascultat 
marea voce a trecutului nostru...
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Fruntaşii minţei române ait luptat şi luptă, 
de mult âncă pentru întruparea adevărului 
lui Miron Costin. După catedră şi la, tribună, 
prin diare şi prin. cărţi, în ţră şi'n afară, 
luptă bătrânii, şi după ei, cu înv&ţămintele 
şi încuragiările lor, luptă tinerii, sprinteni 
şi adese-ori sglobii cercetaşi ai Sciinţei.... 
muncind, împreună cu Domniele-vâstre, cău- 
tând, găsind, biruind.... tot-d&-una, şi pretu- 
tindeni spre binele, folosul şi fala naţiunei 
române... din tote ţările Daciei T'raiane. 

(10, 

17 Februariii, 1885.
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A XX“ aniversare a Atheneului român. 

Membrii şi conferenţiarii Atheneului 
ai celebrat, într'un splendid banchet, la 
28 lanuariă anul curent, a XX-a aniver- 
sară a înfiinţării Instituţiunii lor. 

Invitaţi la acest banchet, n'a fost de 
cât preşedinţii Societăților de cultură 
izvorite din iniţiativa privată, societăţi 
din cari unele sînt fiice predilecte ale 
Atheneului, altele, urmărind un scop a- 
nalog, au drept la respectul şi iubirea 
Atheneistilor. 

Socretatea pentru invețătura Boporu- 
Îui era represintată prin preşedintele său 
d. general Florescu, Sorzefatea amacilor 

şa
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de Bele- Arte prin d. Gr. Cantacuzino, 
Societatea geografică prin d. general 
Manu, Soczetatea corpului didactic prin 
d. A. Orescu, :Soczefatea politecnică prin 
d. C. Olănescu şi în fine 7upuzmea prin 
d. T. Maiorescu. 

Printre vechii membri şi conferenţiari 
ai Atheneului se observa d-nii V. A. 
Urechiă, George Creţianu, C. Boerescu, 
Al. Petrescu, P. S. Aurelian, C. Stăn- 
cescu, Maniu, “Tătărescu, Vachman, A. 
Lahovary, A. Vericeanu, Dr Felix, St. 
Velescu etc. etc. Venia în urmă întrega 
pleiadă a celor tineri, peste tot aprâpe 
60 de comenseni. 

Banchetul era presidat de d. Esarcu 
care avea la drepta sa pe marele nostru 
poet V. Alecsandri iar la stânga pe 
preşedintele societăţei pentru învăţătura 
poporului, d. general “Florescu. 

La începutul banchetului d. Esarcu 
comunică comensenilor: următârele rân- 
duri ce le primise de la Palat cu câte-
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va minute înainte și în care d. mare- 
şa] al palatului îi dicea : 

«Nu am lipsit de a supune la cuno- 
«scința M. S. Regelui, că serbaţi astă- 
«seră a 20-a aniversară a esistenței 
«Ateneului român. 

«Majestatea Sa a bine-voit a primi 
«acestă ştire cu o deosebită plăcere. şi 
«ma însărcinat de a v& transmite ură- 
«rile sale pentru progresul acestei fru- 
«mose instituţiuni, menită a desvolta, 
«împreună cu sentimentul frumâselor 
«arte, şi iubirea de Patriă.» 

Acestă comunicare fu sălutată cu cal. 
durâse şi prelungite aplause. " 

Principalele toasturi ce s'a pronun- 
ţat la acest banchet sînt următârele : 

Toastul D-lui Esarcu : 

Domnilor, 

Daca, ridic acest prim toast în săne- 
tatea M. S. Regelui, nu este peutru a 
me conforma unui obicei de înaltă bună 
cuviinţă, dar pentru a mă supune unui 
sentiment mai intim care ne comandă a 

(21,376) ” | 6
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aduce un omagii de devotament şi iu- 
bire Augustului Preşedinte de ondre al 
Atheneului român. 

Nu putem, d-lor, pronunţând Augus- 
tul nume al Preşedintelui nostru, să nu 
pronunțăm în acelaş timp — mai cu 
s&mă într'o s&rbătâre literară — să nu 
pronunțăm, cu respect şi dragoste, numele 
M. S. Reginei, numele dulce şi poetic 
al Carmen Silvei. 

Dominalor, 

Este. o mare satisfacţiune pentru aceia 
cari, în sera de 28 Ianuarie 1865, ai 
inaugurat conferințele publice în Capi- 
tala României şau pus fundamentele 
Atheneului român, este o mare satis- 

facțiune de a putea dice astă-seră : Ser- 
băm a XX-a aniversară a instituţiunei 
n6stre. 

Dou&-deci de ani de perseverinţă, de 
urmărire obstinată a unei idei, este o 

periodă însemnată în societatea română. 
In acest interval de timp sat aruncat 

multe idei de pe tribuna Atheneului, 
idei cari au augmentat patrimoniul in: 
telectual şi moral al naţiunii.
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In acest interval de timp s'a semănat 
semânţe binefăcătâre în solul Patriei şi 
câte-va dintr'Ensele ati prins rădăcini ; 
unele .mai profunde, altele mai superfi- 
ciale, şi din aceste sămințe ati eşit in- 
stituțiuni folositore şi anume : „Soczefatea 
Zentru învețătura poporului vomân, „So- 
czelatea amicilor de Bele-Arte, Societa- 
fea filarmonică vomână. Suntem fericiţi 
de a saluta astă seră în mijlocul nostru 
pe representanții acestor societăţi. 

PDommzlor, 

Atunci se pâte dice că o naţiune intră 
în peri6da virilităţii, când principiul îni- 
ţiativei private începe a fi înţeles şi pra- 
ticat; când cetăţenii, — luând consciinţă 
de forţa şi val6rea lor — las la o parte 
guvernul, se pun cu virilitate la lucru, 
iai în mână cu vigâre definderea inte- 
reselor vitale ale naţiunii şi se constituă 
în organisme vivace cari să pâtă trăi 
prin ele înseși, cari să creeze o forţă 
independentă, o forţă de sine stătătre. 

In sfera. activităţii nâstre noi am cătat 
tot-d'auna a fi credincioşi acestui prin- 
cipiti, şi, fără preget, ne-am dat tâte si-
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linţele pentru a'l vedea pretutindeni în- 
ţeles şi practicat. 

De aceea ne-am înveselit ori de câte 
ori am vEdut constituindu-se asemenea 
organisme, mai cu semă în sfera de idei 
analge cu acelea în cari ne menţinem. 
Ast-fel am vedut cu bucurie constituirea 
Soczetă zii geografice, Societății corpului 
didactic, Societăţii politernice. Suntem 
fericiţi de a saluta la acest banchet pe 
eminenţii presidenţi ai acestor societăţi. 

Dar mai inainte, d-lor, ca aceste so- 
cietăți să se fi instituit în Bucureşti, 
exista în laşi o asociaţiune care — fără 
a fi organisată pe baza unor statute sai 
reglemente — nu constitue îns& mai puţin 
un organism vivace şi activ. Acestă 
asociaţiune, aţi numit'o toţi, este paz. 
mea. Junimea, d-lor, are un merit es- 
cepțional. Ea are un organ de publici- 
tate pe care a ştiut să'l facă să dureze 
în timp de 18 ani, o revistă importantă 
pe care o cunâștem toţi: Convorbizz/e 
Ateravi. 

Acestea dise, d-lor, şi fiind-că nu'mi 
propui a face un discurs, vii imediat 
la conclusiunile la cari voesce să ajung. 

Aceste conclusiuni sunt :
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Mai întâiu un toast în sănătatea iluş- 
trilor presidenţi ai societăţilor de culturi 
ce enumerarăm. 

In urma acestui toast, să formulăm 
dorinţa n6stră tutulor ca să se stabi- 
lescă legături din ce în ce mai strînse 
între toți membrii societăţilor ce numi- 
răm şi să se creeze o solidaritate care 
să le dea forţa necesariă pentru a'şi în- 
deplini scopul ce urmăresc. 

PDomuzlor, 

Tote societăţile nâstre ai o ţintă co- 
mună : Instrucţiunea şi Educaţiunea na- 
țională. Ele sunt surori şi uitându-se 
cine-va la densele îi vine în minte ver- 
sul lui Ovidiă : 

Facies nou omnibus ana, nec diversa 
Zamen gualem decet esse sororum. 

Ele nai aceeaşi figură, dar nici însă 
atât de diferită —  ast-fel tocmai cum 
se cuvine unor surori. 

Este de dorit ca aceste surori să tră- 
iască împreună, însă ca să potă duce o 
viaţă la adăpost de intemperiile timpu- 
rilor, trebue să aibă un locaş, un do- 
micilii. Nu vor putea ele dre isbuti,
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combinându'și forţele, să'şi clădescă acest 
domiciliă? In capitala României nu s'ar 
putea ridica un monument în care — 
cristalisându-se, dupe cum am dis după 
tribuna Atheneului, principiul de forţă 
şi de producţiune al societăţilor şi sta- 
telor moderne, principiul iniţiativei pri- 
vate, sef govermentul — să fie destinat 
a deveni un adevărat templu al artei şi 
sciinţei. ? | 

Să salutăm, domnilor, împreună, astă 
scră, să salutăm cu toţii confederaţiunea 
societăţilor nâstre stabilită domiciliată 
la  dEnsaa casă. 

D. general Florescu, ca președintele 
celei mai vechi societăţi după Atheneii, 
a r&spuns la toastul d-lui Esarcu în mo- 
dul următor: 

Domnilor, 

Am cercat o mare satisfacţiune atunci 
când, et, vechii membru al Eforiei şc6- 
lelor, am avut ondrea de a fi ales pre- 
şedinte al Comitetului societăţei pentru 
învăţătura poporului nostru.
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Astă-di, acea satisfacţiune este şi mai 
mare, căci aceleaşi situațiuni datoresc 
plăcerea de a m& afla în mijlocul dom- 
nielor vâstre. 

Permiteţi-mi, domnilor ca, r&spundend 
la toastul onor. nostru amic, d. Esarcu, 
să amintesc aci că învețamentul public 
care dateză la noiabia de la 1830, când 
sa inaugurat cel d'întâiă liceii român cu 
internatul s&ă de la sf. Sava, s'a des- 
voltat treptat până la gradul în care se 
află astă-di. Acestă desvoltare o găsim 
îns€ mai esclusiv în înveţământul supe- 
rior, în liceuri şi facultăţi, dar nici cum 
în ceea ce constitue basa fundamentală 
a învățăturei unui popor, şcola primară 
rurală; acesta a fost şi causa celei mai 
seriose preocupări a bărbaţilor noştri lu- 
minaţi din trecut; ei 'şi a dis, sunt 1g 
ani astă-di; şc6la primară este începu- 
tul, înteiul captt al vieţei intelectuale ; 
învățătorii îns lipseau şi pentru a'i forma 
sa constitujt societatea pentru înv&ţă- 
tura poporulni nostru. La cel-alt capet, 
aceşti bărbaţi luminaţi şi iubitori de ţară, 
aşedaseră instituțiunea atât de măreaţă 
şi de folositâre, acea a Atheneului, a că- 
ruia a dou&-decea aniversare o serbăm
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astă-di. Asemenea. întreprinderi cer tot- 
d'a-una concursul unor elemente tinere 
şi devotate științei, precum a fost acela, 
forte tentr pe atunci dar care astă-di are 
20 de ani mai mult şi contribue prin 
perseverenţa sa neobosită la întărirea şi 
desvoltarea Atheneului. 

Ridic dar acest pahar, la scumpa şi 
venerata memorie a iniţiatorilor şi a or- 
ganisatorilor Atheneului Român! Beaă 
în sănătatea d-lui Esarcu şi într'aceea a 
domnielor vâstre tuturor care susţineţi, 
şi care faceţi, prin cuvântul domnielor 
vostre luminat, să ajungă instituţiunea 
Atheneului la adevărata sa menire. 

DupE d. general Florescu, d. P. S. 
Aurelian a ridicat următorul toast în să- 
n&tatea d-lui V. Alexandri, care avea 
locul de ondre la drepta d-lui Esarcu : 

Domnilor şi zubiţi colegi, 

Mi-a cădut sorţul să ridic un toast; 
şi pentru cine? Pentru ilustrul bard al 
Românilor ; pentru poetul naţional între 
cei mai naţionali; pentru acela care face
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să resune de atâți ani lunca Mirceştilor 
de armonisele sale cântări. 

Lunca Mirceştilor, loc pentru pururea 
scump inimelor românești, m'am umbrit 
sub falnicii t&i stejari; am ascultat în 
murgul serii şi în crăpatul dilei, cân- 
tarea cântărilor ce se înalță de veacuri, 
de când este lumea, către cel Atot-pu- 
ternic. Nu ştii cine inspiră aceste veci- 
nice concerte de bucurie Şi de recunos- 
cință; atât ştiu că în mijlocul lor s'a ză- 
mislit cel mai credincios şi cel mai suav 
interpret al inimei românesci; în mijlo- 
cul ior r&sună de deci de anio liră ne- 
obosită pentru ridicarea nemului nostru. 

Te salut cu respect, luncă a Mirceş- 
ilor, leagăn resfăţat al celui mai r&sfă- 
țat dintre poeţii români, al celui mai iu. 
bit printre cei mai iubiţi; "mi plec capul 
cu recunoștință înaintea tainicei tale crea. 
iuni, căci tu ai contribuit a crea acest 
frumos genii care împodobeşte cu atâta 
strălucire, ca o peatră nestimată, corâna 
poesiei române. 

Sorţului, norocului datoresc, iluste şi 
mare poet, ondrea de a ridica acest 
toast. Păcat numai că acestă favâre cade 

„peste mine care, ori câte mi-ar dice inima,
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nu Ştii, nu pot să spun acelor care te 
admiră din preună cu mine, aceea ce 
simte inima mea. 

Ce să'ţi spun, dulce şi încântător bard 
al României? Că eşti poet mare; cine 
n'o ştie? Săţi spun că de latron pent 
la colibă, de la munte pân€ la baltă, 
că dincolo de munţi, atâtea milione de 
inimi ascultă în admiraţiune musica ta 
atât de variată şi atât de sublimă? Săi 
spun că faima numelui t&ă a trecut preste 
ţeri penă la leagănele neamului nostru? 
Că latinitatea te proclamă cu mândrie 
poetul s&i? Şi acestea tâte sunt ştiute. 

Ce săți spun, că eşti genii? Şi cine 
nu 0 ştie? Să'ţi spun că ești genii cu 
noroc? Da; căci, vai! câte geniuri n'a 
fost nenorocite! | 

Da, ai fost genii cu noroc căci ţi-a 
fost dat să guşti fericiri necunoscute de 
nici un alt poet român. Alţii, mari şi 
ilustri, au cântat cu lacrămi şi ai închis 
ochii plângând; tu, ilustre poet, ai plâns 
ca şi alţii însă ai trăit să vedi împlinin- 
du-se visul tuturor poeţilor noştri, reîn- 
vierea Patriei ! 

Ai deşteptat în inimele nâstre dra- 
gostea poesiei naţionale, ai adunat cu
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religiositate, ca pe nişte mâşte sânte, 
atâtea mărgăritare, atâtea cântări isvo- 
rite din adencul inimei românesci ; ai le- 
gânat generaţiuni peste generaţiuni cân- 
tându-le dorul de ţară, iubirea de pa- 
trie; ai făcut să trăiască pentru vecie 
acele versuri populare, frumuseţea lim- 
bei n6stre, espresiunea cea mai fidelă a 
întristărei şi a bucuriei, a căderei şi a 
înălțărei neamului nostru; ai cântat cu 
atâta inimă şi atâta măestrie oşteanul 
român de odini6ră şi oșteanul român de 
astă-di, pe învingătorul Plevnei, pe ilus- 
trul Căpitan sub a căruia conducere dra- 
pelul naţional, desfăşurat după atâta 
timp, a redobândit tăria străbună, a re- 
dat neamului românesc titlurile sale de 
nobleţă cari păreai perdute! 

Un altul, un literat, un poet trebuia 
să ridice acest toast; norocul însă a voit 
cu mine. M& folosesc pentru aţi spune, 
ilustre poet, că aceia cu cari trăesc Şi 
pe cari “i repiesint la acest banchet, 
aceia cari despică pămentul ţărei şi '] 
acoperă cu holde aurite, că plugarii ro- 
mâni te revendică ca al lor, căci nimeni 
nu le-a cântat mai dupe inima lor, de 
cât Alexandri!



Ferice, de mii de ori ferice, ilustrule 
bard al Românimei; ferice de tine şi 
mai ferice de ţara care te-a născut. Să 
trăeşti, iubite poet, să trăeşti încă ani 
mulţi pentru gloria neamului nostru, pen- 
tru ca, precum în trecut ne-ai alinat du- 
rerile şi ai înăscut speranţa, să ne în- 
soțeşti în viitor pe calea cea mare ce 
are să strebată neamul românesc! 

La acest toast, d. V. Alexandri r&s- 
punse : 

Nu pot r&spunde la măgulitorul toast 
al amicului mei și coleg d. Aurelian de 
cât ridicând la rendul mei un toast pen- 
tru prosperarea Atheneului Român din 
«care d. Aurelian face parte. Sunt feri- 
cit de a mă găsi la acest banchet lite- 
rar, presidat de d. Esarcu, neobositul 
apărător şi susținător al Atheneului, şi 
de a vedea împrejurul mei atâtea inte- 
ligenţe distinse, . atâtea talente în tâte 
ramuriie ştiinţei, atâţi respânditori de lu- 
mină prin atrăg&târele lor conferinţe. 
Dumnedeii mi-a dat o inimă destul de 
largă ca să pâtă cuprinde întrega Ro-
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mânie! în ea locul de onâre este ocu- 
pat de representanţii inteligenţi şi pa- 
triotismului român. Lor, se cuvine pri- 
mul toast În ori-care banchet naţional! 
Domniilor-vâstre închin dar toastul mei, 
urându-vE un avânt din 'ce în ce mai 
înalt spre realisarea devisei Atheneului 
nostru : Lumină şi înfrățire. Generaţia 
n6stră şi-a îndeplinit datoria ; rămâne ca 
generaţiile presentă şi viitâre să facă o 
Românie aşa cum am visat'o noi în di- 
mincţa vieţii nâstre. 

Domnul general George Manu refe- 
rindu-se la ultimele cuvinte ale d-lui V. 
Alexandri arată, că societatea geogra- 
fică s'a înfiinţat tocmai cu scopul de a 
r&spândi printre noi cunoştinţa Româ- 
nici şi a limitelor sale. Domnia-sa, re- 
presentant al armatei, a avut ondrea să 
fie ales de societate ca vice-președinte 
al ei. Felicită apoi pe ateneiști, că prin 
peiseveranţă, ai ajuns astă-di la ferici- 
rea de a serba a 20-a aniversară, şi es- 
primă speranţa, că imitând esemplul pri- 
mit, şi societatea geografică va perse-
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vera pentru a atinge scopul ce 'şi-a pro- 

pus. Ridică apoi un toast în prosperi- 
tatea Atheneului Român. 

“Toastul D-lui C. Boerescu 

„In mijlocul pasiunilor cari ne frământă 
şi a materialismului care ne înconjâră, 
constatăm cu fericire că sa format o 
pleiadă de bărbaţi cari se ocupă cu lu- 
crările intelectuale, cu speculaţiunile ab- 
stracte. Atheneul este centrul lor de în- 
trunire, Atheneul, acestă şcâlă liberă 
care s'a înălțat acum 20 de ani în mij- 
locul şcâlei oficiale. 

Tent&rul conferenţiar, atras în mrea- 
jele luptelor politice, găsesce la Athe- 
neă un câmp plin de roua diminetei, 
unde pote să dea un liber curs ideilor 
senine și curate ale cugetărei. Atheneul 
devine ast-fel pentru dânsul, ca şi pen- 
tru pubiicul care ”] ascultă, un mijloc 
de purificare, de înălţare. 

Peri6da la care am ajuns, este critică. 
Avem nevoe de spirite înalte, de carac- 

tere solide. Atheneul este, de sigur, una 
din şcolele cari le prepară.
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Urez dar viaţă lungă acestei şcâle [i- 
bere, şi beau în sănttatea tuturor ace- 
lora cari atu contribuit şi contribuesc ca 
să] întreţină şi să'l facă să prospere! 

D. Alexandru Lahovari ridică un toast 
adeveratei elocinţi pe care, dice d-lui, 
a definito părintele eiocinţei latine Ci- 
cero prin aceste neperitâre cuvinte: Vz7 
bonus dicendi peritus. După atâtea se- 
cole acestă definiţiune este încă singura 
adevărată. Nu ajunge din nenorocire, 
adaogă d-lui, să fii om de trebă pentru 
ca să ştii să vorbeşti; însă nici talentul 
fără onestitate nu se va ridica vre o- 
dată la adevărata elocinţă. Acest talent 
fără convicţiune, ori cât de mare ar fi, 
nu va naşte de cât retori pâte admira- 
bili, însă nimica mai mult. Adresându- 
se mai cu s&mă către tinerii cari sai la 
tribună sai la baroi încercă forțele lor 
născende, le recomandă că nici o-dată 
să nu desparţă a7za de a vorbi de pu- 
ferea de a cugeta şi de dorul de a simţi. 

Gas
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“Toastul d-lui C. Arion: 

Ridic acest toast în numele celor din 
urmă atheneişti pentru cei d'ânteiii athe- 
neişti; eram sa dic pentru bătrânii Athe- 
neului, dar aţi protesta d-v. pe fruntea 
căror a început să ningă, şi aţi avea 
cuvenit. Atheneul care serbeză abia 20 
de ani este el însuşi prea tener ca să şi 
aibă bătrânii, şi totuşi şa scris o fru- 
m6să pagină în istoria culturei naţionale. 

In sănătatea generaţiunii care ne-a 
precedat, generaţiunii care a avut Omeni 
cu inima mare, cum dice d. Alexandri, 
am putea adăoga cu mintea puternică. 
In sănătatea acelor cari sai urcat cei 
dânteii la tribuna Atheneului, la acea 
tribună care tot-d'auna liberă a fost, şi 
este mai cu semă tribuna tinerimei. 

Acelor ce au ilustrat astă tribună, şi 
aă r&spândit din înălţimea sa idei mari 
şi idei utile, datorim faptul îmbucurător 
că. Atheneul a devenit adi o instituţiune 
naţională, care nu este nici a unei po- 
litici, nici a unei partide, care ne reu- 
neşte pe toţi într'o s&rbătâre de pace, 
în jurul aceleeaşi mari idei: Cultura na- 
țională. 
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“Toastul d-lui Al. Petrescu : 

Inainte de instituirea Atheneului, |i- 

bertatea cuventului, ca şi cele alte liber- 
tăţi, esista, cum esistă şi adi, cu litere 
mari înscrisă în constituţiune. Nu se 
făcea însă mult us de densa. 

In legislatură, maiorităţile erau privi- 
legiate. Nu aşa îns& cu oposiţiunea; din 
contra, ea mai adesea era ameninţată. 
In adunările partidelor, acolo unde po- 
litica militantă 'şi are sediul, se întâm- 
pla, nu rare ori, să se introducă forţa 
brutală şi să le risipească, iar oratorii 
cei mai marcanți să fie persecutați şi 
chiar maltrataţi. Pe lângă acestea o altă 
piedică la desvoltarea libertăţei cuvân- 
tului a mai fost şi acesta : Era vorba 
de o nouă organisare administrativă care 
să se adapteze constituţiunei și se di- 
cea : la o nouă organisare, noui 6meni 
trebuesc. Omenii cei noui n'a lipsit. 

Guvernul a îmbrăţişat capacităţile, 
junimea. Noua organisare însă nu s'a 
vedut încă. Acestă stare de lucruri de 
atunci, căci de trecut e vorba, (fideli 
devisei Atheneului, nu facem politica 

121,876] 7
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militantă) nu putea fi avantagi6să liber- 

tăței. 

In adevtr, libertatea este lupta per- 

petuă, lupta continuă şi neadormită; 

lipsa luptei este peirea ei. Şi lupta cu 

forțe materiale inegali nu putea fi susţi- 

nută. lar capacităţile îmbrăţişate şi ab- 

sorbite în guvern, adaogă la slăbiciunea 

nâstră; lasă un gol în public, privează 

opiniunea publică de conducători inteli- 

genţi şi capabili, prin cari numai se 

pote esercita un control eficace asupra 

afacerilor publice. Credem că nu este 

bine ca guvernul să îmbrăţişeze capaci- 

tăţile, junimea; ci capacităţile, junimea 

să îmbrăţişeze guvernul şi să'l lumineze. 

Intr'acestea, un june atunci, bărbat 

format acum, un spirit cultivat şi prac- 

tic, concepe ideia Atheneului. Scopul 

săi era să inspire gustul în cultura li- 

terilor, ştiinţelor morale şi politice şi 

ori ce alte ştiinţe, şi popularisarea no- 

ţiunilor celor mai elementare ale lor. 

Mijlocul săi de a se apăra de bănuieli, 

ce ar fi putut să'i aducă obstacole, a 

fost înlăturarea cu desăverşire a politicei 

militante şi admiterea în senul Athe- 

neului ca -conferenţiari, de ori-ce persone,
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fără distincţiuni de opiniuni politice. Con- 

ferenţiarii vorbiaă ex ca/hedra şi ca. atari 

puteai desvolta şi susține ori: ce opi- 

niuni cari nu se impuneati atunci chiar, 

ci luminat înteligenţile, remânend a da - 

fructe mai târditi. 

Succesul ce putem recunâşte Athe- 

neului până acum, este că acel gust de 

cultură intelectuală şi morală a început 

să prindă rădăcini : probă listele confe- 

renţiarilor, fără finit, şi nemărginitul nu- 

mer al auditoriului. 

Adi, libertatea cuvântului 'şi-a luat 

aventul şi pregăteşte buna înțelegere 

între cei luminaţi, — probă acest ban- 

chet, în cari sunt represintate atâtea so- 

cietăţi de cultură intelectuală, — şi ar- 

monia între cei cari se conduc de denșii. 

Dar un merit tot atât de mare al 

Atheneului este că a ar&tat puterea in- 

dividuală întrunită: 

Atheneul s'a născut şi sa desvoltat 

prin propriele sale puteri în totă liber- 

tatea sa sub direcţiunea unui june, care 

prin tote dificultăţile, a fost capabil să 

'şi procure mijloacele pentru a'l între- 

ține şi al face să propășâscă cu ajuto-
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“rul a nişte bărbaţi inspirați de entusias- 
mul de a propaga cultura. 

Dar de atunci au trecut 20 de ani, 

Şi Junii din acea epocă sunt adi betrâni. 
Alţii sunt chemaţi să susţină adi Athe- 
neul și să] facă să propăşescă. Aceştia 
sunt junii din generaţiunea actuală. 

Increderea n6stră în legea progresu- 
lui ne face să sperăm că denşii, prin 
inteligința şi talentele lor, vor face să 
prospereze Atheneul; şi că nu vor uita 
nici odată, că libertatea cuvântului, ca 

tote cele alte libertăţi, nu se pâte des- 
volta de cât prin libertate şi indepen- 
dinţă. 

Sa trăiască dar : libertatea cuvântului, 
Atheneul, cel ce a conceput şi a condus 
Atheneul, și cei ce aă conlucrat la den- 
sul; si trăiască junii chiămaţi a des- 
volta şi complecta Atheneul. 

Sai mai ridicat âncă şi alte toasturi 

[de către D.D. A. Orescu, Tache lo- 

| escu, T. Maiorescu, B. Stefănescu, St. 

|iVelescu etc. Seria toastelor s'a închis 

“prin următorul toast în versuri de către 

D. Duiliu Zanfirescu ;



FLORARULUI 

Când iarna, din boboci apar 

Rosele albe, parfumate, 

Numai atunci are dreptate 
Bietul florar. 

Când după ani întregi de trudă 

Eşim cu bine din nevoi, 

Numai atunci simţim și noi 

Că munca nui atât de crudă. 

Athenieni acest pahar 

Să'l ridicăm pentru florar.



22 2368 | 

XI 

GENERAL I. E. FLORESCU 

tit iunea, militar, Lazata pe sed 

Conferinţă ţinută la Atheneă, la 14 Februariii 1885. 

pas



INSTIDUȚIUNBA MILITARĂ BAZATĂ PR SOOLĂ - 

“Onorabilă Adunare ! 

D. Exarcu, preşedintele Societăţei Athe- 
neului, v'a, anunțat 'constituirea Confedera- 
țiunei Societăților de iniţiativă privată. Din- 
tvacestea una din cele mai vechi Şi nai 
importante este Societatea pentru învăzătura, 
poporului, care s'a înfiinţat, cu un an mai 
târdiii, dar de aceaşi bărbaţi cari aii fundat 
şi Atheneul. 

Ei, Preşedintele acestei Societăţi, şi vechii 
militar, având ondrea a vă vorbi astă-di, am 
credut de a mea datoriă de a vă întreţine 
despre strinsa, legătură ce există între în- 
veţătura. poporului şi instituţiunea, nâstră 
militară, 

Inainte însă de a mă decide pentru acest 
subiect, permiteți-mi a vă spune; Onorabilă
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Adunare, că aim încercat 6re-cari hesitaţiuni, 

şi aceasta, pentru două cuvinte: 
Ântâii fiind-că nu suntem deprinşi a audi 

tratându-se cestiunile militare în acest tem- 

plu al păcei şi al literilor; 

al doilea, fiind-că în trecut lumea civilă 

nici că să prea, interesa de lucrurile militare. 

Ori-ce esitaţiune însă a încetat; când m'am 

gândit că nu pâte fi, printre noi, un singur 

om care să nu recunâscă că armatei datorim 

independinţa ţărei. 

Ami dis ca fost un timp când lumea ci- 

vilă nu prea se interesa, de lucrurile militare; 
aşa este. Mai pot adăoga că, in statele cele 

mai luminate, şi cu tradiţiunile cele mai glo- 

ri6se, nu se vedeaii de cât inconvenientele 

instituţiunei : acelea a sarcinelor budgetare, 

şi a sustragerei unui însemnat număr de 
6meni de la lucrări mai productive, precum 
ale agriculturei şi industriei. Ast-fel acum 
vre-o 40 ani, lumea, începuse a se cam indoi 

de necesitatea armatelor, iar „amicii păcei 
universale“ credeaii că vechia, „dicătore: Pacea 
este visul înţeleptilor, iar răsboiul istoria ome- 

nilor, va, înceta d'a mai fi un adevăr. 

Aceste ilusiuni proveneaii dinti”o pace pre-
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lungită întrun lung şire ani, d şi mai cu 

s6mă din continuile şi repedile progrese ale 

sciinței, cu minunatele ei aplicări asupra, abu- 

rului şi electricităţei, cari aii prefăcut supra- 

faţa, globului, înlesnind comunicaţiunile, şi 

prin urmare, relaţiunile dintre popâre. 
Cât de mare a trebuit dar să fie decep- 

țiunea acelor philanthropi visători când ai 
vădut că tot prin resbâie, ba încă din cele 
mai teribile, s5 resolvă conflictele interna- 
ţionale ca, acelea, din Italia, din Crimea, ace- 
lea, de la 1866, 1870 şi 1876; iar în lumea, 
cea nouă, acela, al Cesesiunei, între statele de 
Nord cu cele de Sud, al Mexicului, ete., etc... 

Şi nici că putea fi alt-fel; căci cu tot vi- 
sul înțelepţilor, mam ajuns încă nici măcar 
în starea acea, ca conflictele dintre doi Gmeni, 
s8 se termine înaintea, unui tribunal de on6re, 
a cărui decisiune să potă spăla o ofensă 
gravă, şi să oprescă, paceştia d'a mai re- 
curge la arme; necum sa putut institui 
acel visat; areopag internaţional care să re- 
solve conflictele dintre popâre! 

Acâsta fiind starea lucrurilor, avem, Ono- 
rabilă Adunare, o mică, consolațiune : aceia 
că resboiul, cu tâte grozăviele lui, a contribuit 
mult la înaintarea civilisaţiunei şi la pro- 
gresele ormenirei.
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A. trebuit, în evul medii, luptele Crucia- 

delor pentru ca. ideile din Occident s6 p& 

trunqă până în fundul Orientului ; iar în tim- 

pii noştri, precum veţi vedea îndată, res- 

bâiele de la 1866 şi 1870, ai contribuit mai 

mult la, desvoltarea instrucţiunei poporelor, 

de cât 40 ani de discursuri parlamentare! 

Lumea întrâgă a fost uimită de resultatul 

obținut de Prusia în cele dou& mari cam- 

panii de la 1866 şi 1870. E bine dar să 

examinăm ce a putut face superioritatea atât, 

de însemnată a acestui stat, relativ mic, 

asupra unor mari Imperii ca Austria şi 

Francia. 

Numai înţeleptei şi părinteştei îngrijiri a 

Suveranilor ei de la Frederic-Wilhelm 1 şi 

penă la actualul Wilhelm I, datoreşte Prusia 

asemenea, decisive resultate. 

Intwadevăr Frederic-W ilhelm I, a cărui de- 

visă era „Fiat justitia pereat maundus“ ca o 

dovadă de grijea ce avea ca justiţia să nu 

fie o ficţiune în ţâra lui,a fost acela care, 

cel W'ântâiii, a decretat ca de la vârsta de 

ş6se ani copii să mergă la şcolă. 

Tar fiul său, Frederic- Wilhelm II, supra- 

numit Cel-Mare, din mijlocul taberilor, să
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preocupa, de educaţiunea. poporului, aducând 
învăţători din Saxonia, — unde eraii mai re- 

numiţi, — ca, aceştia, împărţiţi prin scolele 

normale, să creede învăţători buni pentru 

scâlele rurale din Prusia. „Căci, — dicea el, — 

„daca până la vâsta de şâse ani îngrijirea 

„copiilor aparţine mumelor, de ia acea de 

„la şese la patru-spre-dece Statul trebue st 
„îngrijască de desvoltarea intelectuală şi fi- 

„Sică a copiilor, după dicătorea nemţâscă : 

„Cum îngrijeşti lăstarul, așa vei avea Co- 

„Daci 1)“. 
"Pot sub Frederic Cel-Mare, s'a înlocuit ver- 

geaua, de lemn a puscilor, cu acea de fer, 
şi acestei, în aparință, mică inovaţiuni a da- 

torit, el multe biruinţe, de şi, în Francia şi 
Austria, s'a, criticat; tot atât de sarcastic pre- 

cum, un secol mai târdiii, sa criticat şi 

puşca cu ac. 

Sub Frederic Wilhelm III, după pacea de 

la Tilsit, — peri6da cea mai nenorocită 

pentru Prusia — se fundă Universitatea, din 

Berlin, şi se dete o şi mai mare îngrijire in- 

strucţiunei civile şi militare, ca midlocul cel 

mai sigur pentru a, recâştiga independinţa 
perdută şi mărirea patriei. 

1) Wie du ziehest das Baiimhen, so hasi du den 
Baum. .
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- După tractatul de la Paris, la 1815, pe 

când toţi îndemnaii pe acest Suveran a re- 

construi fortereţa de la Coblentz, el preferi 

să instituiască Universitatea de la Bonna, 

ca, cea mai sigură sentinelă pe Rhin! 

Acestă, preocupaţiune constantă, de învă- 

ământ public sa păstrat, ca o sfintă tra- 

diţiune, de Suveranii Prusiei. 

În dilele ndstre, sub Wilhelm I, vedem că, 

punându-se în aplicare maxima, atât de pre-. 

țuită la popârele antice: Mens sana în cor- 

pore sano, pe l&ngă desvoltarea intelectuală, 

a poporului, s'a dat o deosebită îngrijire şi 

desvoltarei fisice prin crearea, de şcoli de gim- 

nastică, de musică, nataţie, scrimă şi tir. 

Peste 1,000 societăţi de gimnastică şi-aii în- 

tins bine-făcătârele lor resultate asuvra în- 

tregului Regat. 

Acolo sa avut în vedere că desvoltarea 

inteligenţei prin instrucţiune dacă nu se face 

paralel cu desvoltarea corpului, are drept 

consecinţă fatală slăbirea puterilor fisice. 

Frederic VI, regele Danemarcei, pătruns 

cel d'ântâii aceste idei, fundă, la, 1804, la, 

Copenhaga, prima şc6lă normală, de gimnas- 

tică, din care eşiaii pentru şedlele civile Şi 

militare, profesori cărora li se cerea cunos-
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cințe de anatomie, fisiologie şi de igienă, 

spre a putea conduce, în mod salutariii, des- 
voltarea corpului tinerimei. 

O mare importanţă se dă în Prusia şi 

musicei vocale — acâstă gimnastică a plă- 
mânilor, — care tot-de-o-dată desvoltă sim- 

ţul moral şi patriotic. 
Copii, de la vârsta de 6 ani, mai înainte 

de a intra în clasă, se formedă, în cere în 

jurul profesorului, şi intonă cântece patrio- 
tice în care saude adesea repetându-se cu- 

vântul Vaterland (patrie) ! 

Exerciţiurile de scrimă, tir şi nataţiune 

sunt stabilite în mod serios prin tâte co- 
munele rurale ?). 

Ast-fel ca, tinerii recruți, venind deja in- 

struiţi încă d'a-casă, prin regimente, ai prea 

puţin de făcut pentru a se perfecționa în 

tote exerciţiurile, şi instrucţiunea lor mili- 
tară merge forte repede. D'aceia Prusia a, 
putut reduce termenul de servicii la trei 

1) Și la noi, sunt; câți-va ani, se instituise darea 

ia semn prin tote comunele rurale. Premianţii se 

adunaii o-dată pe an în Bucuresci, pentru marea 

serbare a 'Tirului-Naţional. 

Scrima, se introdusese prin tâte regimentele. La, 

aşi se instituise şcola Prevoţilor de arme. 

Adi nimie din tâte acestea nu mai există. 

sa pi
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ani, şi pentru voluntari, la un an, fâră a 

se teme de slăbirea cadrelor. 

Legislatorul care, mai înainte de a fi asi- 

gurat educaţiunea şi instrucţiunea poporului, 

reduce termenul de servicii la mai puţin 

de patru ani, comite o adevărată crimă, căci 

slăbeşte constituirea armatei în tot ce pote 

fi mai fundamental, În cadrele sergenţilor. 

Oficerii se pot forma mai lesne; destul 

numai ca guvernul să îngrijască de buna 

direcţiune a şeolelor speciale şuperidre, şi 

de efective îndestulătore prin aceste şcoli; 

Nu e ânsă tot ast-fel cu gradele de jos când 

recruți vin fără nică o instrucţiune la, cor- 

puri, şi termenul de serviciii este în dispro- 

porţiune cu exigenţele instrucțiunei atât, ge- 

nerale cât şi militare. 

Reducerea, termenului de serviciu în Pru: 

sia avea dar cuvântul său de a fi. Ea a avut 

o consecinţă importantă; acea da. micşora 

distanța dintre lumea civilă şi vea, militară 

prin repedea înt6rcere a &menilor la cămi- 

nele lor, distanţă care în cele-Valte state era 

cu atât mai mare cu cât era mai mare şi 

numărul anilor de servicii. 

Rescumpărareă, cu tâte efectele ei degră- 

dătore, era un cuvânt necunoscut în Prusia, 

pe când în cele-balte state se citea în mari
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literi d'asupra unor prăvălii : „bureau de rem- 

placement“, care nu însemna alt ceva de cât: 
„Aci se vend omenă 

Prin ruşin6sa facultate a rescumpărărei 
se perdea simţul on6rei d'a purta armele, şi 

apărarea patriei devenea apanagiul acelora 

cari, traficână chiar cu persâna lor, nu pre- 

sentau garanţii seri6se de disciplină şi ab- 

negațiune. 

Instrucţiunea şi educaţiunea stabilite pe 
așa, solide baze, a asigurat în Prusia, calita- 

«tea cea mai preţiosă, nu numai în armată, 

dar încă în tote ramurile activităţei publice 
dintr'un stat. 

Acestă mare calitate este disciplina, care 

este chiar chea bolţei educaţiunei unui popor. 

Intr'adevăr disciplina însemneză, învinge- 

rea voinței prin reflexiune. De aci decurge 

respectul legilor, supunerea către şefi, cu 
preciul sacrificiilor celor mai mari, fie şi chiar 
al vieței. 

Consacrarea acestui adevăr o găsim încă 

de ia popbrele antice care ne'ai lăsat exemple 
strălucite de disciplină, demne de a îi rea- 

mintite adi celor cari pretind că disciplina, 

înjosesce caracterele. Ei fac o adevărată, in- 

121,876). 8.
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jurie preceptelor, ce ne-aii lăsat, ca o scumpe 

moştenire, bărbaţi de talia lui Socrat şi Ci 

ceron. 

Socrat, după ce luase parte la răsboiul 

Peloponesiac, căduse victima desbinăriloi şi 

intrigelor cari frământaii Athena, şi cari, 

mai târdii, causară căderea, Athenei sub ju: 

gul Spartei. Condemnat la morte, el fu arun: 

cat în temniţă, unde adesea îl visitaii disci: 

polii, şi Oriton, amicul său. La îndemnul 

acestuia, să iasă din temniță, — căci găsise des- 

tui bani ca să corupă pe temniceri, — Socrat 

răspunse : „Prefer a muri de cât a călca le- 

„ile patriei mele... - 

Cat ar fi fost de salutariu, pentru armata 

Francesă, dacă mareșalul Bazaine, chiar ne- 

vinovat fiind, ar fi imitat acest, exemplu de 

disciplină şi de respect către legile țărei lui, 

rămâind în temniţa la care a fost condemmnat, 

în loc da fugi ca să pribegească prin țări 

străine! . . 

Qiceron ne spune că „din continua inst uc- 

„țiune şi desvoltare intelectuală şi fisică de 

„riră curagiul prin care omul, înt'o acţiune, 

„nesocotesşte rănile şi chiar 1n07 tea.“ 

Tar Valeviu Maxim, întruna din scrierile 

sâle, declară că „scutul cel mauri puternic al
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„Imperiuuă  homan, « fost disciplina care 
„domnea în legiuni, mai mult chiar de cât 
„Rumerul și efectivul lov.“ 

In timpii noştri, Prusia a fost singurul 

stat care a ştiut să profite mai bine de ase- 
menea neperitâre precepte. 

Suveranii ei, cari s'aii ocupat maj serios de 

educaţiunea şi instrucțiunea poporului, su- 

praveghiând tote prin chiar ochii lor, aii fost 

qualificaţi, cu drept cuvent, cu titlu de „cei 
mai de frunte pedagogi ai poporului lor“, 

titlu fârte glorios când. se gândeşte cine-va 

la resultatele obţinute. 

Iacă de ce s'a dis că, în luptele de la 1866 

şi de la 1870, saii găsit, faţă în faţă, învă- 

ţătorul Prusian cn învățătorul Austriac şi 
Frances. 

lacă încă, pentru ce Mareşalul de Moltke, 

după resboiul de la 1870, când i se adresaii 

tot felul de laude în Parlamentul German, 

r&spundea: „Mulhuumiţi învătătorilor de prin 
„secolele comunale“. 

Pe când acâsta era în Prusia, starea lu- 

crutilor, în Austria, se negligea instrucţiu- 
nea, maselor, şi, mai mult încă, în Francia. 

In loc da urma p'aceaşi cale cu desvol-
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tarea intelectuală şi fisică a, poporului, în 

Francia, se primeaii cu indiferenţă, ba chiar 

şi cu sarcasme, progresele realisate în Prusia, 

Omeni speciali şi luminaţi, ca generalii 

Forrey şi Bourbaki, trimeşă la 1861 de îm- 

păratul Napoleon III, ca să observe mane- 

vrele pe Rhin, şi să asiste la, resbelul din 

Schlesvig, raportaii că mai vădut nimic care 

să merite atenţiune şi că armata Prusiană 

era, numai o armată de paradă)! Ei uitai 

însă a spune că nivelul moral e forte Ti- 

dicat în armata Prusiană, şi că, chiar între 

soldaţi, sentimentul on6rei şi al patriotis- 

mului este adinc înrădăcinat 2). 

Poporul Frances, fiind lipsit de instruc- 

țiunea şi educaţiunea îngrijită, chiar din cea 

mai fragedă, copilărie, precum am vădut că 

se urmedă la Prusiani, şi soldaţii Francesi 

maii putut înţelege disciplina şi datoriele 

militare, aşa precum le înţelegeaii soldaţii 

Prusiani. 

Dar iacă asupra lor chiar mărturisirea ge- 

neralului Procha : „Soldaţii francesi, — scrie 

„el, — şi mai vertos cei nuoi veniţi la. corpuri, 

*) Vegi Reorganisation du systâme militaire, par un 

officier supârieur. 2-ăme edition 1866. Pages 6 et 7. 

2) Vediopullui Trochu: Ț/armde Prangaise pages 

6 ot 7.
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„nu îşi fac o ondre d'a executa ordinele su- 

„periorilor lor, ci o fac cârtind, ast-fel că, 

„cea-ce e mai bine de făcut, e da te face 

„că nu îl audi...“ 1). 
Acesta ar mai putea, trece în ţimpi normali 

şi fericiţi, dar când o armată să află în si- 

tuaţiunea, celei din Sedan, atunci cârteala 

nu mai pâte merge, şi ea a avut de iesul- 

tat imposibilitatea în care saii aflat gene- 
ralii Wa reîntoemi trupele, ea printr'un su- 

prem avânt, să pâtă străbate cercul de fer 
care îi înconjura. Cum sar fi putut face 

acâsta când, surdi la ordinele şefilor lor, sol- 
daţii francesi nu se sfiat da le arunca în 
faţă, numele de frădutori 2) 

Câte exemple de nedisciplină sai presin- 

tat în tabăra de la Chalons 5) din partea noi- 

lor veniţă la corpuri, cărora, se puteai aplica 

cuvintele rudis indigestague moles..... Şi iacă 

cu ce glote sgomotose, ultima speranţă a Fran- 

ciei, plecă Mareşalul de Mac-Mahon să scape 

armata, asediată în Metz! .... 

:) Vegi Trochu: L'Armee Fruncaise page 21. 

2) Vedi opul: Guerre de 1870. Bazeilles-Sedan al 

generalului Lebrun page 153. 

3) Vedi opul: Guerre de 1870. Bazeilles-Sedan de 

generalul Lebrun page 2.
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Am cercat a deserie, Onorabilă Adunare, 
fundamentul pe care s'a aşedat instrucțiunea 

poporului german, mai aveam 6re nevoe a 

ve spune ce loc ocupă studiul geografiei în 
cadrul acestei instrucţiuni? 

k de însemnat însă că. acest studii a fost 
cultivat în gradul cel mai mare în armată. 

Nu existi ţeră, şi mai virtos, ţsră din Europa, 

pe care ofițerii Prusiani, şi mai cu sâmă, 

Marele Stat-măjor, sub luminata direcţiune 
a Mareşalului Moltke, s& nu fie cunoscută, în 
cele mai mică am&nunţimi. 

În -resboiele de la 1866 şi 1870, chiar 
gradele de jos, aveaii charte speciale şi amă- 
nunţite de etapuri, pe când în armatele Au- 

striace şi Prancese, abia ofițerii superiori 

dacă aveaii charte generale; ast-fel că ei 

eraii mai străini de cât Prusianii în propria, 
lor ţ6ră. 

Era, curios da vedea cum pentu a, ascunde 

ignorenţa unei ştiinţe atât, de necesară, atât 
Austriacii cât şi Francesii, nu făceaii de cât, 
să strige contra spionilor Prusiani, pe când 

spionii Prusiani nu erai alt de cât perfecta 

sciință geografică a ofiţerilor Prusiani. 

Acestă, culpabilă, ignorenţă, de sciinţă geo- 

grafică, făcea, chiar ca organe de publicitate, 

din cele mai importante din Paris, s& con-
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funde, precum a făcut-o diarul Ja Patrie, 
Konigsgratz din Bohemia cu Kinigstein din 
Sa.toniu, şi să anunţe bombardarea oraşelor 
Dantaig şi Hamburg, credându-le porturi de 
mare ! 

Asemenea, diarul Pigaro, spunea întrun 
lung articol, în numărul sei 248, că gene: 
ralul Staff, primit în tâte societăţile pari- 
siane, era acela, care, informase aşa de bine 
pe stat-majorul Prusian despre geografia Fran- 
ciei. Dar ştiță cine era acest general Staff? 
EL era chiar marele stat-major Prusian; căcă 
cuvântul Stab nemţesc, se traduce în acela, 
de Staff. în limba eugleză, şi redactorul dia- 
rului Figaro, neştiind limba germană, dar 
cunoscând pe cea engleză, a confundat in- 
stituţiunea statului-major (pe nemţesce ge- 
neral-Stad) cu persâna imaginară, a genera. 
lului Staff. 

Inti'asemenea, stare de luerur, resultatul 
evenementelor de la 1866 şi 1870 nu putea, 
fi îndoios. 
„Noi, cari împreună cu lumea, întregă, am 

fost. uimiţi de aceste evenemente, ni le ex- 
plicăm astă-di forte bine prin faptul că in- 
strucţiunea poporului la Prusiani era mult
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mai desvoltată, şi educaţiunea mai îngrijită; 

deci armata lor mai disciplinată, şi din tote 

aceste puncte de vederi, superi6ră celor- 

Palte. 

Aruncând o privire asupra istoriei omeni- 

rei vedem la tâte epocele şi la tâte poporele 

aceleaşi cause producând tot-d'a-una aceleași 

efecte. 

Daca, istoria ar servi de învăţământ po- 

psrelor, Austria şi Francia ar fi putut evita 

desastrele de la 1866 şi 1870. 

Cel puţin dacă noi, din aceste. teribile în- 

v&țăminte am şti a trage cuvenitul folos! 

In Grecia antică, ştim că Afene ajun- 

sese la apogeul mărirei, pe câtă vreme & în- 

grijit. de educaţiunea militară, şi, sub stea- 

guri, figura numai cetățenii, ear nu străi- 

nii şi sclavii. Din momentul 6nse ce luptele 

intestine, (cum am dice la noi luptele de pur. 

țid) ai frământat societatea Atheniană, şi 

demoralisat până şi chiar armata, suprema 

ţia a trecut de la Athena la Sparta, care, 

sub admirabila organisare a lui Lycurg, & 

devenit stăpână pe Helada. Asemenea Spar- 

tiaţii, degenerând sub destrăbălata adminis- 

trare a lui Leontiades, sunt învinşi de 'Phe-
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de bine îngrijită, sub Pelopidas şi Epami- 

nondas. 

Exemple Wacâstă, natură găsim şi la Ro- 
mamă, Fi ai fost stăpânii lumei pe câtă 

vreme numai cetățenii aveai ondrea d'a purta 

armele şi d'a constitui legiunile romane. 
Instrucţiunea legiunilor era pe atunci forte 

bine îngrijită. Pie-care legiune avea mai mulţi 
doctores armonei, cari dirigeaii instrucţiunea, 

militară; iar deosebit, mai erai şi profesori 

de scrimă pe care Romanii îi numiai La- 

- niste, 

Disciplina, precum am arătat era în tâtă 

vigorea, ei, şi generalii Romani, nu se mul- 
țumiaă a supraveghia instrucţiunea legio- 

narilor, ci luai 6ns&-şi parte la acele exerciţii. 
Pliniă, ne-a lăsat scrieri în care găsim 

urmă&târele frumâse cuvinte adresate lui Tra.- 

jan; „i-ai atras adiniruziunea soldajilor tei ; 

„căci împreună cu tine, că, încetat a închura 

„fomea şi setea; tu erai soldatul cel mai nev- 

„bosit în câmpul lui Marte; pe tine toţi te 
„recunoșteau de cel maă tare, de cel mai ager, 

„şi mai îndemânatic în luptă“. 
SE nu ne mirăm dar dacă Trajan aş tiut 

s& asigure biruinţa în partea legiunilor sâle, 

pentru cea mai mare glorie a Romei.
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Iidată. 6nsă ce s'a slăbit disciplina în le- 
- giunile romane, prin introducerea aziliarilor 

şi a mercenarilor, ambiţiunile fără frâi, ai 
produs pe pretoriană, care la rîndul lor, ai 
mes până a pune imperiu la mezat! 

Roma a cădut atunci sub loviturile po- 

porelor germane. Şi acest evenement, tot 

atât de uimitor ca acelea de la 1866 şi 1870, 
ni] explică. Tacit prin cuvintele: 

„Dhuisque ibi bonce mores talent quam alibi 

pbonce leges 11) s6i cum am dice: Mai bine 

„oruinri buie, de cut legi bune penespee- 

„late şi rău aplicate... 

N'aveam dar dreptate, Unorapilă Adunare, 
când diceam că la tote popâiele şi în tote 

timpurile, aceleaşi cause aii produs aceleaşi 

efecte? 

Acest adevăr ne explică. şi succesul Pru- 
sianilor asupra Francesilor la 1870: 

Omeni ne instruiți şi fără educaţiune mi- 

litară, nu puteaii învinge pe aceia cari, din 

cea maj fragedă vestă, primise o educaţiune 
şi o instrucţiune atât, de îngrijită, şi cari 

numărau, în rindurile lor, profesori ai univer- 

') Vedi opul stu de Germania. Capitolul XTX.
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sităţilor germane şi sumă de studenţi, din- 
tre. care 1500 numai de la Universitatea, din 
Berlin ! 

Şi aceşti 6meni, cari, în rarele momente 
de repaus, citeai pe Schiller şi Goethe, din- 
tre cari, unul descria bătălia de la Grave- 
lotte in limba, Sanscrită, ai dat constante 
dovedi că, cu cât cine-va, este mai cult, cu 
atât ştie mai bine aprecia, Şi observa disci- 
plina. 

Onorabilă Adunare ! | 
Din câte avuseiit onrea a vă Spune, re- 

sultă pentru noi, un mare învăţământ ; acela 
că, prin şeâlă se pâte numai desvolta şi 
întări instituţiunea, militară, care e menită 
a păstra, independenţa ț&rei, obținută cu sân- 
gele cel mai precios al poporului nostru, 

Acesta ai resimţit:o bătrânii noştri, când 
aii creat Societatea pentru Învățătura. popo- 
ruluă. Dar e trist da vă spune că, precum | 
Atheneul, fundat acum 20 ani, se află încă 
într'acest local, — care nu e tocmai demn d'a- 
cestă frumâsă şi mult folositre institu- 
țiune, — asemenea Şi Societatea pentru, în- 
vețătura poporul, menită a, da învăţători 
buni prin şedlele rurale, avea mai mulţi
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membri în trecut, şi secţiunile sele de prin 

judeţe erau mai multe. . . . ... .. 

Cum aş putea, dar termina, mai bine acestă 
Conferinţă, de cât rugându-vă să vă uniţi cu 

mine, ca să urăm împreună ţărei nostre cea 

mai întinsă propagare a instrucţiunei şi a 

"educaţiunei în popor, bazate, după vechile 

datini, pe biserică şi şcolă ? 
Ast-fel cuvintele învățământ obligatorii în- 

scrise în Constituţie să încetede d'a mai 

fi o ficţiune. Atunci şi viitorul instituţiunei 

n6stre militare va fi asigurat, şi, pe aceste 

trei baze solide; biserica, şcola şi armata, 
România se va putea ridica la, înălțimea as- 

pirațiunilor nostre !
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SUPBRSTIȚIUNI LA ROMÂNI ȘI LA DIFERITE POPORE 
  

âmnelor și Domnilor, 

Avend să vă vorbesc despre superstițiunile 
populare, mă văd ei însu-mj coprins de o 
superstiţiune .... legitimă: de naș fi călcat 
cu piciorul stâng pâşind în acestă sală! 

După concertele armonidse de muzică cla- 
sică a cuvântărei, ale căror echouri resună 
âncă în acest templu al frumoselor arte, un 
biet, lăutar putea-va să vă misce şi s8 vă 
mulţumească, simțurile delicate cu plăsmui- 
rile puţin meșteşusite ale imaginaţiunei po- 
porului ? 

Mărturisesc că am dat probă de puţină,...... 
diplomaţie când am îndrăsnit să iai sarcina, 
de a ataca un asemenea, subiect. 

Elementele de căpetenie *mi lipseaii, de 
Ore-ce nu s'a dat până acum la lumină 0
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culegere de superstiţiuni populare române. 
A trebuit prin urmare să mă mulţumesc cu 

acele superstiţiuni ce le învățasem din co- 

pilărie precum şi cu acele ce le am putut 
aduna din gura poporului în oraşe şi prin 
sate. 

Negreşit că nu ne vom putea ocupa aici 
de cât de puţine din aceste superstiţiuni, 

comparându-le cu acele similare ale diferite. . 

lor norâde antice şi moderne, fâră însă a 
îngreuna şirul vorbirei cu citațiuni şi texte. 

Mai "nainte de a începe analisa câtor-va, 

din superstiţiunile poporului român în legă- 

tură cu acele ale altor popâre, voiii căuta, 

să definesc ce trebue să înțelegem prin su- 

perstiţiuni şi să statornicesc limitele acestei 
conferinţe. 

Scopul meii nu este de loc de a mă în- 

deletnici împreună cu Domniele-Vâstre, cu 

studiul datinelor şi a moravurilor poporului 
nostru. Ele constituesc un complex de săr- 

bători şi ceremonii obştesci în care elemen- 
tul păgân se încumetrează, la fie-care pas cu 

elementul crescin, şi a căror obârşie este 
demnă de a atrage nu numai seri6să aten- 

țiune a etnografului, dar şi acea a istoricu- 
lui celui mai grav. Cercetări isteţe s'aii făcut 
dejă în acest sens de amicul mei d. & Dem.
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" Teodorescu 1). De şi ma remâne muit de 

cules în acest, bogat ogor, țelul mei este 

mai modest. 

Voesc să adun şi să esplic acele credinţe 
nevinovate ale neamului românesc, care nu 

au, în consciințele chiar a Gmenilor culţi, 

alt reazim de cât un obiceiii adânc înrădă- 

cinat, pe care le moscenim in tată în fii, 
şi le întrebuinţăm pe fie-care zi, în ori-ce 

acţiune a n6stră, fără a căuta să ne dăm 

seamă, de unde provin şi pentru ce mai pu- 

nem temeii: pe dânsele; aceste fărimituri 

ale Istoriei, decă, le pot numi ast-fel, din care 

o mână pricepută ar putea frământa un 

aluat hrănitor întru cercetarea originei n6- 

stre şi întru lămurirea multor puncte rămase 

încă, obscure în istoria patriei. | 

Adesea-ori o superstiţiune ne întăresce în 

credinţa, unui fapt istoric, saii chiar ne pro- 

cură firul care ne călăuzesce către esplica- 
rea acelui fapt. 

Care pot fi causele zămislitâre ale acestor 

credințe pe atăt, de naive, pe cât şi de uni- 
versale ? 

1) Încercări cribce asupra unor credinte, datine și 

moravuri ale poporului român. Bucuresci, 1874, in-8, 

[21,976], 9
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„Supersiţiunea este consecința parazită dar 
inevitabilă, a ori-cărei religiuni şi în Gre-cari 
suflete simple, simţitore. şi slabe că devine 
mai puternică de cât chiar religiunea. Ca, Şi 
noi anticii credeau în presagii, în strigoi, în 
descântece, în oracole, în lucrurile Suprana- 
turale ; ca şi noi dedeai crezământ, în bine 

sai în r&u, Gre-căror semne, Gre-căror feno- 
mene, Gre-căror numere ; ca şi noi ei vedeaii 
şi căutaii a înţelege necurmat raporturile. 
inteleginte și comunicative pe care acestă 
lume pământescă pare ale întreţine cu o 
lume nevăzută şi cerească.“ 1) 

Ast-fel dar sa definit superstiţiunea : „o 

pornire de evlavyp religi6să, întemeiată pe 

frică, sai pe nesciinţă, care ne împinge a ne 

făuri datorii falşe, a ne teme de închipuiri 

şi a ne încrede în lucruri cari nu ne pot fi 
de nici un ajutor.“ 2) 

După acestă definiţiune aţi înțeles că nu 

trebue să confundăm superstiţiunile populare 

cu prejudecățile sai prejudiţiele, asupra, că- 

rora confratele meii atheneist d. C. C. Arion, 

va făcut acea interesantă conferinţă, a că- 

reia plăcută amintire este încă prâspătă în 

1) Curiositâs des croyances populaires, pag. 6, 7. 
2) Littr6



„131 

memoria Domnielor-Vâstre a tuturor. În su- 

perstiţiuni există tot-d'a-una un fond reli- 
gios, adesea-ori puţin aparent, sai chiar 

ascuns cu totul, dar pe care 7] vom găsi 

pururea, dacă '] vom căuta bine în n6ptea 

trecutului. 
Vom trata, senţelege superstiţiunile din 

punctul de vedere al tradiţiunei istorice şi 

al filosofiei comparate a religiunilor, 6ră nu 

din punctul de vedere, teologic; în religiune 

fie-care crede că sunt superstiţiuni actele 

săvârşite de credincioşii unei alte religiuni. 
Din cercetările recente asupra, acestui su- 

biect, astă-di atât de studiat în ţările cele 

mai cărturare, resultă că : Filosofia tradi- 

țiunilor populare se fondeză pe fatalitate şi 

pe antagonismul binelui ş al răului. Prin- 

cipiul destructor fiind cel mai activ pe pă- 

mânt reapare în tote credinţele superstiţiose, 

sub o varietate nesfârşită de formă. Fabu- 
lele aproprie popsrele despărțite de oceane 

şi de mări. 
Prejudecăţile sau Prejudiţiile sunt nisce 

opiniuni sau credințe, făcute fără examen 1), 
nisce judecăţi luate în grabă2), sai nisce 

1) Littre. 

2) Destuti, Tracy, Mm. de Ac. des Sciences 

Mor. et Pol, t. I, pag. 356.
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judecăţi fără judecată 1). Se vede dar deose- 
birea care există între superstiţiune şi pre- 
judiţii ; pe când Superstițiunea, afară de 
nuanța religi6să care o caracteriză, nu se 
întemeiază de cât pe erdre, prejudiţiul din 
contra pâte fi un adevăr sai o er6re 2). 

Prejudiţiele superstiţiunei sunt mai puter- 
nice de cât tote cele-l-alte prejudiţii 3). Pe 
lîngă credința religidsă, respectul tradiţiu- 
nelor vechi, trebuinţa, firească a omului de 
a crede în lucruri extraordinare, obiceiul este 
unul din factorii cei mai însemnați prin care 
se păstrează superstiţiunele din generaţiune 
în generaţiune. Romanii aveai dreptate să 
dică că obiceiul e o a doua natură şi Mon- 
tesquieu ne dă un exemplu forte curios în 
privinţa puterei obiceiului. Pe cână Sciţii 
lipseaii de acasă, r&sboindu-se în Asia, ne- 
vestele lor se măritară cu robii, Aceştia, la 
reîntOrcerea stăpânilor lor, se împotriviră şi 
avură mai multe ciocniri în cari isbânda fu 
nehotărită. Atunci Sciţii judecând că prea 
fac mare cinste unor robi tratându-i ca, pe 

  

*) Le prâjuge est une opinion sans jugement, Vol- 
taire, Dict. Phil. 

*) Duclos, Consid. sur les moeuys. 
3) Montesquieu, Esprit des lois, XVIII, 18.
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nisce adevăraţi soldați, merseră, în contra 
lor cu biciul în mână. Sclavii rev6d6nd acest 
instrument al autorităţei cu care fuseseră 
chinuiţi înainte se îngroziră şi O luară la, fugă. 
Atâta de mare pste fi puterea obiceiului ! 

Este, în adevăr, de mirare cum nu sa în- 
demnat nimeni pînă acum să adune şi la noi, 
ca în tâte ţările moderne, superstiţiunile 
populare. Acâstă lucrare presintă un interes 
nu numai din punctul de vedere istorie şi 
etnografic ci şi din punctul de vedere filosofic. 

Aristotel avea, drept, să dică că filosoful 
trebue să „iubească miturile sai povestele 
poporului“ 1). | 

Pentru psicologia, nouă, care se preocupă 
de desvoltarea, credințelor omenesc Şi care 
urmăresce în cursul vremurilor evoluţiunea, 
sufletului şi a facultăţilor sale, aceste studii 
Şi aceste analise de mitologie şi de etnologie 
sunt din cele mai preţi6se. Examinând su- 
perstiţiunile populare, filosofii vor fi se'nțe- 
lege miraţi de asemănarea, Şi chiar de iden- 
titatea care caracterizează concepţiunile şi 
Şi procedeurile imaginative ale 6menilor la, 
diferitele epoce ale istoriei lor ; dar în acelaşi 
timp, €i vor dobândi o idee mai lămurită 

  

1) gpridsogos peâduwYos (Metaph., I, 2.)
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de legile cari domnesc fie in imaginaţiune 

sait în formarea miturilor, fie în alcătuirea 
înceată şi pe pipăite a simţimeântului reli- 
gios şi a simţimântului moral 1), ŞI nicăiri 
nu se pâte găsi un mai întins şi mai îmbelşu- 
gat teren de exploatat, în cea-ce se atinge 
de superstiţiunile populare, de cât în România. 

Numai Romanii sar putea compara cu 
noi în acestă privință ; ca şi dânşii, noi sun- 
tem mai mult superstiţioşi de cât religioşi. 
Ecă ce ne spune despre străbunii noştrii 
d. Ozaneaux în erudita sa scriere: Roma- 
niă sai tablou de înstituțiunile politice, re- 
ligidse şi sociale ale Republicei Romane ?). 
„Romanii ai fost poporul cel mai supersti- 
ţios din lume. Ast-fel pentru dânşii tot era 
îndoios, nesigur, înfricoşător, in cele mai 
neînsemnate acţiuni ale vieței, în faptele cele 

mai ordinare. Totul avea un înţeles şi se 
putea tălmăci ca o profeție in bine sai în 
rău: o preumblare începută cu piciorul stâng 3), 
un pahar resturnat, cenuşa împrăştiată, sa- 

rea, unt-de-lemnul sai mierea risipită ; toga 

1) Revue Philosophique, 1879, No. li, pag. 555 
?) Paris, 1840, in-8, pap. 111, 

*) Romanii cu dare de mână aveai la intrarea 

casei un sclav, care însciinţa pe mosafiri să intre 

cu piciorul drept. Numai acei ce erati în doliă pu-
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prinsă de un cuil; un câne negru intrând 
în casă; un gorece rozând ghetele, apa văr: 

sată sub masă; când “1! mânca piciorul, când 

întâlniaii un iepure in cale, când un şerpe 
cădea dintr'o straşină ; când venea vorba de 
foc la masă, şi mal cu deosebire, coa-co era 
îngrozitor, o tăcere neasceptată, generală, în 
mijlocul unul mare prânz!:); fară a mal 
vorbi de animalele ale căror aspect singur 
era o cobe rea, ca, de pildă, bufnițele, milanii, 

lupii, când te vedeaii ei mat ântâiă, şi cor: 

bii, cari totuşi erai de bun augur la căsătorii.“ 
Ceva mai mult. La noj, cel puţin Guver- 

nul şi Ministerele nu sunt superstiți6se ; dar 

la, Roman! când se dait in arendă domeniu: 

rile Statului, se începea tot-d'a-una cu lacrul 

Lucrin, din cauza cuvântului Lucru, adică 
folos, pentru ca s&'i meargă pururea Statu- 
lui cu folos! 

Superstiţiunea, prin urmare, era recunos- 

cută şi oficialmente la Romani! 
  

  

teau intra cu piciorul stâng. De acea şi scările 

templelor erau în număr fără soţ, aşa în cât cre- 

dincioșii intrau neapărat cu piciorul drept în tem- 

plu. (Migne, Encycl. thtol,, t. 48, vol. II, p. 308.) 

1) La nol, în asemenea car, se zice că so nasce 

un drac; superstiţiunea, de şi de origină păgână, 

a luat un caracter crescin. ca multe altele.



136 

Poporul întrupează în superstiţiunile s6le 
tot capitalul ce posedă de cunoscinţe, de 
credinţe _reiigi6se, de tradiţiuni istorice, de 
aspiraţiuni câte o-dată. După cum vom vedea 

„ele a adesea un fond poetic care mişcă, 
inima. celor mai sceptici, ca şi cântecile, ba. 
ladele, basmele populare. 

„Or care ar fi, dice d. Marmier, origina 
acestor tradiţiuni populare, e un studiii cu- 
rios de a, cerceta caracterul lor, de a, afla, 
sub mantia lor, simbolul sai faptul istoric 
ce ascund. Ar fi şi maj curios încă, de a, 
constata, prin asemănări numerâse, rudenia, 
lor cu tradiţiunile altor popre, transforma 
țiunile lor necesarii Şi filiaţiunea, lor.“ ) 

Ecă sfatul ce am căutat să urmez apli- 
cându-l superstițiunelor poporului nostru. 

Superstiţiunile populare, despre care ne 
va fi aci cuvântul, sar putea clasifica în 
mod sciinţific ; ele sar grupa ast-fel cu pri- 
vire la Mecanică, la Acustică, la Optică, la, 
Hydrostatică, la Chimie, la, Medicină, la Me- 
teorologie, la Chiromancie, la Astronomie, etc. 

De Gre-ce însă acestă conferinţă nu are 
pretenţiuni sciinţifice, vom urma o cale mai 
puţin rigurâsă. Vom lua omul de câră vede 

1) Souvenirs de voyage,
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lumina zilei şi vom analisa, cele mai intere- 
sante superstițiuni privitâre la nascere, la 
căsătorie, la mârte, pe acele ce se ating de 
acţiunile mai însemnate ale vieţei lui, în- 
sfârşit superstiţiunile despre animale, plante, 
astre şi elemente. Nu mă voiu feri de a mă a.- 
bate, pe alocurea, de la drumul cel drept, ori 
de câte ori prilegiul unor asemeni digresiuni 
pe potecele năsdrăvane ale imaginaţiunei po- 
porului mi se va părea oportun. 

* 

Inainte de a nasce se recomandă mumelor, 
care poftese la ceva, şi cari doresc mai cu 
seamă pome pe care nu le pot avea, îndată, 
de a nu pune mâna pe corpul lor, de temă 
ca copilul să nu pârte aidoma, însemnat în 
acel loc, obiectul ce ele ai vrut să aibă. 
Acâstă, credință, să găsesce în Lotaringia 1), 
în Francia şi la multe alte popore, de şi 
sciinţa, modernă o respinge ca, neîntemeiată, 
cu t6tă autoritatea contrarie a lui Hippo- 
crat, Galien, Aristotel şi Voltaire. 

= 

  

1) Chesnel, pag. 732; Laisnel. II, p. î. Unii au- 
tori moderni. tot mai susţin ca întemeiată acâstă 
superstiţiune,
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Îndată ce se nasce copilul se pune în baia, 

în care va fi scăldat!) puţin unt-de-lemn, o 

monedă şi sare. Fără a insista asupra unt- 

de-lemnului şi a monedei?), cari represintă 

belșugul ce se ureză viitorei fiinţe, mă voii 

opri asupra presenţei sărei. 
Sarea e unul din elementele cele mai im- 

portante din mitologia popârelor. La Antici 

sarea. era simbolul prieteniei şi se oferea, la 
inceputul mesei; de acolo vine zicătârea 

nostră de astădi „Pâine şi sare nu mai 

mănânc cu tine“3). Adică, rupem prieteşu- 

gul, devenim vrăjmaşi. La Romani deja era 

forte răi, când se vărsa sarea la masă, 

superstiţiune care sa păstrat şi la noi şi 

la francesi.+) Sarea, era asemenea consacrată. 

înțelepciunei.5) La sacrificii sarea însemna 

t) Plutarc ne spune că Grecii spălau copii în vin. 

La noi numai podgorenilor le dă mâna să le spele 

cu vin în loc de apă, 

:) In Bearn, în asemenea ocasiune, se aruncă 

pe fereastră grâu şi monede (Chesnel, p. 731). 

3) Dâcă mănânci cu arabul sare, te poţi încrede 

în sprijinul lui (Chesnel, p. 1058). „Esitasse enim 

salem cum panem et caseo, ut proverbio apparet.“ 

(Plinii Hist. Nat. XXXI.) 

1) Chesnel, p. 1058; Souchs, p. 8. 

5) Migne, II, p. 462.
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curăţenia sufletului şi să oferea, Zeilor ames- 

tecată cu grâii.!) Ea se întrebuința în lus- 
traţiuni, saii purificarea, cu apă, obiceii care 

trecu în crescinism. Sarea era, întrebuințată, 
de vrăjitori în tote composiţiunile şi evocă- 

rile lor?) Astădi chiar, în Franţa, mirele, în 

diua căsătoriei, pune puţină sare în busunar, 
pentru a fi la adăpostul vrăjirilor?) şi în 

Normandia pentru a, feri vacile de descântece 

se atârnă de cârnele uneia, din ele un mic 

săculeţ umplut cu sare.) La noi Vinerea 

după St. Toader se dă la vite sare descân- 

descăntată ca să nu le facă Sănt-Toaderii 

rău; asemenea şi în cea din urmă, Marţi a 

lunei lui Martie. 

De aceia în descântece se pomenesce tot 

d'a-una de sare. Ast-fel în Bucovina în des- 

cântecul de dânsele : 

„Apă curgttore 

„Eu te sorocese 

„tot cu pâne şi cu sare 

„S8 lecuesci pe cutare.5) 

1) Mixtaque fara sali. — Parcague mica salis 

(Ovid, fast. I, 128, II, 3'8); De aci vine şi la noi 

obiceiul de a asvârli cu grâti în diua de anul noi. 

2) Chesnel, p. 1224. 
3; Idem, p. 1163. 

1) Idem, p. 12929. 

5) Columna lui Trajan, an II, No. 48.
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La St. Andreiii se descântă sare şi se în- 
gropă sub pragul staulelor de vite, de unde 

apoi se desgrâpă şi se dă de mâncare vitelor 

spre a fi ferite de fermecătorii şi vrăji. 

Asemenea e credinţa să nu luăm în mână 

sare în diua de Pasce. Se credea că sarea, 

este un antidot fără pereche contra puterei 

iadului. Dracul urăsce atât de mult sarea, 

încât nu mănâncă nimic sărat la Sabbat. 

Scoţianii cred că apa sărată face minuni. 

Locuitorii insulelor Hebride şi Orcade nu 

uită nici o-dată de a pune pe pieptul mor- 
ților lor un vas plin de apă cu sare, pentru 

a isgoni, dic ei, spriritele infernale. Sarea e 

simbolul eternităței şi al înţelepciunei pen- 

tru că ea nu se strică nică odată.!) 
Ast-fel se esplică rolul ce jâcă sarea în 

credințele populare; putem dice că sarea, 

ca, mărarul, se amestecă în_ tâte, şi tot-d'a- 

una, spre bine; chiar o conferință Atheneistă 

nu ar fi gustată dacă ar fi nesărată! Numai 

în ochii sarea nu e bună! 

* 

S& ne întârcem la copilul noii născut, 

astfel sărat de cu vreme. Trei dile după 

1) Migne, II, p. 498. 
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nascere se întinde masă mare pentru a în- 
dupleca ursitârele cari vin atunci să hotă- 
vască destinul copilului. Ac6stă, superstiţiune 
este asemenea, de origină păgână. Ursitârele 

sunt acele Parce ale anticilor care presidaii 

la viaţă şi la mârte şi cari regulaii s6rta 
muritorilor. 

* 

In anticitate femeia greacă nu eşia din 

casă pentru a se duce la templu de cât 

patru-deci de dile după facere.i) Acest obi- 
ceiii se păstreză până acum şi la noi: bi- 

serica, înlocuesce templul. 

* 

Printre superstiţiunile privitâre la copii 

voiit menţiona acea a deochiului. Cine dintre 

D-vâstre nu scie că îndată ce un copil su- 

fere de durere de cap sâit de răcială, se chiamă 

baba. ca să-i descânte de deochi? Poporul 
crede că cine-va, cu ochii rei, sa uitat la 

copil şi ta deochiat. Tâte popârele vechi şi 
moderne aii credut că privirea ochilor are 

o putere pericul6să Şi magică care nu se 

pâte înlătura de cât cu nisce ceremonii par- 
ticulare. 

1) Censorinus, cap. Il. 

N gra
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Acestă snperstiţiunea, se urcă în vremu- 
rile vechi, până la Indieni.!) Fa este forte 

respindită, în Scoţia?), în Francia, în Brita- 

nia şi mai cu deosebire în Italia, unde Nea. 
politanii pun cel mai mare cregământ în 

jettatura. Pliniu5) ne vorbesce de vrăjitorii 

iliriani a căror privire ameţia şi putea să 
dea chiar mârtea ; anticii credeau asemenea 

că Gre-cari femei din Sciţia puteai omori 

cu privirea.4) 

In tâtă Abysinia se crede şi astăqi în 
deochi şi când vre o pers6nă de distincţiune 

vrea, să bea o slugă îi pune înaintea ochilor 

o pânză ca să'l apere de ochii ră.5) In 

Peloponez d'abia nasce copilul şi moşa îi 

acopere capul cu un văl şi “i pune pe frunte 

puţin noroiii luat dintrun vas unde apa a 

stat- mult timp.6) Acesta nu e alt ceva de 

cât sbenghiul pe care şi la noi îl întrebuin- 

țeză mumele pentru a feri copii de deochii. 

1) Noel, Dic. de la Fable. Ei numesc deochiul 
drichti-docha (Chesnel, p. 664.) 

=) Migne, II, p. 880. 
3) ist. Nat., VII, cap. 13. 

%) Montaigne, I, 20. 

5) Curiosit6s thâologiques, p. 147. 

*) Migne, II, p. 879.
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Arabii, Turcii şi Israiliţii!) au şi ei credința 
deochiului. Ea, se întinde şi asupra animale- 

lor, cari pot şi ele fi deochiate; Romanii 

credeaii acâsta, Qupă cum putem judeca 
prin următorul vers a lui Virgiliu „Nu sciu 

ce ochiu mi-a ameţit mieluşeii.“?) Numai 

Spaniolii ai mers şi mai departe. Abatele 

Migne ne spune?) că „un Spaniol avea ochii 

atât de ageri în cât uitându-se fix la feres- 
trele unei case îi spărgea geamurile ! ! 

* 

Afară de sbenghiu, despre care pomenii 

adinea-ori, poporul mai întrebuințeză şi alte 

preservative contra deochiului. Se obicinuesce 

a se îmbrăca copii cu roşu sai a le atârna 
de scufiţe funte de panglică roşie; pentru 

acelaşi scop Turcii cred în culdrea, albastră.) 
Pentru a feri copii de deochiii, când cine-va 

se uită prea lung la dânşii, mumele îl r6gă, 

să nu se mire şi să scuipe de trei ori spre 

copil. Acestă, superstiţiune ca şi aceia de 

a-şi scuipa în sin este dintre cele mai in- 
teresante. 

să 

1) Laisnel, ], p. 268. 
2) Nescio quis teneros oculus mihi fascinat agnos.. 

3. 11, p. 879, 
*) Chesnel, p. 664.
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Se scuipă în sîn când întw'o societate se 
numără acei ce sunt de faciă, cea-cee o 

piază rea; de aceia, şi ciobanii nu spun nu- 

mărul esact al oilor, superstiţiune pe care 

o ai şi francesii, şi care e de origină ro- 

mană, căci, ne spune Virgiliu: „Lupul mă- 
mâncă oile numărate.) 

Anticii obicinuiaii de a-şi scuipa de trei 

ori în sîn ori de câte ori credeati că trebue 

să se păzâscă de duhurile rele;2: acestă su- 

perstiţiune este şi astă-qi forte respîndită 
la noi. 

„Pliniu ne spune că Romanii mai "nainte 

de a eşi din casă, scuipa în încălțămintea 

piciorului drept, pentru a fi feriţi de vrăji.3) 

Cartaginezii aveai aceiaşi credință 4) şi Peru- 
vianii o au şi astădi.5) 

La Romani când copilul era de o săptă- 

mână şi trebuia să i se dea un nume, după 

ce era îmbăiat, doica îi ungea buzele şi 

1) Non oviun curat numerun lupus, Egl. VII. 
*) Migne, II, p. 760: Chesnel, p. 248; Laisnel, 1, 

p. 804. 

*) Hist. Nat. XXVII; XXIX. 
*) Laisnel, 1, p. 804. 

5 Dupuis, Origine de tous les cultes,
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fruntea, cu scuipat, pentru ca, să ” fer6scă 

de ochii rei, dice Persiu.!) 
Acestă, credinţă se l6gă de acea religi6să 

a lustraţiunelor prin apă, adoptată de reli- 

giunile cele mai vechi ale lumei; ea este 

un rest din purificarea credincioşilor prin apă, 

cum vom vedea că există resturi din purifica- 

rea prin foc, apa şi focul fiind cele două ele- 
mente ale cosmogonielor primordiale cărora se 

acorda un cult religios. Ast-fel mai e la noi 

superstiţiunea că în diua de St. Lon flăcăi 
să ude cu apă pe tâtă lumea ce trece pe 

lângă puțuri, ca să fie an mănos. 
Nu este dar de mirare ca scuipatul s8 

j6ce un aşa mare rol în superstiţiunile po- 

pulare vechi şi noi. De aici vine şi obiceiul 
vulgar de a 'şi uda dou& pers6ne degetele 

mari şi a le împreuna pentru a lua un an- 

gagiament serios. Tot astfel în Prancia 

copii jură pe scuipat, trăgând cu piciorul 

asupra?) jurământ fârte solemn pe care îl 

întrebuinţeză şi la, noi copii. 

* 

1) Exemit puerum, frontemque alque uda labella 

Infami digito ei lustralibus ante salivis 

Epial, urentes oculos inhibere perila. (LI, 32 et seg.) 

3: Souch6, p. 20. 

[21,976] 10
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Dacă aceste preservative contra deochiului 

nu ai reuşit, copilul s'a deochiat. Se chiamă 

atunci o femeie ca să “i dea de deochii,; 

acâsta ia un pahar cu apă, în care aruncă 

cărbuni aprinşi, dic6nd un descântec; dacă, 

copilul e deochiat tăciunele sfirie şi se svâr- 

colesce, alt-fel el se duce la fund. Apa în 

care sau stins ast-fel cărbunii e bună de 
„leac, se dă de băut copilului bolnav şi "i se 

udă, tâmplele cu dânsa. 

Acest obiceiii se găsesce şi la francesit) 

şi are asemenea obârşie păgână. Euripid?) 
şi Atheneu?) ne spun, întradevăr, că Grecii 
făceaii apa lustrală (cum am dice aiasma, lor) 

cufundând în apă ordinară de băut un tă- 

ciune luat după rugul pe care arsese victima, 

sacrificată Zeilor. 

Vedeţi, Dâmnelor şi Domnilor, în ce de- 
părtată, anticitate găsim origina unor super- 

stiţiuni care ne sunt atât de familiare. 

* 

Pentru că am vorbit de descântecul de 

deochii ar fi locul de a ne ocupa aici de 

1) Laisnel, I, p. 83. 

) Here. fur. v. 928, 
5) Lib. IX, cap. 18.
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cele-l-alte descântece şi în general de minu- 

n6sele lecuiri ale babelor, cari nai învățat 

medicina la nici o facultate. 

„Mâtuşele cu bobii fac multe şi desfac, 

Şi vrăjitorul ăla şi apele închiagă“ 

dice Eliade. 

Mi este însă t6mă de a nu atinge suscep- 

tibilitatea chiar a multora dintre D-vostre, 

atât de respîndită, e superstiţiunea în cea-ce 

privesce tămăduirea, bolelor de către 6menii 

necompetinţi.!) 

Apoi nu m'aş consola de a micşora câtuși 

de puţin credinţa cui-va, căcă credinţa e 

unul din mijlâcele cele mai puternice de în- 

sănătoşire. Ast-fel se pâte esplica cum bol- 

navii, duşi pe paturi în templele Zeilor 

antici, se însănătoşai numai prin convin: 

gerea, de cari erai pătrunşi că trebue să se 

„ însăngtoş6scă. 

Nu voi afirma că babele sunt absolut 

necompetinte pentru vindecarea, unor b6le; 

dar atunci leacurile lor sunt tocmai acele 

povăţuite de Doctori. Era natural că într'o 

țară unde acum 30 sau 20 ani, medicii 

1) Indrăsni-voii să prenumăr printre acestia şi 

pe prea, faimosul Comite Matei ?
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erau tot atât de rari, cât sunt de rari astăqi 
Omenii cari nu se ocupă de politică, 6xpe- 
rienţa, să înlocuiască sciința. Leacurile babe- 
lor, chiar acum singurele de care țăranul 
român pote să se bucure la nevoie, nu tre- 
bue să ne mire de loc. 

In Babilonia, ca şi la Romani,!) se espu- 
neau bolnavii din'aintea, casei şi rudele în: 
trebai pe toți trecătorii dacă m'aii avut 
cum-va aşa bolă şi ce leacuri ai între- 
buinţat.?) 

* 

Straşnicele babe cred că ne pot tămădui 
de multe bâle. Intre altele de Gugter (bâlă 
de gât ca un soi de Croup) numai prin 
ajutorul apei trecute prin pielea, şopârliei 
ce se numesce Guşter. Acestă'credinţă se 

1) Ile ut depositi proferret fata parentis, (Virgiliu, 
An. XII, 395). 

1) „Medicina făcea parte din sciințele oculte şi 
mult timp preoţii singuri o practica. Bolele erai 
trimise de geniuri 18 făcătore sâui de deii supă 
raţi. Vindecările deveneaii ast-fel minuni şi magii. 
Der operile magice erai resultatul explicaţiunei 
sciințifice a, legilor naturei; ast-fel cei d'ântăiui 
thaumaturgi nu pot fi învinovăţiţi de a îi fost şar- 
latani.“ (Salverte. Des sciences occultes, Paris, 1829 
n -8, II, p. 60.) -
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găsesce şi la alte popsre, Pliniu o reamin- 
tesce în Istoria sa Naturală); Albert le 
Grand ne învaţă că şopârla vindecă bâlele 
de piele, de . cancer şi de epilepsie. Aceste 
superstiţiuni provin din faptul că diferitele 
popbre antice şi moderne privesc şopârla, ca 
amica, omului?), care merge cu protecţiunea 
ei până acolo că "1 deşteaptă din somn când 
îl vede amenințat de un şerpe. 

Timpul nu ne permite de a examina nu- 
merosele superstițiuni privitâre la bâle. O 
babă destoinică şi pricepută se crede în 
stare de a, vindeca, de ori-ce bâlă, după ce 
bolborosesce dicători tradiţionale, începând 
mai t6te ast-fel: „De la mine descântecul, 
de la, Dumegqeii darul !“ 

Sum departe de a ride de aceste naive 
superstiţiuni; omul la nevoe şi la disperare 
întrebuințâză t6te doftoriele ce “i sunt reco- 
mandate de bună credință, chiar când ele 
nu "i ai fost ordonate prin reţete formale. 

Apoi tot omul are în sine o dosă de 
superstițiune inăscută. Cum ne am mira. de 

1) XXXII, cap. 28, 

*) Souch6, p. 27; Chesnel, p. 550.
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a vedea poporul neînvăţat dând deplină cre- 

dinţă, unor nimicuri, când scim că Gmeni 

ilustri în istorie, al căror nume ai străbătut 

şi vor străbate încă veacurile, erai super- 

stiţioși ca nisce..... români? Voiti reaminti 

în treacăt numele a cător-va din ei. Pytha- 

gora, Chaterina II1), Frideric cel mare al 
Prusiei?) Tiberiă?), Titu-Livii care serie 

despre auguri: mică lucruri sunt acestea, dar 

ne despreţuind aceste mici lucruri străbuniă 

noştri făcură atât de mare acestă republică, 4) 

Virgiliu, Tacit, Cesar, Plutare, Nicole 5) şi 

mai cu sâmă, Bacon, care leşina când se în- 
tâmpla vre o eclipsă de lună. Sueton ne 

spune că August într'atâta se temea de tu- 

net, în cât se ascundea în pivniţă, şi purta 

cu el o pele de lup de mare, ca talismas. 

In Ovidiu D-lui Alecsanări vedem pe August 

întrebând : 

Căzut'a rouă nâptea? Da; vesela natură 

Pe tot firul de iarbă a pus o picătură, 

1) Chesnel, p. 71 şi 102. 
2) Idem p. 954. 

3) idem p. 539. 

) Parva sunt hc, sed parva îsta non contemnendo 

majores nostri mazimam hanc Rempublicam fecerunt. 

5) Curiosit6s biographiques.
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Semn bun! Ajutemi zei acest prielnic semn; 
Prin fapte bune astăgi de mine să fiii demn ; 

şi 'mi aduc aminte că însuşi marele nostru 
poet când citi ultima sa opera la domnul 
Maiorescu, vărsându-i-se ceaiul, dise: „lb 
semn bun! piesa va reuşi!“ 

Regii Franciei se credeai privilegiați de 
a tămădui de scrofule (6croulles)!) numai 
atingându-le cu mâna, şi regii Angliei de 
epilepsie. Ca, să nu remână mai pe jos, 
regii Unguri se credeai şi ei înzestrați cu 
facultatea, de a vindeca de gălbinare !2) 

Acea ce numim adese ori manii nu sunt 
de cât resultatul unor superstițiuni. Astfel, 
ca probe ciudate voiii aminti că Corneille, 
Malebramche, Sarti şi Hobbes compuneaii în 
întuneric; Mezeray vecinic cu lumânarea, a- 
prinsă, chiar şi diua; Cujas, Goethe şi Leib- 
nite practicaii meditaţiunea orizontală; Buf. 
fon, Haydn, Paesiello, îmbrăcaţi cu mare 
eleganță ; Bacon, Milton, Alfieri, Leonardo 
da Vinci, Bourdaloue, se inspiraă de mu- 
zică; Thomson, autorul englez al poemului 

1) „Le roi dit: Je mai qualit6 
Que pour gusrir les 6crouelles,“ (Bâranger.) 

3) Chesnel, p. 491.
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Anotimpii, sta, dile întregi culcat în pat AI 
dicea că nu vede de loc de ce sar scula!) 

Toţi aceştia aveau se înţelege adânc în- 
rădăcinată superstiţiunea că dacă vor înde- 
plini condiţiunele ce "şi impuneaii, vor fi mai 
bine inspirați pentru compunerea, operilor lor. 

Câte o-dată superstiţiunea e mai puternică 
de cât sfaturile cele maj înțelepte. Anibal 

cerea regelui Prusias să atace pe Romani; 

acesta se scuză dicend că victimele sacrifi- 
cate se opun: „Vasă dică răspunse Anibal, 

mai mult credământ; dai unor miei de cât 
unui bătrân general.“ 

Printre superstiţiunile privitâre la căsă- 
torie să nu scăpăm din vedere pe aceia care 
ne opiesce de a ne cununa în luna lui Maii. 

Nimic mai latin de cât; acestă, credinţă ; în 

tot răstimpul lui Maii romanii nu se căsă- 
toreaii de frica lemureloy 2) care se credea 
că'şi îndeplinesc răutăţile mai cu deosebire 
în acâstă lună. Ovid şi Plutare ne învaţă 

că acâstă, superstiţiune trecuse printre pro- 

verbe 3). 

1) Curiosites biographiques, p.. 38. 
2 Umbrele morţilor, 
5 Mense malas Majo nubere vulgus cit. (Past. V, 487.)
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In Francia *), şi în deosebi în Normandia, 2) 
şi în Pyrinei 3). în Italia, în Scoţia 4), unde 
se citează ca de rău augur ântâia ci orio 
a Mariei Stuart, contractată în Maii 5, i 
Anglia 6 acei ce vor să facă căsnicie se ră. 
besc de a se cununa în Aprilie, sai la nevoe 
se ved siliţi a amâna nunta, pentru luna lui 
Iuniă. 

+ 

Se mai crede asemenea la noi, ca şi la, 
consângenii noştrii francesi, că e forte rău 
să se facă, două căsătorii în aceiaşi di şi în 
aceiaşi casă ; tot asemenea şi când două mi- 
rese se întâlnesc în aceiaşi biserică 7), 

Ei socotesc câ tot mai bine să se întâl- 
nească la biserică de cât mai târdiii la tri- 
bunal, 

S8 trecem, de la veselie, la întristare. 
* 

1) Superst. anc, et modernes, lib. IV, cap. 38; 
Laisnel, II, p. 20; Edslestand du Mâril, Etudes 
darcheolagie, p. 121. ” 
«.% Chesnel. 

3) A, de Nore, Contes myjthorogigues, p. 90. 
*) Chesnel, p. 590; Souch6, p. 24. 

- 5% Walter Scott, Dimondoey 
% “Tylor, 1, p. 82. 

2) Curiositâs theologiques, p. 84 şi 87; Migne, II, 
p. 70; Souch6,.p. 23.
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D. Teodor Burada, în cartea sa Datinele 
poporului român la înmormântări, a, esplicat 
forte bine cum cele mai multe dintre super- 
stiţiunele întrebuințate la înmormântări sunt 
de origină romană. Ast-fel credințele că mor- 
tul neingropat nu “şi ar putea odihni sufle- 
tul 1), spălarea trupului cu apă caldă Şi un- 
gerea, lui cu unsori 2), aşezarea mortului cu 
piciorele spre uşă, adică gata de plecare $), 
banul ce se pune în sicriul mortului Şi care 
nu e de cât obolul ce anticii credeaii că tre- 
bue să plătească luntraşului Caron, pentru 
a, putea, trece fluviul Acheron din iad $), văr- 
sarea de vin peste remăşițele r&posatului 5), 
cuvintele de: „s&ți fie jărîna uşoră“, tra- 
ducţiune literară a, locuţiunei latine sit tibi 
terra levis 1%) Conducerea, sicriului de fluerari, 
al căror număr nu trebue să treacă peste 

  

1) Virgiliu, Zn. lib. VI, v. 325, 

2) Idem VI, v. 219. 

% Pliniu, VII, 8; Pessiu, III, v. 105. 
*) Juvenal, III, v. 265; Properţiu, IV, sat. 11, v. 7. 
5 Virgiliu, £n., VI, v. 219. 
î) Martial, IX, 30; Persius, 1, 37; Virgiliu, Egl. 

X, 31; Ovidiu, Trist. III, el. 3, v. 76 ; Juvenal, VII, 
205; Seneca Hippol, v. 1920, Polyxena cade cu 
apăsare pe mormântul lui Achile, pentru a “i face 
pământul grei, (Seneca Troianele, v. 1159.)
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zece '), mâncările ce se pun pe morminte 2, 
ospeţele funerare şi pomenile 3 Şi mai cu 
deosebire bocetele saii neniae ale anticilor, 
tote aceste Ssuperstiţiuni, pe care nu e ro- 
mân s& nu le cunâscă, isvorăsc din Mora. 
vurile străbunilor noştrii a căror tradiţiune 
s'a păstrat până, astă-di întrun chip în adevăr 
vrednic de admiraţiune şi de respect. 

Voiii complecta, întrun mod sumarii, cer- 
cetările D-lui Burada, prin câte-va, observa» 
țiuni personale privitâre la înmormântări, 
care socotesc că merită, âtenţiunea, etnogra- 
fului, 

Ca şi la noi, când murea un roman i se 
închidea, ochii pentru ca să nu vadă dure- 
rea acelor ce'l încongidră. Când era pus pe 
rug, i se redeschideai ochii, pentru ca să 
potă vedea, frumuseţea cerurilor ce'i urati 
ca locuinţă. De obiceri se făcea portretul 
mortului de ceară, de marmură sai de pia- 
tră da noi se face pe colivă) şi acest por- 
tret însoțea, cortegiul funebru, înconjurat de 
jelitâre plătite $. 

1) Cicerone, de legibus, II, 22, 
*) Ovidiu, Fast. II, 538, 
*) Titu-Liviu, III, 22; XXIX, 46. 
*) Migne, II, p. 181.
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Panul ce se îngropa cu morţii la greci şi 
la romani, se găsesce Şi la germani, la Ir- 

landezi, la, Estonienii, la Santalii din Ben- 
gal, etc.!). 

In privinţa banchetelor funerare, credinţa, 

că sufletele morţilor mănâncă bucatele ce li 

se pun în morminte este forte respindită. 

In Congo se face o mică gaură în mormânt, 
penă la gura mortului, pe unde i se bagă, 
de mâncare o-dată pe lună. Guwashii (din 

Siberia) pun şi peschire ca, să se potă şterge 
morţii la gură. Chinezul păstrează mai mulţi 

ani- cadavrul părintelui său, căruia, îi servă 

regulat de mâncare. Indienii şi aci dai pră- 

jituri morţilor. Faustus se plânge că cres- 

cinii ai păstrat aceste obiceiuri păgânesci. 
Spaniolii, Slavii, Bulgarii depun pâine şi vin ?) 

pe mormintele ființelor ce ai iubit. In An- 

giia şi adi se dai mâncări săracilor după 

înmormântări, ca la noi, şi plăcintele litur- 

giei sufletelor. 

1) 'Tyrol, IL, p. 368. | 
2) Nune posito pascitur umbra cibo (Ovidiu, Fast. 

II, v. 533); Exigun feralis coena pateu (Juvenal, 

V, v. 85),
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Tot de aceste credințe cred că trebue să 
legăm obiceiul ce ai ţăranii noştri de a nu 
bea nici o-odată apă, din vasul cel mai curat, 
fără a vărsa o mică, părticică ; acâsta e des- 
tinată, sufletelor reposaţilor, care la romani 
se credea, că rătăcesc împrejurul caselor, 6ră 
nu pământului sai Zeiţei Ceres, după cum 
Sar putea interpreta. Ast-fel Şi Slavii în 
banchetele funerare asvârleaii tot-4a-una, 
mâncări sub masă, pentru sufletul morţilor, 
şi la multe triburi sălbatice nu se mânca, 
nimic fără a pune ceva la o parte pentru 
strămoşii reposaţi, 

x 

Aceste Superstițiuni întăresc pe filosofi 
în teoria animismului. Selbatecii cred că tâte 
obiectele aii un suflet. Daniele făcute mor- 
ților provin mai ântâiu din credinţa, că acel 
ce nu mai trăesce pâte încă face acea ce 
făcea, o-dată. De aceia, se înmormântai sel- 
baticii cu arme, mâncare, chiar Şi țigări 
(monopolul tutunurilor "S-ar îndoi venitul 
dâcă ar avea, şi clientela, duşilor depe lume!). 
Herodot ne spune că, la Seyţi, stăpânii se 
îngropaii cu robii lor, pentru ca acesţia săi 
slujească pe cea lume. 

10**
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Aceste credinţe animiste erai şi sunt forte 
puternice la negrii din Guinea, la Tonguşi, 
Australieni, Tasmanieni, Groelandezi, Peru- 

viani, în Madagascar, etc. Sacrificiele despre 

care vorbim, resturi de păgânism aryan, 

Sai păstrat în Lituania până după Evul: 

medii. Lucian ne spune acesta şi despre 

Greci. Galii şi Japonezii mergeaii până acolo 

că nică datoriele nu şi le plăteaii, pentru ca 

să le achite cu mai mare dobândă pe lumea 
„cea-l-altă ; 6că, un obicei pe care bancherii 

de aci de sigur că nu “l-ar încuviinţa! Ome- 

nirea, a devenit mai practică. . Astă-di Ka. 

novicii din Borneo şi Americanii din Win- 

nebagos nu mai părăsesc mortului de cât 

vechituri netrebnice, o pipă şi puţin tutun; 

Chinezii ard încă cai şi 6menii..... în efigie, 

aur şi argint de hârtie colorată Şi case de 
carton. 

Din aceste cercetări resultă, că credinţa 

în suflet sâii animismul mai nainte domnea 

şi în domenul animalităţei, în acel al plan- 

telor şi chiar în acel al substanţelor inor: 

ganice. Astă-di animismul, gonit de sciință, 

s'a refugiat în ultimu'i culcuş, adică în doc- 

trina sufletului omenesc,
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Intrebuințarea bradului la înmormântări 
este forte semnificativă, 1). Ca Şi chiparosul, 
bradul era la antică un arbor funerar, figu- 
rând vecinicia, vieţei 2). 

* 

De şi medicina ne spune. că cadavrul stă 
mâle 24 ore, poporul nostru, ca Şi în depar- 
tamentul Vosgilor 3), crede că atunci când 

„trupul mortului sai numai gâtul lui e m6le, 
e semn că o altă rudă din casă îl va, urma, 
repede în grâpă. 

* 

O altă superstiţiune, care e o urmă a cre- 
dinţelor păgâne în materialitatea sufletului, 
Se dice la noi, ca, şi în Elveţia 4), Scoţia, şi 
China î,, că să se deschidă. îndată, fereastra 
odăi în care mâre cine-va, pentru ca, sufle- 
tul stu să potă sbura; altmintreli sufletul 
bietului reposat ar fi osândit să rătăcească, 
nenorocit prin casă. 

* 

  

1) Gubernatis, Muyth. plant, II, p. 289. 
2) Pliniu, XVI, 10. 
*) Melusine, 1882, p. 455. 
*) Rothebach, in Melusine, p. 198. | 
5N.B, Dennys, in Melusine, p. 439... £
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Aci e locul de a vorbi de superstiţiunea 
că nu e bine de a lua măsura unei pers6ne 
saii a umbrei lui, căci ar muri; dacă o ase- 
menea, credinţă, s sar realisa, devastătore ar 
mai fi sarcina consilielor de revisie ! Și cu 
tote acestea, astă-di chiar zidarii pun în te- 
meliele caselor trestii cu care ab luat m&- 
sura umbrei vre unui trecător; ei cred că 
acesta va muri după 40 dile şi se va preface 
în stafie1). Acâstă superstițiune e în legă. 
tură cu frumâsa, legendă a Meșşterului Ma- 
nole, care zidi în Monastirea, Curtea de Argeş, 
pe soţia lui. P6te că trebuinţa, de a lua mă- 
Sura morţilor pentru a le face cosciugul a 
dat nascere acestei credințe. In tot casul 
superstiţiunea acâsta o găsim şi la multe 
alte popâre ; legendele ca acea a meşterului 
Manole, că bisericele, zidurile, punţile” aii 
trebuinţă de sânge omenesc sai de victime 
cari să fie îngropate de vii întw6nsele, sunt 
forte respindite în Europa 2). In Scoţia se 

„crede că Picţii stropeaii cu sînge omenese 
temeliele uriaşelor lor clădiri preistorice, In 
Italia, podul Arta se dărăma mereii, pînă în 

') Dora Istria, La nat. roum., Rev. des deux 
Mondes, p. 434. 

*) Tylor, L, p. 122,
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diua, când se zidi întrEnsul nevasta meşte- 
rului conștructor; asemenea şi în legenda 
sârbească a,. întemeierei fortăreței Skudra. 
Credința, există şi în Germania, în Anglia, 
în Danemarca, în Grecia, modernă ; în Africa, 
în Japonia, în Birmania, în Indii ea se prac- 
tica încă până în timpii din urmă. Super- 
stiţiunea poporului nostau provine prin ur- 
mare dintr'o vechie idee religi6să păgână 
de sacrificii omenesci pentru a căpăta -zidi- 
rilor un geniii protector. 

Nu găsiți, Domnelor şi Domnilor, că este 
curios de a urmări ast-fel, până la cele mai 
depărtate nor6de şi bătrine mitologii popu: 
lare, origina unor legende şi credinţe pe care 
adesea, ori suntem dispuşi a le judeca drept 
închipuiri poetice sai copilăresci ? „Jocuri 
de copii, dicători populare, obiceiuri şi su- 
perstiţiună estravagante, tote acestea pot fi 
fără însemnătate din punctul de vedere 
practic; dar, din punctul de vedere flo- 
sofic, ele sunt pline de învăţăminte, prin 
raporturile ce .aii cu fasele cele mai in- 
structive ale culturei primitive. Supersti- 
ţiunile crude şi îngrozitâre, le recunâscem 
ca mâşie ale barbariei primitive, pentru 
că omul — care le păstrează, —e ca vul- 
pea lui Shakespeare care, de Şi domesti- 

21.376 
1
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cită, mângâiată, bine hrânită, nu' va perde 

nici o-dată viclenia selbatică a Stremoşi- 

lor ei.“ 1) : 

De la om la animale cred că nu am tre- 
buință de nică o transițiune retorică. 

Vom împărţi superstiţiunele privitâre la 

dobitâce : în cele ce sunt semne bune şi în 

cele ce sunt semne rele. 

Afară de Guşier şi Șopirlă despre care 

am vorbit deja, dintre animalele de bun 

augur să luăm mai ântâiii Rândunelele, bu- 
nele prevestitore ale primăverei. Cunosceţi 

toţi respectul şi dragostea ce se acordă rân- 

dunicei şi cuibului ei: intrarea ei neaştep- 
tată într'o casă, se crede cea mai bună pre- 

vestire. Acest sentiment e împărtăşit de 

tâte popârele. In Gre-care provincii ale Fran- 

ciei rândunica e poreclită găina luă Dumne- 

zei, şi mesagera vieţei ?); în Piemont, puiul 

Domnului, în Germania pastrea Yecidrei 3). 

Pretutindeni se socotesce că este mare păcat 

1) Tylor, I, p. 130. 
2) Chesnel, p. 463. 

5) Gubernatis, 11, p. 252,
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de a le stiica cuiburile 1), Chinezii respectă 
rondunelele, nu le vatămă nici o-dată şi ai 

0. zeiță, pe care o represiită tot-d'a-una cu 

o rndunică în mână?). Elien ne spune că 

rondunica, era consacrată, zeilor Penaţi, şi 
în vechia religiune a Germanilor acâstă pa: 
sere era, de bun augur $). 

Se pâte presupune că poporul a iubit ron- . 

dunica, nu numai pentru gingăşia, ei, deră. 

şi pentru serviciele ce'i face, mâncând in- 

sectele vătămătore, ca multe animale pe care 

le-a, consacrat. 
* 

Printre acestea e şi Barza. Nu e animal 

pentru care ţăranul român să aibă atâta 

respect cât are pentru acâstă pasăre; el 

crede că barza aduce foc pe casele acelora 

ce ar năpăstui-o. In Francia, în Germania. 4 

Şi aiurea ea se bucură de aceiaşi dragoste 

respectudsă,; în unele ţări acei ce ar fi omorit 

o barză erai osîndiţi la amendă, la închi- 
s6re 5) şi chiar la morte în vechia 'Thesalie €). 

t) E. Souvestre, le Foyer br elon ; Souch6, p. 27. 

7%, Laisnel, II, 251. 
3 Chesnel, p. 463. 

"4 Monnier, p. 154. 
2) Chesnel, p. 219. 

5) Yoyage WAnacharsis.
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Barza priimi onorurile divine sub numele 
de Ibis în Egypt. Grecii antici o consacra- 
seră Junonei şi reîntorcerea ei era, sărbă- 
torită, 1) 

Căsniciele Berzelor sunt modele de imitat 
şi se dice că aceste paseri împing virtutea, 
conjugală până la, exces. Ast-fel D-l Gratien 
de Semur ne povestesce că o barză indig- 

„mată de purtarea, unei femei în lipsa, băr- 
batului său, îl răsbună scoțând ochii aman- 
tului. 

Feresce, Dâmne, oraşele de berze ! 
Am audit însu'mi o istorie, sai mai bine 

0 dramă, conjugală petrecută într'o căsnicie 
de berze. Curiositatea, a împins pe nisce să- 
teni să pună în cuibul unei berze două ouă 
de gâscă, ca să vadă ce o să se întâmple. 
După ce barza cloci aceste ouă împreună, cu 
cele-l-aite, se pomeni naturalmente cu doui 
boboci de gâscă în cuib. 

1) Se crede că berzele ati simţimântul recunos- 
cinței. Talleyrand îl atribuia şi mai mult cureani- 
lor. Intrebând pe Curier care e animalul cel mai 
recunoscător, şi naturalistul neputându'i răspunde: 
„E curca, zise Talleyrand. Altă dată jesuiţii intro- 
duseră curcele în Francia şi astă-di sunt curcele care 
ne aduc pe jesuiţi.“ (Gratien de Semur, p. 209.)
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Lesne ne putem închipui ce se petrecu 
atunci în inima bărzoiului ; el plâcă îndată 
furios şi se reîntârce cu tot neamul berze- 
lor din localitate, adică cu mai multe sute. 
Membrii acestui Areopag matrimonial defi- 
lară unul câte unul Ginaintea cuibului, unde 
sermana barză îşi aştepta sentința, și după. 
ce fie-care examina corpul delictului, dedea, 
o lovitură de cioc în capul sociei ce se cre- 
dea vinovată. Acesta, se înţelege muri mai 
*nainte ca, toţi jurii s&şi fi dat veridictul, 
şi sociul se crezu răsbunat. Seminţia ber- 
zească a resolvat prin urmare cestiunea, 
adulteriului ca şi Dumas fils, printr'un fuons- 
la ! Istoria însă nu ne spune dacă, şi berzele 
făceaii parte din tribunalul care a executat 
pe barza presupusă. 

* 

Ne ar trebui o conferinţă, specială, pentru 
a arăta origina respectului ce se dă şerpilor 
de casă!). Voiii spune repede că acest animal, 
consacrat lui Esculap, jâcă un rol conside- 
abil în mitologia tuturor popârelor antice ; 
el figurează mai în tâte religiunele, pentru 

1) Gârarăd de Rialle, p. 81 —103,
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că e emblema vieţei. In Egypt eternitatea 
era simbolisată printr'un ş6rpe ; în ovreesce 
hovah însemnează şerpe şi vicță'). Babilo- 
nenii adoraii pe Baal sai s6rele sub forma, 
unui şârpe mare pe care îl hrăneaii în temple. 

” „Ş6rpele, dice d. Henri Martin 2), este unul 
din elementele mistice ale Gruidismului şi 
simbolul eternităţei, pentru că'şi schimbă 
pielea în toți anii.“ 

Indianii aă mare veneraţiune pentru şerpi, 
cari toţi sunt genii, după denşii. Negrii ai 
un cult pentru şârpe; ei cred că sufletele 
Omenilor cari ai trăit bine intră în şerpi. 
Grecii şi Romanii aveati asemenea în mare 
on6re şerpil : o dată pe lună se duceaii pră- 
jituri cu miere ş6rpelui celui mare care: 
apăra citadela Atenei *), în Epidaur ei se bu- 
curai de un cult particular şi lîngă Lavi- 
nium era 0 pădure unde se da de mâncare 
şeipilor. In multe case de la Pompei se 

. pote. vedea un şerpe zugrăvit; pe zid, dina- 
intea căruia ardea neîncetat o lampă 4). Semi- 
Zeul Genius al Latinilor la forma unui 

" Chesnel, p. 1062. 

2 Histoire de France, 1, 82. 
"% Herodot, VIII, 41. 

*) Ernest Breton, Pompei decrite ek dessinde.



167 

şerpe !) şi Macrob ne spune că ofidienii erai 
simbolul ordinar al s6relui. Romanii, ca, şi 
noi, credeai că sunt pretutindeni genii pă- 
zitore care se arâtă sub formă, de şerpe?). 

In mitologia slavă, reptilele eraii conside- 
rate ca Zei penaţi cărora, li se oferea lapte 
şi ou5î). La Indienii Americei de Nord, la 
Peruviani şi la diferite populaţiuni selbatece 
găsim acelaş cult. 4 

Nu este dar de mirare de a vedea că po- 
porul cu tâte că erescinismul a, personificat 
r&ul prin şârpe, continuă a da, reptilelor o 
veneraţiune superstiţiosă de origină cu to- 
tul păgână. Se scie asemenea rolul predo- 
minant ce şerpele j6că în basmele nâstre 

“ populare. 
. 

* 

Tot ast-fel animal de bun augur e şi 
Lupul când ne este înainte; eu spun curat 
că, cu t6tă simpatia mea. pentru supersti- 
țiunele populare, nu împărtăşesc de loc acestă 

  

1) Monnier, p. 665. 
*) Nullus enim locus sine genio est, gui per am- 

” Qitem plerumgue ostenditur. (Servius ad AEn. v. 95.) 
%) Nogl. 
*) Tylor, TI, p. 31].
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credinţă, şi prefer s& nw'mi iasă lupii îna.- 
inte. Inţeleg mai bine pe Romani, cari nu 
tălmăceai ca semn bun întâlnirea lupului 
de cât dâcă îl vedea omul mai ântâiti 1), ceia 
ce îi permitea să ia măsurile trebuinciose 
de apărare; dacă lupul vedea mai ântsiii 
pe roman, apoi lesne pricep că era semn 
reu de tot pentru acesta, mai cu deosebire 
dacă lupul îi făcea, cunoscinţa, prea de aprâpe! 
Ac6stă superstiţiune e şi la Francesi 2), ete. 

Una din credințele cele mai respindite în 
Europa, e acea a Iycantropiei sai existența, 
unor fiinţe, aci 6meni, aci lupi 3) ; tradiţiunele 
populare ne povestesc în privinţa lor cele 
mai ciudate istorii. Se credea că vrăjitorii 
se prefăceaii în lupi, în orgiele lor de n6pte 4), 
Se pote dar că (&ranii români respectă pe 
jupânul lup, ca, şi latinii, închipuindu-şi că, . 
vie un om pote să fie sub pielea lui5). 

  

1 Virgiliu, Eg]. VIII, 9%; Pliniu, Hist. Nat. VIII, 
34; Herodot, IV, 105; Petroniu, LXII. 

*) Ssbillot, p. 107; Laisnel, II, p. 129; Frangile 
des guenouilles. | 

*) Gerard de Rialle, 1, p. 63; Laisnel, I, p. 181. 
*) Migne, II, p. 226. 

*) D. George Chițu crede 'că poporul nostru res: 
pectă lupul în amintirea, lupâicei care a lăptat pe 
Romul şi Remu,
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Acâsta, însă nu'i împedică, de a prăsnui Lu- 
cinu la 17 Octombrie, pentru ca să fie fe- 
riți de lupi 1). 

* 

Din contra la Franceză 2), Greci moderni ?), 
Musulmani, Indieni, Scoţieni 4), e semn rău 
s8 întâlnesci un Epure, ca, şi la noi şi la 
Romani, 

Celebrul astronom Tycho-Brah6 avea grâză 
de epuri şi se întorcea îndată acasă când 
întâlnea vre unul 5), 

La ţară epurele trece de vrăjitor €). 

2 . * 

Dragostea omului îmbrăcişeză şi dobitâce 
cu totul nevătămătore, cum, de pildă, găr- 
găriţa şi greerul. Cuni6şteţi obiceiul fetelor şi 
a băeţilor, când prind o Gărgăriţă, de a o 

  

1) Asemenea şi la Mărtinii de tâmnă, adică 40 dile înainte de Crăciun, Lupul îşi are diua lui Ia 
Mărtinul cel mare de tâmnă, a doua gi de Sf. Ion 
gură de aur (3 Noembrie), . * Evamgile des Quenouilles, Il, 3; S6billot, p. 101, 

3) Noăl, 
*) Chesnel, p. 555, 
5) Curiosites biographigues. 
% Sâbillot.
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pune pe palmă, fără ai face nici un ră: Şi 
a'i dice: - 

Gărgăriţă, Mărgăriţă, 
Incotro vei sbura 
Acolo m'oi însura;: 

“Se crede că gărgăriţa se duce. să porte 
veste acolo unde o trimetem, şi că e păcat 
st o omorâm. Câte trele aceste superstiţiuni, 
privitâre la gărgăriță le întâlnim la Ger- 
mani 1), la Francezi 2) şi la alte popore. 

* 

Istoria mitologică a Greeralui e şi ma 
interesantă. Dacă țăranul român, ca şi cel 
francez ?), iubeşte cântecul monoton, dar ve- 
sel, ul greerului, pe care îl consideră ca pro- 
tectorul vetrei sale, apoi acestă, dragoste su- 
perstiţi6să nu trebue să ne surprindă, căci o 
găsim până la Aborigenii Europei, sai Ary- 
anii, cari pe malurile Indului, credeai că 
greerul este veselia şi propăşirea casei 4;. 

  

1) Melusime, p. 441. 
*) S6billot, p. 286; Souch6, p. 16 

"9 Monnier, p. 668; Sebillot, II, p. 293; Supers. | anc. ei nod., IV, cap. 5; Ohesnel, p. 439, Laisnel. p. 230, 264. Se *) Gârard de Rialle, p. 76.
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Englezii ai un respect aprâpe religios pentru 
acestă insectă, despre care se pâte judeca 
prin povestea lui Dickens Greerul căminului. 

% 

Dintre animalele cobitâre a re, vom lua 
întăi pe cea, mai nesuferită, pe OGucuvea. 
Tote popârele ai interpretat, ca semn răi 
şi lugubru cântecul cucuvai, afară de. Sici- 
liani şi de Atheniani 1) care o consacraseră, 
Minervei 2). Cu tâte acestea, Menandru serie : 
„Când cncuveaua începe să ţipe, avem drep- 
tate să ne fie frică.“ Câte-va versuri de Vi 
gilii 2) şi Silius Italius 4) ne învaţă că Ro- 
manii,ca, şi noi, ura cântecul cucuvai, iară, 
Ovidiii ne spune lămurit că el era preves: 
titorul crudei morţă.5) 

* 

Nu mai puţin neplăcut este urlatul Câi- 
nilor n6ptea. Descripţiunile lui Virgiliu şi 

  

1) Noel. 
*) Chesnel, p. 49. 

*) Serqua cuilminibus ferali cărmine bubo - 
Visa, quzeri et longas infletum ducere voces, 

*) Obseditque frequens castrorum. limina bubo. 
5) Ignavus bubo dirumn mortalibus omen; 
Nam dira mortis nuntius esse solet,
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Ovidi, în care arată cum câinii asi preves- 
tit, prin urlete, mârtea, lui Cesar, sunt fârte 
cunoscute. Bolintineanu, în: o nopte la mor- 
minte : 

Lătra departe câinele 
La duhuri negurse, 
Scoteati din gropă mânele 
Scheletele hidose. 

Francezii 1) şi în special Provenţalii ?) îm- 
părtăşesc acâstă, superstiţiune. Românul 
crede asemenea, că unde cânele sapă grâpă 
va muri cine-va. 

* 

Inimicul tradiţional al cănelui, Pisica, nu 
stă mai bine în inima poporului. Ca şi la 
noi, în Francia % se crede că dracul se as- 
cunde sub forma de pisică, şi poporul ro- 
mân îi dărueşte 7 suflete. Egyptianii adorait 
Pisica sub denumirea, de Aelurus 4), şi în 
Lotaringia, se crede că Qacă li se taie câia 
sau urechia nu mai sunt priimite la Sabat; 

  

1) Evangile des quenouilles, III, 9, 
*) Chesnel, p. 200. 
*) Chesnel, p. 189; S6billot, p. 43. 
1) Noel.
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de aceia se păstreză, obiceiul de a. li se tăia urechile mai cu seamă. 
Când te muţi să iei tot din casă afară, de pisică. E bine să Vă reamintesc acesta în ajunul Sfântului George. 
Printre alte Superstiţiuni privitâre la pi- Sică, să nu uităm că ea face funcţiune de barometru, de 6re-ce când se spală, saii îşi linge labele, o să plouă 5. Să, băgăm iarăşi bine de seamă ca vre o pisică să nu intre, în odaia unde se află un mort, căci dacă ar sări pe deasupra lui, mortul sar face stri- goi. 

| 
Cu tâte aceste prevenţiuni, aii fost Gmenj celebrii cari ai avut pasiune. de pisici, pre- cum : Cr6billon, Saint-Evremond, Sacchini şi Godefroy Mind, poreclit Rafaelul Pisiciloy 2), 

% 

In Sfirşit, pisicele cel puţin sgârie, dar Porumbelul, despre care se credea, chiar că nu are fiere3), simbolul blăndeţei Şi al, ino- cenţei, pasărea, iubită de Venus pentru ce e 
ursuză? Se crede la noi că nu e bine să aj 

  

1) Fvangile des quenouilles; IL, 25; Souch, p. 11; S6billot, II, p. 44. 
) Curiosites biographignes. 
*) Quitard, ls Proverbe: francais p. 216. 

1
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porumbei în curte. Dacă mergem până la 

anticele mitologii, găsim în Rigveda porum- 

bul funebru, cenuşiii sai negru, ca, mesager 
al întunecimelor nopţei şi al ernei') Un 

imn indian îndemnă pe credincioşi a bles- 

tema mârtea-— când Kapota, sai porumbul 

negru, atinge focul. In Iliada, la înmormân- 

tarea, lui Patzroele, unul Gin jocurile ;unebre 

consistă în a trage cu săgeata în contra 

„unui porumb spânzurat, de catartul unei co- 
răbii 2). Porumbelul este asemenea un siin- 

bol funebru pe mormintele creştine. O mare 
parte din populaţiunele Italiei, a Germaniei, 

a Olandei şi a Rusiei crede că, e păcat de 
a mânca, porumbei. In Normandia se crede 

că morţii revin câte o dată sub forma de 

porumbei albi5). In fine, în Francia, când 

cine-va trage să moră şi nu'şi pote da su- 

fletul, e bine să se desfacă pernele, căci pote 

să se găsâscă înăuntru pene de porumbei, 

care prelungesc agonia murindiloi 4. Ori şi 

cum. ostracismul acesta contra porumbeilor 

este nedrept şi nemeritat. . 
* 

1) Gubernatis, Myth. zoolog. p. 311. 

2) 1b. p. 957. 

5) M-lle Am. Bosquet, Ja Normandie merveilleuse. 

?) Melusine, p. 370,
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Nu voii lua toţ asi-fel apărarea cruzilor 
Paiangeni. Românul crede că ori-ce paian- 
sen va omori, se scapă de un păcat. Paian- 
genul e cobe rea şi la Francesi şi la, 'Tos- 
cani); chiar, când, spre s6ră, e semn bun, 
trebue omorit2). Anticii socoteaii că pînzele 
de paiangen sunt prevestiri funeste 3). Astro- 
nomul Lalande nu împărtăşia aceste super- 
stiţiuni; el nu numai că iubea, paiangenii, 
dâră, îi Şi mânca, şi atât gust avea pentru 
dânşii în cât purta tot-Yauna câţi-va paian- 
geni în busunar, cum am avea, noi cofeturi 4, 

* 

Tâte aceste animale, ori cât de respec- 
tate s6ii urite ar fi ele, aii acelaş sferşit firese; 
pentru a, încheia, cele ce aveam de dis des- 
pre dânsele, voii aminti o ciudată supersti- 
țiune populară privit6re la, cadavrele. anima. 
lelor. 'Trecând pe I6ngă un hoit împuţit, sun- 
tem sfătuiți să ne ţinem cu mâna, de păr. 
Nu m'am putut domiri încă asupra înţele- 
sului acestei credințe ; socotesc însă că în 

  

1) Noel; Souch6, p. 23; S6billot, p. 283, 
*, Chesnel, p. 57. 
5) Noel. 
*) Curiositas biographigues.
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asemenea, împrejurare ar face cine-va mai 

bine să'şi astupe nasul! 

+ 

Din regimul vegeta! vom căuta să pătrun- 

dem înţelesul superstiţiunilor relative la alun, 
la plop şi la usturoiii. Credinţele în erburile 

de leac sunt prea numerâse şi pot face mai 

bine obiectul unui studiii de medicină, po- 

pulară, pe care D. Hasdeu la, început cu e. 

vudiţiunea şi competinţa, D-sale recunoscută. 

* 

In n6ptea spre Ispas (Inilţarea) şi la S-ta 
Maria-Mare, merg flăcăii şi fetele în pădure 

să culsgă flori de Alun, care, zic ei, înfio- 
resc şi se scutură în acea nopte, şi care 
sunt bune de dragoste şi de leac. Alunul 

jâcă un mare rol în mitologia popârelor. 

Eva, vinovată sar fi ascuns întrun alun. 

Sfânta Agata trece în toţi anii marea de la 

Catano la Gallipoli pe c6ja unei alune; pe o 
asemenea, câjă Hercule s'a întors în Italia 

de la, grădina Esperidelor. In basmeie popu- 
lare, zinele își fac trăsuri din alune. Rămu- 

rile de alun serveaii mai cu semă a. găsi co- 

moră, şi poporul rus are superstiţiunea de â 

purta în bosunar o alună pentu a se îm-
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bogăţi. In Italia, în Anglia, în Germania, po- 
porul crede în virtuțile minun6se ale alunu- 
lui. La nunţi se împărţiaii alune şi nuci, ca 
simbol probabil al generațiunei; în Germa- 
ni se puneaii în morminte, ca semn bun de 
renaştere şi de nemurire 1). 

* 

Din contra, Plopul e un pom de răi 

augur. În evul mediii şi până în secolul al 
XVIII, el era un oracol pentru fetele ce vo- 
iaii să ştie dacă ai să se mărite sai nu 2), 

cum e busuiocul la noi, pe care fetele îl fură, 
din căldăruşa popi în ajunul Bobotezei pen- 

tru al pune n6ptea sub căpătâii şi a visa 
pe viitorul lor bărbat 5). Anticii credeaii că, 

plopul e un arbore dedicat infernului şi de- 

monilor %; plopul negru era un pom fune- 

bru, ca şi chiparosul, şi consacrat Proserpi- 
ne, zeița, Infernului. Plopul deveni un arbor 

profetic: partea, foai neagră figura n6ptea şi 
partea cea albă diua 5). 

* 

1 Gubernatis, Mylh. plant. II, p. 240. 
:) Chesnel, p. 880. 

3) Reinsberg-Diringsfeld, Traditians et Legendes de 

la Belgigue, Bruxeles, 1870, in - 8, î.1, p. 74, 

*) Migne, II, p. 27. 
5) Gubernatis, II, p. 286. 

[21,376]. 12
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O superstiţiune care pare destul de. bizară 
„la prima, vedere, e obiceiul ce ai ţăranii, la 
Sf. Andreiii 1), de a unge țățânele şi pragu- 
rile uşilor la case şi la staule cu Usturoiii, 
ca să gon6scă, duhurile necurate. Ea însă nu 
ne va mira când vom şti că Romanii cre- 
deaii că usturoiul are proprietăţi contra vră- 
jilor şi a descântecelor 3). In Sanscrit ustu- 
roiul se numeşte bhitagna, saii omorâtor de * 
monstri. In credințele populare ale Asiei Mi- 
nore, ale Greciei, Scandinaviei şi Germaniei 
de Nord se atribue usturoiului o putere ma- 
gică bine făcătore. Pliniu spune că usturoiul 
vindecă muşcăturele veninâse 3). In Sicila 
se pune usturoiii pe patul femeilor când 
nasc 4) şi în Britania se pun căţei de ustu- 
roi înşirață la gâtul copiilor pentru ai feri 
de bâle 5). 

= 

1) Voi, creştinilor popâre i 
Faceţi cruci mântuitâre, 

Căci e n6ptea 'ngrozitâre, 
Nâptea Sfântului Andrei. (Alecsandri. 

:) Chesnel, p. 38. 
5) Incussere Deos inflantes corpora, si non 

Praedictum ter mane caput gustaveris ali, 
(Porsiu, VI, 188.) 

*) Gubernatis, II, 7, 
*) Sbillot, 1], 398.
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“S6 nu părăsim Botanica până nu vom lă- 
muri şi Superstiţiunea, despre Iarba Ferului. 

Poporul crede în existenţa, acestei ierbi, 
care descue ori ce lacăt sai ori ce brâscă Şi 
taie drugii de fer!). Superstiţiunea despre care 
ne preocupăm se găseşte la diferite alte po- 
p6re. În Franche-Comt6 şi Warloy-Baillon e 
iarba a lai recule care taie oţelul ; un cal, care ar 
călca d'asupra ei, s'ar despoteovi îndată 2). 
In notele. lui Artus 'Thomas, care însoțesc 
traducţiunea vieţei luă Apollonius de Tyane 
de Blaise de Vigenăre, se vorbeşte de o iarbă 
a luă Marte, care are proprietatea. de a sfă- 
râma lanţurile prisonierilor şi de a descuia 
tot felul de brâsce 3). In Elveţia se crede în 
o iarbă care rupe potedvele cailor, sferra ca- 
vallo; poporul e încredinţat că ea pote să 
taie lacătele 4). Latinii cunoşteaii o aserne- 

1) Aflu, prin d, Hasdeu, modul cum poporul ro- 
mân crede că hoţii capătă iarba ferului, Ei ascâptă 
când plâcă aricicea, iati pui ei şi "i închide, îngrâ- 
dindu'i cu mici uluci, la care pun un lacăt încuiaţ. 
Aricidica, întorcându-se, spre a putea intra la puii 
sti se duce de caută iarba ferului, cu care ţaie la- 
cătul. Hoţii, care pândesc, n'aii apoi de cât să o ia 
şi să se slujâscă în spargerile lor. 

* Mâlusine, p. 71 şi 349. 
3) Laisnel, |, p. 217. 
*) Gubernatis, 1, p. 87.
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nea iarbă 1) care se numea sideritis, ferraria ?). 
Ruşii ai darba care deschide (rasriv-trava) în- 
trebuinţată de hoţi. Indianii, la, cazi maj tot 
da una aflăm deslegarea miturilor populare, 
credeai, după cum constatăm prin imnurile 
vedice, în iarba care deschide : acesta, perso- 
nifică luna, care în religiunea, indiană este 
regina ierburilor. 

D. de Gubernatis crede că isvorele acestor 
credinţe populare sunt, identificarea acestor 
ierburi cu fulgerul care despică norii, sait 
razele s6relui, care împrăscie întunerecul , 
descoperind ast-fel în tâte dilele comorile lu- 
minei. 'T6te plantele şi ierburile care taie mi- 
neralele saii descoperă, comorile ţin puterea 
lor de la o asemănare mitică cu ramura 
lumin6să a cerului, a arborului ceresc, ful- 
gerul şi raza solară 3), 

x 

Momentul e prielnie pentru a vorbi de su- 
perstiţiunele atingătâre de astre. Dintre tste, 
împreună, cu s6rele, Luna a atras mai mult 
atenţiunea pop6relor primitive. Nu pot aici 
intra, în desvoltări în privința, credințelor po- 

  

“) Apuleu, De virlutibus herbarum, 
*) Gubernatis, II, 177, 
*) Gubernatis, I, p. 158,
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pulare despre eclipsele de lună 1). Regret că 
d. G. Dem. Teodorescu nwşi-a putut face 
conferinţa asupra, pricolicilor şi vârcolacilor. 
Aţi fi putut fi luminajă asupra, credinței ţă- 
ranului nostru, că luna e mâncată de mon- 
stri aeriani, credinţă pecare o aveai Şi latinii 2), 
grecii din Thesalia, Peruvianii 5), Caraibii, 
Chinezii, Mongolii, Laponii, Indianii 4), Slavii, 
Bulgarii, Albanezii, Anglii, Olandezii, Galii, 
Scandinavii, ete. 5) Pentru a scăpa luna de 
primejdia în care cred că se află, tote aceste 
popore fac mare larmă, cu fiare, tingiri, clo- . 
pote şi alte unelte sgomotâse; în America, 
selbaticii dau cu săgețile în' sus ca să scape 
luna. Unele popsre ai ghicit causele astro. 
nomice ale eclipselor, dlicând că, sârele şi luna 
trăesc răi în căsnicia, lor, se bat şi se ră- 
nesc unul pe altul, ceea-ce produce eclipsele. 
Romanii credeai că luna e bolnavă şi arun- 
caii în sus cu tăciuni, sunaii Qin trompeta 
şi ciocneaă vase de aramă cu strigătele de : 
Vince luna! De acolo veni şi proverbul: 
să păzescă Dummezeii, lina de după 6). 

  

1) Tylor, I, p. 376—383, 
2) Juvenal, sat. VII. 
3) Noel. 
*) Collin de Planey, Dictionnaire Infernal. 
%) Gubernatis, |, p. 214. 
3) In filosofiile primitive sorele şi luna, vieţuesc 

şi aui o natură ca şi omenscă.
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Acâstă superstițiune atât de universală is- 
voreşte din cultul ce se acorda lunei. Popo- 
Tul în faţa marei drame a naturei a fost 
tare impresionat de conflictul între lumină 
şi întuneric, şi Pa întrupat întrun mit, pre- 
cum a făcut şi cu fenomenul zilei înghițită 
regulat de nâpte şi iarăşi liberată în zori, 
ca o tânără fată pradă unui monstru sai 
vârcolac, care o apucă şi iarăşi o scapă din 
ghiare. | 

. - 

La, luna nouă e obiceiu de a'şi lovi fruntea, 
cu o monedă de argint, zicând pentru a avea 
bani tâtă luna: 

Lună nouă, 

Taie pâinea ?n două 

Şi ne dă şi nouă 9). 

Astrologia populară crede că creşterea, şi 

descreşterea lunei coincideză cu creşterea şi 

descreşterea, naturei, de aceia şi luna nouă 
are înrăurire asupra fenomenelor vieţei. Ei 

dar se adreseză poporul, astrolatru fără să 
ştie. De şi monoteist, tureul bate din palme 

când vede luna, nouă şi zice o rugăciune. Tot 

ast-fel Hotentoţii cântai şi jucati totă nptea, 
când sosia luna nouă şi luna plină, şii zi- 

ceaii: „Bine ai venit! dă-ne multă miere! 

1) Asemenea şi Ja francesi (Souch6, p. 19.)
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dă multă demâncare vitelor nâstre. ca să ne 
dea mult lapte! 5)“ In privința, monedei de 
argint, voii spune că în Peru, Mama-Quilla, 
adică mama, lună, avea, în temple, un disc 
de argint, pe când sârele avea unul de aur. 
La naţiunile mai moderne chiar, argintul era, 
metalul consacrat luni, Şi de aceia, âncă, Şi 
astădi în ceremoniele religi6se se dă o mo- 
nedă de argint pentru îndeplinirea, Gre-căror 
acte de adoraţiune, De aceia la Germani, la 
Englezi, la Scoţiani, ca, şi la noi, țăranul se 
crede fără noroc dacă nu are in bosunar o 
monedă, de argint când zăresce luna nouă 
pentru întâia dată. 

Ei 

Un alt esemplu de persistenţa sabeismu- 
lui, saii cultul astrilor, este credința că: 

Pe cerul unde stai presărate, 
Ca ochii de aur, nenumărate 
Stele, ce vecinic par că privesc, 
Tot omul are steua'“i amică, 
Fie lucâfăr, fie stea, mică, 
Care'l păzeşte cu dor ceresc! 

Când fldrea vieţei se ofileşte, 

Stâua pe bolta! şi păleşte 

Apoi apune în înfinit; 
Când în natură cad triste şâpte, 
Lunecă stele în n6gra n6pte: 
Noi plângem fiinţe ce ne-ai iubit! 

1) Tylor, II, p. 389,
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Eliade face alusiune la acâstă super stiţiune 
în Sburătorul : 

Dar ce lumină iute, ca fulger trecătâre, 

Din meză n6pte scapă cu urme de scântei? 

Vo stoa mai cade iară? Vi'un Impărat mai more? 

Iar copilul murind al d-lui Grandea, zice: 

Uite-o stea din cer apune, 

Mamă, viața'mi se repune. 

Se crede că, dacă ai vreme să ceri îndată, 

ceva, dorinţa'ţi se va împlini, superstiţiune 

care există şi la francesi 1). Poetica credinţă, 

în relațiunea strânsă ce ar fi între stele şi 
viaţa Gmenilor se găseşte la multe pop6re. 

La anticii Indieni stelele căzânde sunt tot 

atâtea, suflete ale zeităților, care se cobor pe 

pământ, saii ale Gmenilor cari, după ce ai 

meritat cerul şi s'aii bucurat cât-va timp de 

fericirea Dumnezeiască, sunt trimişi din noi 

pe pământ, pentru a însufleţi alte corpuri 

muritâre 2). 
+ 

După cultul astrilor, avem cultul Pocului, 

despre a cărui persistenţă, este” obiceiul de 

a aprinde, în diua de 40 Mucenici un foc 

1) Souchs, p. 23. 

2) Chesnel.
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mare în curte, peste care sar toţi ai casei. 

Acest obiceiii e celebru în Franţa, sub nu- 

mele de Fu de la Saint-Jeam 1) şi în Ger- 

mania sub acel de Rettungsfeuer. Moise îl o- 
sândea, la ovrei. 

În sârbătorile Paliliilor, Romanii aprindeaii 

şi ei asemenea focuri, printre care Ovidii 

ne mărturiseşte că şi el în mai multe rânduri, 

a sărit de câte trei ori 2), ca rit religios, pe 
care ?] esplică arătând că focul curăţă totul?). 

In adevăr, se credea că focul dă Dumezeirea ; 

ast-fel zeița Ceres vrând să facă pe Triptolem 

nemuritor, îl trecu prin foc pentru câ sl 
curețe de prihanele omeneşti 4). Poporul 
nostru crede asemenea în curățirea, vitelor 

şi oilor prin foc şi apă, lustratio per ignem 
ei aguam, în ajunul Sf. George şi la Sân- 
Mioui (29. Septembre). 

Regeneraţiunea prin foc era unul din prin- 

1) La noi Sân-ziana, la naşterea Sfântului Ion Bo- 

tezătorul, când se aprind focuri pe dâluri. 

1) Certe ego transilui positas ter in ordine 

flammas. (Fast, IV, v. 797). 

3) Moxque per ardentes stipula crepitantis acer-- 

vos Trajicias celeri strenua meinbra pede. Omnia 

purgat edax ignis. (Ib. v. 781). ) 
*) Inque foco pueri corpus vivente favilla 

Obruit, humanum purget ut ignis onus. (Ip. v. 553.)
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cipalele rituri religi6se la, națiunele cari se în- 
chinaii la s6re; ast-fel eraiă Chananianii, Char- 
taginezii, Penicianii,. Galii Şi mai încâce Sco- 
țiamii. De aceia se dice la noi că e păcat st 
scuipi în foc, precum şi Persanii erai opriţi 
de a arunca, ecurăţenii în foc 1). 

* 

Pentru că vorbim de foc, voii face, în tr6- 
cât, menţiune de superstiţiunea, că în ziua 
de sfântul Foca să nu lucredi că te arde fo- 
cul, ca, un exemplu de credinţă. întemeiată 
numai pe un joc de cuvinte (calembourg). 

În asemenea cas Superstiţiunea, nu pre- 
sintă nici un interes etnografic; asemenea, 
când ea, prooroceşte lucruri fârte naturale, 
sau se l6gă de accidente ordinare, 

In atare ordin de idei voit „cita o anec- 
dotă din antichitate. Un roman se duse, forte 
speriat, să spună, lui Catone că n6ptea ŞO- 
recii îi roseseră papucii. Catone îi respunșe; 
„Linişteşte-te, prietene ; lucru nu. e de spe- 
riat; dacă însă papucii t&i ar fi vos ŞOrecii, 
minunea, ar fi fost; în adevăr înfricoşătâre ! 

* 

1) Noel. 
- 
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Aş fi vrut să analisez pe îndelete o mul: 
țime de alte superstiţiuni mărunte din vița, 
de tote dilele, cum bunidră, de ce nu putem 
suferi, împreună cu anticii, ca 3 lumânări 
să ză, în casă, nici să fim 193 la masă; de 
ce când sughițim şi ne țiue saii ni se ro- 
şesc urechile vorbeşte cine-va de noi; de ce 
părul de urs e bun de leac; de ce nu trebue 
să tăiăm unghiele la copii mici, pe ale nâstre 
să nu le lăsăm să cadă jos, şi pe ale-mor- 
ților să le tăiăm cu fârfeci noui şi s&i în- 
gropăm cu dânsele; de ce e bine să ne iasă 
înainte cu un vas plin; de ce credem că vom 
lua parale când ne trosnese chibriturile Şi 
din contra că e semn răi când trosnesc i- 
conele sai vre o mobilă în casă; de cee 
rău de a trece pe d'asupra unui copil; de 
ce nu e bine de a pleca într'o Marţă sai 
într'o Vineri. 'Pemerea de Vinere e fârte în- 
rădăcinată, în Statele-Unite. Pentru a o com- 
bate s'a comandat la New-York un vapor în- 
to Vinere; vaporul a fost început într'o Vi- 
nere, botezat într'o Vinere, încercat într'o Vi- 

„nere, pornit într'o Vinere ...:. pentru a nu se 
mai întâree de atunci, Şi frica, de Vinere 
n'a făcut de cât să crească în Statele-Unite!). 

  

') Chesnel.
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Aş fi vrut să cercetăm : de ce nu e bine 
„Ss flueri nâptea, nici să te uiță la mâini, 
nici să asvirii pe jos părul după ce te pep- 
tini; de ce aurora. boreală, e semn de reshel; 
de ce nu e bine s%ţi iasă dimineaţa, un popă 
înainte (înţeleg mai lesne pe arab care ia 
în r6u întâlnirea unei femei bătrâne sai 
urâte !); în sfirşit de ce se crede că dacă 
bei cu mâna stângă te imbeţi, de şi am 
cunoscut, cu toţii destui 6meni care se îm- 
bată cu mâna, drâptă, ! 

Aş fi vrut să ne oprim puţin asupra; su- 
perstiţiunelor populare privitore la str&nui, 
la, ouele pascelor, la, stafii, la strigoii, la Iele, 
la Păpărude, la Caloian, la Sburător, despre 
care bliade a scris acea admirabilă poesie : 
„Vezi mamă ce mă d6re! şi peptul mi se bate... 
„În braţe n'am nimic şi par'că am ceva... 
„Or ce să fie asta? întreabă pe Bunica: 
„O şti vrun leac ea doră.... o fi vrun sburător! „Ori aide Palde baba Komana, ori Sorica, 
„Or dute la moş Popa, or mergi la vrăjitor !... 
„Lot smeii a fost surat;o. V&duşi împeliţatu ! „Că ţintă Valae Florea în clipă strebătu ! 
„ȘI drept pe coş, leicuţă ! ce nai gândi spurcatu ! „Inchină-te, suzato ! Vădutul-ai şi tu? 

şi legenda se sfirşesce cu sfatul: 
prea Ce bino-a zis Bunica, 
S6 fugă fata maro de focul de iubit.“
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Domnul Alecsandri, a tratat aceiaşi cre- dinţă, dintran alt punct de vedere, mai Puțin poetic, dar mai umân ; cei doi sburători, cari: muşcaseră pe cele două fete şi le lua. seră florile şi slaba, nu sunt alţ ceva de cât: 
„Doi voinici cu negre plete 
„Cari, cântând în poeniţă, 
„Anina cu veselie 
„Unu-0 salbă 'n chinguliţă, 
„Altul flori. 1a pălărie. 

De asemenea strigoi. sau sburători fetele nu se îngrozesc ! 
Multe şi interesante Superstițiuui ne ai mai rămas. Subiectul e fără margini, nu însă şi rEbdarea, şi bună:voinţa Domnielor- Vstre. 
Cată, dară, să încheiti, 

* 

Conclusiunea, ce suntem în drept să tragem din studiul comparativ al] Superstiţiunelor populare este că, neamul nostru îşi are o obârşie romană, 
Aţi vădut, din. puţinele exemple ce am putut să vă dai aici, şi pe cari le voii în- mulţi la Vreme, că cea mai mare parte din credinţele poporului sunt de origină păgână, ca şi datinele şi moravurile lui. Ast-fel Bt- nografia, şi Mitologia comparată vin în aju- “torul Istoriei Şi al Filologiei pentru a sta- 

10%+£
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tornici pe deplin resultatele lor netăgăduite 

în privinţa, obârşie. latine a Roriânilor.!. - 

Negrezit că multe superstiţiuni se asea- 

mănă, cu acelea.ale populaţiunelor. slav, şi 

multe din ele ai: putut suferi influența. cre- 

dințelor. raselor străine, precum şi limba, se 

resimte de aceste înrîuriri naturale în urma, 

frământărilor petrecute în cursul mai multor 

veacuri la poalele Carpaţilor şi pe malurile 

Dunărei. Deră, precum se vede, în 6re- care 

insule ale Oceaniei, plante aduse din Europa, 

care fiind mai cotropitâre de :cât, plantele 

indigene, întreprind cu acestea o luptă. ne; 

curmată şi sfirgesc prin a le prăpădi sal 

a le da, uitărei, isgonindu-le în vălcele ne- 

cunoscute, tot ast-fel se pote dice. că 6spe- 

ţii limbilor străine, pe care buna ginte ro- 

mână îi- primi, de voe de nevoe,-nu numai 

se înrădăcinară tot atât de. tare. ca şi fii 

ptumentului, dar puţin câte puţin se întin- 

„seră pe plaiurile patriei; Şi £ absorbindu-i pu- 

terile vitale, predomniră ca stăpini. Agricul- 

torii vă pot spune, în adevăr, că buruenele 

şi seminţele rele se “piind Şi, propăşesc maj 

lesne. Âns8 viţa română .are vlăstare care 

pici . odată nu: se .pot,. cotgopi ; : “trunchiul ei 

este secular. şi vârtos înţepeniț în or ientul 

latin ; zadarnic străinismul, altă dâtă cu lo-
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viturile toporului, astă-di cu veninul intri- 
gilor şi al pretinselor teorii sciințifice, caută, 
să abată acest puternie stâlp al românis- 
mului ! Unde vrăjmaşul taie o ramură, es 
o sută de muguri! 

Daţi-mi voe să vă spun, Dâmnelor şi Dom- 
nilor, că acestea nu sunt declamiiţiuni pa- 
triotice care nu 'şi ar avea loc aici. Mai 
mult de cât or-cui nu'mi place sentimenta.- 
lismul in cercetările sciinţifice ; el ne orbesce, 
Deră dacă nu putem încuviinţa, exageraţiu- 
nele uitra-latiniste în care ai cădut marele 
nostru Heliad şi vechea, scâlă, transilvană, 
apoi nu putem iarăşi lăsa, fără a protesta, 
manifestaţiunele mai recente, care, sub pre- 
texte ademenitâre de sciinţă nepărtinităre, 
tind, une-ori p6te şi de bună credinţă, a 
semăna semânţa, unor teorii străine, de na 
tură a nu putea daalt roâ în consciinţe de 
cât, neîncrederea, în origina latină ă români- 
lor. Un asemenea resultat ar fi nu numai 
periculos politicamente, dâră şi fals din punc- 
tul de vedere al sciinţei. 

S8 ne ferim dâră de acei cari, sunt tot 
dWa-una gata a ne proba că tote basmele, 
credinţele, datinele şi superstițiunele popo- 
rului nostru isvorăse din cele slave. Aş fi 
fericit dâcă aş fi putut şerge îndoiala, vre
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unuia, dintre Domniele-V6stre, în ceia-ce pri- 

vesce șuperstiţiunele. Decă unele, şi puţine, 
se potrivesc cu cele slave, lucrul nu trebue 

să ne mire. Resultatul la care a ajuns as- 

tă-qi sciința, modernă e că povestele orien- 

tale, care sai păstrat în basmele popârelor 

europene şi aii pătruns şi în literaturele lor, 

provin din India şi aii un caracter cu totul 

budhic 5). Pe de altă pârte studiul mitolo- 

giei primitive comparate demonstră, că ome- 

nirea, pretutindeni unde s'a găsit în condi- 

ţiuni priinci6se a urmat aceiaşi cale către 
o desvoltare mai complectă. Ast-fel se es- 

plică cum în America, despărțită cu totul 

de cea-ce numim lumea, veche, evoluţiunea 
religi6să s'a săvârşit aidoma ca în locurile 
unde s'a preparat civilisaţiunea n6stră occi- 

dentală 2). 

Ast-fel nu este extraordinar ca, unele din 

superstiţiunele poporului nostru să se ase- 

mene cu acele ale slavilor, cu cari am fost 

zilnice în contact ; se întâmplă chiar că unele 

se aseamănă cu acele ale popârelor sălbatice 
din fundul Americei. 

î) Gaston Paris, Les Contes orientaux dans la 

littârature du moyen âge, p. ?. 

2) Gârard de Rialle, p. 363.
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Apoi chiar dacă, pe ici pe colo, am fi îm- 
prumutat slavilor câte o credinţă, mai tot- 
da-una prin comunitatea ideilor religi6se, 
lucrul war proba nimic. 
Slavii şi Latiniă fiind de origină Ariană, 

ail naturalmente superstiţiuni cari le sunt, 
comune, 

Dar cu cât obiceiurile şi tradiţiunele ro- 
mânilor se vor studia mai bine, şi întrun 
mod nepărtinitor şi desinteresat, cu atât se 

„va dovedi mai hine că ele aii fost mosce- 
nite ţâte de la strămoşii noştri romani. 

Resping dâră, în cea-ce ne privesce, teo- 
ria respectabilului meii fost; profesor Gaston 
Paris, care afirmă că: „basmele Albanesilor, 
ale Românilor şi ale Grecilor moderni sunt; 
fără îndoială împrumutate slavilor, ca şi cea 
mai mare parte din mitologia populară a 
acestor naţiuni.“ 1) 

Când, în 1875, D-sa scria aceste rînduri 
emitea numai o ipotesă, căci nu putea cu- 
n6sce atunci mitologia, populară a României. 

De ce am atribui Slavilor nisce obiceiuri 
şi superstiţiuni pe cari le găsim şi la Ro- 
mani, şi de la care, prin urmare, le am pu- 
tut păstra ? Ne este destul a întâlni la str&- 

') Le Petit Poucet, p. 52. 
[21,376] 13
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bunii noştrii Ssuperstiţiunele nâstre pentru 
a fi autorisați de a, conchide că naturaimente 
de la, denşi le conservăm. 

Aceste credințe şi su perstiţiuni sunt oglinda 
vieţei popârelor primitive, sunt vocea, sufe- 
rinţelor şi a speranţelor lor; pentru noi ele 
constituesc nisce documente forte preţiose, 
mai preţisse de cât or-care alte înscrise. 
Fac dsră apel la toţi ca să mă ajute să le 
adunăm 1). 'Trebue însă să ne grăbim căci 
ele dispar pe zi ce trece, Şi în curând et- 
nograful cercetător va fi nevoit. să alerge 
la ţară, pentru ca, să mai afle ceva; şi acolo 
încă a început să se audă bonjour Şi merci ! 

Sfirşesc cu o mică poveste a lui George 
Sand, care 6că ce ne spune în acestă pri- 
vință : „Mai deunăzi întâlni o zînă care alerga, 
ca o smintită, cu tâtă bătrâneţea ei. — De 
ce esc: aşa grăbită să ne laşi, cucână zînă ?— 
Aoleo, lasă-mă, îmi răspunse dânsa. Sunt 
câte-va sute de ani de când nu mai vălusem 
lumea, vâstră, mă&runtă, şi adi nu mai pricep 
nimic, Ei dai fetelor frumuseţea, flăcăilor 

  

1) Rog pe acei ce cunosc asemenea, superstiţiuni 
Populare, care nu sunt menţionate în acest studii, 
să mi le împărtăşească ; adresa mea: la Ministerul 
Afacerilor Streine. -
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vitejia, bătrânilor înțelepciunea, ; dai bolnavilor 
Sănătatea şi tinereţei amorul, în sfirşit, tote 
bunurile pe cazi o darnică, Zână le pâte hă- 
Tăzi Omenilor; Şi vedi minune! toţi mă res: 
ping. — E mă întrebă: „Al aur şi argint? 
noi nu dorim alt-ceva, Fug dsră, căci 'mi-e 
t6mă, ca trandafirii din r&sure s& nu'mi câră 
podbe de diamant şi fluturii să nu năzu- 
iască a se plimba pe câmpie în caretă, — 
Nu, dragă Zină, strigară Tîg6nd mărgărită. 
relele, care audiseră jalba, Zinei ; noi avem 
picături de rouă pe foi. — i noi, diseră 
fluturii, avem destul aur Şi argint pe aripi. — 
lar Zina, dise plecând: Ecă singurele fiinţe 
înțelepte ce las pe pământ.“ 

Fii nădăjduesc, Dâmnelor şi Domnilor, că, 
de şi, cum dice Juvenal 1): „iubirea de ar- 
gint a crescut ca, Şi însă-şi banii“, în ţsră 
ai rămas încă nu numai mărgăritărele şi - 
fluturi cari să mulţumească pe Zina, bune- 
lor tradiţiuni populare, dâră Şi inimi ro: 
mânesci cari să înţeleagă însemnătatea cre- 
dinţelor poporului şi a moravurilor lui, ti- 
neri cu ilusiunele încă neprihănite de străi- 
nism, cari să nu se hrănească numai Şi nu- 

1) XIV, v. 139,
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mai cu râdele ofilite ale civilisaţiunei exo- 
tice, dâră cari îşi vor împodobi bucuros 
fruntea cu aceste preţi6se giuvaere mai stră- 
lucitâre de cât aurul Şi arginiul, cu cânte- 
cele, basmele, legendele Şi superstiţiunele 
populare.
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CRISA MONETARA 1) 
  

Domnilor, 

Nu a perit Românul în virtejul seculilor, 
nu & perit în vremuri de domniă sirăină şi 
vitregă, când ț6ra era, sleită de avuţiile ei 
ca să se umple pungile celor din Fanar, 
unde aveam să ne plătim vasalitatea şi pof- 
ta. de domniă, adică slăbiciunea, şi păcatele 
n6stre. 

Peri-vom. 6re din causa crisei ce ne bân- 
tue astă-qi? - 

Nică nu trebue să ne temem, 
Resbele, revoluţii, crise... tâte ai trecut, 

ca apa; noi am rămas ca, pietrele. 
Totuşi, Domnilor, trebue să o recunGscem, 

astădi nu stăm tocmai bine. 

1) Notele nu aparţin Conferinţei,
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Din norocire, lucrul s'a, priceput: de la 

un capăt la altul al ţării cestiunea, crisei 

preocupă spiritele, se agită prin jurnale şi 

broşuri, se discută în parlament, se tratâză 
în conferințe publice. 

Semn bun. 

Unii afirmă că se pot cunâsce causele cari 

aii produs actuala crisă şi propun măsuri 

de îndreptare. Alţii din contră cred că nici 

causele nu sunt cunoscute: cum putâ-vom 

combate efectele ? 

In cât mă privesce, ei anul socotesc că 

dacă e adevărat cum că uşor se pot com- 

bate urmările unui răi când i se cunose 
causele, apoi de sigur, cu ajutorul celor mai 
puternici de cât noi, vom isbuti să scăpăm 

şi de acestă nevoiă, precum am scăpat de 
atâtea altele, 

- Cestiunea, nu este uşoră : ea este tecnică, 

este complexă. 

Avem să studiem cu acâstă ocasiune o 
parte a sciinței economice şi o parte a 
sciinței financiare. 

Şi ori de câte ori facem sciinţă, caută 

neapărat să nu ţinem nici o s6mă de pre-
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judiţii, să nu ne influințăm câtuși de puin 
de interesele -nâstre personale, şi mai ales— 
cea ce este indispensabil — să nu lăsăm a 
se strecura în discussiune politica militantă : 
când ne convingem că am urmat un ârum 
greşit, trebue să o recunscem ' faciă, chiar 
cu adversarii noştri politici; când ne încre- 
dinţăm de eficacitatea unui remedii, să nu 
ne sfiim de a'1 adopta, ori-cari ar fi opiniu- 
nile politice ale celor ce ni'l propun ; căcă 
legile economice sunt legi naturale şi deci 
inesorabile : după, cum ele ajută pe cei-ce 
urmeză curentul lor, tot ast-fel înfrâng pe 
aceia, cari se încârcă a li se opune. 

Cestiunea de care ne ocupăm mai presintă, 
o dificultate. Nu este vorba de un r&ă local, 
numai de la noi din ţ6ră, şi pe care s&1 pu- 
tem vindeca repede pin propriile nâstre 
forțe : cestiunea, crisei este, aşa, dicend, țe- 
sută în relațiunile nâstre cu străinitatea. 

„Patria şi dreptul meii“ 6tă devisa co- 
munei Bucurescă. *Mi permit să-i fac aci o 
aplicaţiune sui generis. Ori de câte ori patria 
"mi va, fi în pericol voiii renunța în câi-va, 
la, dreptul meii ca s&mi salvez țera; când 
însă nu ne este ţ&ra, în pericol, trebue să 
ținem din tote forţele la drepturile nostre,
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fie pământeni -fie străini aceia de la cari re- 
vendicăm ce ni se cuvine. 

* 

x * 

* 

Pentru că cestiunea este economică, este 
financiară, şi tot-de-o-dată este internaţio- 
nală, nu e răi să deschidem aci o paren- 
tesă, pentru a accentua pericolul cel mare 
ce, astădi mai mult de cât altă dată, ame- 
nință, pe popărele cari nuwşi deschid ochii din 
vreme, 

In alte timpuri, cuceririle se făceai nu- 
mai cu arma în mână. Pe atunci chiar e 
rile cele mai mici cu greii puteaii fi cotro- 
pite, căci aveai timp să se prepare, să se 
apere, şi pote că îi mai venia în ajutor vre 
un stat mai mare+şi mai puternic, sai din 
„dragoste — lucru ce s'a întâmplat cam rar, 
ce e drept — saii mai adese ori din cine 
scie ce interes, astfel că lesne putea scăpa 
din pericol. 

Asemenea cuceriri, deşi se mai întâmplă, 
şi astădi, aii început însă să se împucineze, 
să dispară, pentru ca să lase loc la altele: 
la cuceriri diplomatice. Adese ori două state 
se certă şi un al treilea trage profit fără 
nici o luptă. Istoria modernă, e plină de ase-
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menea. esemple. Cele trai împărțiri ale Po- 
loniei, Nizza şi Savoia luate de Franţia, 
luarea Bosniei şi Herzegovinei de către Au- 
stria, luarea Ciprului de către Englezi, sunt 
tot cuceriri mai mult diplomatice de cât 
resbelnice. 

In fine, un al treilea fel de cucerire, care 
astădi mai mult de cât ori când se află la 
ordinea, dilei, este cucerirea economică, de 
care trebue să se îngrijâscă cu deosebire 
statele cele mici, ca să nu păţescă, întocmai 
ca, nenorocitul căruia întrun timp îndelun- 
gat i se tot administrâză otravă în dose 
mică, încet cu incetul, pînă ce pe nesimţite 
se opereză înti'Ensul ceea-ce se chiamă în 
termeni medicali intoxicaţiunea lentă... 

* 

= % 

Dar să revenim la crisă, 
„Crisa pote fi de mai multe feluri. 
Este crisă industrială, în țările cari ai in- 

dustriă, atunci când ele se găsesc cu o ean- 
titate de producţiune mult mai mare de câţ 
acea pe care o pot desface, adică — cum 
se dice în Economia Politică — atunci când 
producătorii n'ai la îndemănă destule debu-: 
şeuri.
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Este crisă comercială ori de câte ori su- 
feră, comerciul fie din causa unui resbel, fie 
din împedicarea, comunicațiunilor, fie din alte 
cause, cum vom vede numai de cât un 
esemplu. 

Crisă agricolă, fie din causa secetei ori 
a ploilor multe, fie Gin causă că nu espor- 
tăm productele, fie din alte multe împre- 
jurări. 

Crisa, financiară are loc când se cresză. o 
perturbaţiune în credit, fie vorba de credi- 
tul statului, fie vorba de creditul privat. In 
Turcia găsim cel mai bun esemplu: de la 
stat pină la particular sait găsit şi se gă- 
sesc în crisă financiară, 

Eu nu am s5.m& ocup în acâstă confe- 
rinţă de nici una din aceste deosebite specii 
de crisă în parte. M& voii mărgini a vă în- 
treţin6 numai despre cea-ce se chiamă crisă 
monetară, 

Dar ce este acâstă crisă monetară ? 
Când întrun moment dat instrumentele 

de schimb, între cari intră şi moneta meta- 
lică, încep st lipsâscă într'un. Stat, avem, 
atunci o crisă monetară. 

Intr'un asemenea, cas ce vedem că se în- 
templă ?
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Vedem că toţi vor să'şi liquideze difer- 
tele operaţiuni anteridre numai pe bani gata, 

toți din tâte părţile se grăbesc a, vinde ; iar 

cumpărătorii, spăimăntaţi de atăta ofertă, 

stai pe loc şişi țin banii în ladă pînă la 
momente mai liniștite. 

Lucrul e forte natural şi se esplică. 

Daţi'mi voiă să vă amintesc teribilul in- 

cendii care a avut loc la Ring-Teater din 

Viena. Se aude că teatrul a luat foc. Toţă 

năvălesc la uşi şi silindu-se fie-care să scape 
căt mai îngrabă, se înbrăncesc unii pe alţii 
din ce în ce mai mult, astfel că se înghe- 
suesc pină într'atâta dinaintea, uşilor, în căt 
nu mai ai pe unde trece ca să i6să şi ard 

pe loc sai rămân asfixiaţi. 

Tot aşa se întîmplă şi în momentele de 
crisă financiară. Îndată ce se aude de un foc 

economic sai financiar, toță năvălesc cu gră- 

mada ca s&şi desfacă marfa, efectele, şi 

să'şi încasseze banii pe unde îi ai împrăş 

tiaţi. In asemenea împrejurări nu mai gă- 

sescă cumpărători, nu mai poţi vinde, poți 

ajunge chiar în pericolul de a peri ca neno- 
rociţii spectatori din Ring-Teater,.
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* 

* * 

Crisa monetară de care suferă, astădi țera 
„nOstră nu se datoresce unei cause unice: ea 
este efectul a o mulţime de cause. 

Lucrul sar put6 remedia cu uşurinţă, 
dacă atăt Statul cât şi particularii, ar av6 
fie-care, în acest moment de crisă intensă, 
un credit însemnat, un credit care să ne facă 
să avem la îndemână bani în abundanţă, ca 
să putem ţin6 pept crisei cel pugin pentru 
un moment. Nu ne găsim însă tocmai în 
asemenea, condițiuni, după cum vom veds. 

S'ar mai pute preîntimpina crisa de astădi 
dacă cel pugin am av6 esporţ: am preferi o 
perdere de */, 1, 20%, şi cu acâstă perdere 
am trămite mărfurile nstre în străinătate 
Şi în schimb am lua aurul cu care am face 
fagiă 'diferitelor nevoi Şi, obtemperând crisei, 
am merge aşa mai departe aşteptănd tim- 
puri mai bune. 

Nu ne găsim însă nici în acestă condi- 
țiune. 

Pentru a studia cestiunea în întregul ei, 
avem trebuinţă să căutăm diferitele cause 
cari ai produs crisa de astădi, să le anali- 
săm, :să vedem care este intensitatea acestei
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crise, să trecem apoi în revistă, mijlocele ce 
s'aii propus pentru remedierea răului, şi în 

fine să cercetăm care anume din tâte acele 

mijl6ce ar fi cele mai eficace pentru a îmbu- 
nătăți actuala stare a lucrurilor. 

Ca să găsim diferitele cause din cari şi-a 
luat nascere crisa, e necesar să facem puțin 
istoricul celor petrecute la noi în aceşti câţi- 
va ani din urmă, 

Inainte de resbel şi în timpul resbelului 
nu aim stat tocmai răi. Agiul, putem afirma 

că nu esista mai de loc, Toţi aveam îndes- 

tule mijlâce ca să ne satisfacem nevoile şi 

să ne plătim tote dările către Stat. Statul 

la, rîndul s6i, încassând t6te dările curente, 
ba, încă şi multe din rămăşiţele trecute, avea, 
mijl6ce cu cari să pâtă plăti. 

Ceva, mai mult. In loc să ni se întimple 
ca, altor State în timp de resbel, să intrăm 

adică în datorii şi să facem sacrificii enorme 
ca să putem suporia sarcinile ce resultă din 

un asemenea resbel, noă ni s'a făcut posi- 

țiunea mai uşoră prin împrejurarea că, ne-a, 

venit în ţâră o armată, numerâsă care, dis- 
punând tot da una de mulţi bani în ase-
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menea, ocasiuni, şi stând la noi mai mult 
timp, a făcut ca în țeră să nu se simţă 
lipsa, ci din contra să se simță abundanța. 

Imediat după resbel am vsdut cu toţii 
circulând şi urcându-se tâte efectele de Stat, 
am v&dut începându-se clădiri, am vedut 
câte-va industrii luând o 6re-care desvoltare, 
am v&dut comerciul prosperând. 'Tot pe atunci 
am asistat, la înfiinţarea atâtor. instituțiuni 
mari, cari încă nu esistai la noi, precum: 
Banca Naţională, una, dintre cele mai pu- 
ternice instituţiuni ale unei țări, Creditele 
agricole cari avantageză atât de mult agri- 
cultura, Casele de economie ale Statului me- 
nite a desvolţa şi încuragia, spiritul de eco- 
nomiă pînă în sînul populaţiunii celei mai 
pucin avute, şi aşa mai departe. Intr'un 
cuvânt, mergeam bine! | 

Să vedem acum de ce suntem noi culpa. 
bilă, ca din o asemenea stare materială bună, 
să ajungem întrun timp aşa de scurt la o 
crisă aşa de intensă. 

* 

* * 

Voiii ar&ta causele crisej. 
Voiii începe cu Convenţiunea comercială 

care 0 avem cu Austro-Ungaria şii voii
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atribui una din causele care îşi reflectă efec- 
tele în crisa monetară de astădi. 

Austro-Ungaria este protectârea, drepturi- 
lor ei si noi suntem liberali. -Etă pericolul. 
Ca s8 introducem mărfurile nâstre în Au- 
stro-Ungaria trebue să plătim trei, patru ori 
cinci şi ca să aducem mărfuri la noi în țeră 
trebue să ni se plătâscă unu ori doi. 

Ce vedem de aci? De concurenţă nică pâte 
fi vorba. Dacă esportăm 100: kilograme za- 
hăr,: vom plăti Austro-Ungariei 20 fiorini 
adică, 50 lei. Dacă importăm 100 kilograme 
zahăr din Austro-Ungaria se va plăti Sta- 
tului nostru drept de intrare 20 lei. Este 
evident că industria străină va, omori indu- 
stria naţională. 

Dacă luăm ast-fel mai multe esemple din 
diferite ramure de industrii o să ne convin- 
gem că nu putem ține piept, face concu- 
rență Austro-Ungariei; industriile nâstre nu 
numai că nu se pot desvolta, dar nici se 
pot nasce. 

Dacă privim cifrele din tablourile nâstre 
statistice, vedem că importul nostru se în- 
sumsză în cifră rotundă de 300 milidne; ei . 
bine, pentru 150 miliâne importăm mărfuri 
de la vecina n6stră, Austro-Ungaria. 1) 

21.376 
14
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Va să dică pe de o parte noi suntem li- 
berali, după cum am dis, şi Austro-Ungaria 
este conservatore, protectore a drepturilor 
ei; şi pe de altă parte ea ne procură noă 
atât cât ne procură tâte cele-lalte state ale 
lumii. 

Vedeţi bine dar că trebue să fim în jenă 
din mai multe puncte de vedere. 
Avem tarife basate pe idea inegalităţii 

ear nu pe principiul egalităţii. Să luăm un 
esemplu: O marfă costă pe productorul no- 
stru 100 şi același fel de marfă costă pe 
productorul austriac tot 100. Daca când noi 
importăm marfa străinului plătim. la, vama 
n6stră 20, şi când esportăm se plătesce la 
vama austro-ungară 50, resultă că marfa 
austriacului costă la noi 120, ear marfa ro- 
mânului costă în Austria 150. Esportul no- 
stru este imposibil Şi deci industria nu se 
pote stabili la noi. 

Dacă ar fi ast-fel, tot am avea marfă de 
vendut la, noi în ţeră, căci pe noi ne-ar costa 
100, ear pe Austro-Ungaria 120 plus trans- 
portul. Dar nu este aşa: pe densa, ţ6ră b&- 
trână, industrială, o costă marfa 98 aci, şi 
pe noi 100, deci ne bate şi în acest cas. 

Ast-fel nu numai că nu putem face con- 
curenţă, vecinei n6stre, dar încă ea ne face
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concurenţă de mârte. Deci industriile n6- 
stre nu se pot nasce, şi aşa rămânem pen- 
tru tot-d'a-una tributari străinilor 1, 

Şi lucrul se verifică cu prisos : Din tablou- 
rile statisticei n6stre oficiale vedem că noi 
0 eră agricolă care ar trebui să dăm peste 
hotare atâtea, producte derivate din industria 
agricolă, cum ar fi de esemplu brânzeturile 
şi altele, vedem că noi importăm aceste lu- 
cruri. Privim cum cămpiile nâstre stat g6le, 
nici in nică cănepă nu cultivăm Şi noi im- 
portăm, fringhij, ştrenguri, sforile cele mai, 
rudimentare, din Austro-Ungaria. Mai con- 
statăm că noi avem păduri seculare virgine 
şi importăm lemne ordinare de construcţie 
din străinătate. Şi dacă, mergem ast-fel din 
articol în articol ne bagă în gr6ză şi nu sciiu 

  

1) In acest sens trebue să dicem că suferim din 
causa, importului, căci importul mărfurilor străini- 
lor la noi în raport cu esportul mărfurilor nâstre 
la ei este atât de favorisat în cât dacă tolerăm 
acesta, este pentr noi ruină. Avuţiile n6stre zac 
în stare de materii prirhe saii brute, ori nu le sc6- 
tem de loc la iv6lă, nu creăm avutii şi ne mulţu- 
mim a plăti scump străinilor mărfurile lucrate că. 
vora pote tot noi le dăm pe nimic materiile brute. 
Iar nu să susţinem eresia, economică că o crisă 
intensă pâte proveni într'o țeră din acâsta că im- 
portul este mai mare de cât esportul.
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cănd o să ne bage o dată atăta gr6ză, în câţ 
s& trecem de la vorbe la fapte, să ne. punem 
pe muncă ca să facem să înceteze acestă, 
stare de lucruri, 

x 

* “e 

Afară de multe cause legale, convenţionale, 
cari ne ţin în acest oşec economic, mai sunt 
şi altele de fapt, de cari trebue să ţinem 
semă,. de aprope. 

Mai de-ună-qi în Senat se discuta, 0 ce- 
știune. Unii pretindea că Austro-Ungaria 
ne împedică esportul vitelor şi porcilor şi 
după urma, acestei împedicări avem noi țera 
o pagubă de vre-o 30 milione. 1) Alţii r&spun- 

  

1) [tă datele cari represintă esportul nostru de vite şi produse animale în Austro-Ungaria, de la 1871 şi până la 1884 esclusiv: 

Anii 1871... . : . 96418117 p 1872... 94741602 | „188... 30.915.872 » „4... 27.094.780» „BB... 25.593.479» „1876... 29.671.368 » „187... 28.551.167» „1828... 24.554.039» „1879... 23.641.266» „180... 19.829.942 » „181... 21.510.768 » „1882... 14.757.302» „188... 13.995.735 » 
(Din „Economia Naţională“ 18 febr. 1885). 

14%
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deaii că nu avem ce face, trebue să suferim 
acestă pagubă pentru că este în ţeră la noi 

o b6lă de vite şi o bâlă de unghii la porci 

în cât Austro-Ungaria cu drept. cuvânt, în 

virtutea regulamentelor de poliţie sanitară, 

ce are, nu ne primesce acestă marfă. 

Va să dică şi unii şi alţii ai atestat acest 
lucru că neguţătorii de la noi din țeră aveai 

un capital de 80 miliâne pe acest esport; 
astădi nul mai ai.!) 

Nu'mi este dat mie aci ca să văd cine 
are dreptate. Avem un guvern care func- 
țion6ză regulat, el trbue să ia tâte m&su- 

rile pentru ca să facă să reîncâpă acest es- 

port şi să ne arate unde e greşala. De cât, 

cea-ce constat eii aci este că şi unii și alţii 
sunt de acord de a ne spune că aceste 30 
mili6ne le avem mai puţin astădi. 

Apoi, 6tă o altă causă economică al cărei 
efect a produs crisa monetară. 

* 

> * 

Mai cu s6mă de vre-o doi ani de dile su- 

1) Ar fi prea maliţios să se susţină că neavând 
capitalul în bani, ”l avem în marfă şi tot acolo 
eşim. Marfa este capital numai într'atât câte debu- 
şeuri are; nu are nici un debuşeii, este capital mort,
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ferim la partea care ne dâre pe noi mai 

mult, ca ţâră agricolă, ca ţeră care din es- 
portul cerealelor are suma cu care se între- 

ţine marea, parte a cheltuelilor. De vre-o doi 
ani de dile ne găsim în jenă agricolă, atât 

în ce privesce cantitatea, producţiunii cât şi 
calitatea grânelor. După ce am avut abun- 
danţă, ne găsim acum în facia unui pericol 
aprâpe iminent. 

Indiile, America, Rusia, ne fac concurență 

pe acest tărâm. " 

Acesta este o nouă causă al cărei efect 
se găsesce în crisa de astădi. 1) 

1) Multe consilii am putea da în acâstă privinţă: 
trebue sâ ne desvoltăm şi să ne perfecţionăm mij- 

l6cele de cultură, adică să ne cultivăm câmpiile 

dupe regulele sciinţei, ear nu dupe rutina seculară. 

Mai trebue să avem spirit negustoresc, să price- 

pem repede ce se petrece în lumea întrâgă în pri- 

vinţa tîrgurilor de grâne. Când simţim că sunt 

căutate, să le ţinem la preţ, dar s5 nu facem pe 

dos, cum sa întâmplat chiar în anii din urmă la 

noi în ţâră: toţi din tâte părţile, din tâte conti- 
nentele, îşi desfăceaii grânele lor îndestulând pie- 

țele şi noi ţineam la preţ. Acestă lipsă de tact 

negustoresc â adus ţării o pagubă enormă, căci 

productele nâstre erai o marfă care la un mo- 

ment avea valdrea de 100 şi nu am voit să o vin: 
dem ; mai în urmă valora 80 şi încă nu ne-am în- 
durat a ne desface de ea; mai târdiii câna nu
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__ Cholera care voiag6ză în Europa de cât- 

va timp are şi ea o părticică de infiuinţă 

în cestiunea ce ne ocupă, în sensul acesta 

că aduce o panică financiară care produce 
crisa. 

Neapărat, dacă o piaţă aşa de mare ca 

„piaţa Parisului ar fi în disperare, şi dacă 

s'ar închide casele atător Bănci de acolo cari 

ai cu totă lumea relaţiuni şi prin urmare 
şi cu noi, crisa ar fi teribilă, 

In parte deja sa manifestat, 

* 

* * 

" Deşi în mică parte, totuşi voii atribui 
şi celei mai mari Bănci de la noi causa al 
cărei efect '] găsim în crisa, de astăqi. 

Sa. vorbit mult despre marea instituţiune 

a ţărei n6stre, Banca, Naţională: Unii ai 
dis că ea, este totă causa crisei în care ne 

găsim astădi, alţii susţin că nu a avut nici 

avea alt preţ de cât '70 şi chiar 60, unii ati fost 

nevoiți să -o desfacă, alţii încă ai rămas cu ea în 

magasine, din care causă o parte s'a şi stricat, 

Acâsta în Economia politică se numesce destruc- 

țiunea capitalurilor şi deci sărăciă.
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o înrîurire şi că crisa nu este de cât eco- 

nOmMică, | 

Când m'am suit la acestă tribună am de- 

clarat că atuncă când facem sciinţă, trebue 

să depărtăm şi prejudiţiile şi interesul per- 

sonal şi s5 nu facem politică, s5 judecăm 

cestiunea numai sciinţificesce. S8 vedem după 

aceste criterii dacă Banca Naţională pâte fi 

în cât-va, de vină şi dacă fiind aşa, în câtă 
părticică este de vină, şi dacă în acestă păr- 

ticică, se pâte aduce un remedii imediat, 

Mai nainte de tâte voii să scot din ce- 

stiune un lucru: când combatem un articol 

din statutele Băncii, o parte a regulamen- 

tului Băncii, o disposiţiune a, administrato- 

rilor Băncii Naţionale, s& nu fie cine-va aşa, 

de neleal în cât să dică că combatem insti- 

tuţia, chiar. 
In ce privesce instituţiunea, trebue să o 

sc6tem din desbatere. Ba este mai presus 

de discussiunile nâstre. Şi cine nu a putut 

să veqă până astădi interesul unei Bănci 

Naţionale în ori-ce parte a lumii civilisate, 

în ori-ce ţâră, ei cred că nu pote să mai 

vedă nici în viitor. 

Etă acum Domnilor ce voiii să dic despre 
acestă instituţiune.
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Se înființeză pe la 1880 la noi în ţâră 
Banca, Naţională, 

Pe la 1876, 1878, 1879, ce dobândi mer- 
geau la noi în ţâră nu trebue să vi le spun 
eii. Când vom lua dobenâa pe simplă, iscă. 
litură, o să vedem că era atâta, cât credit 
voia, creditoru care număra banii să acorde 
debitorului care semna poliţa, sai înscrisul : 
18, 20, 40%... 

Dacă ipoteca cine-va, lucrul seu, se pâte 
vede la tribunalul de notariat din Bucuresci. 
şi la tâte tribunalele din ț6ră, că se plătia 
dobândă 12, 10, 9%. 

Cu cea mai bună, garanţie, adică depu- 
nând cine-va, efecte la un bancher sau la o 
bancă, lua bani cu 10, 9, 8%. 

În acestă stare de lucruri vine Banca Na. 
ţională şi dice : „Omenilor, români și străini 
— comerciul este de dreptul ginţilor — vă 
dai bani cu 40/.% Se nasce o întrebare : 
pentru ce dai cu 4 şi nu cu 20/, dacă este 
vorba să faci pomană ? De ce dai cu 4 % 
Şi nu cu 7, cu 3%, cum dai şi toță cei- 
l-alţi bancheri cari iati cele mai mari sigu- 
ranţe ? Nu se pâte răspunde alt-ceva de cât 
că pentru ajutorarea industriei care era, năs- 
cută sait se va nasce, şi pentru ajutorarea, 
comerciului este bine ca să se dea bani cu
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o dobândă mai mică ca să prospereze şi in- 
dustria, să prospereze şi comerciul. 

Ei cred că aceşti 40, cu care fie-care om 
pâte, în 6re-cari condiţii pe cari le vom ve- 
d6, să ia bani de la Bancă, a fost un r&u, 
care se rejlectâză în crisa de astădi într'o 
mică, părticică, 1) 

Cundsceţi toţi modul de manipulaţie al 
Băncii Naţionale : pune bilete de bancă, în 
circulaţiune pe garanţia ce are, care este 
reserva, băncii, de a, treia parte din biletele 
ce pune în circulaţiune. Aceste bilete le emite 
mai cu s6mă prin scont şi prin avansuri 
pe deposite. Cu alte cuvinte ea 4 bani îm- 
prumut cu 40%, dobânâă anuală, 2) 

1) Nenorocirea este că sunt 6meni fârte inteli- 
genţi dar aşa de încăpăținaţi în cât nu aă voit 
să pricâpă, deşi era, aşa de uşor de înțeles, că, şi 
dobânda este o cestiune economică de ofertă şi 
cerere. Sunt multe capitaluri, cari se oferă a se 
plasa? — Dobânda scade. Nu sunt? — Se urcă. 

*) Art. 25 din Statutele Băncii Naţionale sună, 
ast-fel : „Operațiunile băncei sunţ : 
LA scompta sai a cumpăra poliţe, bilete la, 

ordin saii alte efecte având de obiect operaţiuni 
de comerciii, în inarginile acestor statute; 

2. A scompta bonuri de tesaur pînă la concu- 
rența de 20 la sută din capitalul vărsat;
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In ce privesce scontul, se vor încuragia, 
câţă-va comercianţi să aducă mărfuri multe. 
Ei raţionsză ast-fel : „aducând mărfuri multe 
avem să câştigăm mai mult“ la un moment 
însă de crisă nu pot săşi desfacă marfa, şi 
ast-fel ajung în jenă. Asemenea şi cu in- 
dustria. Acei cari ai avut bani cu 4% 
Sau înaintat în Gre-cari industrii în spe- 
ranță de a câştiga mai mult. La un mo- 
ment de crisă însă neputând continua, indu- 
striile, ai o mare perdere. Acesta este un 
mare inconvenient, 

Un alt inconvenient; este la deposite, tre- 
bue s&l recunâscem cu toţii, pentru că chiar 
Banca Naţională “Va, recunoscut căci astădi 

  

3. A face comerciul materielor de aur şi de ar- 
gint; 

4. A se. însărcina cu incassarea efectelor ce "i 
vor fi încredințate de particulari sai de diferite 
stabilimente; 

5. A face avansuri de fonduri pe bucăţi sati pe 
emanete de aur ori de argint; 
6. A priimi sume în compt curinte, şi în depo- 

sit titluri, metale precise şi monete de aur şi de 
argint; 

7. In fine a face avansuri în compt curinte sat 
a face avansuri pe termene scurte pe deposite de 
efecte publice naţionali, scrisuri funciare sati alte 
valori garantate de Stat.......
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nu se mai pâte lua bani pe deposite de cât 
cu 6%. 

Ce. se întâmpla însă? 

Erau pe piaţă efecte cari dai 5, 5!/,, 

6/9, 79%/e debndă. Trebuiaii plătite în aur. 

Unii speculatori cari aveai la îndemână o 

sumă de câte-va mii de lei, cumpăraii pe 

aur, fără să aibă aur, 100,000 lei efecte, le 

ducea la Bancă, lua pe ele bilete depunân- 

du-le pe un curs maj jos de cât cursul di- 
lei, cu biletele de bancă se duceaii, fireşte, 

şi căutat aurul ca să plătâscă efectele cum- 
părate aprope fără parale, punând diferența 
de câte-va mii de lei. 

Va să dică, 6tă o speculă nouă, fără multe 

parale! Mulţi aveai hârtii depuse cu 4%/ 

Şi luai debândă 5, 6 şi 70/,. Dar ce incon- 

venient resultă din acest fel de speculaţiune ? 
Resultă mai ântâiă răul că fără multă muncă 

câştigai 11/fa—21/a la sută. Acesta nu e 

comerţiii, nică industrie. Comergii sai in- 

dustrie este acolo unde intră factorii pro- 

ducţiunii, unde “ţi bagi capitalul, munca, în- 

teligenţa, | 

Asemenea se mai produce răul că cum- 

părând mereii efecte, efectele cerute se ur- 

caii şi cursul le era factice, căci urcarea nu 
era basată pe cerere seri6să care. are loc



292 

când sunt în societate capitaluri disponibile 
ce cată a fi plasate. 1) 

Ce inconvenient mai ese d'aci? Mai reese 
că Banca pe aceste deposite nu da de câţ 
bilete de ale sâle şi cu aceste bilete trebuia 
să te duci în terg să cauţi aur; dar, dacă 

1) D-nu 1. C. Brătianu, preşedinte al Consiliului, 
în şedinţa Camerii Deputaţilor de la 29 noem: 
bre 1884 mai arată un motiv pentru care Banca 
Naţională a dat bani cu 4979, acesta este a men- 
ţin6 cursul efectelor de Stat. Etă propriile sâle cu- 
vinte: „Actiunile Băncei Naţionale, după statutele 
ei, nu se primesc la, Bancă ca deposit, şi astfel ele 
se depun de proprietarii lor la bancheri sati la 
particulari. Unul din cei mai puternici bancheri 
la espirare a cerut banii şi atunci a aruncat pe 
piaţă mai multe sute de acţiuni ale Băncei, ast-fel 
că îndată acțiunile ai scăgut cu căte 100 şi 200 lei. 
Ac6sţa, se pâte întîmpla cu tâte efectele publice. 
D-lor, cea ce ţine creditul efectelor publice din tâte 
ţările lumei suni institutele de credit, sunt casele 
puternice de bancă ale Statului şi particulare“, 

Noi împărtăşim numai în parte acâstă părere. 
Este bine să se protegă în căt-va efectele de Stat. 
Dar alt-ceva este a menţin cursul şi alt-ceva a 
facilita, specula. Cu 6% şi în timpuri de nevoi cu 
7 şi 80%/; se menţine cursul dacă proprietarii de 
efecte aii unde le depune şi nu sunt nevoiţi a le 
vinde în timpuri grele. Cu 40%, se încuragâză spe- 
cula,
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cerem aur mult el se urcă.') Acest esemplu 
trebue s%l generalisăm :; ceea-ce se putea, 

face de una şi aceași persnă, se repeta, 

de 3—4—10 persâne. De aci vedem efec- 

tele urcându-se, dar pe de altă parte agiul 
asemenea '] vedem urcându-se, căci cu bi- 

letele de bancă ca să cumperi aur trebuia 
să plătesci o diferenţă care devine din ce în 

ce mai mare cu căt aurul este maj căutat. 

 Ac&sta cred că a, fost încă un inconve- 
nient care a turburat piața după atâtea tur- 

burări ce a avut, Ei bine, râul la care tre- 

buia să ne gândim ca să remediem nu mai 
esistă astădi. Banca s'a conving şi a, ridicat 

1) Mi sa obiectat că operaţiunea arătată nu pâte 

av6 de efect urcarea agiului pentru că acea can- 

titate de aur care se cere, se revârsă imediat pe 

piaţă, ast-fel aurul nu se duce nici nu se ascunde, 

şi prin urmare nu e causă de urcare a agiului. 

Se pâte răspunde. 

Piaţa nâstră este forte mică şi se influinţâză uşor 
cursurile. In momentul cănd se depun 13 Bancă 

două miline efecte şi se cere aur, momentan cel 

pugin aurul se urcă, Cănd vândătorii de efecte 

unesc astă vândare cu specula aurului, ei mai ăn- 

tăi ascund aurul şi apoi urcăndu-se 1] vând. De 

aci două rele: speculă asupra efectelor fără causă 

seri6să, speculă asupra aurului. 

Se mai pote încă răspunde dar nu într'o noță.
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dobânda pentru deposite la 6%, şi cum nu 
avem hârtii multe cari s5 ne dea 7 % în 
cât speculatorii s& maj găs6scă încă un mij- 
loc de câşti în acest procedeu, nu mai pu- 
tem av6 nici o tâmă, răul este deja re- 
mediat. 

a 

* a. 

Mai este Domnilor o causă al cărei efect 
îl găsim în crisa de astăqi: este datoria, 
enormă ce o are Statul român în străină. 
tate şi pentru care trebue să plătim pe fie- 
care an câte 50 mili6ne aur. 

% 

% % 

După ce am analisat, una câte una câu- 
sele crisei, vin la acâstă cestiune : crisa, 
acesta, de care suferim astădi de ce inten- 
sitate este ea? 

Intensitatea unei crise, D-lor, are două 
cause. Una este reală : avem Derdere, avem 
lipsă, şi de aci nevoiă de bani pe cari nui 
avem la îndemână ; a doua causă care nu 
este reală, este panica care se produce la 
un moment de perdere, la un moment de 
lipsă. Acestă panică singură face pâte mai 
mare răi de cât causa, reală, lipsa, perderea. 

Panica este încuragiată de o a treia causă,
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de speculațiune. Acssta, vine în curentul pa- 
nicei şi o face mai mare. 

Mi-am rsservat o ultimă causă ca să o 
leg cu cestiunea, intensității crisei, ca să vă 
esplic lucrul în mod complecs. Se anunţă 
în străinătate un foc economic sai finan- 
ciar, cum spusei în comparaţia făcută cu 
Ring-Teater, un faliment enorm de 14—20 
miline. Acest faliment lovesce Şi piaţa n6- 
stră cu câte-va, milione. Neapărat că sun- 
tem în lipsă. Pentru că dacă acâstă Bancă, 
din străinătate cădută, în faliment avea un 
creditor la Bucuresci, acesta care avea să 
ia 100, nu se scie dacă va mai put6 lua, 
un dividend cel mult de 15 sai 20%. Şi 
pote că acest creditor de la -Bucuresci nu 
avea în ladă banii daţi Băncii falite, pote 
că şi el la rîndul lui sa împrumutat la, alţii, 
şi cum pe de o parte la faliment nu pâte 
să ia nimic deocamdată, şi pe de altă parte 
i se cere de către cei-ce i-aii numărat aceşti 
bani, creditorul falimentului se găsesce în 
crisă. 

Ei bine, pentru că mi-am propus in acestă, 
conferință să nu fac teorii, să nu deschid 
cărţi, ci s& vorbesc numai după propria mea. 
observaţiune din ce am vădut că se petrece 
la noi în ţsră în acestă cestiune, vă voii 

21.376 15
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arăta cea-ce se petrece, care a fost resul- 
tatul acestor falimente cari în adevăr sai 
anunţat în piaţa n6stră. Etă cum sai pe- 
trecut lucrurile. Creditorii de la noi din țeră 
care pe neaşteptate ai fost nevoiți să aco- 
pere suma enormă de câte-va miline, ai 
început să câră aur, pe care şi l-ai procu- 
rat saii cu efecte pe cari le-aii vândut sai 
depus la diferite Bănci sai cu bilete de bancă 
dacă le avea în casa lor. Ast-fe] fie-care 
merge pe piaţă cu bilete de bancă sai cu 
efecte şi cere aur; 6tă cum se „esplică că 
dilele trecute, lucru neaşteptat, sa v&dut 
de o-dată că s'a ridicat agiul la 15%/. 

Panica a făcut mai mult r&ă, pentru că, 
nesciindu-se sigur cine sunt aceşti creditori 
ai falimentelor din străinătate, fie-care putea, 
să se întrebe: pot ei sai nu să suporteze 
paguba ? Să dicem că este o primă bancă, 
din Bucuresci, dar Gre acâstă, primă bancă 
nu are la rândul ei şi iscăliturile altora, în 
lada, ei, cu cari şi ea trebue la un moment 
dat să câră parale? Aceşti alţii putea-vor 
plăti ? Ei bine, de aci, din acestă panică se 
întâmplă că bancherii se găsesc siliţi să 
scotă hârtiile lor pe piaţă ca să pâtă Qo- 
bândi numerar, şi ast-fel ni se oferă efecte 
de vendare fără cumpărători şi de aci se
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ajunge la, scăderea, enormă a tutor efectelor 

cum şi la o urcare enormă a agiului; ace- 

stea, după cum am spus, din trei cause, 

dintre cari una reală, lipsa, perderea; al 
doilea o causă 6re-cum factice, panica, şi al 

treilea specula, care merge alături cu panica. 

Causa, reală încetând, cele-l-alte încetâză 

de sine. 

Astfel, deşi intensitatea, crisei este consi- 
derabilă, deşi piaţa n6stră a avut, mari 

perderi şi a făcut mari sacrificii, totuşi lipsa 

ce am avut de aur a, încetat şi crisa nu ne 

mai pare pericul6să. 

% 

* % 

Acum să vedem ce s'a propus ca să uşu- 

răm acestă, stare de lucruri. ) 

1) Cu părere de răi constatăm că la noi nu se 

face ca în alte tări în asemenea casuri. Etă, cir: 

culara ministrului frances publicată în „Journal 

des Economistes“ din decembre 1884: 

Monsieur le prâfet, 

Toutes les fois que lindustrie ou Yagriculture 

francaise subit une crise, les intârâts dont le mi- 
nistre de Vintârieur a la garde lui font un devoir 

de se tenir exactement au courant de la situa- 

tion. Je dâsirerais recevoir un rapport trăs 6tudi6 

sur V6tat actuel de ces deux branches de Vacti- 

vit6 nationale dans votre dâpartement.
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Mai ănt6ii, unii ai dis că Statul nu are 
de cât să decreteze ca, impositele de adi 

  

Vous vondrez bien m'exposer la nature des prin- 
eipales industries locales, les conditions dans les- 

"quelles chacune d'elles se trouve aujourd'hui, le 
nombre d'ouvriers qu'elle occupe habituellement 
et le nombre de ceux qui sont employss main- 
tenant, Vâtat normal de sa production compare & 
la. production actuelle. 

En ce qui concerne la situation de Pagriculture, 
vous voudrez bien me fournir des renseignemenis 
analogues, m'indiguer quelles sont les differentes 
cultures qwon exploite dans votre G6partement, 
quelle a, 6t6, cette annee, la qualit6. de leur ren- 
dement par rapport au rendement moyen des 
derniăres annses, quel est pour les divers produits, 
et particuliărement pour le bl6, le prix auquel ils 
se vendent compar6 au prix de revient, guel est 
le prix du pain, etc,, etc. 
Vous compltterez cet expost€ en me faisant 

connaftre Pimpression gencrale produite par la 
crise et en consignant dans votre rapport tant 
Vavis des personnes competentes que Popinion 
qui predomine dans la masse du public sur les 
moyens propres ă remâdier ă W'âtat des choses, 

Pour le cas d'ailleurs ouă la situation €conomigue 
telle gue vous me taurez signalce viendrait . se 7mo- 
difier ulterieurement e! entrerait dans une nouvelle 
Phase, vous auriez soin de faire suivre votre premier 
travail d'un rapport complementaire. 

Recevez etc. , 
Le ministre de Vinterieur, Waldeck-Rousseau,



229 

  

înainte să se percâpă în ur. Vom avea, ast- 
fel destul aur la îndemână, şi vom uşura, 
situaţiunea. 

Facile diciu, difficile factu ! 
Acest lucru nu ar însemna alt-ceva de 

cât că Statul ar spori ia:positele.. Dar este 
constant în sciința, financiară că tomai în 
timpuri de crisă, impositele nu se augmen- 
teză ; este mai prudent din partea, Statului 
ca să recurgă la, economii sai chiar la îm- 
prumuturi. Day astădi pe de o parte ne 
găsim în crisă, şi nu putem urca. impositele, 
pe de alta ne găsim destul de încurcață cu 
datoriile din trecut pentru ca să ne mai în- 
curcăm cu un noă împrumut. Prin urmare, 
pentru a alerga la, aceste măsuri ar fi ceva 
forte împovărător pentru ț6ra. nostră. ?) 

* 

* * 

„Sa propus alt ceva. Comercianţii cari se 
plâng că plătese un agio la care nu se aş 
teptaii pentru ca să pâtă să'şi aquite ee 
datoreză pe mărfuri în străinătate, nu ai 

  

1) A se ved6 „Romănu!“ din 5 Ianuar 1885 unde 
vorbind despre proiectul de lege zelativ la peree- 
perea, taxelor vamale în aut, am ar&tat inconve- 
nientele propunerii de care ne Ocupăm şi ce ne învață, sciinţa; să facem în timpuri de crisă. 

15%
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de cât să ridice preţul mărfurilor, în acest 

mod ei vor incasa acea ce astădi perd în 

agio. 

Forte uşor de dis! de cât, este o regulă 
elementară în economia politică : în timp de 

crisă nu se pâte pune în factură cheltuelile, 

după cum dicea Franclin că tot comercian- 

tul 'şi pune in factură impositele. , 
Acâsta nu este admisibil pentru timpul 

de astădi, fiind-că în timp de crisă comer- 

cianţii ca s&şi potă susţine plăţile mai cu 
înlesnire ai obiceii chiar a scăde ceva din 

preţul curent al mărfurilor, şi astfel se nasce 

între dânşii o concurență carei împedică de 

a pune în factură impositele. 

Prin urmare nu este nici acesta un re- 
medii serios. 

% 
* + 

Sunt două proposiţiuni .seri6se, nu r&- 

mâre de cât.:să ne ocupăm cu dânsele ca 
să vedem pentru care trebue să optăm. 

Prima proposiţiune este acâsta: s'a dis 
că dacă este lipsă de aur şi dacă agiul este 

aşa de urcat, cea mai mare parte din răit 

provine din acâsta că la bursă se fac afa- 

cerile pe aur şi nu pe bilete de bancă. Dacă 

am schimba acest sistem, nu sar cere atâ-
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tea. mili6ne de aur câte se întrebuințeză, în 
operaţiunile de bursă, astădi ; acest aur ar 
fi disponibil şi agiul ar fi scădut. Cestiunea, 
s'a tratat în cercuri autorisate şi de Omeni 
competinţi, dar întradevăr nu s'a ajuns la, 
altă decisiune de cât a se menţin sistema, 
ca, operaţiunile la, Bursă, să se facă pe aur. 

Și bine s'a, decis. 
Dacă urmăm cu atenţiune şirul raţiona- 

mentelor făcute, ne putem convinge că tre- 
bue să conchidem pentru părerea de a se 
face pe aur operaţiunile la bursă. 

Tote efectele şi acţiunile diverselor socie- 
tăţi financiare ce avem în țera, precum 
renta perpetuă, şi amortisabilă, scrisuri fun- 
ciare rurale, serisuri funciare urbane, acţiuni 
ale Băncii Naţionale, acţiuni ale Societăţii 
Creditului mobiliar, ale Socieţii de construc- 
ţiuni şi lucrări publice, ale societăților Dacia 
şi. Naţionala, 'tâte aceste efecte Şi acţiuni 
ce se pegoţieză la bursă! trebuesc plătite 
în aur. Ce resultă de aci? Resultă că fie: 

care bancher din târg trebue să aibă la, în- 
demână o sumă însemnată de aur cu care 

dacă găsesce convenabil să cumpere efecte 
sai dacă nu găsesce acesta convenabil, să 

înlesnâscă, aurul lor altora cari aii efecte, 
priimindu-le în deposit saii făc&nd reporturi
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de bursă. Aşa, de la înfiinţarea bursei şi 

până astădi avem un stoc metalic de aur 

în țeră care, ca să nwl esagerăm nici cu 

o. centimă, se urcă la 80 miline. P6te 

să fie mai mult, nu Pam numărat, dar pe 

cât Pam vădut în terg de la înfiinţarea, Bur- 

sei şi până astădi cred că, esistă un stoc 

„de aur în piaţa nostră de 30 mili6ne care 

se ţine continui în lădile bancherilor, fie 

prin una, fie prin alta din operaţiunile ce 

le-am. indicat. i 
Intr”un moment de crisă aurul este mai 

scump, el este mai căutat aiurea de cât; în 

operaţiuni de bursă. Atunci bancherii se 

găsesc mai interesaţi ca să renunțe la ope- 
rațiile de bursă pentru aşi întrebuința aiu- 
rea aurul. Etă dar o cantitate de aur la în- 

demâna, celor cea nevoiă şi cari sunt aju: 
taţi la timp de crisă. Cred că săptămâna 
izecută numai acestă „Sirgulaţlune a aurului 

Ce sa întâmplat ? Sa. cerut la moment, 

în 24 ore, câte-va milisne de aur. Dacă bursa 

ar fi lucrat pe bilete de bancă, de unde 6re 

Sar fi putut găsi aceste vre-o câte-va mi- 
hâne fără ca agiul să se urce nu la 15%. 
ci mult mai sus? Era să fim într'o mare.



nenorocire, în pericolul de a nu găsi nică- 

eri aceste 3—4—5 miliâne de aur în 24 ore. 

Dacă nu ar fi fost aurul de la bursă ca să 
satisfacă, cerinţele momentane fără ca, agiul 

să se urce la mai mult de 150%, aurul ar 
fi făcut primă de 18, 200%, şi mai mult şi 

atunci am fi cădut pâte întrun pericol de 
care nu'și pote da semă de cât acei ce cu- 

nosc diferitele împrejurări financiare prin 
cari au trecut alte state în diferite epoce. 

Etă, D-lor, mai ântâiii care este răul. 
Dacă avem nevoiă de aur şi nul găsim, pu- 

tem face o plată şi în argint, cum aim qice 

dacă avem convenţiune să dăm grîu şi nul 
avem, dăm porumb în schimb, dar şi cu 

preţul lui: vom da griii pe 60, pe 70 lei- 

chila, şi porumb pe 30, pe 40 lei, vom face 

socotâla şi ne vom aquita de datorie. Tot 

astfel e şi cu moneda. Valdrea, monedsi, 

mai cu s6mă în timp de crisă, este prin 
forţa lucrurilor convenţională. Nu se chiamă 

valâre ceace se decretâză întrun timp dat, 

lucru ce sa întemplat şi la noi şi în alte 

state. Am decretat astădi ca cutare fel de 

monedă, să aibă, val6rea, de 20 lei, alta va- 

l6rea de 10 lei. Sa întâmplat ca una să aibă 

“val6rea de 10 lei şi cearl-altă de 5 lei nu- 
mai,. şi alte monede să r&mână chiar fără
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valre cu tot decretul ce sa, dat, „Prin ur- 
mare, moneda, metalele, sunt şi ele o marfă, 
Adică, dacă te adresezi în ori-ce piaţă a Eu- 
ropei ca să'ţi spue cât aur îţi dă pe argint, 
atunci negustorul socotesce argintul în aur, 
îţi spune preţul argintului faciă cu aurul, 
dicendu'ţi trebue s&mi dai atâta, argint ca 
să poţi lua atâta aur. Acâsta, se întâmplă 
mai cu s6mă acum la noi, unde Banca Na- 
ţională nu este obligată să ne dea pe: bile- 
tele de bancă aur ci argint căci el este mo- | 
neda n6stră. Dacă Banca, Naţională ar fi 
avut stocul metalic în aur, wam fi ajuns 
aci, n'am fi fost siliți s& dăm biletele de 
bancă pe argint şi să mai dăm atât la sută 
pentru ca să căpătăm aur. 

Ei, D-lor, cred că făcându-se la bursă 
operaţiunile în aur, am putut avea acest 
metal prețios la îndemână în momente de 
crisă şi astfel acesta ne-a pus în posiţie să 
nu ajungem la o cațastrefă. 

(ese putea, întâmpla. ? 
Dacă agiul ajungea ceva, mai urcat de cât 

raportul dintre aur şi argint, considerate 
aceste metale ca marfă, adică dacă trebuia 
să plătesci 20'/, agiii ca să iei aur pe bi- | 
lete de bancă Şi dacă 20 era raportul din- 
tre argint şi aur, atunci fie-care avea interes
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s&şi ducă biletele la bancă şi să ceră argint 
care s&l schimbe pe.aur mai eftin de cât 
ar schimba, biletele de bancă pe aur. Dar, 
fiind-că Banca Naţională a pus în circulaţie 
de trei ori mai multe bilete de cât are ar- 
gint în casă, nu şi-ar fi putut susțin plă- 
țile şi ar fi trebuit să se recugă la curs 
forțat, cea mai mare calamitate pentru ţera, 
nostră care are multe plăţi în străinătate. 
Aurul atunci sar cumpăra după preţul fixat, 
de cine] are. Agiul, fără să ne pue în mi- 
rare, ar putea, fi 20 ca, şi 25 şi chiar 300%, 
lucru care s'a întâmplat şi în Statele-Unite 
din America, şi în Italia şi în Austria, şi în 
Rusia, 

S8 vă citez un cas celebru. 
Ce sa întâmplat Englesilor cari aveai 

etalonul de aur, a fortiori ni se putea în- 
tămpla noă, cu etalonul de argint. 

In Anglia la 1824 era etalonul de aur. 
A avut loc o emisiiine-- de bilete de bancă 
atât de disproporţionată în raport cu “aurul 
din lădile Băncei Angliei în cât numai că 
sa simţit că circulaţiunea este prea mare 
şi s'a născut o diferență, de câte-va centime 
între biletul de bancă şi între aur; astfel 
din aceste câte-va centime de diferenţă s'a 
ivit speculaţiunea biletelor pe piaţă. Specu-
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latorii luait biletele de pe piaţă, le duceaii 
la bancă şi luaii aur, câştigând acele câte-va 
centime ; în vedere că, fie-care cu aceste bi- 
lete ridica, aurul de la, Bancă, s'a făcut o 
astfel de panică în cât Banca, Angliei nu a 
putut să mai ţie, a căutat să satisfacă pe 
toți, să cumpere aur din străinătate cu ori- 
ce preţ, s&l bată în timp scurt ca monedă 
cu ori-ce preţ, ca să închidă, acestă, panică. 
Cu tâte sforțările ce a făcut, totuşi nu a 
putut s& satisfacă tote cerințele şi să nu. 
ajungă la crisa financiară care sa produs 
mai ales în anul 1895. Și pentru. ca să vă 
pun în evidență şi mai bine ucest lucru, să 
"mi daţi voiă să vă citez un pasagiii fârte 
instructiv dintm'o scriere a lui J.B. Say, 
asupra acestui cas celebru din istoria băncii 
Angliei. 

„Orisa comercială, care a avut; loc-în An- 
glia este cel mai nemerit “esemplu care ne 
face să simţim inconvebientele ce pot nasce 
din“ fătultatea ilimitată de a multiplica agen- 
tul circulaţiunii. Băncile ai abusat; de acestă 
facilitate Şi S'aii servit de biletele lor pen- 
tru ca să esconteze o prea mare cantitate 
de efecte de comergii. Capii multor între- 
prinderi at putut, prin aceste sconturi, să 
dea întreprinderilor lor o estensiune dispro-
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porţionată cu capitalurile lor, Multiplicaţiu- 
nea agentului circulaţiunii a făcut să cadă, 
val6rea, unităţii monetare mai jos de val6- 
rea aurului căre trebue să se găsescă, în ea, 
O livră sterlină în aur, prețuind încă din 
acest moment ceva mai mult de cât o livră, 
sterlină în bilete, portorii biletelor s'aă pre- . 
cipitat; la bancă ca să fie plătiţi. D-nu Se- 
nior, profesor de Economia, politică la Uhni- 
versitatea din Oxfora asigură că exportaţiu- 
nea aurului, numai în anul 1824, sa ridicat la 
4,400,000 livre (110,000,000 lei pentru anul 
1824!). Banca obligată prin legi să plătâscă, 
biletele sle: în numerar metalic, s'a v&dut 
constrînsă să cumpere aur, cu ori-ce preţ, 
şi s&l bată în monedă cu perderi şi chel- 
tueli considerabile; pentru a evita, aceste 
perderi, ea, a făcut săi intre biletele sele, 
şi a înceţat de a le mai pune din noi în 
circulaţiune. A trebuit dar să înceteze de a, 
sconta efecte de comerciii, Băncile provin- 
ciale aii fost constrânse în urmă s& facăla, 
fel, şi. comerciul s'a găsit privat de o dată 
de avansurile pe cari contase, fie ca, st for- 
meze întreprinderi noui, fie ca să dea mai 
multă, estensiune celor vechi. Cum ajungea, 
la scadență, angagiamentele pe cari -negu- 
storii le scontaseră a trebuit să le aquite;
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Şi ne mai găsind avansuri la bancheri, fie 
care a fost forţat să useze de tote resur- 
sele de cari putea, dispune ; sai vândut 
mărfurile pentru jumttate de ce costaseră ; 
nu sa putut vinde pe nici un preţ fondul 
întreprinderilor; tot felul qe mărfuri scă- 
dEnd mai jos de cheltuelile lor de produc: 
ţiune, o mulţime de uvrieri ai rămas fără 
lucru ; aii fost declarate multe falimente de 
negustori şi bancheri cari, având puse în 
circulaţiune bilete la purtător pentru o sumă. 
mai mare de cât acea de care putea, să răs- 
pundă averea, lor personală, nu mai aveai 
pentru gagiii al emisiunilor lor de cât an- 
gagiamente d'ale particularilor dintre cari 
mai mulţi era faliță“. 1) 

De ia Octombre 1825 până la Februar 
1826 aii fost declarate 59 bancrute de bănci 
de provincie şi aii avut loc de patru ori 
atâtea învoeli, 2) 

Astfel, D-lor,. primul motiv ce l-am v&dut 
până acum ne dă, convincţia, că este bine 
ca, operaţiile la bursă să se facă, pe aur, 

  

1) Jean- Baptiste Say. — Cours complet â'Economie 
politique pratique. 1852. t. 1. p. 474. 

2) Ibid. p. 475. nota 3.
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pentru că în timp de crisă avem un stoc metalic de mai multe miliâne cu care ne putem servi.. 
Nu este numai acest motiv. Haârtiile n6- stre, grațiă creditului de care ne bucurăm astădi, se plaseză în străinătate fârte bine: avem efecte de stat precum renta perpetuă, tenta amortisabilă, cât şi acţiuni ca, cele ale societăţii creditului mobiliar, cari se co- teză, în străinătate, sunt valori internaţio- nale. Ajungem dar la resultatul că sunt unele valori ale nâstre ce se pot cumpăra, de străinătate, şi altele cari se pot depune la străini pentru o sumă, Gre-care. Ei bine dacă vom face pe bilete de bancă, operaţiile de bursă atunci străinătatea nu ar maj av6 încredere de a priimi efectele nOstre, căci la un moment de Crisă vendătorii nu vor pute să facă nicăeri vre-o plată, nimeni nu va sci ce are să ia pe acele efecte, ast. fel în cât acestă, nesiguranță ne-ar face cel mai mare r&ii. De aceea este bine să fie;-s rămână pe aur operaţiile la bursă, 

Un al treilea, inconvenient ar fi că la un 
moment dat când s'ar începe operaţiile pe 
bilete de bancă ar trebui s5 avem o mare cantitate de aur ca să plătim tâte opera-
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țăile din trecut ca să nu se dea loc la panică. 
Şi ca să nu se întemple acâsta, s'a propus 
a se face operaţiile pe aur dându-se drept 
cumpărătorului să se libereze pe bilete după 
cota agiului ; disposiţiune Grăşi periculâsă 
ca să se pâtă libera, în bilete de bancă lu- 
ându-se de normă cota unei dile. Lucru 
forte dificil, pentru că acestă cotă se pote 
falsifica de către cei ce ai interes, Şi acestă, 
cotă, falsificată nu trebue să serve de normă, 
pentru v&ndarea, efectelor. 

Un alt inconvenient ar fi nesiguranța, în 
care punem piaţa : contractez pe aur şi mi 
se plătesce în bilete de bancă; agiul în .cotă 
este de 100/, Şi când merg în piaţă să cum- 

_Pă&r o sumă mai mare de aur nu'] găsesc 
nică cu 120%. 

Un alt inconvenient şi mai mare ar fi că 
tot acest aur cu care sar plăti operaţiile 
din trecut ne mai găsind întrebuinţarea, ce 
avea până adi în. țâră, fuge; şi la nevoiă, 

„când vom umbla după el, 11 vom găsi şi 
mai scump de cât astădi. 

Precum vedeţi, este plină de pericole a- 
cestă propunere, 

“Domnilor, două lucruri. voii să pun în re- 
lief din cele dise pină aci: |
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1) Că panica a dat mai multă, intensitate 
crisei şi specula care merge alături cu pa- 
nica îi dă mai multă intensitate de căt cau- 
sele reale ale. crisei, 

2) Cu căt în țeră avem un mai mare stoc 
de aur, cu atăt la un moment de crisă pu- 
tem să"l avem la îndemână, pentru ca să 
ne facem trebuințele. Ast-fel, Domnilor, sunt 
de părere că precum la societatea, creditului 
funciar rural, creditului fanciar urban, la; 
bursă, tâte operaţiile se fac pe aur, precum 
atătea, contracte de arendare Şi închiriere, 
se fac pe aur, precum mai tâtă piaţa, are 
stoc în aur cu care 'Şi face operaţiile, tot 
aşa, ar fi de dorit ca, generalisăna acest re- 
sim, tote plăţile să se facă în aur ca să 
avem în ţ6ră şi mai mult aur pentini ca, la 
nevoiă s&l putem găsi. De aceea mi-am pus 
întrebarea, precum şi-au pus-o şi alţii: 6re 
acestă ultimă proposiţie ce se face dea 
schimba etalonul şi a-face un etalon unic 
de aur, adică de a face “obligatorii “pentru 
toţă ca să 'ŞI facă plăţile în aur nu ar fi 
mai bine de căt situaţiunea, în care ne gă- 
sim astădi? Ore dacă Banca, Naţională, ar 
av6 la spatele biletelor pe care le pune în 
„circulaţie, un stoc de aur, mar fi mai multă, 
siguranță, în societate, panica Şi specula, ar 

[21,376]. | 16
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mai av ele atâta, înriurire asupra intensi- tăţii crisei? Ore dacă aceste bilete ar fi ga- 
rantate de un stoc în aur nu ar trece ele 
frontiera, precum tree biletele francese, pre- 
cum trec chiar hărţiile n6stre: renta, per- 
petuă, renta, amortisabilă, ete., numai fiind 
că străinii aii acestă basă de siguranță că 
capitalul le va fi plătit în aur? 

Ei bine, şi biletele nâstre de bancă, dacă 
ar circula, ca aur şi dacă sar sci că este un 

„Stoc metalic de aur care să le garanteze, 
ar trece frontiera, şi în timp de crisă cu 
acest mijloc ele ar circula în ţeră, pote Şi 
în străinătate, ca aur, fără să ne espunem 
la pericolul de a se invada Banca Naţională 
cerându-se pe ele numerar pentru o sumă 
mare. Domnilor, părerile mai multora âin 
tâte părţile Europei ai fost pentru etalo- 
nul unic de aur. 

Căte-va, ţări făcend parte din cea ce se chiamă Uniunea, latiâă a admis principiul bimetâlismului, astădi însă ai vădut că ai făcut r&ii şi unu căte unu din aceste state 
se vor întârce la etalonul unic de aur. 

In Francia, de fapt nu este dublu etalon. 
Acolo nu esişte agio, biletele de bancă cir. culă ca Şi metalul preţios de care vorbim. 

S'a dispus ca Banca, Italief să aibă o bună,
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parte din stocul ei metalice în aur, şi aşa 
mai departe. 

Acestea sunt, Domnilor, regulele practice 
pe cari avuiii ondrea să le supun şi la apre- 
ţierea Domniilor vâstre. Acestea suni regu- 
lele ce ar trebui să urmăm. 

Având etalonul de aur, nu mai pâte f 
vorba, de agio. Atunci vom avă Tar, numai 
în timpuri de crisă, să ne procurăm adevă- 
rata val6re care ne lipsesce, aurul, ear nu 
prin panică şi speculă să ni se câră de două 
ori şi de trei ori mai mult de căt trebue. 

Idea dar -ce voii să propun, umilă pro- 
posiţie ce pot, face graţie puginelor cunos- 
cine teoretice şi practice ce am, idee ce 
trebue să realisăm de argență, este urmă. 
târea : 

1) Stocul Băncii naționale s& nu mai fie 
argint ci aur. 

Sunt însă de părere--să facem ca, reserva 
băncii să fie jumătatea, valorii biletelor-de 
bancă puse în circulaţiune,. 

S8 începem a pune acâsta în aplicațiune 
imediat dacă, se pote. 

Dacă nu avem nici un mijloc de a ne pro- 
cura metalul prețios de îndată, trebue ca, 
Banca Naţională să retragă din circulaţiune
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pe căt se pote mai multe bilete ; ast-fel bi- 
letele devin mai rare Şi aurul nu face o 
primă, pericul6să în raport cu argintul. 

2) S8 se ridice scontul. 
Cine va av6 nevoii de parale, va alerga, 

cu efecte la bancă ca să capete bilete şi a- 
cesta se va întîmpla cu atăt mai des cu 
căt crisa va fi maj intensă, prin urmare 
banca asemenea va trebui ca în proporţie 
cu crisa să ridice şi scontul. Mai cu s6mă 
pentru deposiţe trebue ridicată taxa. 

Este necesar a, esiste o diferenţă, între taxa, 
pe deposite şi scont, căci prin scont se înţe- 
lege înlesnirea, comerciului ; prin. deposite se 
încurageză ori, cine are efecte ca, să Şi mă- 
râscă profitul s&iă. ŞI am vă&dut cum depune 
la, bancă efecte şi ia bilete pe dânsele; qe 
la, efecte ia dobândă mai mare de cât plă- 
tesce băncii şi profită de diferenţă. De aceea 
taxa, depositelor trebue urcată, | 

Trebue urcată taxa, depositelor Şi dintr'un 
alt; punct de vedere. Toţi acei cari ai efecte, 
v&d6nd dobinda ce o plătesc la bancă nu 
vEnd efectele pentru a'şi îndestula, trebuinţa 
ci le aduc în deposit. La un moment de 
crisă se găsesc multe efecte flotante, adică 
în măni slabe, de aci scăderi disproporţio- 
nate. E
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Prin urmare, ca să nu mai fie acest in- 
convenient, banca urmeză să nu mai conți: 

_nue cu dobinda de astădi: să ridice taxa, 
„pentru deposite, s&şi ridice scontul. Astfel 
posesorii de titluri nu vor mai av6 interes 
s& depue efectele lor în deposit şi sumele 
date pe semnături comerciale 6răşi se vor 
împuina, prin urmare nu va maj fi loc ca 
multe bilete să €să din bancă, 

Apoi, Domnilor, cu căt o bancă naţională 
ridică scontul, eu atât scontul pe piaţă se 
urcă, şi este în interesul capitalurilor străine 
cari produc mai pugină dobindă, acolo ca, să 
vie -la, noi fie prin cumpărarea; efectelor n6s- 
tre, fie prin depositele valorilor n6stre, fie 
prin împrumuturi pe semnături comerciale. 
Astfel panica la noi n'ar mai esiste cu ace- 
aşi forţă, nică agiul nu ar fi unde este, căci 
ne-ar veni din străinătate aurul cu care ne- 
am satisface nevoile. 

Ac6sta ar fi trebuit să preocupe pe toți 
financiarii noştri, să Vodă că dacă în Banca 
Naţională ar fi aur Şi cele-l-alte operaţiuni 
sar face pe aur, acest metal prețios s'ar 
găsi mai uşor în ţeră. 

Ac6stă, serie de adevăruri sciinţifice tre- 
bue să ne dea, convineţiunea ca întrun timp 
forte scurt să ajungem a admite sistemul 

GE
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de a face tâte operaţiunile n6stre numai 
pe aur, 

VE voiii da, Domnilor, şi alte esemple ca 

să vedeţi în ce. stare ne găsim. . 
Noi cumpărăm de la Englesi stofe pentru 

un milion şi exportăm lor grîne pentru 

un milion. Naţiile străine s'ai învăţat că la, 

noi este agio urcat şi trămit misionari cari 

Cumpără grine pe moneda n6stră naţională. 

Atăt grînele căt şi tote mărfurile nostre se 

vând pe bilete de bancă, astfel că dacă am . 

ave etalonul unic de aur, tote cumpărările 

s'ar face de către străini pe aur; preţurile 
pe aur devenind cu timpul aceleaşi cari adi 
sunt pe bilete vom av o plus valută în 

mărfurile ce esportâm. ! 

Mai sunt, Domnilor, o sumă de motive 

însemnate, de natură a ne face să ne pro- 

nunţăm pentru aur ca etalon. Nu am tim- 

pul să le espun tâte acum, acâsta ese din 

cadrul unei conferințe întitulată, „czisa mo- 
netară.“ Dar din cele ce am avut ondrea 

a spune pină aci cred că vă puteţi forma, 

convineţiunea că trebu6 să avem căt se 

pâte mai mult aur pentru; a ,gatisiace nece- 

sitățile n6stre comerciale ş de tot felul. Pen- 
tru acâsta însă nu „trebue, cum “am făcut
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pină acum, st lăsăm ca să ajungă crisa la 
intensitatea, de astădi pentru că atunci avem 
trebuință de un timp tot atăt de îndelun- 
gat ca să o combatem. 

* 
= 

Eă bine, Domnilor, să presupunem că am 
pute la moment să schimbăm etalonul fă- 
cându”l de aur; am remediat totul? Putem 
imediat trece de la, starea, de crisă, de lipsă, 
în care ne găsim, la o stare de abundanţă? 

Nu, Domnilor, să nu ne facem ilusiuni. 
Trebue să facem să înceteze causele pen- 

tru ca să ajungem a ved6 efectele încetând. 
Am vEdut că sunt multiple şi de diferite 

ordine de idei causele crisei; trebue să le 
combatem pe tâte ca să putem ajunge la o 
stare mai bună. 

Astăgi avem trebuinţă de muncă, avem 

trebuinţă, să ne perfecţionăm comereiul nos- 

"tru, să ne desvoltăm industria în țeră, să 
începem a deveni ţeră econâmă. Şi dacă pen- 

tru aceste tâte va fi de trebuinţă, să aler- 

găm la sistemul protecţionist ca să ajungem 
s& scăpăm de acestă crisă, să o facem; dacă 
avem trebuință, dENgpe cari sacrificii, st le 

facem; şi/ cu acei mijlâce să ajungem 
la desvoltaregi BO ji 
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