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O DORINŢĂ 

În numărul 14, de la 25 Iunie 1906, al revistei «Neamul Romă- 
nesc», prietenul miei A. C. Cuza, — supt titlul « Sodoma şi Gomora»,— 

se ridică cu multă dreptate în contra unora din foarte urîtele năra- 

vuri, ce ni le-a hărăzit politica practică, zisă de partid. 

Departe de mine gindul să apăr apucăturile necurate ale unora 

din şcolile noastre politice, deşi e o alegere de făcut!, fiindcă sînt 

şcoli şi şcoli şi indivizi şi indivizi cari fac politică.. Voiii profita însă 

să complectez cu ceva pe amicul Cuza, pe de o parte pentru că 

un valoros profesor universitar ridică o chestie — apucăturile aproape 
criminale aie unora din profesori — care apasă greii, amarnic de 

grei, şi de multă vreme, asupra neamului romănesc; iar, pe de 

altă parte, pentru că un alt om foarte harnic, tot profesor universitar 

și tot naţionalist, pătruns de nevoile neamului, conduce această cu- 

rată revistă, — tribună liberă, cred, în trebile: care privesc tocmai 

acele nevoi ale unui neam întreg, —prin care întreprinde, spre cinstea 

lui şi a noastră a tuturor, o uriașă încercare. 3 

* 

E de netăgăduit că obiceiurile şi procedările marei majorităţi a 

politicianilor noștri ai stricat foarte mult rostul trebilor din țară 

și chiar al Romiînilor de peste hotare, aşa încît astăzi starea creată 

de politica practică e una din calamităţile cele mai năprasnice, din 
cîte a avut să îndure neamul romănesc. 

A scăpa ţara de-o aşa urgie este dar o încercare patriotică şi 
demnă de cel mai viă interes, mai cu seamă cînd e vorba de şcoale. 

1 Să dea Dumnezeii! N.R, 

a
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Trebuie însă o chibzuinţă, o alegere şi o metodă şi în aceste în- 
cercări, tocmai pentru a ni putea atinge mai răpede și mai sigur 
scopul ce urmărim. 

Politica, cu toate păcatele și desastrele ce ni-a pricinuit, se să- 
vîrşeşte de oameni individual şi prin diversele noastre instituţiuni : 
politice, economice și sociale; iar îndreptarea, cu marile foloase pe 
care le aşteptăm de atîta amar de vreme, se va aduce tot prin 
oameni individual şi cu ajutorul diverselor instituţiuni: ale Statului, 
Judeţelor, comunelor ş. c. a. 

Dar, şi între oameni, şi între instituţiile care constituiesc orga- 
nisaţia unui popor, este o rînduială firească, o ierarhie, de care 
trebuie să se ție seamă şi în apreciarea şi cîntărirea năravurilor poli- 
ticianilor; pentru că ele se traduc, cu un coeficient al lor, atît în 
înlănţuirea şi catalogarea păcatelor şi greşelelor, cît şi în felul îm- 
bunătățirilor ce se constată. 

Dacă examinăm la noi lucrurile cu o aşa metodă, după rolul 
şi rostul care îl aii într'un Stat Universitățile, ca instituţiuni de cul- 
tură, de morală şi de înnaltă educaţie, ele aă azi la -noi cea mai 
grea răspundere în fața stării nenorocite şi de grozavă zăpăceală 
în care se află populaţia Regatului din anul jubilar 1906. 

Nu zic: toată răspunderea, dar nu e o altă instituţie de Stat, judet 
saii comună, care să poată fi mai cumplit împovărată, cînd ar fi să 
distribuim în mod cinstit şi nepărtenitor neajunsurile şi relele care 
ne zugrumă ca indivizi şi naţiune. - 

* 

Imensa majoritate a celor cari constituiesc clasa politicianilor, de 
înveninată speţă, din pricina cărora cu toţii sîntem de acord că 
țara sufere, e fructul direct ori indirect al Univevsităților noastre. 

Existenţa speciei «politician de gaşcă», în înţelesul urît al cuvîntului 
ŞI într'o aşa de enormă cantitate cum se constată la noi, este chiar 
cea mai serioasă dovadă că Universitățile noastre nu şi-aă îndeplinit 
menirea, 

Se va răspunde la această învinuire că este o corecţiune de făcut, 
anume aceia că mulți avocaţi, doctori, ingineri, magistrați ş. a. vin cu 
diplome din străinătate, fără să fi trecut / prin Universitățile romăneşti ; 
dar, şi numărul acestora, față cu al celor cari ai trecut prin şcolile 
noastre, este destul de restrins, şi Universitățile au fost şi sînt 
chemate, printr'o serie de legi şi regulamente, să-şi exercite autori- 
tatea şi controlul lor în foarte multe împrejurări şi faţă de cei cari 
vin direct din străinătate, precum e casul la echivalarea diplomelor



sati cînd e vorba să se ocupe unele locuri de la Stat, judeţ, comună, 

eforii, cînd se dă examenul de liberă practică a medicilor ş. a. Întru 

cît autoritatea Universităţilor s'a întins destul şi sar fi putut exer- 

cita şi asupra celor cari veniaii din străinătate şi încă în așa grad, 

ca ele să poată plana destul de sus asupra spiritului public romă- 

mesc şi dacă totuși mam făcut-o, e numa din vina lor. 

Se vor mai încerca circumstanțe ușurătoare, pe motivul că nu toți 

cei răi în politică ai studii universitare, dar e o filiaţiune asupra 

căreia voiă reveni, şi în scara descendentă, cu gradația titlurilor şco- 

lare, aşa că, chiar dacă plecăm de la bacalaureat, care şi el însă a 

a fost exclusiv în puterea şi răspunderea Universităţilor, rămîne la 

urma urinei că tot ele aii fost, de la înfiinţarea lor, cele mai înnaite 

autorități constituite ale ţerii, cu menirea şi îndatorirea învederată de 

a regenera și îndruma pe calea cea bună generaţiile ce se succedau 

şi se adăpaii la luminile lor, urmîndu-li cursurile sai altfel. 

Ec 

Această menire o mai aveai şi prin forţa împrejurărilor din mij- 

locul nostru social. 

Să mă explic. 

Cînd am început ca popor opera de regenerare și consolidare, 

împrumutînd organisaţia civilisatoare de la alte neamuri, era în firea 

lucrurilor să începem şi să ne așteptăm mai mult de acolo de unde 

se putea ataca lucrul mai cu înlesnire şi cu mai mulți sorți de 

izbîndă. a IA 

Ţara încerca, e drept, în toate direcţiile şi aştepta din toate păr- 

țile, unde făcea sacrificii şi punea speranţe, — dar erau încercări 

şi încercări. 

În adevăr, era foarte greă să punem nădejdea în cultura, pregă- 

tirea şi moralitatea masei celei mari a alegătorilor din cele patru 

ori trei colegii în cite îi împărţisem, şi cari azi se apropie ca număr 

de cifra de 100.000 1. 

Acei alegători sînt tocmai oamenii cari aii mai multă nevoie să fie 

regeneraţi, bine îndrumați şi pregătiți, în vederea transformările mari 

ce năzuim să săvirşim cu naţia întreagă, de peste 6.000.000 suflete. 

Fatal trebuia să alergăm la ceva cu un număr mai restrins de 

membri, şi acolo să punem nădejdea cea mare. 

Urmiînd astfel ordinea normală a înlesnirilor, ar fi fost mai uşor 

1 93.604 a fost numărul alegătorilor de la cele trei colegii pentru Cameră în 

1905, după statistica d-lui L. Colescu.



să punem încrederea în dobiîndirea şi pregătirea celor vre-o 6.000 de 
învățători şi institutori, pe cari-i are țara, din cei vre-o 12.000 de cari 
este nevoie, pentru a scăpa sigur şi mai răpede de analfabeți, Era 
un număr mult mai mic decit al alegătorilor, chiar în colegii restriînse, 
un număr restrîns, mai lesne de dobindit şi de pregătit, în vederea 
scopului pe care îl urmăriam. 

Încă şi mai cu înlesnire se presintă înzestrarea ţerii cu cei vre-o 
1.600 profesori secundari, cari umplu şcolile secundare şi speciale, 
căci sînt aproape șfertul învăţătorilor şi institutorilor. 

Cînd urcăm însă și mai sus, pănă la cei 142 de profesori univer- 
sitari, aici în adevăr se termină scara ŞI, dacă găsim o stare de lu- 
cruri rea, cu ea se încheie aproape şi ilusiile întrun viitor mai 
apropiat. 

Numai una sută patruzeci și doi! ni-i arată anuariul statistic pe 1904. 
Un fior de jale şi o pornire de ciudă te cuprinde. 
Cum? O nație care azi numără mai mult de 6.000.000 suflete, în 

afară de alte 4.000.000 răspîndite printre alte neamuri, cu sacrificiile 
pe care le-a făcut şi mai cu seamă le putea face, să nu poată da din 
sînul ei un număr de 142 oameni cari să poată fi profesori univer- 
sitari adevăraţi, înzestrați cu toate calităţile la care această naţiune 
are dreptul să aspire ? 

Mihnirea si durerea te stăpinește şi mai amarnic, cînd gindești la 
timpul pierdut şi-ţi închipui unde am fi azi, dacă şi cele două Uni- 
versități ar fi pus umărul cu temeiă, în cei din urmă patruzeci de 
ani, la propăşirea neamului, şi mai ales cu rolul înnalt şi sfint, pe care îl au ele în organisarea noastră de nație tînără, liberă şi se- toasă de progres! 

* 

Aproape totalitatea profesorilor secundari şi speciali, a medicilor, magistraților, avocaţilor, chiar a inginerilor şi majoritatea funcţiona- rilor înnalți este opera lor şi ei puteai fi deci înrîuriți în bine de Uni- versități; în orice cas, ceva mai cu demnitate şi cu mai mult dor de țară puteai fi ei cernuţi, la învestirea cu titlurile ce li s'aă dat. Aceştia, la rîndul lor, şi mai totdeauna în colaborare cu profesori universitari, ali pregătit: învățătorii, institutorii, comercianții, agricul- torii, militarii şi micii funcţionari ai țerii. 
Ce-am fi azi, şi ca Stat şi ca popor, dacă de pe băncile Universi- 

  

1 Vezi S.C. Haret, Raport adresat M. S$. Regelui asupra activităţii, etc. ; 1904. G. Creangă, Anuariul Statistic a] Romăniei ; 1904. 
E. A. Pangrati, Ce aă făcut Universitățile noastre ? etc.; 1905.



tăţilor şi din examenele presidate şi conduse de universitari, ar fi pornit 
cei dăruiţi pe această cale societăţii romănești, nu zic cu altă in- 

strucţie, dar cu altă cultură a sufletului, în special cu o altă mora- 

litate, altă mentalitate, cu alte sentimente asupra demnităţii omeneşti 
și asupra nevoilor neamului din care erai ieșiți şi pe care aveaii 

să-l represinte ! 
Pentru cine a avut ocasiunea să lucreze cu studenţii, mai cu samă 

intre cei cari fac pe copiştii prin Ministere ori alte administrații, sai 

vin după funcţii ori după ajutoare de publicaţii, şi pentru cine, din 

discuţii şi cercetări cu metodă conduse, a putut pătrunde mai adînc în 

psihologia atitor suflete tinere, e îngrozitoare superficialitatea şi amo- 

ralitatea, în care. atiţia din ei au fost azvirliți societăţii. O desperare 

înspăimîntătoare te năuceşte, fiindcă vezi că totul e fanfaronadă în 

elanurile noastre şi că fondul înşelător ascunde o mare prăpastie. Fiinţe 

nevinovate, greșit îndrumate, vor rătăci o viaţă întreagă şi vor fi un 

obstacol groaznic pentru prosperitatea și progresele neamului din 
care aă izvorit. Ele sînt şi vor fi aluatul cu adevărat plastic în mina 

politicianilor practici și speculanți şi o pildă de un urit şi molipsitor 
model pentru toate naturile slabe din jurul şi de pe urma lor. 

Victime ale unor părinți inconscienţi şi aproape criminali, cari nu 

s'au sfiit să forţeze mina celor cari aveaii să li dea note, de la în- 

vățător pînă la profesorul universitar, cerzind şi implorînd mila lor, 

căci ştiau bine că asemenea forţare a notelor se putea cere, pentru 

că şi la numirea celor cari aveau să deschidă în lume porțile pentru 

fiii lor indulgenţa și hatirul jucase un rol destul de hotăritor.... 

Astfel, «din butie în butie» cum se zice, și timp de ani întregi, se 

pregătia materialul din care omul politic, chiar cel mai curat şi bine 

intenționat, nu mai putea scoate nimic de samă. 
În asemenea condiţii vom striga, ne vom revolta contra politicia- 

nilor fără scrupule, dar, cîtă vreme li se va pune la îndămînă un 

asemenea aluat, strigătul va răsuna în pustiă și va fi adevărată şi 

afirmaţiunea «că alegătorul corupe pe ales». 

E 

Admit fără reserve că trebuie să ne adresăm la toate forțele vii 

ale neamului ; fiecare în specialitatea şi ocupațiunile lui, iar partidele 

politice în primul rînd, trebuie să-și facă datoria; dar nici-o in- 
stituție, cu toate bunelevoinţi, — și din nenorocire numai cu atit, — 
de care te izbeşti în adevăr la fiece pas, nu pot avea covirşitoarea 

înrîvrire a Universităţilor. 

În Universitate, printr'un contact mai apropiat al profesorului cu 

*
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studenții, printr'un fel de colegialitate ținută la distanţa cuviințelor, prin 

excursiuni şi prin lucrările din laboratorii şi seminarii, se poate exer- 

cita o înriurire cu totul binefăcătoare, nu numai asupra instrucţiunii, 

dar şi asupra culturii şi a sufletelor tinerelor vlăstare, care se perin- 

dează pe băncile lor. Nimic nu moralisează mai mult ca munca 

stăruitoare şi cinstită, cînd ea s'a putut insufla, ca primă datorie, cuiva. 

Azi, un nenorocit de student dacă n'o învăţa ceva d'acasă şi n'o 

prinde şi el pe unde o putea, de la familii mai culte decit a lui, 

cîte ceva, ca să se mai cioplească, nici de la colegii lui, nici de la 

profesori nu e chip s'o facă, căci cu majoritatea profesorilor, în afară 
de lecții şi examene, poate pe la vre-o întrunire politică să se mai 
vadă, iar cu colegii n'are contact decît pentru ştrengării sai la în- 

truniri de răsturnare, comandate de vre-un partid. 

O colegialitate prin serate petrecute în familie, cetind la un loc 

bucăți alese, făcînd musică ori discutînd chestii serioase, nu se po- 

menește decit în mod excepţional sai de loc. Vor fi unii tineri aşa 
de răi crescuţi, încît să nu poată fi primiţi în familiile cum se cade: 

nu zic nu; dar de sigur că aceia sînt excepţiunile, iar majoritatea 
studenţilor sînt dintre cei cari ar dori să progreseze pe toate căile, 
şi, la urmă, tocmai alegerea celor buni dintre cei răi şi nărăviţi 
va contribui mult la împuţinarea celor dezmățaţi şi netrebnici. 

Trebuie să se țină seamă că, potrivit cu clima şi temperamentul 
nostru, petrecerile studenţilor romini nu sînt ca ale Nemţilor ori ale 
Englesilor, nici chiar ca ale Francesilor. Cine îşi aduce aminte de 
unele din congresele studenţeşti, mai cu seamă cele de pe la 
1886—1895, n'are nevoie să caute în altă parte scene mai triste şi 
mai otrăvite din viaţa studenţimii romîne. 

* 

Timpurile sai mai schimbat, — şi din fericire în mai bine. 
Dacă în Universitățile noastre ar începe un spirit de colegialitate, 

între profesori mai întiiii, şi o eră de apostolat în misiunea de pro- 
fesor universitar, cum se constată din fericire la vre-o 20—30, mai 
cu seamă dintre cei tineri; dacă s'ar decide marea majoritate a lor 
la un contact mai intim şi mai de toate zilele cu studenţii, căutînd, 
şi prin exemplul vieţii lor private şi prin poveţe, să li fie o pildă și 
să li dea o îndrumare şi o cîrmă, nu numai în cercetările ştiinţifice, 
ci şi pe marea furtunoasă a vieții, pentru a-i. face niște buni şi 
demni cetăţeni ai Statului romănesc, atunci de sigur progresul ar 
fi altul şi în alte condiţii de cît acelea pe care le putem aştepta de 
la oamenii politici cei mai de seamă.



1 

Aă să se ridice mulţi cu teorii de «ştiinţă pentru ştiinţă», ş. c. l., 

dar, înnainte de toate, trebuie să avem în vedere mediul în care 

ne învirtim, lăsînd teoria pentru mai tîrziă saii făcîndu-i loc numai 

pe cît se poate. Şi este o mare nenorocire, că Universitățile n'aiu 

lucrat astfel pănă acum. 

E vreme însă înnainte, și tot e mai bine mai tirziă decit nică- 

odată, zice proverbul frances. 

Sai ridicat şi se ridică necontenit în țară serii de excelenți tineri, 

înzestrați cu aptitudini reale pentru munca cea mai serioasă și pentru 

situaţiunile cele mai de seamă, dacă, numai, în afară de instrucția 

dobindită în şcoli, ei ar putea să aibă de unde lua, — de la alții 

decit de la politicianii cu vază, citeva norme cel puţin, în lupta pe 

care ai s'o ducă, în calitatea lor de oameni şi cetăţeni ai zbuciu- 

matului Stat romănesc. ' 

E o fericire că organisaţia noastră, în liniile ei mari, e astfel în- 

tocmită, că elemente sănătoase şi mai viguroase din păturile mai de 

jos se pot strecura şi ridica sus, că astfel ele vin să premenească pe cele 

imbătrinite şi adesea istovite. Dar ne-am făcut noi vre-odată soco- 

teala, cine are să conducă şi să îndrumeze pănă la sfirşit pe calea cea 

bună aceste elemente? La ce pericole le expunem și pe ele şi lumea 

romănească, dacă le lăsăm prea de timpuriă la discreţia şi în prada 

speculanţilor de orice fel? Părinţii lor?-— tocmai pentru că sint din 

păturile mijlocii ale naţiunii, de curînd chemate la o viaţă de oa- 

meni civilisaţi, sînt cu desăvirşire în neputinţă să-i sfătuiască şi să 

li dea adevărata îndrumare de urmat, în vălmășagul nevoilor şi cur- 

selor de tot felul ce-i așteaptă în viaţă, aşa cum este la noi. Cei mai 

mulţi dintre acei părinți abia dacă pot să dea odraslelor lor mij- 

loacele îndestulătoare sprea putea urmă la învăţătură ; pentru rest, 

cu cea mai mare bunăvoință, ei sînt în neputinţă de a merge mai de- 

parte. Așa încit, dacă nu intervin Universitățile şi școlile superioare, 

de unde bieţii părinţi ai celor mai mulți aşteaptă ca în adevăr copiii lor 

să iasă cu tot ce li trebuie, rămîne, milostive Doamne!, ca tot politica 

zisă «practică şi de partid» să li facă ori să li complecteze educaţia. 

* 

Am răsfoit cîteva din rarele anuare ale celor două Universităţi, am 

cetit raportul din 1903 al d-lui Spiru Haret şi publicaţiunile amicului 

E. A. Pangrati, în special conferinţa : «Ce-au făcut universităţile ?», 

etc., şi mărturisesc că am găsit o expunere clară și metodică a felului 

cum s'aă petrecut lucrurile în Universitățile noastre, cum sa pierdut 

timpul, dar nici de cum ceva care să li legitimeze trista -situațiune 

de azi.
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Fără îndoială c'aii fost și sînt multe lipsuri, care fac să nu se poată 
pregăti, ca în unele Universităţi străine, studenţii noştri, fiecare în 
specialităţile ce şi-aă ales; dar, în afară de faptul că de multe ori 
s'au întrebuințat răi unele credite şi că sar fi putut face mult mai 
mult chiar numai cu ceia ce s'a dat, — mai intervine şi consideraţiunea 
puternică că, atunci cînd ai fost la cîrma țerii, atiţia ani, oameni ca 
lon Brătianu, — care n'a cruțat nimic ca să înzestreze țara cu ingi- 
neri romîni și, slavă Domnului, a şi reuşit destul de bine, care a făcut 
legi speciale, ca să aducă pe un Asachi ŞI pe un Babeş, pentru că 
ambii se impuseseră prin lucrările lor, cînd s'aă mai făcut în acei 
timp alte multe lucruri bune, lipsa de fonduri ori de solicitudine nu 
mai pot fi invocate, nici pentru legitimarea stării de azi, nici pentru 
justificarea felului de a fi al Universităţilor, şi nici pentru a îndrep- 
tăți slăbiciunea de convingeri şi caracter, cu care unii studenţi, din 
nefericire prea numeroşi, părăsesc băncile Universităţii. 

Motivele reale stai în altă parte, şi mai cu seamă în faptul, că Uni- 
versitățile n'au știut să se impună atenţiunii romănești şi, mai rău 
decit atita, că tocmai politica de cea mai rea calitate, practică şi pe 
procopseală, s'a încuibat şi încă foarte de timpurii, în ele, dărîmîn- 
du-li prestigiul de care trebuiaă să se bucure, în fața lumii, necum 
a elevilor. Ai ajuns catedrele universitare în ochii multora, nu un 
scop, cu greaua misiune de.apostolat, ci un mijloc ordinar de a putea 
face alte treburi şi de a sări mai departe. 

Scandalurile ce se petreceau cu bacalaureatul, cu unele concur- 
suri şi cu alegeriie de senatori universitari şi de rectori; acusațiu- 
nile de dilapidări şi mincătorii aduse cu dovezi palpabile unora din 
profesori; halimalele și neorînduielile de la unele cursuri şi în spe- 
cial hatirurile şi părtenirile ce unii studenți, de la Facultatea de drept 
mai ales, le povestesc, sînt scene deo dureroasă amintire şi pete 
ale unor triste vremuri, care, de vor continuă tot astfel, nici în vecii 
vecilor şcolile noastre înnalte nu vor putea contribui la formarea 
caracterelor tinerelor noastre generaţii. 

= 

Dacă, pe lingă cele ce se petreceaă în şcoală, ne întoarcem la cele 
ce se văd în mijlocul nostru social, şi la înriurirea ce o poate avea el 
asupra celor tineri, ajungi la părerea că ar fi să ceri studenţilor im- 
posibilul, cînd ne ridicăm azi cu pretenţii de caractere oțelite şi de 
oameni resistenți la toate ispitele ce li se presintă, în toate direc- 
țiile activităţii lor. 

Să nu merg prea departe şi să concretisez starea de astăzi cu o 
pildă la văzul şi auzul tutulor, şi în cadrul ideilor ce mă preocupă,
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Se poate un exemplu mai dureros decit cel pe care ni-l dă colegul 
de şcoală al multora, colegul de Universitate al altora, prietenul de 

ieri al nostru, acel tînăr profesor universitar care e astăzi ministru al 

Învățămîntului? Ce amarnică desilusie şi pentru oamenii cari ai încă 

încredere în viiitorul acestei ţeri, cu elementele ei tinere ieşite şi 

recrutate pe căi oarecum normale din păturile adinci ale neamului, 

şi pentru cei cari cred că treptele universitare sint o garanție, dacă 
nu de pricepere în trebile profesorale, cel puţin de abnegaţie şi stă- 

pinire de sine în apucăturile de căpătuială ale politicei de cea mai 

condamnabilă calitate! Se spun lucruri oribile de către profesori 

şi examinatori din chiar partidul ministrului profesor universitar, așa 

încît, spre salvarea obrazului nostru al tuturora, trebuie să admitem şi 

unele exagerări din partea celor ce povestesc lucrurile ce se pe- 
trec la acel ministeriii. 

Ei! dar dacă un profesor universitar, și dintre cei tineri, ajuns 

aşa de sus pe calea ierarhiei sociale, convenţională vor zice unii, 

dar căreia trebuie să ne supunem, dacă unul ca acesta iese astfel, 

ce mai poţi cere politicianilor, la admiterea cărora în rîndurile unui 

partid nu e nevoie nici de diplomă, nici de concursuri, nici de altă 

selecțiune, decit une ori a păcatelor? 

Mă întreb, ce se poate petrece în sufletul unui biet băiat cu duhul 

curat, unui tinăr harnic, inteligent, ieşit dintr'o familie modestă de 
la țară sai din oraşe, doritor ca, de pe băncile Universităţii, să iasă, 

nu numai cu pregătire în specialitatea ce şi-a ales, dar şi cu norme 

"de urmat în greaua cale a vieţii? 

E], care n'are un moş sai un părinte destul de observator în ale 
lumii ca să-l poată povăţui, ce poate simţi oare în faţa profesorului- 

ministru sai cînd ceteşte, vede şi aude cele ce se spun pe soco- 

teala ministrului-profesor, şi încă de cine, şi cu ce dovezi? Ce cale 

va apuca oare acel tînăr? 

Aşa-i că e grei, cumplit de grei să alegi? 

% 

Dacă nu pentru toată lumea, cel puţin pentru aceste suflete, cine 
are calitatea şi autoritatea să dea o licărire măcar de îndrumare? 

Sint anumite instituţii care pot să dea cu toată autoritatea cuve- 
nită lecţii de morală, să formeze caractere, şi este o anumită virstă, 
cind sufletul omenesc e primitor al ideilor mari şi generoase. 

Cine să înriurească adînc şi puternic asupra formării caracterelor ? 

Miniștrii, cari apar azi ca să nu-i mai vezi mîne? Deputaţii, prefecții 
ori înnalţii funcţionari, cari, în definitiv, sînt cu toţii aproape tot 

*
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atit de efemeri ca și miniştrii, şi dintre cari mulți îşi deţin locurile, 

însărcinările şi funcţiile cine mai ştie prin ce transacţii și toleranțe ? 

De altă parte, cui vroim să se adreseze un ministru, un deputat, 

un prefect, un funcţionar din cei cari ar dori şi sint în stare să-și 

iea rolul în serios? Celor cari şi-aii speculat votul, promițindu-l la 

zece-doisprezece înnaintea lui? La cei cari tocmai umblă după mi- 

logeli şi căpătuieli? Sau la cei cari cimpușcă francul» și pindesc 

codrul de pîine tocmai de pe urma serviciilor politice? 
Impasul în care sîntem ca popor e mult mai complicat de cum 

sar părea la o primă ochire și de cum îşi închipuiesc mulți. 

* 

La noi virtuțile civice, fără nici-o exagerare, n'aă în vremea de 

azi valoarea socială pe care trebuie so aibărîntrun Stat bine înjghebat. 

Nu-ţi servește mult să fii om harnic, cinstit şi cunoscindu-ți me- 

seria cu temeiii, căci aceaste calităţi nu pot fi scoase în relief şi nu 

pot servi la noi ca valori sociale, decit dacă sint însoţite de o: 
avere destul de considerabilă şi dacă sînt supt ocrotirea autorităţii 

unui partid politic. 
Şi nici atunci integral, ci numai cu un coeficient, variind după 

mijlocia timpului cît partidul căruia-i aparţii stă la putere în pe- 
rioada unei vieţi de om; restul pierzindu-se aproape în oposiție, cu 
toată reculegerea la care s'ar deda unii. Chiar din valoarea socială 

a calităților civice desfăşurate la guvern, tot se mai pierde încă, 

căci o bună parte din ce s'a făcut, se va desface de oposant, supt | 

pretext dea face mai bine, în realitate însă numai pentru că a fost 

făcut de adversarul politic. Cu modul aceșta, energia bietului popor 

romănesc se risizeşte şi se pierde prin însăși dinamica lui socială, iar 
calităţile civice în ochii lumii fac loc aparenţelor, fastului şi luxului, 

pînă la aşa grad, că existenţa a familii întregi e azi o enigmă pentru 

cine ştie ce înseamnă a agonisi prin muncă şi a cheltui cu socoteală. 
Te întrebi și te miri, văzînd traiul unora şi cunoscînd mijloacele 

lor de a produce, de unde aduc banii, cînd din păcate nu sînt la mij- 

loc expediente din cele mai condamnabile, şi încă la persoane cu 

ifos şi cu aşa numite «înnalte situaţii»! 

Traiul modest, demn și cinstit e foarte puţin apreciat şi considerat: 
pare că scopul principal al vieţii ar fi la noi să sfidezi pe ceilalți 

cu banii şi. cun traiii de paradă; şi de acolo toată goana e după mij- 
loace largă de traiii, mergind pînă la cele factice și închipuite, care 

pare că atrag şi pe cele reale. 
Prin muncă cinstită şi modestă cu grei agoniseşti ce-ţi trebuie, Din 

contra, dacă nu te sprijini şi pe alte combinaţii, îţi trec alţii mulți
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înnainte, tocmai dintre aceia pe care altă dată îi lăsaseși mult în 

urmă pe băncile şcolii şi-i învinseseşi la multe examene, fiindcă 

ei erai certaţi cu cartea de cele mai multe ori. 

În asemenea condiţii, să ceri celor cari se simt cu duh şi cu pu- 

tere supt fruntea lor, să renunţe la mijloacele de a răzbate întrebuin- 

țate cu mare izbindă şi curent de cei mulţi din mijlocul social în 

care trăiesc, înseamnă, oricît ne vor: revoltă în contra relelor şcoale 

politice, a cere imposibilul, fiindcă, în definitiv, li cerem acelor oa- 

meni, nici mai mult nici mai puțin, decit o sinucidere benevolă şi 

în dose mici de otravă. 

r În adevăr, a lăsa pe toţi slabii şi pe toţi răii să-ți iea înnainte, este să-ți 

isfărimi singur viața, pentru măngiierea sufletească, că ţi-ai făcut da- 

” toria' de om cinstit şi demn, în clipa cît ai figurat şi tu pe pă- 

mînt. O' asemenea abnegaţie merge şi poate să se obţină, dacă sar 

nădăjdui că, sacrificîndu-ți viaţa în niște condiţii aşa de grele şi 

chiar înjositoare, jertfirea ei va putea servi la ceva; de pildă, la înmul- 

țirea acelor buni și drepți, cari, arătînd şi dind în vileag pe cei ajunşi pe 

căi piezişe, să facă posibilă o îndreptare. Dar.numai cu sporadice revolte 

sufleteşti, ce se manifestă prin articole de gazete ori de reviste, fără 

o reacțiune sistematică şi cu metodă pornită, și de acolo de unde se 

cuvine, sforţările făcute -vor fi de un foarte slab efect social. 
, 

Chiar ca acţiune de partid, adecă pe o scară ceva mai mare, şi 

sa cam putut constata cu durere că pentru idei azi «nu te latră 

nici-un cîne», cum se zice, necum să convingi pe alegătorii Rega- 

tului romîn pe tema «asanării moravurilor». Abia, în cel mai bun 

cas, dacă ai să-ți vezi sforţările în asemenea direcţie cu indulgență 

tratate de cacademie politică» şi cite un filosof sociolog ori vre-un 

binevoitor milostivindu-se s'arate «că, dacă nu prinde încercarea, e 

pentru că nu sa pus cutare chestie în program» | ş. a. 

Așa că, în direcţia sforțărilor politice, fără multă bătaie de cap, în 

fața unui astfel de haos social şi înnaintea speculei şi a venalității alegă- 

gătorilor din Colegiile restrinse, nu te poţi opri decit la votul uni- 

versa] sai la Colegiul unic ca transiţie, aproape singurele reforme po- 

litice care ni-aii mai rămas de încercat şi care vin în adevăr cu o 

serie întreagă de avantagii asupra stării actuale, dar şi cuun cortegiu 

şi mai bogat de amăgiri și desilusii, dacă nu se va face în masa cea 

mare a alegătorilor o propagandă pregătitoare, cel puțin de cinci-şese 

ani de zile, tocmai în vederea priceperii unei așa de fundamentale 

reforme. 

  

1 Pină acum, — de aceia. N. R.
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Altfel, vom copiă după alţii şi această armă politică, ca şi Con- 
stituţia, pe care n'am înțeles-o nici după patruzeci de ani, adecă nici 
după ce am otrăvit şi schilodit cu ea generaţii întregi de oameni, 
şi la adăpostul ei s'aii săvirșit și atîtea rele. .* 

E drept, că partidul naţional-liberal poate fi făcut cu stăruinţă 
atent că va avea o mare răspundere în faţa istoriei dacă nu va în- 
cerca şi el ceva serios, în crisa cumplită de care ne plingem cu 
toții. El e azi o grupare care a avut norocul să aibă la înjghebarea 
şi conducerea cîțiva patrioți de mare valoare şi de real merit 
idealişti ca: Rosetti, Goleştii, ş. a., oameni de acțiune şi de inimă 
în frunte cu lon Brătianu, cari ei aii scos-o din crisa de închegare şi 
consolidare, dîndu-i chiar rădăcini puternice şi adinci în țară. 

Modul cum a putut să se impună țerii voinţa partidului în crisa 
groaznică de !a 1899—1902 şi destoinicia desfăşurată în acele îm- 
prejurări sînt dovezi palpabile, că ţara poate pune mari speranțe 
în vlaga acestui partid!, pentru îndreptarea multor rele Şi neajunsuri, 
— dar şi aceasta numai dacă, pentru fericirea țerii, acest partid va 
putea să dea din sînul său un stat-major de 20-——30 de oameni cu 
adevărat duh romănesc, cu sentimentele şi priceperea la înnălțimea ne- 
voilor neamului, — şi pe de-asupra acestora un suflet mare, care să-i 
pătrundă şi, mai cu seamă, să știe să-i ţie uniţi într'o conducere şi o 
conlucrare pe toţi numieroşii membri ai partidului. 

Fiind un partid puternic ca număr, bogat în energii reale, el este 
capabil, dacă se va face bună alegere, să dea 10—12 miniștri de 

„resort şi tot atiţia secretari generali, să poată înzestra țara cu 32 
de prefecți și tot atiţia primari urbani, toți oameni şi curaţi şi pri- 
cepuţi; să înnalțe şi să cîrpească magistratura pe acolo pe unde s'a 
rupt prea de tot; să redea prestigiul ce se cuvine diverselor institu- 
țiuni care ai suferit mari atingeri; în fine, să se îndrepte spre ches- 
tiile mari şi vitale, guvernînd în condițiuni bune Şi cinstite. 

* 

„ Dar, orice se va face de partidele politice, eă cred că va fi o clădire 
aproape pe nisip, dacă acţiunea lor nu se va sprijini pe un fond 
cultural și moral mai larg decit cel de azi; căci resortul puternic în 
toate actele omeneşti este, înnainte de toate, concepţiunea, oricît de 
rudimentară ar fi ea, pe care o are individul de rostul vieții ome- 
neşști pe acest pămînt, de menirea familiei şi de idealul neamului din 
care face parte; preocupaţiuni şi mobile speciale asupra cărora la 
noi domneşte cea mai ucigătoare zăpăceală. Nu sînt doi oameni 

L2 N.A. . 
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cari să înțeleagă la fel aceste principii, ce constituiesc temelia solidă 

a popoarelor puternice şi trainic organisate. 

* 

Cu siguranță că se vor găsi mulți cari să susțină și din convin- 
gere, «că profesorul să fie profesor, iar educaţiunea e treaba familiei 

şi a societății ş. a.», — dar pe o aşa temă mergem departe... Unde am 

ajuns şi chiar la mai răi. 

Pentru cei cari cred însă că şcolile sînt iastituţiuni ce trebuie să 
răspundă înnainte de toate nevoilor mijlocului social în care ai fost 

create, pentru cei cari nu reproduc ca papagalii numai ce aud şi 

cari în vălmășagul de azi s'aii întrebat: toate bune, dar de unde să 
începem, Universitățile se presintă ca singurul obiectiv, prin care 

se poate întrevedea o posibilitate de reală și temeinică reculegere. 

S'ar cădea să se ţină seamă alături de Universităţi şi de cei şepte- 

opt Înnalţi Prelaţi, dar pîn'acuma nu prea avem încă semne care 

să ne bucure mult din acea parte şi nici nu văd posibilitatea unei 

apropiate îndreptări, de şi de acolo ni-ar putea veni în ajutor cu una 

din pîrghiile cele mai puternice de ridicare. 

Numai Universitățile deci dispun de acele elemente omeneşti, care, 
într'o vîrstă primitoare a ideilor mari şi umanitare, sint capabile de 

jertfe şi de o abnegaţiune care să ţie şi pentru tot restul vieții lor, 

dacă ar fi cine să li poată inspira așa sfinte porniri. 

Numai ele ai căderea şi datoria chiar să facă o asemenea operă 
în condițiuni ca acelea încît să poată fi ascultate. 

* 

Am dat casul unui tînăr profesor universitar, nu pentru că am ceva 

de împărţit cu Universitățile; din contră, nu cîştigă nici neamul ro- 

mănesc, nici generaţiunile viitoare cu falimentul unuia dintre noi mai 

mult; şi, iarăşi, eii nu mă cred așa de grozav, încît să fii chemat 

să censurez lumea; dar _scriă acestea pentru ca să se vadă mai 

concret şi mai bine că viaţa romănească e azi un haos, că ea se 

presintă ca o adîncă prăpastie pentru un tinăr fără sfătuitori natu- 

rali şi că, dacă voim o îndreptare, de care e absolută nevoie, 

trebue s'o facem acolo unde mai e ceva de încercat. 

Ciţi oare din profesorii universitari, fie cel puţin după ce şi-au termi- 

nat cursurile, încheie cu două-trei prelegeri, în care să arate aplica- 

țiunile şi importanţa ştiinţii predate de ei, în viaţa poporului unde 

se va desfăşura activitatea noilor titrați ? 

Cite lucruri bune nu sâr putea spune în aceste prelegeri, chiar 

la încheierea cursurilor celor 3740 bstracte, de nişte „Oameni cari, 

pe lingă ştiinţă, s'ar ostenj să iraicap adevăr iubitori ai neamului, 

UNIVERS 2
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cunoscători ai stării prin care trecem şi absolut convinşi de momen- 
tele critice în care se desfăşură viaţa noastră, şi ca indivizi şi ca 

popor! 
Să nu mi se puie înnainte cele citeva lecţii de deschidere şi inau- 

gurare, căci ele aproape că nu există la București, și, chiar cele care 

sînt, deși poate bune din punctul de vedere al știinţii pure, dar în 
direcţia luptelor pentru traii, pe care le ducem, ele sai sînt mute, 

sau foarte sarbede. 

% 

A sosit, cred, timpul unei revisuiri mai adinci şi mai amănunțite 

a vieţii romănești întregi. Oricît de pe dos am fi progresat, dar tot 

a venit momentul să ieşim din starea de adolescenţă ca popor și să 

intrăm în epoca maturității. Acea nesfirșită tragedie care se chiamă 

istoria neamului romănesc, trebuie în mod mai critic analisată, pentru 

ca, scrutind trecutul şi examinînd cu atenţiune presentul, să putem lua 

măsurile cuvenite pentru viitor. O fi fost nevoie altă dată să nu 

vedem decit năcazuri învinse şi glorii dobîndite în trecutul strămoşilor 

noştri, dar acum e mare nevoie să ni analisăm şi lipsurile, defectele şi 

păcatele rasei din care ne tragem, pentru ca să vedem ce e de făcut 

şi cum putem să ne punem la adăpost de unele cusururi ale neamului. 

Cind mai tîrziă, părăsind băncile şcolii, te gîndeşti la acele lupte 

şi detronări, ba dintre fraţi, ba şi dintre părinți şi fii, nu mai amin- 

tesc pe cele dintre veri, nepoți şi unchi, copii naturali cu cei legitimi 

şi fel de fel de pretendenți, care constituiesc fondul istoriei noastre 

politice, — cînd te gindeşti că marele Mircea cel Bătrîn, ca să-şi 

poată lua tronul de Domn, pare ca trebuit să treacă peste cadavrul 

fratelui săi Dan, cînd cugeţi că, de asemenea, Ştefan-cel-Mare şi 
Sfint, după o Domnie de 47 de ani, încărcată de cele mai strălucite 

victorii, a trebuit, ca să-şi poată impune şi el voinţa de a-i urmă la 

Domnie fiul Bogdan, să fie transportat, pe patul de moarte, afară, 

în sfatul boierilor şi să pună ca, în fața lui, să mai scurteze de-un 

cap pe vre-o cîțiva din cei mai recalcitranţi, — oricît ar interveni şi 

se va invoca sălbătăcia iimpurilor medievale ori situaţia excepţională 

a ţerii noastre, totuşi trebuie să fie ceva aspru şi în sîngele nea- 

mului nostru, | 

Acea lipsă de solidaritate socială, unele ambiţii şi pofte bestiale, 

sacrificarea pe toată linia a interesului obştesc pentru interesul per- 

sonal, care aii împiedicat neamul nostru de la săvîrşirea atitor acte 

mari, ce se puteai îndeplini, numai ceva unire şi îngăduială fră- 

țească să fi fost, de sigur că trebuie să mai existe şi azi în sîngele
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nostru ; supt forme şi aparențe diferite, dar cu aceleași neajunsuri 

şi consecinţe. 
* 

În această privinţă nu trebuie decît să ne amintim și să comparăm 

cele ce scriii cei cițiva cronicari despre actele Domnilor din epoca 

fanariotă şi vom găsi în fond o absolută asămănare cu cele ce se 

petrec în politica de partid şi se scriii azi despre politica de căpă- 

pătuială, 
Ce diferență e între exploatarea slujbelor ţerii şi între birurile şi 

nesfirşitele dăjdii care se inventai la capriciul şi pentru îmbuibarea 

poftelor abusive şi nesăţioase ale unor netrebnici, stricați şi hoțomani, 

cari însoțiaă pe Domn, cînd pornia din Fanar spre Bucureşti ori lași, şi 

între impositele (nu biruri !?) care se pun azi, mai ales cînd budgetele 

se încheie cu excedente ? Saii între vechile păcate şi dovezile ce se 

dai de umflarea şi exploatarea arbitrară a budgetului pentru sătu- 

rarea nemeniilor şi a aşa zişilor partisani politici ? Între ele şi darea 

slujbelor ţerii la discreţia şi în folosul celui dintii socru, ginere, 

cumnat, văr ori nepot mai norocoși şi îndrăzneţi? Saii între ele şi 

căpătuiala unor neamuri care altfel nici-odată nu s'ar fi gîndit la 

slujbe, dacă nu li cădea pleaşca unei rubedenii ministru? 

Care e diferința? Că s'a schimbat forma? Că în locul Grecoteilor 

şi celor vinduţi lor s'au ridicat ariviştii şi toți îndrăzneţii şi neobră- 

zaţii ? Saii marii electori şi alegătorii influenți şi cu voturi multe? Că 

acum toate relele se fac pe cale legală şi constituţională, cu forme, 

nu brutal şi arbitrar, ca atunci? 

Sacrificarea intereselor obşteşti faţă de cele personale e și mai 

culpabilă azi, şi, în faţa celor ce se petrec, ca să-ţi mai înneci ciuda, 

nu-ți rămîne decit să-ţi mai aminteşti versurile nemuritorului Eminescu, 

care spune undeva : 

Alte măşti, aceiaşi piesă 

Alte guri, aceiaşi gamă. 

Atît e de drept, că stăm foarte răă ca popor şi că sint în felul nostru 

de-a fi, de sigur, şi viţii ale rasei, încontra cărora trebuie să luptăm, 

şi cu multă pricepere, și cu o mare stăruință, dacă voim să ajungem la 

îndreptare. 
* 

Aproape nu e act mai de seamă care să nu trădeze ceva șşubred 

in mentalitatea noastră ca popor,—nu atit ca indivizi. Oricine a ur- 

mărit: chestiile mară agitate la noi şi discuțiile lor de la diferite epoce,
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fie în Analele Parlamentare, fie în Monitoarele Oficiale ş. c. |., va fi 

foarte curios impresionat de felul în care noi, Romînii, apreciem 

unele situaţii în care e în joc chiar viitorul nostru. 

Dar ce să mai umblăm prin volumele prăfuite ale bibliotecilor, — să 
analiseze cineva cu atenţie atitudinea noastră ca nație față de Ex- 

posiția jubilară, și va fi izbit de ceva foarte curios şi anormal, în 
felul nostru de-a ne purta la așa de importantă împrejurare. 

Că ai fost unii, interesaţi or nu, cari aii luat lucrurile cu o foarte 

mare uşurinţă, că ai fost alţii cari şi-au închipuit, că se poate or- 

ganisa o Expoziţie naţională și chiar internaţională prin aceleaşi 
procedări cu care se pregăteşte o mare întrunire în coloarea de 
Negru, sai la Dacia ori la Eforie, că vor fi fost interese de urmărit 
prin organisarea şi instalarea ei, că ne-am făcut caraghioşi şi că 
ni-am făcut ţara de ris..., bine; și mai ştii și ei cite se pot spune 
și de cite se poate face cineva culpabil! 

Dar, în fața unei așa de importante şi colosale întreprinderi, oricine 
poate întreba: ce-a făcut poporul romin în totalitatea lui? Care i-a 
fost atitudinea? | 

Numai cu cele cîteva articole din gazete şi numai cu învinuirea 
d-rului Istrati şi a Guvernului, nu merge, fiindcă nu e destul. Numai 
cu atit nu se pot apăra interesele neamului romănesc, nici nu se 
înlătură ridicolul în care ne zbatem. Ba, din contră. 

Mă rog! În casa cărui om gospodar şi stăpin la el acasă, doi-trei 
membri din familie, și dintre cei mai slabi, pot «să-și iea maidanul» 
cum se zice, şi să dispună de agoniseala lui, aşa cum o fac în Statul 
nostru unele partide, cu avutul și bunurile națiunii?! 

În care țară din lume, din cele cu pretenţii de State organisate, 
o fracțiune, şi încă foarte restrinsă, de partid ar fi fost lăsată s'o 
pornească razna singură şi cu atita ușurință în lucrări care angajează 
demnitatea şi prestigiul unui popor întreg, fără ca ţara de la un cap 
la cellalt să nu se ridice? 

Dacă dar e vinovat cineva în aceste triste împrejurări, în definitiv 
e şi naţia întreagă ; prin represintanţii ei normali, bine înţeles, — dar 
ea. Nu se poate tot da înnainte cu d-rul Istrati şi cu «guvernul bizan- 
tin», căci certurile de acest fel, ca şi aproape toată politica de opo- - 
siție ce 'se face de vre-o 15-—20 de ani, afară de unele casuri ex- 
cepționale, se presintă în fond ca o jucărie de copii îmbătriniţi în 
rele, dar cu un caracter mai mult de sicîială. Strigăm, ne revoltăm 
pe hîrtie, dar, în definitiv, îl laşi pe adversar să comită greşeli, din 
nefericire pe seama bietei țeri, a noastră a tuturor, și a copiilor, şi 
urmaşilor noștri, pentru plăcerea macabră de a le putea îndrepta,—fără
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să mai amintesc casurile, foarte blamabile şi triste, cînd unii trag 
„profit tocmai din cele ce aă combătut şi criticat ieri la adversar. 

Cu privire la Exposiţie, ori o găsiam cu toţii inoportună, și erau 

mijloace destule pentru ca Guvernul şi «d-rul> să nu poată face un pas, 

ori li-am îngăduit să meargă pînă unde aă ajuns, şi atunci azi, oricare 
ni-ar fi durerea pe care ni-o smulge acest spectacol, nu mai putem fi 

decît muţi în atitudinea noastră, cum am fost cînd trebuia să stri- 
găm, şi încă tare. 

* 

Este dar într'o astfel de atitudine și o lipsă de logică, şi trebuie 

scoasă în evidenţă și cu această ocasiune și înlăturată şi confusiunea 

care se face, cînd se spune şi se încearcă a face să se creadă, că 

la noi un Guvern, fie bun fie răi, trebuie să stea untimpde Xani 

la putere. Înt'o asemenea judecată se vede partea slabă a stării noas- 

tre de fapt, căci este şi trebuie făcută o mare deosebire între o suc- 

cesiune normală a partidelor la guvern, cînd fiecare deţine puterea 

după destoinicia lui, şi între eventualitatea instalării unui guvern cu 

totul incapabil şi care se apucă să dărime tot ce predecesorii au realisat 
cu mari sacrificii, şi cînd de sigur că nu mai poate fi vorba să-l în- 

găduie la putere pe o perioadă de X ani, ci se poate lua la goană la 

cele d'intăiii acte condamnabile, chiar dacă n'ar fi decît după cîteva 

luni dela urcarea la guvern. 
Trebuie o logică şi o măsură în toate; altfel, modul nostru de a ne 

guverna e curat legenda Meşterului Manole, cu Mănăstirea de lingă 

Curtea de Argeş. Ce unii zidesc ziua, ceilalți dărimă noaptea. E nimici- 
rea noastră prin noi înşine, şi parlamentarismul nostru, aşa cum îl prac- 

ticăm, ar fi cea mai nemilostivă anatemă căzută asupra unui popor. 

Dacă ar fi să imprumut exemplul din magistrală opera a lui Eduard 
Suess, «Das Antlitz der Erde», închipuind un observator așezat la 

vreo cîțiva chilometri în văzduh şi asistînd la cele ce se petrec în Re- 

gatul romăn, de sigur că ar fi ciudat,grozav de ciudat, impresionat, 

văzînd atîtea schimbări la același popor, cu aceiaşi alegători, prin ace- 

leaşi forme constituţionale, începînd de la o simplă propunere și ur- 

mînd filiera celor două instanţe parlamentare, cu neapăratele comisii, 

discursuri înflăcărate pro şi contra ş. c. 1., pînă la învestirea cu iscă- 

litura şefului Statului, decretare şi promulgare — văzînd, zic, că, privitor 

la aceiaşi reformă care era lăudată şi cu entusiasm trimbiţată şi îm- 

brăţişată de aproape unanimitatea factorilor constituţionali ori altfel, 

prin care a trebuitsă treacă, la cîteva luni sau cel mult după cîţiva 

ani, apar alţii, cari tot cu entusiasm, tot cu surle și trimbiţe, înnaintea 

aceluiaşi popor, aceloraşi alegători, cu aceleași forme constituționale
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şi legale, forțind pînă şi mîna aceluiaşi şef al Statului, schimbă re- 

forma straşnică sai opera de progres din ajun, dărimă tot ce se 

făcuse cu atita încredere şi nădejde,— întocmai ca şi cum destinul 
acestui neam ar fi, numai să facă şi să desfacă. 

Nedomirirea unui asemenea observator va fi şi mai mare, cînd, 

examinînd în particular viaţa şi actele fiecăruia dintre cei cari ieaă 
parte la astfel de considerabile (!?) opere romăneşti, va constata că 

majoritatea, şi chiar marea majoritate, în restul actelor din viaţa lor 

privată, sînt, oricum, oameni cu o logică, cu norme, cu o sistemă 
de a trăi; ba încă mulţi, dacă un. fecior sai fata din casă, scuturind 
dimineaţa, li-ar strimba un tabloă din posiţia artistică în care a fost 
aşezat, saă ar schimba o fotografie la care ar ţinea, ori călimările sai 
vre-o carte de la locul ei de pe biuroă, se fac foc şi cer cu autoritate 
să se păstreze ordinea și vînduiala întocmită de ei, — numai în casa 
cea mare a națiunii, a copiilor şi urmaşilor lor, a neamului, cu care 
se. fălesc în tot felul de ocasiuni, numai acolo e permis ca munca, stă- 
ruința și chiar visurile lor de ani de zile să fie răvăşite, risipite, schi- 
monosite şi, vai de om!, sai, mai drept, vai de nația noastră !, aceiaşi 
oameni să asiste aproape impasibili la tot ce se nimiceşte, cu nă- 
dejdea sinistră si siguranța lugubră că vor veni ei din noi şi vor 
îndrepta tot! | 

Un fel de a ne purta, care trădează şi este simptomul evident a 
ceva bolnav. şi în firea noastră, dar mai cu seamă în formele şi or- 
ganisația ce ni-am dat ca Stat și aglomeraţie socială, și care cu 
siguranță că nu se poate tămădui numai cu articole de reviste şi 
sacrificiul a cîtorva bune voințe. 

E drept că din păcate cam aceasta este, cu mici variante, chiar 
povestea trecutului neamului nostru, de la închegarea celor d'întijă 
stătulețe; dar doar ni vom fi ispăşit păcatele, şi o mai fi venit şi 
rîndul unor timpuri mai bune şi pentru poporul românesc! 

*% 

Pentru a putea nădăjdui într'un sfirşit mai apropiat al unei aşa 
de tragice opere „și pe cît mi-e îngăduit să apreciez împrejurările, 
cred că e mare nevoie de o încordare şi de o reculegere cu mult 
mai adinci ca acele încercate de neamul romănesc de la 1821 la 1859 
şi chiar pină la 1866, cînd, după atitea veacuri. de frământări, a 
putut el, prin mişcarea de la 1848, prin Divanurile ad-hoc, prin 
alegerea unui Domn unic ş. c. L., —să lichideze în mare parte un 
trecut de restrişțe şi de rușine, să-şi formuleze un ideal şi să aibă 
stăruința și bărbăţia ce trebuie pentru realisarea lui.
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"Se întoarce însă iarăşi întrebarea, cine să încerce: această revi- | 

suire ? Numai oamenii politici? Foarte cu grei. 
Azi toate funcţiile aii fost înjosite. Primăriile, prefecturile, demni- 

tățile mai înnalte, ministerele ş. c. a.. sai încredinţat şi la atiţia 

nepricepuţi şi rău nărăviţi, că mulți oameni demni şi cum se cade, 

dar independenţi, abia dacă vor să mai audă de aşa sarcini. Trăiesc 
cum pot. În afară de faptul că demnitatea lor nu li îngăduie să se co- 

boare la cele ce fac cei nechemați, dar ştiii că chiar în jocurile pe care 

le merită şi unde pot aduce servicii, muncind cinstit, activitatea lor 

va fi nulă sai ştearsă, căci în marea majoritate a casurilor se cere 

de la ei, nu pricepere şi muncă rodnică, ci mai des ingeniositatea (!?) 

de-a da superiorilor mijlocul cum să poată ocoli legea, pentru a 

satisface exigenţele ilegale ale vre unui elector sai alegător influent, 

care trebuie împăcat neapărat. 

Am un mic dosar de înlăturarea a zeci de oameni harnici şi com- 

petenți şi înlocuirea lor cu niște figuranți, — care ar trebui să revolte 

firile cele mai îngăduitoare, şi adesea, spre o şi mai mare degra- 

dare a vremilor de azi, ministrul respectiv se coborise pînă a- 

colo, încît, la numirea cîte unuia din aceștia, şi pentru ca nu cumva 

'să aibă figurantul bănuială că i-ar fi făcut altul serviciul decit per- 

sonal ministrul, el avea grija, ca decretul ori, decisiunea de numire 

în .loc să fie lăsate să urmeze filiera obişnuită, — de la serviciul res-: 

pectiv la registratură şi de acolo la noul numit, să-i fie aduse /ui; e/ 

cerea acel decret ori decisie, iscălită tot de el, împreună cu adresa 

de înnaintare a actelor, şi cu mina lui le punea în plicul în care mai 

adăuga un bilet de cale ferată, şi o mică felicitare, spre ştiinţă şi luare 

aminte la vremuri. 
Politeţă exagerată, ca să nu zic servilism înjositor, ori bătaie 

de joc şi de demnitatea ce-o ocupă şi de morala celora în mijlocul 

cărora trăieşte. a 

Cu de-alde astea şi celelalte toate, pe care le ştim cu toii, sa 

pervertit atît de grozav puterea de apreciere a celor mulți, s'a scrintit 

aşa de răi dreapta judecată şi s'a scos pînă într'atîta din ţiținile lui 

adevărate spiritul public romănesc, încît neapărat se impune o revi- 

suire a vieţii pe care o ducer, şi în mod mai larg şi chiar mai drastic 

de cum s'a făcut în secolul trecut. 

* 

Dar, dacă în prima jumătate a ultimului veac n'ar fi existat ace: 

început de mişcare culturală și literară, cu acele. cîteva şcoli, în 

care s'aii zămislit şi s'aii oţelit cîteva caractere, ar fi fost oare po-
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sibilă mișcarea şi încordarea de reculegere, care ni-a dat şi cu ce 
brumă ne putem făli azi? 

Aproape sigur că nu,—saii aceasta e convingerea mea, din câtă is- 
torie romănească îmi amintesc și şti. 

Deci, tot de la o mişcare culturală, în frunte însă cu cele două 
Universităţi, ne putem azi aștepta la ceva serios şi temeinic, la o 
sigură îndrumare pe calea care să ne ducă la acte mari Şi patriotice. 

Şi e absolută nevoie să se înceapă mișcarea de acolo de unde 
trebuie, căci imi aduc şi acuma aminte cu spaimă de ce-am văzut, 
sint abia cîțiva ani. 

Era la vre-o citeva săptămîni după o schimbare de regim. Mă co- 
boram de la slujbă, şi m'am abătut pe la noul ministru, să văd dacă 
n'avea să mă mai întrebe ceva asupra serviciului. În sala de aş- 
teptare, un spectacol de tristă amintire! Unul din «decemviri» în- 
troducea la ministru pe colegii săi studenţi, indicînd pe cei cari 
trebuiau să fie numiţi copiști, ca răsplată a hărniciei desfăşurate în... 
campania de răsturnare. 
Am lăsat şi pe ministru şi tot, şi foarte abătut m'am dus să co- 

munic o aşa de nelegiuită ispravă și comesenilor mei de atunci, dd. 
C. Dimitrescu-laşi, D. Onciul, |. Bogdan, C. Meisner, L.:Mrazec, Gr. 
Antipa şi alţii, între cari, pare-mi-se, şi actualul ministru, Vlădescu, 
„despre care pot spune, cu regret, guantum mutatus ab illo... 

% 

Cu astfel de moravuri oribile și într'un mediu social ca al nostru, 
unde distanța de la clasele de jos şi chiar mijlocii la cele de sus 
e atît de mare în unele privințe, se inipune neapărat necesitatea unei 
instanțe mai înnalte, a unei instituții care să rămînă neîntinată de 
păcatele celor mulți, și care, înnălțindu-se deasupra miseriilor obşteşti, 
să poată servi ca pildă şi ca un fel de control. 

Şi iar repet, că, ori încotro vei privi, n'avem o altă instituţie 
care să poată îndeplini acest mare serviciu naţional Și patriotic, într'o 
măsură mai largă și mai eficace decit cele două Universităţi. 

În adevăr, pentru atingerea unui aşa scop trebuie o instituţie cu 
un caracter de continuitate şi permanenţă, cu autoritatea morală şi 
cu căderea dea îndeplini o aşa sarcină, cu o înrîurire puternică şi 
legală asupra mediului social, cu un număr de membri mai restrins, 
pentru a-i putea mai cu înlesnire recruta în condiţiunile voite, în 
fine, compusă din oaneni de o înnaltă cultură Şi investiţi cu un fel 
de apostolat în meseria lor. 

Nu văd alt ceva cu asemenea însuşiri decit Universitățile. Sint
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chiar atit de convins de acest lucru, că merg cu încrederea pînă a 
propune — şi voiă susținea ori de cîte ori împrejurările îmi vor îngădui,— 
ca profesorii universitari să fie plătiți, pentru a-i pune la adăpost 
de vicisitudinile vieţii şi de orice tentaţii, cu lefuri de miniştri, căci 

rolul lor e mult mai grei şi mai nobil cînd este îndeplinit în con- 
diţiuni morale şi demne. 

Voi cere însă şi măsuri draconice în contra abusurilor, lipsurilor 
şi neorînduielilor provenind din partea lor; mai cu seamă aş cere 

baricade straşnice, cel puţin pentru o perioadă de cîţiva ani, în 
contra politicii! în şcoli. 

În felul acesta am credința că numai cu vre-o 70—100 de inşi, 

oameni zdraveni şi patrioți, cum cunosc pe ciţiva din ei, și, în mai 
puţin de 10-—15 ani, s'ar putea face minuni printr'o muncă demnă, 
conscientă și cu metodă organisată; căci unor asemenea oameni, 
cari ar trebui să fie personalităţile cele mai de seamă ale țetii, 
li se poate cere şi pregătirea culturală a unor șfaturi bine chibzuite 

şi romăneşte simţite, şi li se cade să aibă şi înrîurirea convingătoare 
și îndemnătoare la acte mari. 

Cu alegerea lor și ungerea de «dignus est intrare», se poate în 
adevăr face o serioasă şi reală selecţiune a unor elemente la înnăl- 
țimea nevoilor neamului. 

În tot restul organisaţiei noastre, începînd dela ministru şi pănă 
ia vătăşel, chiar cînd sînt legi categorice, arbitrariul cel mai capri- 

cios şi mai dăunător tronează în marea majoritate a alegerilor ce 

ar trebui făcute, şi, din nenorocire pentru cele 6.000.000 de suflete 
romăneşti, starea de azi nu se va îndrepta curînd, în nici-un cas nu 

în măsura şi în intervalul în care ar fi nevoie. 

% 

Vom continuă încă multă vreme să ne pomenim cu unii miniştri, 

unii înnalţi demnitari şi funcţionari ai Statului, judeţelor şi comunelor, 

oameni cu totul în afară de asemenea atribuţiuni, aduşi aculo de 

împrejurări cu totul altele decît cele de oameni de resoit și de 

merit. 
Pe cînd eu îmi închipuiesc pe profesorii universitari — mai ales 

1 Articolul acesta era deja tipărit, cînd citii la «recenzii» în Viața Romă- 

nească resumarea opiniunilor lui Fr. Paulsen din'enciclopediă: Die allgemeinen 
Grundlagen der Kultur Gegenwart, asupra înlăturării politicii din educaţie și in- 

strucţie ; — nu poate fi dar vorba de vre-o influențare cu totul recentă, față cu 

propunerea care o fac şi care e isvorită numai din cercetarea situațiunii şi ne- 

voilor noastre românești.
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dacă se dă alarma mai din vreme şi de toţi cei în drept — ca 
pe nişte oameni cuminţi, intrați acolo pe porţile cele mari, cumpă- 
taţi şi cu greutate în spusele lor, îndrăzneț în cercetările şi avîn- 
turile ştiinţifice, intransigenți în chestiile de morală şi de demni- 
late civică şi naţională; toate acestea, bine înţeles, pe lingă cu- 
noașterea specialității lor. 

Mi-i. mai închipuiesc pe profesorii universitari, ca pe nişte oameni cu 
mijloace îndestulătoare ca să-şi poată creşte copiii bine şi a duce un 
traiă, nu luxos, dar modern, confortabil, ca să aibă locuinţe încăpătoare 
şi înlesnirea de-a putea aduce la două, trei zile un musafir sau doi 
la masă, adesea pe unii dintre studenţii meritoşi şi distinşi, şi ca să 
poată da anual două-trei serate, unii poate chiar şi cîte un bal, unde 
vechii elevi, mulți acum cărunți și cu situaţii înnalte, să se poată în- 

tilni..şi face cunoștință, la adăpostul autorităţii scumpului lor profesor, 

cw studenţii de pe băncile Universităţilor şi cu viitorii cetăţeni de mîne. 

Prin asemenea mijloace ce adincă şi trainică înrîurire nu se poate 
avea asupra elevilor celor buni, şi chiar a celor bunicei! Cite vieți 

nu se pot salva de multe greșeli! Ciţi zdraveni cetăţeni nu se pot 
da societăţii! | 

Mi-aduc cu drag aminte de unele primiri din viaţa mea de elev 
al Şcolii naţionale superioare de Mine din Paris. Ce puternică im: 

presie mi-a rămas de respectul, de înnalta consideraţie cu care oa- 

meni, ajunși în situaţii importante și fericite, încunjuraă pe foştii lor 
profesori şi de admiraţia și de sirguinţa cu care cei mai tineri luai 
exemplu şi căutai să imiteze pe cei mari. 

Caracterele şi voințele. oţelite, mai ales în măsura în care avem 

noi nevoie, nu se pot formă de oricine, oricum și oriunde. Trebu- 

iesc anumite condiții, şi nu în vălmășagul luptelor politice le putem 
căuta mai cu succes. 

* 

Aceste cîteva modeste și răzlețe reflexiuni, izvorite încă de mult, 

dar pe care am fost provocat să le comunic şi altora prin articolul 
«Sodoma şi Gomora» al d-lui Cuza, le supun meditaţiunii acelui 
prieten Cuza şi celor cîțiva prieteni printre profesorii universitari, 
cari, pe lingă cunoaşterea obiectului pe care-l predau, își iubesc, 
precum ştiă, în adevăr, şi nu numai de paradă, şi ţara. 

Universitățile, cred ei, în complexul activităţii lor, pot şi trebuie 
să formuleze idealul cultural şi național al neamului romănesc. Altfel, 
o zăpăceală cumplită va zădărnici avinturile curate şi aspiraţiile 
înnalte ale celor mai buni și harnici fii ai neamului; țara întreagă se
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va istovi învirtindu-se întrun cerc amarnic de vițios; momentele is- 

torice mari şi prielnice desăvirşirii năzuințelor noastre, ca popor, vor 

trece, cum, din nefericire, sai dus, fără nici-o urmă, multe altele în 

trecut; iar biata noastră nație, cu care ne fălim în ocasiile de paradă, 

va înnainta - numai foarte cu grei, dacă nu va da chiar înnapoi, 

oricît de sfăşietoare ni vor fi bocetele şi lacrimile, ce le vom vărsa 

din cînd în cind. 
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