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PRINCIPELE CAROL, O. 
, 

  

Cine dintre Romîni nu 's'a “simţit înduioşat văzind 
pe drăgălaşul copil regal, aşa de blind și de vioiă, - 
așa de pătruns de viitorul şi de chemarea, sa, aşa de 
spontanei, de original, de prietenos şi plin de omenie, 
care e prinţişorul „Carol“ ? “Un astfel de copil poate 
să înveţe şi să folosească mult, chiar şi cu profesori! 
Tomiîni, și cu preceptorul străin pe cari sa îhtîmplat 

“să-I aibă. Îl place oastea, îi place cartea, îl plac copii! 
noştri, ţara. noastră, no! ceștia ce sîntem pe acest pă- 

int. Și, fiindcă ne iubește, îl iubim Și Nol, şi fiindcă 
crede în nol—aşa, cit îl ajută mintea lu de copil—, . 
și no! credem în el. În viitorul lui găsim lăcaş pentrp 
cele mal mari -ideale ale noastre. Şi de aceia se va, 

„ceti cu bucurie în toată -Romînimea, splendida poesie, 
Şi bună, şi blîndă, şi miîndră, pe care-o închină lui 

- Carol copilul poetul cel ma! mare al nostru, G. Coşbuc, 
în „Revista, noastră“, | 

„„Mai pot spera s'ajung _ 
Să văd pe culmi izbînda vieţii tale? 
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2 | O luptă» literară 

se'ntreabi Coşbuo. Şi care dintre noi, tot aşa de miș- 

cat: înnaintea, celor 'ce le aşteptăm să, se întîmple, cu 

o evlavie care nu îngăduie cuvintele, nu se întreabă 

tot astfel? . ” 

10 Iute 1903.
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JUNACII BULGARI LA BUCUREŞTI 
  

- De Sf. Petru aă venit la noi în Bucureşti.nu mal 

puţin de 1.500 de „iunacl“, ceia ce înseamnă în limba 

lor: „voinici“, cin. Bulgaria, membri ar. Societăților de 
gimnastică şi tir, care sînt aşa de răspîndite şi iubite 

în războinicul principat vecin. Visitatoril-s'au înfățișat 
ca, oameni voinici, disciplinaţă,. cuviincioşi în cel mai 

înnalt grad, mîndri 'de ei, de țara şi de poporul lor. 

Exerciţiile făcute în grădina Cişmegiului de oaspeţii 

cu cămăși înfdiate şi “căciuli de lină albă au plăcut 

foarte mult. 

Ni place să știm că peste Dunăre se află un popor 

care se respectă şi care-caută prin jertfa, tuturor pu-: 

terilor să se înnalţe în ochii lui şi în ochi vecinilor 

Aceasta cu atît mal mult, cu cît n'avem să cerem ni- 

mic Bulgarilor şi ei nu pot ajunge duşmanii. noștri 

decît printr'o greșală pe care se arată hotăriţi să n'o 

facă. Dacă ar face-o, ar ispăşi-o fără îndoială. Cel ce 

sînt de altă părere, uită că în asemenea împrejurări 

-hotărirea atirnă şi dela, altceva decît de !a. anumite. 
-- organisaţil şi însuşiil, că ea 'atîrnă de la tyfalitatea ci- 
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, cilisaţieă pă popor. Cu toate păcatele şi lipsurile ei 
— asupra cărora privighem mal mult de un timp, şi 

trebuie să privighem şi mal mult —, civilisaţia noastră, 

„care e de fapt așa de veche, merită stima 'tuturor ve- 

“cinilor noștri. În deosebire de atiția tînguitori sperioși, 

cari erai mal ieri, tot er, cei mat straşnici matamori 

al- -şovinismului, sint încredinţat că avem în inimi î în- 

tregimea, simțului datoriei noastre. E destul de trist 

însă că ma!,e de nevoie a se'răspinge astfel de sen- 

* timente. Pentru. a ne hotări să facem gimnastică, nu 

e neapărat de trebuință să ne speriem şi să ne le 

vetim noi înşine. ! - 

10 Iulie 1905. 
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| „CONGRESUL DIDACTIC PRIMAR: SAU ADUNAREA 
ÎNVĂŢĂTORILOR. 

  

Se tine, sa ținut, sai poate să se may: ție încă. la 
| Bucureşti — în privința aceasta, mai este îndoială — 

o adunare care se chiamă „congres“ şi-nu e alt ceva 
decit adunarea unui număr de învăţători din sate, 
cari se şi numesc învățători Şi din orașe, cari se bu- 
cură de titlul oficial: institutori, cu mult mai nobil 

"(vezi d-ta şi -cum orăşanul e mal nobil decit ţeranul!) 
„Şi cari sînt bucuroşi să li se zică profesori, ceia cee 
Şi -mai nobil. 

- Sar crede că âceşti înv ătători. învățători Și acești 
înșăţătoni-institutori- -profesori Sai strins la 'Sfirşitul- 
unui an de muncă bucuroasă, de apostolat care-și 
află în el însuşi mulţămirea, de curată şi mîndră, jertfă 
pentru cele mai mari interese ale unul neam şi cele | 

mat sfinte scopuri ale sale, pentru a vorbi între dînşii 
„. frăţeşte despre un Singur lucru: cum oare ar putea 

“lucra şi mai bine, pe ce căi nouă ar n 4 mal ră- 
pede la ţinta cea mare : „lumina. pentru toţi“, lumina, 
conștiința şi deci fericirea. Că e ministru- cutare sau
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cutare, saii cineva care nu e cutare, că e la cîrmă, 

din mila dracului constituţiilor, partidul X sai strînsura. - 

Y, ce poate să li pese aşa de mult celor citeva mik 

de oanieni cari sînt părinţii sufletelor tinere din. a- 

ceastă ţară? Cel mult . Statul, risipitorul cel mare,- 

„doica de bielşug, care schimbă la, sin “toți copiii ca- 

selor şi al stradelor, cel mult Statul uşurează aduna- 

rea învăţătorilor prin încuviințarea unul număr de 

vagoane de oarecare clasă. Încolo, învățătorii sînt stă- 

pini. Ei n'aă de ce să se îndrepte nici măcar la revi- 

soră, cari, cum se ştie, nu fac parte, nici supt d, -Ha- 

ret, nică—mal ales—supt d. Vlădescu, “din învățămînt, + 

„ci din gloata fabricanţilor de politică proastă şi făcă- 

toare de răi, din bandele pentru puteri și gheşefturi. 

“ Această părere despre „congres“ poate: fi întărită 

prin amintirea foarte. “frumoasei adunări pe care ace- 

iaşi învăţători şi foarte mulți preoți ai ţinut-o la, 

Bacău, în însuşirea lor de conducători at băncilor A 

populare. Acolo, în acele zile pe care nu le vor uita 

participanţii, s'a făcut cea mai bună înțelegere gos- 

“ podărească. Oameni, tineri şi bătrîni, cu iubire de ţară 

-_şi de'teran, cu adevărată iubire de alţi oameni, au- 

“vorbit fără ifosurI ' şi gînduri ascunse către acei “mulţi 

„ascultători uniţi prin dorinţe nobile şi printr'o spor- 

nică, lucrare împreună. Parcă nici nar fi fost pa:tide 

“politice pe acest pămiînt. 

“Acum însă la Bucureşti era alt plan: şi aul fost alte _. 

urmări. - 
C _v 

În anul trecut, de cînd s'ati schimbat, atitea, aveam 

această „stare a învățămîntului: 

-
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O școală rurală prefăcută după nevoile poporului, 
"îmbogăţită și întărită, îndrumată pe cea ma! bună 
„cale; cea d'intăiă şcoală sătească după cum trebuie. 

O şcoală primară de orașe, ceva mai rea, pentru că: 

domnii învățătore-institutori aveati planuri înnalte şi 

făcea” politică. a 

2 O.şeoală secundară, spoită şi cîrpită de max multe 

"ori, cu faladă pedagogică modernă, cu mulţi profesori 

tineri şi bunf, dar cu. vechile încăperi mucede ale. e- 

vulul mediu. Şi, pe lingă aceasta, cu atiţia profesori 

„fără -astîmpăr şi fără saţ, împărţiţi în staulul lacomi- 

lor şi în „terenul de antrenare“ al :generoşilor poli- 

ticiani. 

Un învăţămînt profesional şi agricol, care începea, 

să se înfiripeză. i | 
n înv ăţămint normal, „pentru “învățători, foarte 

bun; | 

O Universitate ca val de capul că, formalistă, ab- 

stractă, fără iniţiativă şi fără inimă, fără - influenţă 

"ştiinţifică şi fară influenţă asupra societăţii, frămîntată 

de ambiţii, de intrigă “și de. interese politice. - 

De sigur că la atest învăţămînt era foarte: mult 

-de lucru. Oricine se. putea aştepta ca, miniştrii ce erat 

„să vie după d. Haret, îndreptătorul cel bun al învăţă- 

mintulut rural şi profesional, ca aceşti miniştri no! 
să-şi dea, toată -osteneala pentru desăvirşirea, celei 

„mal -folositoare opere ce-s'a îndeplinit În Romănia a 

nilor din urmă. Şi iarăşi putea, să se aştepte orăşicine 

__ca această osteneală să fie întrebuințată pentru a 

pune mai bine la cale sau -pentru a preface ramurile 
de şcoli care aveai.mai multe lipsuri și păcate.
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Iată: deci care ar fi fost programul: A 

Să se lase în pace şcoala satelor pentru a prinde 

puteri în împrejurările nouă în care fusese aşezată. 

Să.se păstreze aceiaşi așteptare plină de îngrijire 

pentru şcolile de meşteşuguri. Să 'se facă şcoala ur- 

bană tocmai ca și cea rurală. Să se uşureze progra- 

“mul liceelor -şi gimnasiilor, să se dea un rol covîrşitor 

educaţiei şi, să-se oprească orice amestec al politicei 

şi al favoritismului în ele, întărindu-se ideia une! au- 

torități sănătoase şi statornice. Să se dea o viaţă nouă 

„(nu o „Viaţă Nouă“, cum li-o dă guvernul de azi, care | 

li-a dat şi o „Cultură Romină“, de aceiaşi valoare) 
Universităţilor. 

Da, însă atunci n'am mai fi o ţară, care va rivalisa + 

-cu Serbia şi cu Grecia, cu Uruguayul şi Paraguayul,. 

cu Liberia, negrilor africani în jertfirea ori cărui interes 
naţional faţă de nemernicele pofte ale politicianului 

„miîncăcios' și trufaş, | : 
D. Vlădescu, fiind „conservator“, nu putea -să pri- 

mească moștenirea, d-lui Haret, care e liberal. Cum 
prin ploaia de „fonduri culturale“, catedre.şi inspec- 

torate se creaseră scriitori, învătati, artişti, reviste, nol | 
„Si nouă, aşa trebuia o' școală nouă-nouță. Se făcură 

-chestionare către orşicine, comisiuni alcătuite din ori- 
- şicine și se adună Congresul de reformă. 

În el a fost un singur lucru îmbucurător. Anume 
, înfățișarea, dorită de uni! mai mult, de alţil-prea pu- 
“in, a fostului ministru Haret, care 'a vorbit: de la: ma- 

rea înnălțime a tuturor meritelor. sale și a avut, în 

cutare moment, un neașteptat rol de conducător. Orice .
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"om nepărtenitor va recunoaşte şi realitatea şi însem-. 

nătatea acestei afirmaţiI morale : a început deci a veni 

vremea, cînd cineva poate 'stăpîni şi prin alt ceva 

decit situația sa oficială şi interesele pe care le-ar 

mulțămi. D. Haret a impus principiul că şcoala satelor, 

cea. d'intăiu datorie a, Statului, trebuie să fie un mare 

adevăr şi sprijinul de căpetenie pentru ridicarea acelei 

pături romăneşti- căreia-l aparţine mai mult decit OrI- 
cui Romănia. 

ŞI, cu toate că după aceasta aă venit institutor Şi 

îinvățato pentru a vorbi de nevoia urcării lefilor (mai 

încape .vorbă!), pare că marele „congres“ era” lovit 

de moarte, în: scopul săi adevărat şi învăluit, prin a- 

ceastă curîntare şi prin felul cum a fost primită. 

“Căci după aceia, în loc să se_visiteze instituţii și 

fabrică, apăru, în lumina bengală a falşului entusiasm, 

în ploaia de stele a artificiilor de retorică, figura, pe. 

atit de simpatică, pe cît de. energică, a d-lul Gr. G. 

Tocilescu. Explosia, elocvenţei sale acoperi toate zgo- 

motele pămîntului. Pe cerul pustii al congresului, ră-. 

sări steaua mîntuitoare a unei excursii: La Craiova a, 

la Tismana, la, Severin, la banchete, la. discursul; la 

mîncare degeaba și la vorbă -de clacă;. , 

Numai să-mi fie permis a nu vedea nicl-un folos . 

dacă ni se demoralisează pănă şi învățătorii. 

17 Tulie-1905. îi . _.
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ÎNCURAJAREA OFICIALĂ A LITERATURII. 
  

În decadenţa uimitor de răpede a vieţii noastre con- 
stituționale, pe care acum o primeşte orlcine aşa cum 

este, fără nici-o protestare, ca în Polonia înnainte de 

” împărţire, am văzut cu indignare numindu-se ca in- 

spectori ai “monumentelor istorice poeţi decadenti, 

„„creîndu-se cite doi „inspectori de musică“, făcîndu-se 

„ dintr'o foastă profesoară de francesă „inspectoarea“ 

“ penţru această limbă, inventîndu-se nemai auzitul 

loc de „inspector de religie“, decretîndu-se un inspec- 

torat al... artelor, cu .toate dichisurile şi lefile sale, a- 
legindu-se .inspectori.ai „corurilor sătești“ şi ai „tea- 

„trelor sătești“ -(auziţă risipă şi ironie!),' dindu-se unui 
biet gazetăraş. misiunea de a scrie 'viaţa, Regelui! Şi 
unul bătrîn:gazetar aceia de-a traduce. pe Kant în 

romăneşte..., aruncîndu-se burse netrebnicilor Şi neche- + 

„maţilor, gazetăraşilor evrei obosiţi de „munca:intelec- . 

tuală“ (mă rog!). Fantasil — ar zice orice străin — 

- dintro operetă burlescă! Şi toate: acestea în mal pu- 

ţin de un un;! Și, din partea celorlalte formaţiuni po- 

litice, abia ici şi Colo, “cînd şi cînd, cite-o glumă, cîte



  

Încurajarea oficială -a Jiteraturir A! 
  

un articolaş cu litere nici, în locul marelui strigăt de. 

indignare şi durere ce ar fi trebuit să se ridice cînd 

se întrebuințează astfel scumpul ban, scăldât în la- 

crimi de singe, al milioanelor de. sărmani cari ne țin. 

Am trăit-să văd însă şi mai mult decit atita. Ier. 

a bătut la uşa mea, un cerşetor în haine negre,-care 

înfâţişa o listă de. subscripţie, o jalbă ca. oricare alta 

şi, pe lingă ele, o învoire formală din partea Ministe- 

xiului de lustrucţie al României ca acel nenorocit, ca- 

"lificat de „publicist romîn“, să. ceară pomană, supt 

scutul oficial, pentru a.stringe dafinele ţerii. Ştiam că 

sa dat un concediu lung şi multe mit da lei. unul 

tînăr „sociolog“ fără? niclo cunoștință de istoric şi 

'de alte ştiinți, ca-să serie (mă rog !) Ps sihologia pPopo- 

rul roniîn. Acum şi asta.cu lista şi cu „datinele“! 

“ Doamne, Doamne!.... Şi mat'mult mai! ce să zici, ci 

stai, frîngindu-ţi mînile de indignare şi de ruşine.. 

24 Iulie 1905. 
-



1 

N. 

PRETENȚIILE LITERARE ALE D-LUI 

OVID “DENSUSIANU, 
  

„Viaţa Nouă, nr. 12, Frumos tipar şi nişte: coperti! 
Încolc, pe lîngă cîte un biet băiețaș, ce e mal mic şi 
mai urit în sufletul. filologului de frunte- care e d. 0- 

Yidiu Densusianu. Părat!:D. Densusianu ar dori să se 
discute serios pretenţiile sale de critic: literar, poet şi 
chiar istoric — căci își permite a-mr face observaţii 

„istorice asupra cărţii mele Bucovina; îmi pare rău, 
dar, cu tot respectul pentru filolog, nu pot. discuta 
cu un Ovidiu Densusianu critic literar, poet (azi d-sa - 
iscăleşte Ervyin), chiar istoric, — fiindcă acesta nu - 

” există. Orcite apeluri desperate mi s'ar face, şi supt 
o formă oricît de. puţin - cuviincioasă, nu pot ajuta 
pe inimosul miei coleg în donchişotadele sale, luptînd 
cu teribila sa moară de vînt care macină de două 

„oră pe lună — vînt. Şi, poate, o parte din Xeputaţia 
Morarului. e 

Căci şi la noi o oarecare reprobaţie atinge. pe acela 
care, pentru o gioriolă de ambițios, .îşi părăsește co- 
legii, prietenii, tovarășii de luptă şi, nemulţămit cu: 

E)
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atita, în deplină necompetinţă, îi acopere de vorbe 

rele şi nedrepte, în aplausele politicianilor de căpă- 

tuială! şi ale unor indivizi 'cari represintă ce e mai 
stricat printre mizgilitorit. de hirtie. Şi la no! sînt 

- destul. cari să înțeleagă ce valoare. poate să “aibă o 
declaraţie de războiă împotriva acestul principiu, aşa, 

de simplu şi de firesc, că orice popor trebuie să aibă 

literatura care-i convine mai mult, care-l represintă 

mai bine și-l înnaintează mai lesne, Şi la, noi ss poate: 

condamna tactica de-a atribui unul neînțeles duşman 

personal teorii false, de a-l combate ca şi cum el le-ar 

1 E interesant a se constata că odinioară, cînd d. Densusiănu 

era bunul nostru prieten, ziarul „Conservatorul“, în care sau 

tipărit cele mai neauzite enormităţi împotriva noastră, cu toată 

intervenţia repeţită a d-lui G. Gr. Cantacuzino, care are cu to- 
tul afte păreri despre talentul'şi caracterul nostru, deci ziarul 

acesta al cărui colaboratori: literari sînt luaţi din drojdia tine- 

rimii, a batjocorit continui și grosolan pe d-l Densusianu. As- 

tăză nu s'ar scrie acolo un rînd în contra „d-sale. Din potrivă, 

d. Densusianu e foarte apreciat: d-sa a fost numit în mai multe 

comisiuni, pe un'timp cînd acestea aut fost alese după motive 
strict politice, d-sa, a căpătat o leafă pentru seminariul de limbi . 
romanice (ori nu e așa?), d-sa a, fost numit, deşi profesor foarte. 

tînăr şi străin de chestiile de învăţămînt, în comisiunea, foarte 

bine plătită, pentru reforma, învățămîntului superior, d-sa a fost 

decorat pentru „meritele sale ştiinţifice“, dar de fapt pentru că - 

scoate „Viaţa Nouă“. D-sa şi-a permis- odată — că şi-aă permis 

alţii, cite parale fac aceia, nu mă mir — şi-a permis să mă în- “ 

făţişeze, precum face orice calomniator, ca .un exploatator al 

ştiinții (nu s'a mişcat nimic în inima sa cînd a scris aceasta ?). 

Eu mă mărgenesc a constata cu “durere aceste potriviri între 

” trădarea vechilor prieteni si anumite 'avantagii, pe care de si- -: 

„gur le. merită”. d VDensusianu cu prisosinţă —, fără a le căuta 

" însă pe această cale. : 
1
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_fi spus şi de a-l batjocuri ca şi Cum al fi căpătat prin 

ceva. acest drept. Şi-la no! este lume'care să se poată. 

indigna auzind că un profesor de Univer. sitate a. vorbit 

pînă şi studenţilor săi, un an întreg de zile, ca d. Den- 
susianu, despre poeţii... decadenti al Franciei, spre? cari, A 

"ar voi să se îndrepte talentele: noastre. 

Pentru un înţelept, ar fi fost de ajuns și ce sa mal 

spus'aici despre rostul: „Vieţii Nouă“; ceia ce se spune 

astăzi nu va stimpăra verva puţin invidiâbilă, şi tot 

aşa de incomensurabilă ca a. oricărui Găvănescul, a 

d-lul. Densusianu, dar va? lămuri: pe-orişicine asupra 

rostulul acestei regretabile polemici pornite împotriva . 

puţinilor oameni cum se cade, şi.cu un oarecare ta- 

tent pe cari. are literatura noastră. Pentru a lua de 

supt ochii. studenților şi ar tinerimii în genere "acest: 

deplorabil şi continui scandal, nu ar ajunge să des- 

blestemate mode ale esteților-Apugului, cari ai cul- 

_-minat în Oscar Wilde; osîndit pentru . atentat'la.: bu- 

„-celor-ce i-ai urmat: pînă în ziua; de: astăzi, să preco-" 
nisăm 'o literatură. bucureşteană şi estetă, ci ar trebui 
ma! ăles două lucruri :- Să ucordăm d-lul Densusianu 
însuşiri-:pe. care nu. le are şi:să ni luăm nouă înșine: 

însuşirile pe care- sa întimplat:că le avem:şi:pe care * 
avem conştiiniţa' că-le întrebuințări cinstit” şi cu do-- 
rință de bin6; adecă: 'sâ “schinibăn:” "Ceia ce, oricît 'am'" 
voi pacea cu oameni! de merit şi. cu "cer mat buni - 

învăţaţi al. poporului nostru, -printre ari - e “fără: în- 

nele moravuri, să negăm; rolul :„Junimil“ Si al: tuturor 

doială: d.: Ovidiu” Densusianu, nu: putem: i 

De aici înnainte nu ma! datorim publicului nostru: 

1: 

” preţuim: poporul'-nostru, să ne închinăm celor mar
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nicio lămurire, iar d-lul Densusianu, - care a uitat de 

mult ce i se câde şi ce nu i se cade, ce-l prinde şi: 

ce nu-l prinde, nu i-o 'datoriam nici pe asta. Pe calea 

tăgăduirilor şi otenselor nemeritate, p& calea, zgomo- 

tului pentru zgomot, nu-l vom urmă nick pe neaştep- 

"“_tatul şi nedoritul „adversar“ de astăzi, nici pe oricare”: 

altul ar fi ispitit de un asemenea rol. ă 
Dreptatea ni-o-va da publicul de azi, şi cu mult mai 

mult. publicul, pe deplin luminat, de mine, care nu va 

putea să uite această parte aşa de .urită din activi-. 

tatea unul: om atit de capabil în meșteșugul lui, ci va 

numi un nume aşa de onorâbil în știință, un, nume 

care a fost și al lui Aron. Densusianu, care: credea în. 

ce credem noi, alăturea. cu ale d-lor, Tanoviceanu, 

Găvănescul, Tocilescu, alăturea cu redactori! .inexpri- 

mabill ai acelor fol în care se face de şase-luni cu 
pietate lauda „criticulul“ “Ovidiu Densusianu. 

24 lulie 1905. :



m
p
.
 

NI, a 
/ . “.. 

. ” ” ” „ UN'NOU ALBUM DE ȚESĂTURI ROMĂNEŞTI!. 
  r 

2 Nu e încă anul de cînd profesorul de seminarii 
Comşa din Sibiii a dat la lumină un mare album, 
foarte bine alcătuit şi splendid executat, cuprinzînd 
mostre felurite din meşteşugul de. țesut” şi de brodat 
al țerancelor noastre, mar aleş ale celor din aceste 
părţi sibiiene. Astfel se aducea la îndeplinire un vechi E 
plan de tineri entusiaşti, pe care unit, ca Barcianu, 
n'ati trăit să-l vadă ajuns o frumoasă şi folositoare 
realitate. Cheltuielile, foarte însemnate, ale lucrării aă 
fost purtate de reuniunea agricolă, de- societatea, plu- . 
garilor -romîni din Sibiiă.. Aa i 

D. Comşa, a adus şi la Bucureşti un număr de e 
xemplare. D-sa e un bătrîn așa de voinie şi de ini- 

„ROS, încît cu grei îl și poţi zice bătrîn. Altul poate 
ar fi.expus exemplarele albumului la cîteva, librării 
fără interes — cum sînt: toate — pentru; vinzarea, de 
“cărți romănești, şi n'ar fi izbutit de loc să-și Tăspîn- 

3 
1 Album de brodării și fesătură vominești, compus și editat de 

- Minerva Cosma; Sibiiă 1905, . = " ae ” 

... Vu
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; 

dească lucrarea, săvirşită cu -ştiință, îngrijire şi dra- 

goste. D-sa a făcut altfel: înfăţişind personal albumul 
acelor persoane care - iii că iubesc neamul şi în- 

-teleg şi altfel ce artă decit acâacare poartă pecetea 

circulaţiei internaţionale, d. Comşa a cîştigat albu- 
rnului, antologiei colorilor romăneşti, cîteva prietene. - 

De atunci nu ştii ce s'a mai făcut cu publicaţia. Mi-e 

frică însă că împreună cu d. Comşa a plecat dintBu- 

cureşti şi interesul pentru acest strălucit prinos pe 

care unul din oraşele Ardealului l-a adus artel noastre. 

Ştiu că femel: bogate şi culte, care aruncă mii de iei 
pentru deşertăciunile cele mail deşerte ale vieţii, râi 
sau arătat speriate de preţul uriaş de şelzeci de lei 
pe care trebuie să-l dea cine. voieşte să aibă la în-. 

dămînă această veșnică bucurie a ochilor. 

“Văzând “albumul din Sibiii“, anume , persoane şi-a 

adus aminte şi de ceia ce se lucrase. la noi pe vre- 
muri în acest sens. Prin anii 1870, cîteva doamne din 

clasele bogate prinseseră iubire pentru pînzeturile,. hor- 
- botele şi scoarţele 'de la tară, pe care merseră cu Tăb-- 

dare să le caute din casă în casă, culegînd o pradă. 

de frumuseţă de care n'ai mal vrut niciodată să se 

desfacă. După cîtva timp, sa alcătuit şi o societate, 

OT ipor încă una, pentru comanda, expunerea; Și vînzarea, 

i aesetul lucru ales al satelor. “şi. chiar a lucrurilor obiş-. 
nuite p6 care satele pot să le dea în ceia ce: priveşte” 

<C ţesăturile. Şi astăzi Furnica arată o vitrină cam ştearsă - 

_Şi o firmă cam uitată pe Calea Victoriei. Societăţile 

"se amintesc ma! ales prin acele exposiţii şi vînzări | 

“ pentru .săraci, în care e meşteră,. societatea bucureş- - 

î ! E 2 
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teană şi: din care- uni! pleacă luînd_cumpărături, iar 
cei-mal mulţi amintirea atitor obiecte.de „adevărată, 

„artă pe care ar fi dorit să le poată cumpăra. 
Dar atunci, cînd cu visita d-lul Comșa, am mat 

Văzut însă, ieșind din biblioteca romănească, a: unelL 
înnalte doamne, care înţeiege mal bine şi caută may 
-stăruitor decit oricine aceste „cîrpe“,: un modest al- 
bum de ţesături, tipărit în Bucureşti la” Socec. Un al- 
bum în colon aşa de Scump, de zgircit întrebuințate... 
Pe vreinuni, el a plăcut Reginei, care iubeşte . portul 
nostru e la ţară. Acum însă, se făceau făgăduieli 'de 

„a se da altfel de mostre ale țesutului şi brodatului 
ţerănimii de dincoace. Se adăugia și un simţ de ri- 
valitate, de mindrie regională: d. Comşa era.ameninţat 
— cred că tot amenințări “de astea ar dori şi d-lul!— 

„era ameninţat, va să zică, cu un mare album de din- 

* 

„coace, care să-i dovedească fără putinţă de tăgăduire 
cu cît întrece veselul roșu argeşean şi muscălean, al- 
bastrul trist al Vilcil acel negru distins care e temeiul 
celor mal adevărate, may puțin împrumutate, împes- 
trițate şi înriurite din lucrările sibiiene. Eă mar tră- 
geam nădejde că disptita, întrecerea de onoare nu se 

- va opri.aici. Puteau să lase Sibiienil a li se întuneca,. 
o glorie pe careo ciștigăseră după atîta punere la cale . 

„“si.stră'luință? Să-se creadă. după aceia că: nu dinșii, 
ci cutare-alți Romîni ar avea simţul cel mat desăvirşit . 
pentru linii şi pentru colori... EL aveai datoria să mal 

„dea un'album. - -. n 
Dar societatea noastră bucureșteană 3, rămas: cum 

o ştim: amabilă, strălucitoare, primitoare, lăudătoare . 
si. grea la faptă. Aşteptăm. încă albume şi de afirmare: 

SN
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şi de luptă. Eu unul m'aş feri poate să pun sorocul 
„* apariţie sluy. Căci totdeauna cel săraci şi simpli por- 

nese mal -iute şi mîntuie mal uşor decit ceilalti. 

__ Dacă rivalitatea ma putut izbucni încă între Tinu- 

„ turi, ea a ieşit la iveală între persoane, în Sibiii chiar.: 

Albumul d-lui Co:rşa a dat de la început mult de lu- 

cru societăţit romăneşti de acolo. Fiecăruia i-a plăcut „e 

să-şi aducă aminte de partea ce a avut-o el şi al să. 

în aducerea la îndeplinire a, unei astfel de lucrări. 

Asemenea, reclamaţii şi neînţelegeri sînt totdeauna, 

cele mat onorabile, căci dovedesc şi adincul interes - 
po care-l trezeşte lucrul de care e vorba. Dacă zjarele 

ardelene, care înlătură din ce în ce ma! mult—afară 

de foiţa „Răvaşul“ din Cluj-—grijile culturale din pro- 
gramul lor, dacă aceste ziare, cu scriitori totuşi aşa, 

de buni, ai tăcut asupra albumului, mulţămindu-sea 

reproduce ceia, ce se scria, cu admiraţie, într'o foaie să-. 

seasci, în convorbirile sibiiene s'a discutat îndestul 
“albumul, care venise pentru mulţi cam pe neaşteptate. 

Şi iată că d-ra Minerva Cosma, fiica unuia din frun- . 
taşil vieţii economice, foarte desvoltată, a Roihinilor 

"din Sibiiă, şi-a adus aminte de frumuseţa,. mostrelor 
- de artă populară pe care însăşi le strinsese. În' ele 

erai cuprinse atitea surprinderi plăcute şi descoperiri 

scumpe, atita îngrijire cheltuită zi cu zi, încît “d-ra 

Cosma, a trebuit să: creadă că ţesăturile d-sale sînt 
cele mai frumoase, precum datoria d-lui Comşa e să 
creadă totdeauna că: nu poate fi întrecut: de nimeni, 
Astfel se ivi ideia: celui de-al doilea album, pe care-l 
primim astăzi, executat tot la litografia sibiiană care 

- dăduse pe cel d'intăiă şi înfăţişat după aceleaşi norme 

ro , N
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—, dar aici se vede şi grija, foarte femeiască, de a 
pune întimplător şi fondul de pătrate care îngăduie 

altor femel reproducerea. Coperta e ma! simplă, —pe . 

cînd dincolo pagina în relief a ţesătoarei este ea în- 

săși o podoabă. Numărul planşelor e numa! de 20, și 

prin urmare preţul a „putut fi scăzut la 20 de ler. - 

Acest preţ; mic are însemnătatea, Iul. Precum orice, 

Romiîncă cu stare trebuie să aibă între: albumele ex 

de artă şi pe al d-lui Comşa, astfel orice Romîncă ce 

se îngrijește de reputaţia ei de femeie cultă, e datoare 

să poată arăta, visitatorului străin, mîndrindu-se cu 

aceasta, albumaşul practic pe care, cu cheltuiala ma- 

mel sale, d-na Maria Cosma, şi supt ocrotirea Asocia- 

ţiei, maril uniri pentru cultură a Rominilor din Ar: 
deal, îl dăruieşte” astăzi întregului neam romănesc o 
domnişoară din Ardeal 

: e _ ” 

Să-l cumpere” bogaţi, dar mat mult săracii. Eo 

„minune. ce bun,i'ca: hârnic” Şi roditor e banul celor 

“săraci, binecuvntat prin "muncă. În el zace totdeauna: 

- 

putinţa de jertfă, şi fe trezești că în alt inut arde- “ 
lean, ba. chiar în cutare oraş din Romănia sceptică şi 

egoistă, șe strîng cîteva, femei de inimă, tot din să- 

„ răcime, şi dai al treilea, al patrul6a album. Noi vom. 
fi ce vom fi—pănă acuma am fost însă un popor de 

țerani: poesia noastră, arta, nqastră, povestirea noas- 

tră sînt tot lucrări de ţerani. Trebue să le cunoaştem 

"cît mai bine şi mal larg, căci toate publicaţiile, oricît 

de frumoase, care s'a făcut pănă acum, trebuie pri-.. 

vite! Dumal ca'un început : și ca o îndrumare. 
|. e 

3 ilie 1905, a 
o
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SOCIETATEA. TURIŞTILOR, ROMINI 
  

„Societatea turiştilor romînY“- -presidată de .Princi- 
pele Ferdinand, a fost înființată, pentru plăcerea per- 
soanelor ce iubeso călătoriile. şi suirile de munţi. Ea 
vihe,. de sigur, mal curînd prea, tirziu decît prea de 

„vreme. Vacânţele noastre cunosc mai mult vilegiatura 
cu baluri, „serate“, intrigi, flirturi şi fleacuri, -trata- 

p mentul la munte cu gazete bucureştene și spurcate 
romanie franţuzeşti, decit excursiile întăritoare şi în- 
văţătoare prin munţii cu cari_natura nisa împodobit: 
așa de îmbielşugat ţara. În această toropeală este şi 
iubirea pentru liniștea moliie, dar şi necunoştinţă şi . A 
lipsă de îndemn. Puținele „Călătorii ce s6 făceai, erai 
lăsate la întîmplare, fără Să se aibă o părere cum 
“trebuie despre drumuri „ Locul, mijloacele de, traiti şi 
"de locomoţiune. - 

Societâtea de curînd înfiinţată vrea să înlăture a- 
ceste lipsury şi piedeci. £ în măsură s'o şi facă, pen- 
tru că ea, cuprinde mulţi oameni cu situaţii înnalte: 
cițiva foarte buni cunoscători ai ţeril (colonelul la- 
nescu,- de pilda); cîțiva artişti sau amatori de artă,
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deprinşi a recunoaşte şi reproduce, fie şi prin foto- 
grafiy, punctele cele mai vrednice de interes, şi în 

sfirşit pe redactorul albumulul din acest an, prietenul 

Al. Tzigara-Samurcaş,' care e în stare să dea oricînd, 

pe lingă atitea lămuriri şi sfaturi, şi acea pornire ini- 

moasă fără de “care nu se fac în chip plăcut excursiile: 

În cursul mal multor mici călătorii, puse la cale în 

1904 şi 1905, d-sa a dovedit că poate să împace şi 
să călăuzească, fără nemulțămirile ŞI ciocnirile _ obiş- 

nuite atiția oameni, cari, de şi fac parte din fumea, 

mal bună, totuşi n'a totdeauna măsură în pretenţii 

şi în cuvinte şi nu ştii să stea, Ja locul- lor așa fel 

încît să nu strice plăcerea, sau chiar liniştea vecinului. 
Cit despre albumul însuşi, care ne-a. adus la aceste 

cîteva, cugetări, el se poate ceti cu interes în cea mai 

mare parte. Cuprinde pagini de dd. colonel Ianescu, 

Ştefulescu, Flăişlen, Moisil! şi alţi!, în care se oglindeşte 

priceperea, specială a fiecăruia dintre aceşti scriitori, . 

precum şi o sinceră dorinţă de a îndatori: Citeva îti- 

„nerare vor folosi mult şi altor drumeţi. Două poesil 

de o înnaltă seninătate şi de o trumuseţă limpede ale 

„ul Iosif. Sînt şi ilustraţii "bine executate, privitoare: 
„una la munţii Gorjului, a, căror hartă se adauge. Lip- 
seşte bibliografia. Articolul frances care se întilneşte 

printre celelălte, ar îi țrebuit neapirat să fie prefăcut 

în limbă noastră. 
+ 

4 

„Între colaboratorii „Anuarului Turiştilor“ e şi d. 
" *Calmuschi, profesor de geografie în Galaţi, care dă şi 

unele note folositoare cu privire la Dobrogea, cu. des- 

voltări une or prea întinse. D. Calmuschi, mare iubitor
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de excursii, călătoreşte în această vacanţă cu şcolarii 

săl prin Bucovina şi Ardeal, Acest drum de învățățură: 
sa complicat pe urmă cu primiri, cu cîntări, cu re- 

presintaţii de teatru. Fireşte oricine se va bucura a- 

find că Ungurii din Tinutul Bistriţei ştiă să ni cînte 
„Deşteaptă-te Romine“ cînd venim de la-o graniță 

ca, să -ieșim pe alta, şi că doamnele romîne din cutare 
„tîrg aă hrănit pe şcolari cu felurile gătite din mînu- 

" şitele lor însele, că în sfirşit elevi d-lul Calmuschi 

ştiă ce înseamnă o represintaţie. Dar poate că între 

atîtea surprinderi şi plăceri aceşti elevi învaţă may 

mult a se crede ceva, decit.a şti ceva. Şi aceasta e 
rău. Ca și mal sus, n'avem destulă -putere pentru a 

spune : cu cuvinte putine se face ' isprava cea. mare, 

de care nick nu e nevoie să răsune foile de pe la no]. 
- * 

Deci e foarte bine că excursia altor şcolari, al li- 

ceului din Constanţa, se desfăşură, prin aceleaşi lo- 

curi ardelene, așa încît să ştie despre dînsa numal 

„cine trebuie să ştie şi cine se foloseşte în adevăr de 
„dinsa. 

31 Ialie 1905,
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„Asociaţia pentru literatura romînă: şi cultura po- 
porului romîn“ pofteşte pe Rominii de orlunde la ma- 
rile e serbări de la Sibiiii, care vor-dură de la 6 la 

"15 August. Se vor ţinea la această dată şedinţele a- 

nuale ale societăţii, se va inaugura Museul de etno- 

grafie şi istorie al Romînilor ardeleni și se va, deschide 

şi o exposiţie privitoare la întreaga viață, romănească - 

din aceste părți. Acestea, -sînt liniile generale, iar. a- 

mănintele le vor vedea, şi preţui aceia, foarte-mulţiă, | 

chiar şi de dincoace de, munţi, cari pleacă la Sibiiui 
zilele acestea. pentru d adunare cum n'aii avut multe: 

Romini! pînă astăzi. 

„Asociaţia“ e o societate mare şi veche, care va - 

împlini în curînd cinzeci de any în împrejurări ce 

nu se pot prevedea de acuma, dar pe care le dorim 

prielnice. Ea sa născut din curentul neîntrerupt spre 

„lumină care a însufieţit de o sută cinzeci de an! 

măcar pe ai noştri din Ardeal şi ţerile, ungurești, din 

iubirea, adevărată către popor, căruia-i trebuie şcoll.
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tot mal bune şi mal romăneșşti, pentru a putea, sta. a- 

lături cu alți locuitori a! acelul pămînt.. Ea s'a adus 
la îndeplinire într'o clipă rară, cînd amintirile: unor 

primejdioase lupte purtate împreună uniseră în inimi _.. 

pe credincioşii celor două Biserici, rivale totdeauna, 

din nenorocire dușmane une ori, în care anume îm- 

'prejutări ai împărţit neamu! nostru din acele părți 

amenințate. De la început, „Asociaţia“ a fost şi a. lul 

Şaguna, şi a lut Şuluţ, şi a Blăjenilor și a Sibiienilor, 
„şi a Uniţilor şi a, Neuniţilor.. i 

Şi aceasta alcătuiește însuşirea er de căpetenie şi 
cea mal scumpă. Ştim cum trăieşte Romînimea acolo, 

din voia vremilor mai mult decit din păcatele er. 
„E. o fericire că măcar fruntașii clerici şi laici al or- 

„ todocşilorse pot aduna î în acele soboare cu competenţa, 

largă, pe care Şaguna le-a dăruit, în înțelepciunea sa 

şi siinţul săi practic, Biserici! neunite. Acest mic par- 

lament de gospodărie religioasă e, de sigur, nepreţuit, . 

și e păcat că nu se vede şi la Blaj, unde se adună 
pentru asemenea lucruri numai clericii, altul ca dîn- 

sul. Dar, în acea, adunare, hotarul restrîns al confesi- 

unii ţermureşte din toate părţile. Pe cînd „Asociaţia“, 

aşa cum este, lucrînd într'un sens sat în altul, înfă- 

" țişează ceva mult ma! mare. Unde desbină legea, u- 
nește cartea, lumina. Pentru lumină şi pentru carte 

deci, în limba lor, care nu- se poate uni cu nimeni, 

nicl schimba, nici” preface, pic înjumătăţi şi împuţina, 

pentru aceste două, ţinte Mani ale vieții în societăţile 

moderne alcătuite pentru desăvîrşirea, omului ca om; 
= Romiînii de amîndouă confesiunile s6 simt. același 

neam: unul şi „nedespănțit. “Aceasta o spun, înnaintea
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celor răătoitoil, adunările din fiecare an,*pe care 
nimeni nt le poate opri, căci în ele e vorba de acea 

viață a suilotelor care se mişcă liber în tot cuprinsul 

Jumir civilisate. | - 

Chiar acuma în urmă, s'a aruncat, vorbindu-se de 
greşelile şi ponoasele „Asociaţie“, cuvintul de „Aca- 

demie“. Dar această societate nu e o Academie, ca 

acea, din București, din Pesta, sai orlunde aiurea; nu 

este, nu trebuie să se creadă a îi şi nu trebuie să a-. 

“jungă niclodată la această stare. „Academie“ e - mai 

mult sati mal puţin în faptă, dar aici e vorba-deteo- 

rie, de 'doctrină -— un soboraş de învăţaţi de o oare- 

care vîrstă, de o faimă recunoscută,. cari se întilnesc 

adese ori pentru a-şi împărtăşi” descoperirile şi planu- 

„ile, pentru a cerceta, cumpâni, răsplăti şi îndrepta 

mersul știinţii sau al literaturii unui popor întreg sau 

“unei părți numai din el. Pentru aceasta însă, Arde- 
lenii să n'aibă niclo grijă: păr. Moldovan, d. Iosif 

Vulcan şi alții vin în luna lu! Mart din fiecare an la 
Academia, Romină din Bucureşti, un mare aşezămînt 
de cultură, cu temelii adinci. şi menire strălucită, 
care, dacă e astăzi şi cîte unui domn Tocilescu, 

nu va fi mînia caracudel ambiţioase peste -pute- 

rile ei din generaţia de astăzi. Acolo trebuie să se 

facă ştiinţa, şi de acolo trebuie să plece judecata, dreaptă 

și îndreptarea fulositoare.: „Asociaţia“ în schimb e-: 
şi adunare a poporului pentru luminarea lui, o a- 

dunare a orlcul din acele rînduri dese, bune, har- 

nice, înţelegătoare ale poporului romîn de supt acea 

coroană străină. Acolo nu se cer memorii învăţate şi 
. - i . aj
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scrieri originale, ci prinosul .curat al fiecărui ban al să- 
racului, care, dacă sună ca şi al bogatului, e binecu- 
vîntat să rodească mnit mal mult decit acela, fiindcă, 
în “el zace munca pururea făcătoare de minuni. Aici 
nu sînt tovarăşi în munca ştiinţi), aleşi puţini şi cu 
'scumpătate, ci tovarăşY cu tragere de inimă pentru . 
învăţătura romănească, culeşi. în: snopi: îmbielșugaţă 
pric toate Ținuturile neamului. Aşa e „Asociaţia“, Dar 
din această ființă a, el trebuie: să iasă simțul unei 
datoril. Şi această datorie n'a fost îndeplinită pănă a- 
cum nici pe departe. E bine să se spuie aceasta. cu 
prilejul strălucit de astăzi, şi o spun aici, pentru că, 
de şi voii fi şi eu acolo, gura mi-e închisă în ţară 
străină. = i 

„Poporul românesc de peste munţi vrea, lumină; el nu . 
mal poate în împrejurările grele de astăzi fără lumină; - 
el va rătăci necontenit, se va.poticni pe toate cără- : 

"rile, va, cădea şi va peri dacă nu i se dă lumină. ŞI 
ce fel de lumină? Nu aceia a ziarelor care vorbesc 
politică, iar din literatură traduc „Mustangerul negru“, 

_vieţe de sfinţi sa predici care aă mai răsunat. încă, 
“ în atitea, limbi, sai cîte ceva tăiat din revistele bu- 

cureştene. Lul îl trebuie-o invățătură statornică, zil- 
nică, una făcută ca pentru el şi anume pentru el; „0 
pîne a lui de toate zilele“, prin 'care și af noştri. să 
fie oameni: al veacului în . toată puterea cuvîntului: 

„Cui trebuie să i se ceară acest dar ?:Nu "Guvernului. 
Nu Rominilor din alte părţi. Nn cutărul om singura-- 

__tec. Nu preotului ca preot şi. învățătorului de sat sai 
de oraş ca învăţător. Ci vistieriei tuturora, faptei tu- 
turora, gospodariel tuturora, care e „Asociaţia“.
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Iată, domnilor, :e o zi.mare ca aceasta; din bani, 

bine economisiţiă vată învrednicit a, -face un frumos 

palat, un museii, “o „exposiţie, . lucruri. neaşteptate ŞI 

vrednică de admiraţie Și de mulţămită. Mai luaţi o 

hotărire. Este foaia aceia, „Transilvania“, care iese așa 

de rar şi tot deapănă la, socoteli ca la o casă de 

„bancă sai la o societate pe: actiuni, care dă; în zădar 

titlurile cărţilor ce ati tipărit Ardelenil. şi care furni- 

sează, ici şi colo cîte ceva învătat,—foaie osîndită, pe - 

care o primesc toţi şi-n'o ceteşte nimeni. Scoateţi-o 

din scutecele care o fac schiloadă. Daţi-l viaţa bună, 

adevărată; şi folositoare. Să iasă în fiecare săptămînă 
măcar, să spuie lucrurile ce se aşteaptă de toți în 

graiul tuturor. Pentru socoteli cine nu vă crede?! Şi 
faceţi cărţi pentru sătean ca „Matiţa“ Siîrbilor, cari 
trăiesc în aceleaşi împrejurări. Nu cărţi de la, d-voas- 

tră, ci cărți de la' oricine, — de ştiinţă uşoară, de li- 

teratură irăţească, acelea, care ar cădea asupra sate- 

lor ca o binefacere dumnezeiască. S 

„Aşa o faptă ar preţui de sigur mal mult decit—să 

mi se îngăduie a o- spune—toute banchetele cite s'aiă 

mai benchetuit şi câte se vor benchetui de acum în- 
nainte. 

2 August 1905.



IX. 

MANIFESTAȚII CONTRA GRECILOR. 
  

Vacanţele ni-aă dat în călduri toropitoare alegeri 
comunale și o adunare împotriva, Grecilor, ținută în 

"București cu multe cuvîntări, cu o singură resoluţie 
şi cu niciun folos. Se ştie că îndreptaţea pe care o 
dorim e aceasta: multă, treabă, puțin zgomot. Ce is- 
pravă ar putea ieşi însă din astfel de întruniri și pro- 
clamaţii, nu vedem. Grecil a interese aşa de mari în. . - 
Macedonia, încît le vor urmări şi după. declaraţia in- 

_dignăril noastre, şi el nu le pot urmări decît potrivit, 
cu temperamentul lor şi cu norma, balcanică, în care 
asasinatul figurează printre mijloacele îngăduite ale 
luptei pentru idealul naţional. Din partea, noastră, ori- 
cît am socoti că cinstea noastră cere a se face un 

„„„ traii mal bun elementului aromînesc din Balcani, nu 
putem să ne ascundem însă că sînt alte granițe, că- 
tre care trebuie pironită înnainte de toate atenţia, 

» noastră. Atunci, ce? Mijloc paşnic de a face pe Greci 
mal cuminţi și de a-i încredința că Macedonia nu li- 
se cuvine, — nu 'există. Război nu li putem. face. 
Geanurile nu trebuie să li spargem, fiindcă atunci ar |
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fi o întrecere în sălbătăcii. Nu văd ce mai! rămîne 
alta. Şi iarăşi nu trebuie să uităm că între:o Grecie 
mare şi 0 Bulgarie mare, nu cea diintăiă e cea mal 

“primejdioasă. 
„„. Spartul geamurilor a început însă, la Giurgiu. 

7 August 1905.



o X. 

SOCIETATEA DE TEATRU DIN ARDEAL. 
  

„Anuariul societăţii de: teatrii romîn“ din. Ardeal 
apare, ca de obiceiă, întrun foarte frumos. volum.. El 
cuprinde cîteva, articole privitoare la. adunarea, din - 
urmă, ţinută la Brad, în Munţii Apuseni, unde Rominii | 
ati şi un gimnasiu, a! săracilor pentru săraci, ridicat 

“aşa cum este cu cheltuiala, satelor de prin: prejur. 
Printre aceste articole se înseamnă, prin frumuseţassau 
folosul lor, “al d-lui Enea Hodoș, care zugrăveşte cum 

„se învăţa pe vremuri. la Brad, şi al d-lui P. Oprişa, 
care povesteşte de fapt întemeiarea, gimnasiului la 
care însuși a avut parte. E interesantă Şi statistica, 

„.. pieselor ce s'au represintat, în număr imbucurător de ; 
mare, prin deosebitele locuri unde sa putut înjgheba 

„O societate de amatori. Biruieşte Alecsandri, cu acele 
| comedii! uşoare, care li noi par învechite, dar care 

prin naivitatea lor - bună, prin dorința vădită de a, 
astirni un îs curat, pot să.facă însă plăcerea unul + 
“public mai puțin meşteşugit şi mal bun li inimă, şi 

"apol, pentru motive locale care. se înțeleg lesne, q. Io: 
sit Vulcan, respectabilul directoral „Pamiliel-. Vezi apol — 

Pa
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cu mirare comedioarele lui Lupescu și ale altor actori 

cari lucra pentru nevoile trupei lor rătăcitoare prin 

” oraşe, orășele şi tîrguri. Sînt aşa de naive, dar te tre- 
zeşti rizînd, cum mi, s'a întîmplat şi mie la o repre- 

'sintaţie de astă iarnă în. Braşov," unde, ce e drept —: 

şi aşa trebuie să fie în genere — era. atita sîrguinţă 

şi înțelegere şi bucurie că pot face plăcere, din par- 

tea „actorilor“... Cetind Anuariul, m'am gîndit neapă- 

rat încă o dată la caracterul de trufie al literaturii 
noastre: avem în teatrul nostru adînci psihologi, scrii- 

toră. elegantă, imitatori dibaci a! celei mai îndrăzneţe 
literaturi străine, dar ce-ar face cîţiva oameni cum se. 
cade cari vreaii să petreacă la o represintaţie, dacă 

n'ar fi Lupescu şi partea cea mal putin” prețuită din 

opera lat Alecsanâri.2 | , , 

7 August, 1905. | 2 

/ 
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SERBĂRILE DIN SIBIIU. 
  

Da — Întiia zi. — ” 
Deschiderea serbărilor din Sibiiă :s'a făcut în ziua 

de 5 August st.v. cu o cuviință,o măsură, o liniştită 
pompă înnălţătoare, pe care n'o va uita nimeni dintre 
aceiu cari at avut fericirea s'o vadă, așezind-o apol 
în amintirea sa printre. taptele adevărat istorice al 
căror martor a fost, . | 
„Clădită întrun loc deschis şi prietenos, lingă un mie 

parc, nu tocmai departe de acea catedrală, despre 
care și după ce am văzut-o nu pot zice nimic de bine, 
vecină de-curte, în sfirşit, a şcolii de fete, —Casa Na- 
țională e o mare zidire trainică, ce-şi înnalţă cele trei 
rînduri gospodăreşte şi cam bătrineşte î în marea el. ti- 

- nergţă, fără însuşiri şi fără defecte în ceia ce priveşte 
arta. De mai multe zile lucrează înnuntru cu fierbere 

“biurourile d-lui Corneliu Diaconovici, organisatorul 
„Enciclopediei“, -organisatorul acestui palat, organisa- 
torul serbărilor, omul solid, de socoteli precise, care €, 
se poate zice, Marta, în această” viaţă - sufletească a, 
Romiînilor de” dincolo care-şi aşteaptă încă Maria. Grija 

. . - a 

m - a o,
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încvartirării oaspeţilor o ai. alţii; şi e în adevăr de: 

admirat cum ai ajuns acei de acolo: să afle un locu- -. 

--şor multimii, totdeauna; neorînduită, nelămurită şi pre- 

„tenţioasă, de mici funcţionari, de. şcolari în -vacanţă, 

de cocoane. şi coconițe şi de măriră ale lumil acesteia - 

pe care în pachete de cîte şepte- opt sute o aruncă 

lungile trenuri de la Turnu-Roş pe peronul gării Si- 

„_Diiulul. Cît despre oaspeţii din “aceste părţi chiar, ei 

cunosc obiceiurile acestor întruniri” şi de mult şi-a 

luat măsurile. Pe ei nu-i ver vedea.încurcaţi întrun 

dialog ca acesta pe care, cu :ruşine şi cu indignare, 

1 -am auzit şi în ziua inaugurării: 

„.— Da ce, domnule, ei ce? Da pentiu cine sînt 

biletele. 2 „ 

— Pentru membrii. Asociaţiey Și pentru invitați în 

„îndul întăi. - 
-—.Da cum, da; ce, că el sînt de aici! Noi sîntem 

_Qaspetă. o 
- — Căutăm să mulţămim pe totă după putinţă. | 

Da' cum, da' ce, că noi am: luptat. Las' că ne: mal 
“prinde pe noi, as că mat. venim noi, las” “că vă ară- 

tăm nol... 

- Dulce frăţie, stintă politică din Romănia Şi o des- 

trăbălare... - 
* 

În. dimineaţa, zilei de 5 se fac două slujbe biseri- - 
ceşti, fiindcă aici sînt două legi şi, cum a spus-o d." 
Cosma în cuvîntarea, sa de la banchet, numai un riț: 
al tuturor Romînilor. Una la biserica neuniţilor de lîngă 
primblarea, din 'sus, cealaltă la capela unită. Pe la 

- vre-o 9, cea d'intăii se miîntuie, şi lumea se grămă- | 
deşte spre Casa, Naţională.
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“Sala “şedinţelor, “foarte încăpătoară pentru proporțiile 
clădiril, e în curînd piină. Pe scenă în fund se văd 
-ziariștii, — o grămadă, dintre cari Bucureştenii mi 

„sai părut că se deosebesc de cellaiti prin forma ne- 
„obişnuită a 'tradiţionalelor nasuri evreeşti sati greceşti; 
purtătorii lor aveai în cel mar înnalt grad chemarea - 
de a zugrăvi un tabloi din viața naţională ca acesta: 
„națiunea romînă“ avea, în adevăr, pentru er și tot 
farmecul -noutăţii, cu sai fără împămîntenire. " 

În faţă, comitetul: la mijlocul mesei bătrînul presi- 
_dent Şaluţit, faţă fină de bătaîn octogenar, cu. părul | 

alb, înnalt, des, cu mustaţa, de cavaler, cu ochil buni, 
albaştri, supt ochelari largi; trupul mic, slăbit de 
vîrstă, dar vioiti încă şi nervos, flutură în redingota 
neagră. E nepotul Mitropolitului unit care a-luat parte 
la înființarea Asociaţiei alături de marele -Mitropolit 
al-neuniţilor, Şaguna; el însuşi a avut totdeauna o 
activitate demnă şi corectă, vrednică de numele săti. 
La dreapta și-Ja, stînga, clerici do amîndovă legile, în 
veverende cu margenile roşil şi violete; mar tirziă 'se. 
vede între ei, pe lingă profesorul blăjean Negruţii, 
figura foarte cunoscută între Rominit de aici a d-lul 

„> Cosma, îndreptătorul vieţii economice din Sibiiă Şi 
un om de o'mare influență, pe care ştie s'o menţie. 

„» Pare un diplomat bătrîn, care a încurcat şi descurcat 
multe protocoale. 

În banca d'intăiă a publiculur. S'ai lăsat cele d'in- 
tăiu locuri pentru 'stăpîni: prefectul locului şi comitele 
Saşilor, veche- dregători care trăieşte mal mult din” 
amintiri şi din frumuseță severă-a, _eostumulur negru -- 
cu Şireturi multe și cu calpacul ' purtiită- ea. „a 1600 - 

*
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- surguciul înfoiat. Vin pe urmă scaunele Mitropoliiilor.” 

Mitropolitul loan Meţianu, de aici, capul Biserici! 
4 . 

neunite sai greco-orientale, vine de cu vreme de se 

aşează. Supt. calota roşie, o faţă. trandafirie, de bătrîn 

„sănătos, o barbă mare albă, răsfirată. E tipul de Sa- 

guna, în- care nu găsești însă, înviorînd această liniște 

simplă, supusă şi mulţă mită, ochil „aceia mari, focoşi, 

de viaţă, de lumină, de mîndrie, de putere şi iniţia- 
tivă. Preasfinţia Sa, Escelenţia Sa, e un om al păcii, 

îndeletnicindu-se cu gospodăria, în care e grei a-l: 

întrece. | 

"Caut în zadar cu ochii pe Mitropolitul din: Blaj, 

7 

= 

Victor Mihâlyi de Apşa. A doua Excelenţă e totuşi _ 

aici, a venit aseară, între statul-major al canonicilor, 

purtînd haine cu şireturi roşii și cruci dăruite de Îm- 

părăţie. L-au primit la gară alţii decit Mitropolitul 

Meţianu—e la mijloc nu ştii ce socoteală de visite—,. 

şi s'a dus aiurea decit la Mitropolitul Meţianu. O 

clipă care putea să fie măreaţă şi înnălțătoare peniru 

“încurcata; zi de astăzi şi pentru toate timpurile a fost 

pierdută. Nu s'a dat sărutare de pace, nu sa făcut 

drumul frăţesc, nu sa luat masa împreună, cina cea. 
de taină a slujbaşilor aceluiași Dumnezei în numele 
aceluiași popor. Nu. Vezi, pe lume' sunt forme, şi am- 

biții, și prudenţe, și măriri şi micimi. Unul de-o parte, 
altul de alta. 

„Şi locul ocupat al unuia. ca şi locul gol. a celuilalt 

nu sînt nică ele unde trebuie. Oare prin cine sa ri- 

“ dicat din pulbere, s'a recunoscut pe lume, sa. împăr- 

tăşit din lumina învățăturilor, sa înnălţat la același 

rang e cu-alte” hatii, sa organisat, în. Stat neamul ro- -
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mănesc din Ardeal decit prin această Biserică, cu un - 

cap, ca odată, sai cu două, ca astăzi ?.Se poate uita. - 
aceasta ? Se poate crede că vechile steaguri cu crucea 

aă căzut? Se poate închipui printre al noştri o mărire 

mal deplină, mar sfinţită prin trecut, ma! consfinţită 

prin decrete împărăteşti „decît a celor -doi ierarhi ? 

Tronuri, jeţuri aurite, trebuiaă pentru diînșii în frunte, 

deosebit de toţi şi înnaintea; tuturora. Şi, cînd colo, 
iată-y după prefect, după comite, lîngă cine ştie cine;; 

de dincoace sai de dincolo, care s'a putut cocoţa în 

rangul întăi. În asistență, protopopi, avocaţi, i  depu- 
taţi chiar, prea puţini, cu mult prea puţini ţerani. 

Unele despărțămiute sînt represintate prin. delegati, 
altele nu. De la noi, cîţiva oameni de inimă, cîte u- 
nul care vrea, să iasă la iveală şi profesioniști! „de la 

Ligă, cu bătrinul domn Grădişteanu; din fericire, cei ce: 
ai luptat și înțeleg să fie răsplătiți, “căci altfel pără- 
sesc,.. partidul, ai rămas * p& din afară. Din. fericire 

iar, cel trei miniştri anunţaţi, d. Bădărău și alţi doi, 

„ată- renunţat la călătoria lor. . ! : 

D. Şuluţiă ţine cuvîntarea de deschidere, din care 

prinzi une ori cite o constatare tristă despre micul. 

număr al celor, din bogăţie şi inteligență, cari primesc . 

a face parte din Asociaţie. Nu se aude, dar se as- 

cultă. Cuviinţa e mult superioară celei de la, NOI. în 

asemenea împrejurări. : 

“ Întrerupere de vre-un ceas! pentru ca inaugurarea. 
să se facă tocmal la amiază. 

Cind se deschide din noi şedinţa, scrisoarea, de răs- 
puns a Împăratului, care: mulţămește „din inimă“ pen- 

tru invitare şi regretă că -nu poate veni, e cetită cu 
+ -
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mîndrie înnaintea, adunării, care exprimă în faţă sen- 

timentele de credinţă tradiţională. Vine la rînd O scri- : 
soare a. d-lut Alexandru Mocioni, magnatul ungur de 

neam romănesc, care nu-și uită obirşia, care a, dat- 

bani mulţi pentru acest frumos palat (ca și pentra 

acea, Mitropolie pe: care ar fi dorit-o frumoasă) şi care 

ar fi acum aice, dacă nu l-ar opri boala. Scrisoarea e 

primită foarte călduros. D: Vulcan: de la „Familia“ 

spune cîteva cuvinte cu 'un glas pe care încearcă 

„a-l face vibrânt, Iarăşi un lung discurs al preşedintelui, 
care nu-şi cruţă astăzi nicio .osteneală. Păr. Manegra, 

vicariul episcopal neunit din Oradea. Mare, dăunăzi e- 

piscop ales, dar neîntărit,. cu toate dovezile de cre- 
dinţă pe care le-a dat trobului, „patriei“ şi naţiunii: 

„ dominante, spune cu tărie cuvinte care tind să 'arăte 

că neizbînda nu i-a dat alte sentimente faţă de tron, 
„patrie“ şi naţia: dominantă. | 

Ceia ce a fost. mal însemnat data aceasta -e de si- 

gur apariţia, Mitropolitului Mihălyi. Figura zîmbitoare, 

fină, încadrată de barba scurtă şi de calota viorie, 

înnaintează răpede spre singuru] loc care i sa putut 

da. E tot vioiciunea și ştiinţa de lume care deosebesc 

E „pe capul Biserici unite. Acuma stă lingă Mitropolitul 

Meţianu, și mi se pare căse Drivesc. între sine ca dol 

călători bine- “crescuți, unul chiar cu totul elegant, cari 

au făcut cunoştinţă adinioarea: în compartimentul lor 
de tren. Şi ma! departe, în trecut, văd pe Mitropoliţii 

Şaguna și Lemenyi înt'o fiumoasă zi de Maiă din anul 
1848, ieșind împreună înnaintea poporului lor adunat 
în ceas de primejdie și 'aducînd din aceiaşi biserică o . 

solie dumnezeiască. Ceva, mai aproape văd iarăși, pe Şa- .
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guna şi Şuluţii, lucrînd fiecare cu puterile sale la, înnăl- 

'tarea, clădirii ideale pentru care s'au potrivit acum, 

supt supravegherea d-lui Diaconovici, pietrele materiale 

ale palatului în care stai .astăzi ca pe aceiaşi bancă 
.. de vagon” urmașii acelor întemeietori. 

Cuvintele de la, sfîrşit ale A-lul Şuluţiă răsună clar; * 
Să visităm exposiția. 

i 7 Ei | N , ii | 

“Ca Mitropolii! în frunte, lumea, trece la, cealaltă 
„clădire, a şcolii de fete, unde un şir lung de odăr cu-. 

prind acest Museii fără cheltuială, numai din prinoase, 

care se”va.risipi în parte miîni, cînd fiecare își va lua, 

comoara înnapoi, dar care astăzi e la un loc, strălu- 

cind în ochi! noştri bucuroși şi în ochil străinilor. 

Sînt icoane grele cu măiastră îmbrăcăminte de argint, 

cărtă rufoase, frumoase: scrisori de mînă, de prin tim- 

puri, antimise de prin' 1680 încă, întipărite pemătasă * 

saă pînză, sînt foarte.multe fotografi şi' chipuri. A- 

cestea deocamdată în secţia. istorică a, Mitropolier 

sibiiene. În altă secţie istorică, a mirenilor de orce 

lege, se văd alte asemenea, tipărituri, scrisori, lucruri 

de artă, moaște de tot felul, expuse de despărţimîntul 
Clajuluy, de societatea studenţească a, „Romăniel June“ 

din Viena şi de atiţia, „alţii cari at adus pănă în ceasul 

diă.urmă şi cari aduc necontânit, zi de-zi. O a treia 

exposiţie istorică, în alte” “două. odăt, e a, Bisericii . 
unite, cu alte icoane, cărti, răvaşe şi. chipuri, între 

care unul întunecat al Vlădicăi - “luptător ; „Inochentie 

Clain, rupt şi sfărîimat ca, inima lui cea mare, şi altul 

cu fruntea largă, ochi! adinci şi mustaţa mică, tunsă 
şi mîncată, a harnicului şi îndărătnicului Şincat. Secţia
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etnografică dă cea. "mat: strălucită adunare de tesă- 
tură, cusături şi podoabe-care poate fermeca ochil şi: 
“bucura inima. Băncile, folositoarea, pîrghie -a întregii 
vieți romăneşti de aice, a o. odaie anume. 

Părerea tuturora € că sa făcut ceia ce nu șe putea 
aştepta. a 

Mitropoliţii “străbat pe rînd sălile, unul cu pacea, 
cellalt cu vioiciunea, lui obişnuită. Unul lămureşte pe 
comitele Saşilor, cellalt — ortodoxul — primește lă- 

„mMuriri de la d-na, Cosma. Cind unul, cînd altul trece | 
înnainte. Sînt doi visitatoră distinși, şi nu. doi fraţă 
stăpîni al casel. 
Bo clipă cînd îşi vorbesc: ps 

— Acesta e scaunul pe care siai, zice „paşnic ca. 
, lota roşie, i si 

— Să-i dea. Dumnezeu să stai multă vreme pe ei 
„în pace, răspunde vioi calota viorie. “ 

- * 

Seara, la, 9, o asistenţi aleasă, foarte bine orinauită 
şi aşezată, se află strînsă în sala. de teatru, unde se 
vor tafățisa porturile şi danţurile romăneșşti : de 'ama- 
tori, diletanti, cari” socot aceasta, ca 0 cinste, şi de 

„. cîțva ţerani. A 

"De pe scena împodobită cu lacruri romăneşti, ca, 
dintrun sat ideal, se coboară în părechi cel d'intăit 
dănţuitori Tipurile sînt albe, fine, porturile originale 
Şi de o „bogăţie care te orbește; “mișcările, stăpînite 
cu 0 ştiinţă desăvirşită, sînt întipărite de o înnaltă 
eleganță. O doamnă, d-na Triteanu, cîntă un cîntec de 
țară, cu o aşa putere de vibraţie, încît de la, cele diin- : 
tăi modulaţii ale glasului sala întreagă e. uimită: d.
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- Sihleanu, care preţuieşte aşa, de bine” musica, fostul: 

nostru director al Teatrelor făgăduieşte șaptesprezece 

articole. O alta, sora d-rei Minerva Cosma, care a dat | 

neamului albumul de ţesături, se iea acum la între- 

cere în alt cîntec, cu un glas de o nespusă 'gingășie. 

Pa 

şi căldură în notele joase.. Apoi pe xînd joacă Bănă- 

_teni în cizme nalte şi haine de oraș, Bănăţence cu 

" xochil de tirg şi tulpane, ori -fete din Caraş-Severin, 

din vechea, raiă turcească a Paşel din Timişoara, cu 

rochi! bondoace, scurte, cu poyeri de galbeni de "aur, 

de mari rotocoale de argint coperinduili ca o platoşă 

' sînurile şi ascunzîndu-li fruntea ca un vechii diadem 

din Egipet. Ca zîne din poienile pădurilor ocrotitoare 

apar acum Săliştencele cu văluri lungi străvezii, cu 

mîneci albăstril înfoiate, cu fote „negre ce flutură şi 

scînteie din zale de aur; mînile albe cuprind, două 

cîte două, întrun gingaş lanţ vii pe flăcăii viol cu - 

pălăriuța rotundă a ţeranului din munte. Şi călușarii 

cu căciulile 'Țurcanilor cari aă. luptat la Plevna, se. 

încoardă, se destind, se mişcă brusc, mîndru, şi bat 

pămîntul cu opinca în marșuri eroice. 

- Cine ar putea să uite o seară cu aceasta? 

NE 3 

si acum văd că uitam banchetul. Am ascultat toas- 

turile din galerie. Ele se -vor tipări. Aici. vreau să dai 

= 

numai impresii: D. Cosma, închină pentru “Împărat. | 

Cuvîntare măsurată, cetită încet, care se aude bine. 

Doi profesori. urmează, dd. Negruţiă şi Oniţiă, “cari 

ieaă asupra. dumnealor sarcina salutărilor şi urărilor 

obişnuite. 

“Foarte clar şi. "cală, păr lie. Miron“ Cristea, “asesor 

„$
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consistorial din Sibiii..Recunoaşte că în împrejurările 
de. azi Romînil din Ardeal şi. Ungaria, nu pot da mult, 
dar afirmă unitatea lor de conştiinţă cu toți .cellali. 
Cuvîntul de Romînime al tinerilor sună deosebit de bine. . 
: “Întins şi larg cugetat, spus cu avînt; toastul profe- 

„sorulul Bîrseanu din Braşov. urmărește „Asociaţia“ în 
începuturile. sale Şi-i pomeneşte dăruitorit “scriși în 
tabla de aur a palatului noă. e 
„Din partea noastră, s'a auzit glasul d-lui Gr. . Şte-- 

- fănescu, dar nu şi cuvintele „d-sale, ceia ce a fost, 
cred, mai bine. Colegul Em. Antonescu a vorbit, fru- - 
mos, la început prudent, iar pe urmă — d.- Cosma a 
încheiat şirul discursurilor. 

> A doug zi. 
- 

nerilor. şi alegerilor, - NE | 
Sala nu. mat e împodobită cu chipurile Mitropoli- 

ților: cel din Blaj plecat, cellalt nu mai are a face 
de acum cu lucrările Asociaţiei, în care ai de'luoru 
alţii. Lipsesc şi oaspeţii străini, surguciul comitelui 
Saşilor şi faţa roşie eu ochelarii strălucitor a prima- 
rului Drotleft, litograful albumurilor noastre de ţesă- * 
tură, care a, ţinut ieri la banchet un foarte cuminte 
toast „în. limba sa maternă“ (nu a Statului) întru 
proslăvirea, culturii, adevărată, „liberatoare a, : nea- 

“murilor. - i SR 
Aierul sălii e mult may puţin serbătoresc; se văd 

mai mulţi țerani. Dintre al noştri, mal nimeni; cutare 
s'a dus fiindcă n'a, găsit marele rol „de pompă Şi va- 

"nitate pe care-l aștepta, pentru. sine. Gazetaril at 

"- Şedinţă a Asociaţiel, consacrată, rapoartelor, propu- 
N 

< 
4
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plecat, plingindu-se că tagma lor D'a întîmpinat po 

acest pămînt neospitalier primirea, ce sar fi cuvenit 

însemnătăţii lor personale şi folosului cultural și na- 

ţional pe _care —mă rog —îl aduc „prețioase lor 

publicaţii. - 

- Deci în această lume mnax casnică î încep: cuvîntările. - 

kaportorul e ziaristul de la „Drapelul“, d.:Valeriu 

Branişte, tînăr, dar vechiă.gazetar, care a, lucrat. şi - 

“în presa, bucovineană şi şi-a cîştigat reputația unui 

scriitor politic de temperament, dacă nu a unui! cu- 

getător orientat în toate marile probleme pe care 

zilnic trebuie să le atingă: mai ales un ziar de aici. 

D-sa, arată concentrarea treptată a culturi! romăneşti 

din ţerile Coroanei Sf. Ştefan şi înseamnă şi acea 

concentrare a culturii romîne întregi. în ultimele tim- 

puri, pe-care o vede: numai în Academie. În amănunte 

e des& ori greșit, teoria însă e bună, ca şi teoria ro- 

stulur Asociaţiei. Mat departe, d-sa arată, puţină încre- 

dere în iubirea” pentru carte a mulțimilor ţerăneşti, E 

care ar răspinge lumina, sufletului de la- ele: această . 

parte din discurs supără şi trezeşte protestări, 'spriji- 

nite pe experienţă (în părțile braşovene, bibliotecile | 

poporane merg, diu potrivă, destul de bine). Neaştep- 

tată e propunerea, .ce face de a se redacta, din însăr- 

cinarea, -„Asociatiei“ “dicţionare romîno-ungureşti : şi 

romîno-germane, pe temeiul că asemenea, lucrări ar fi 

de nevoie şi pentru ca Rominil de aici să înţeleagă 

atitea, lucru din cărțile noastre. Iarăşi protestări în- 

dreptățite. Clasele culte crescute întrun mediu străin 

aă cel .mult nevoie de un dictionar romîno-german ca 

al d-lui Şeineanu, dacă ar fi bun, şi chiar măcar că e răi.
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Iar ţeranilor li-ai, putea lămuri în edițiile poporale 
unele cuvinte, dacă n'ar fi greutatea că unit dintro 
parte înţeleg ceia ce nu înțeleg cel de aiurea, şi că, 
mal la urma urmei, niclun cărturar nu poate avea. 
deplina cunoştinţă, a întregei Vistieril a poporului. 
. Alegerea de vice-preşedinte are o însemnătate deo- 
sebită. Venerabilul bătrin Şuluţiă, cu cer optzeci de 

„ani al săi, nu poate cheltui decit puterile slabe ale 
înnaintatelor sale bătrînețe: Vice-preşedintele era pănă 
ieri d. Atanasie Marienescu, membru al Academiei, 
bătrîn foarte bătrin, ocupat în cel ma! înnalt grad de 

"chestii de gramatică, în. resolvirea cărora. urmează 
„vechi rătăciri de tinereţă. E un bătrin ca cea mal 
mare parte din bătrîni noştri; ceia te “ajunge. În le-- 
gătură, cu o chestie de gramatică, şi-a dat demisia, 
care sa primit. Numele noului vice-president poate să 
însemne.o înțepenire în trecut sai deschiderea, -Dor- 
ților pentru curentul -cel noă de care se încălzeşte 
partea, sănătoasă 'a tinerimii, * BI a 

„O comisiune de tre! se alege, Şi în numele el var- 
beşte canonicul blăjean Bunea, care domină viaţa cal- 
turală a, Bisericii unite. El propune ca. vice-preşedinte .. 
pe d. Andre! Bîrseanu, un om încă tînăr, iubit lui și 

-iubit nouă pentru poesia,. sufletului săi curat şi bui, 
pentru cultura, sa, întreagă; pentru “iubirea de neam 
pe care într'o' formă aşa, de aleasă totdcauna o ma- 
nifestă, profesorul brașovean. Bîrseanu e pentru noi 
„un frate de gînduri şi un tovarăș de fapte. Nu mai 

e nevoie de votare: rostirea numelui săi ridică aplause 
nesfirşite și puternice strigăte de: „trăiască“. Încer- 
cările ce face pentru a scăpa de o cinste care e și 

N 
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__0 grea povară, rămîn _zădarnice. Aplausele şi aclama-. 

“tiile i încep: din nou. „Asociaţia“ va avea un vice- pre- 

şedintâ. cure ya da chiar de la început lupta, cu inerția, 

cu domnia, goală, a formelor, cu. minciună, raselor 

neroditoare. 

„Pe cînd acelaşi spirit va izbindi oare şi pe, alte 

tărîmuri, unde e şi mai mult de cucerit pentru cul- 

tura neamului ? ? 
% 

Rostirea cumpănită şi hotărită, originală şi corectă, . 

simpatică pentru sala întreagă a noului vice- preşedinte, 

se aude după-amiază, cînd d. Birseanu presidează. 

Se dă premiu învățătorului bistriţean 'Teodor Bog- 

dan pentru culegerea de povești din popor despre 

„cel mal mare Domn romănesc“, zice vorbitorul, „Ste 

fan- Vodă cel Mare şi Stint“. După, prigonirile pe care 

le-a adus autorului cărticica sa, e drept să-l vie şi a- 

cest ceas de răsplată. . = 

Conferinţa d-lui Sextil Puşcariu despre Ciparită tre- 

buia să, fie, cetită ; ea a fost rostită. De la cele din-, 

tăiu frase spuse limpede, -energic, de la, cele dintăiă 

înlânţuiri frumoase de judecăţi drepte, de comparații 

„nguă şi de alusil duioase, sala întreagă, în care se 

aflat? totuşi și atîţia bătrîni, credincioşi altor teorii şi 

datini despre limbă, a. fost cucerită. Spiritul noă, drept, 

înțelegătur, iertător pentru greşeli şi aspru pentru 

păcate numai, vorbia prin acest cald glas al învăţa- 

tului tînăr. Figura lui Cipariă se desfăcea luminoasă, 

ca, 0, icoană îmbrăcată în aigintul sufletului celui mal 

curat, din sfărimăturile fireşti ale: teoriilor sale. Așa 

aplause ca, acelea, care izbucniră cînd încheit d. Pug_ 
Psi 

Pacii 
ai 7 

pa 1?
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„„Cariu se vor fi auzit numai rare ori în 'recile şedinţe __ 
sterpe ale „Asociaţiei“, 'de-la banchetele căreia nu se 

„întore6a cineva iai cuminte de 'cum venise. 
D. Silvestru Moldovan ceteşte îndelung despre „Cheile 

Turzii“, un vestit fenomen geografic din Ardeal. . - »- 9 5 | . , 

În biserica mare şi nepotrivită a Mitropoliei, câte 
unul din mulţii visitatori: priveşte nesăturat la raiul 
de sfințenie. și frumuseţă pe care l-a zugrăvit supt 
bolta cea mare pictorul Smigelschi, cu care a, fost 
dăruit în generaţiă noastră poporul romănesc, ce nu-l | 
ştie. încă, şi nu-l preţuieşte încă nici pe a suta parte 
din cît sar cuveni, Şirul de figuri alegorice care încun- 

„jură cupola, evangheliştii din colțuri, chipul cel uriaş 
al Mintuitorului privind din cheia bolţii cu ochii buni 
de iertare sînt strălucite minuni ale” liniilor. învăţate, 
ale atitudinilor îndrăzneţe şi nouă, aie colorii- de o: 
vioiciune. 'căre' izbucnește ca fiacări roşii, albastre, 

„Vioril, verzi din fondul de beatitudine al mosaiculul.. 
“de aur. Picturile lut Smigelschi vor fi una din gloriile neamului nostru în ăcest timp. 

E 

| Seara,;teatru plin la „Moş Ciocirlan“, opereta, despre 
„€are' s'a, vorbit aşa de mult, a compositorului bucovi- nean Flondor, E o. țesătură uşoară de tablouri teră- 
neşti bucovinene din timpurile de după anexare, certe ' la cîrciumă, hore, vinători de urs, întilniri în margenea 
pădurii. Numele de Moş Ciocîrlan vine de la un „bă- 
în zgârcit căruia i se fură banii. El nu dă caracterul „piesei, în care domină, mult mai mult decit Zgircenia sul Tăspingătoare, frumuseţa, tinereţa, iubirea, vitejia 
colorialţă: = . ÎN . - 

aa,
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. Musica e foarte savantă, plină de avint şi de pu- 

tere une ori, culeasă din multe amintiri, prea, puțin IE 

simplă şi senină, fără caracter specific romănesc! Actul 

întăiă mal ales e greă în- meşteşugirea, lul. Al doilea 

o prea bun- pentră al treilea, care pare şters din toate 

- punctele de vedere “după dinsul. Aşa cum e, ea ar 

trebui să fie făcută cunoscută şi publicului din Ro- 

mănia prin teatrăl din Bucureşti. 

D. Flondor dirija orchestra cu multă căldură, și 

jocul, cîntecul diletanţilor, între „care se observa şi un - 

_ profesionist din Bucureşti, a încîntat și. fermecat o 

lume câre nu era prea deprinsă cu astfel de repre- 

sintaţi! romăneşti. Rar se vede atita iubire pentru: 

- artă din partea celor ce o execută. Glasul d- rel Ola- 

ru era cuprinzător, al d-nei Lucia Cosma de o. mare 

'gingășie şi puritate. Lipsia, în de obşte căldura Şi Pu- 

terea. Amîndouă se, , întîmpinaă însă în public nebun -. 

de bucurie. Si | | | -. 

Ziua, a treia, 
- 

Astăzi ţine şedinţă Societatea pentru “fondul ae - 

teatru romîn, adecă aceia care de multi ani de zile 

- strînge banil unuia şi altuia, mai mult ai celor fără 

de multi bani, cari dai ce nu .pot strînge, pentru ca 

odată, şi odată o clădire de teatru romănesc statornic 

să se înnalţe în Ardeal, în acel! loc care pănă atunci 

va fi dat cele mai multe şi mai bune dovezi că în 

el mal mult decît oriunde aiurea; trăieşte sufletul nea- 

mului. - N Tea 

"Presidentul Societăţil. e d; Iosif Valcan, pentru - lu- 

crările sale literare din -tinereţă, pentru .cutare piesă, 

1 
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de teatru ţesută din cîntece, pentru stăruința cu. 
care, şi cu scriitori şi fără scriitori, pe drumuri bune N 

şi i prin—coelaurile rătăcirilor, conduce „Familia“, pe 
care atita lume. o "primeşte. pentru ca, s'o cetească 
sai să facă numai plăcere băirinețelor -t ul Iosif 
Vulcan. 

D. Vulcan, director de revistă,'membru al Academiel 
- - Romiîne, crede de datoria sa şi cu acest prilej să por- 

_ nească de ia teatrul romîn pentru a se înnălţa, -mault 
mai sus, unde zborul, e mal grei pentru puteri sărace, 
pe care virsta le-a, împuţinat şi mai mult. La început 
se aude în sală despre nevoia unei culturi naţionale, 
despre frumuseța scopului urmărit de Societatea, sa, 
despre bucuria ce trebuie să aibă oricine acum cînd, 
în noul Palat al naţiunii, se află în sfirșit o scenă | 
ridicată de Romînt pentru scopurile literaturji dramatice 

„xomăneşti. La aceste cuvinte aprobă, totţă ascultătorii. 
ă Îndată însă d. Vulcan schimbă: nota. D-sa prinde 

a învinui pe scriitorii tineri din Regat că ar fi stricînd 
şi spurcînd limba. “Aceşti pîngăritori gonese venerabile 
cuvinţe latine și aduc în schimb uricioase vorbe slave. 
Vorbitorul aduce şi probe: vinovaţi! ar fi zicînd slovă, 

» pentru literă, sar fi încrîncenînd înnaintea cuvintuluy 
Popor, pe cînd închinăciunea- lor merge la, hidul nor od; 
el ar avea nemernicia de a rosti grozăviile: a alcătui, 
a, prea- -slăvi, gospodar, — care nu sar fi auzind . nică 
la Bănăţenil învecinaţi cu Sirbii, — și aşa mai departe, . 
Într un acces de-spirit, d. Vulcan, bătrîn_vesel, face 

____Chiar- o“proposiţie pe care o înfățișează adunării pen- 
“tua ride de limba, cea, nouă. 

Adunarea nu. ride însă de loc, şi” niciun semn de
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, încuviinţare nu vine măcar — pentru că d. Atanasie 

Marienescu tace — de la bătrinul cel mai rămas 

în urmă. Aceiaşi adunare a primit însă ierk cu -a- 

tîta căldură pe d. Sextil Pușcariu cînd a spus cu 

atîta dreptate că vremea morţilor — a morților morţi, . 

d-le Vulcan, ca şi a mortilor vii, cari ţin cuvîntări 

-pentru a lovi viaţa cu armele lor mucede, răsărite 

din noapte, — că vremea morţilor a trecut, că sfinta, 

marea, deplina limbă romănească, din toate Ținuturile 

stăpîneşte astăzi, în ciuda dătătorilor de. sfaturi, şi 

spre folosul nemărgenitei ţerănimi, care ni-o dă ca: 

“ să-i vorbim în ea, peste toată literatura cea nouă şi 

bună. Cine n'o ştie, sto înveţe, dar so clevetească nu-i 

îngăduit nict chiar unui adevărat scriitor, care a fost, 

este şieva răminea, necum unei mărimi literare ca 

preşedintele societăţii de teatru. Şi, ca să încheiem, 

d. Vulcan, care vine la Bucureşti pentru a vota; toate 

curentele netrebnice, pentru a ajuta toate intrigile so- 

cietăţilor, pentru a, răsplăti toate lucrările personali- 

tăţilor ca d. Ion Sirbu cu chipul cărora îşi împodo- 

beşte -apoi paginile „Familiei“, d.- Vulcan nu crede 

oare'că e... să zicem: nu ştiii cum să batjocurească 

o gură ca A d-sale acea limbă romănească a popo- 

rului, plină de vorbe din care nu ni e iertat a smulge: 

„nimic, pe care a prea-mărit-o, cu respect. şi căldură, 

în cuvinte neuitate, Măria Șa, Regele Carol L-iă. - 

Alt răspuns a primit d. Vulcan îndată. După o con-. 

ferinţă limpede şi sîrguincioș alcătuită . într'o limbă 

bună — era vorba de Schiller — a 'tînărului Horia 

” Petra-Petrescu, profesorul sibiian Ion Borcia, priete- 

nul şi colaboratorul nostru, vorbeşte adunării despre 

â
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teatrul lui. Eminescu şi despre ideile lui cu privire la 
teatru. Și pe încetul, în expunerea, caldă și avîntată, 
sinceră şi plină de iubire, a frumosului tînăr sfios, a- 
pare Eminescu cel noi, cel descoperit de curînd — 
aplecat cu o dragoste nemărgenită spre orice mișcare, 
spre orice şoaptă din ogorul culturii romănești, călăuz 
învăţat, înţelept şi bun al neamului întreg, figură în' 
care se adună toate puterile şi din care pornesc toate 
razele. Şi acel public ardelean căruia i s'a vorbit a- 
tîția ani. de Eminescu cel ră, crunt demon vrăjind: 
spre pierzare prin frumuseţă lu răăfăcătoare, acel 
public înţelege, simte dreptatea, şi pentru întăiași dată 
pe aceste tărimuri sufletele ţuturora se închină Ro- - 
mînului celui mare ce a fost în poetul genial. 

+ - E d 

După-amiaza e liberă. Feţele luminate fac _visite. 
Ciţiva ascultă o conferinţă economică, Scriitorul aces- 
tor rînduri se întoarce de la Museul Bruckenthal, în 

„care întemeietorul a, strîns, în veacul al XVIII-lea, 
citeva opere mari ale artey flamande, unele tablouri 
francese bune şi apoi o mare mulţime de contrafaceri 

„şi imitații care abia, se mai pot privi. În aceiașr casă, 
expun pictorii saşi de astăzi scene ardeleneșt, por- 
trete, schiţe, încercără simbolice, dintre câre cele mai 
bune arată siguranță şi experiență rece, iar cele may 
multe sînt curat grozâve.. . 

x | , 

Sara, a doua, represintaţie a, Iul “Moş- Ciocirlan. Se 
simte nevoia de a da. Miercuri şi a treia. Dorinţa de 
a, vedea, opereta cu costume romănești e nemărgenită. 

14 August, 1905. 
+
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Ziua a.patra. 

“A doua, şedinţă "a. societăţii de teatru. Asupra ra- 

portului vorbeşte un domn mai bătrîn cu capul TO- 

” tund şi ochii foarte blinzi. La început nu-l prea as- 

cultă, dar; cînd se vede că glasul liniștit, „subliniat de 

gesturi măsurate, spune lucruri cuminţi, publicul prinde 

“să urmărească cu un adevărat interes o expunere care 

trece de obicei fără a fi luată în seamă. Vorbitorul 

e avocaţul Gavrilă Tripon, din Bistriţa, cunoscut şi prin 

- procesul . Memorandulul. E arată mai ales care e me- 

N nirea, unui teatru În Ardeal şi stăruieşte puternic şi 

cu dreptate asupra ideii că arta: se cade să fie şi cu- 

rată, îndreptătoare şi înnălţătoare pentru un public 

ca acesta, care trebuie şi prin acest mijlocesă-ș -ŞI for- 

muze şi desăvirşească un caracter.. 

Lista, noilor membri, culeşi cu hărnicie, printre cel 

adunată de serbări, se ceteşte în mijlocul aclamațiilor. 

Ea' e foarte bogată. Tot aşa de bogată fusese şi lista, 

cetită acum citeva zile, a membrilor noi întraţă în Aso- 

ciaţie, şi aclamări puternice salutaseră numele epis- 

copilor Bisericilor unite (afară, neapărat, de domnul 

acela înstrăinat de la Gherla, care-şi zice episcop ro- 

mîn), cărora li urmâ, — înscrierea s'a făcut după a 

celor dintăii — numele Mitropolitului neunit Meţianu. 

* 

După amiază, societatea anunţase un concurs. înna- 

intea publicului, pentru două burse ce vrea să dea: 

"bursă de tragedie şi bursă de comedie. . 

Ad apărut pe xînd un tînăr. viciu, dar foarte pre- 

tenţios, care a spus binişoro scenă! din „Despot-Voda” 

v
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apoi un altul, corect şi bățos, care s'a încercat cu o 
„poesie declamatoare, de bună seamă a d-lui Haralamb, 
Leca, precum şi cu o. pagină. din Macbeth, spusă rău; 
apol un al treilea care a săvirșit de la început gre-, 
şala, de a începe... nemţeşte și a fost oprit de public 
întăiu (cam timid în” cetatea: Sașilor) şi apo! de'bla- 
jinul comitet. Urmară, în costum şi fără costum, cîţiva 
studenți înhămaţi la greoaiele anecdote ale d-lui Spe- 
Tanţiă: el, vreau să li dea un haz imitînd, mat mult 
sai mal puţin -bine, accentul romănese a] străinilor 

- de cari e vorba. Tinărul cu nemţeasca; vine cu pro- 
ducţii comics propri!, cam naive. La, toți, multă bună- 
voință şi o încredere cinstită în talentul ce ar avea 
pentru arta dramatică. - 

Partea, neplăcuță din acest concurs a fost ivirea pe - 
scenă a_unul beţiv care purta haina, respectată a preo- 
tului romîn. Cel mat mulți păreau aplecați să asculte 

--pe acest concurent fără cuviinţă pe care comitetul îl 
îngăduise într'o clipă de nebăgare de seamă. Chiar 
preoţii cari erati de față în număr mare nu se încu- 
meta să-l oprească. Îmi! fac-o cinste că am cerut 
ei aceasta. Mă aşteptam Ga toată, lumea. să. fie de a- 
ceastă părere, căci poate fi ceva may scandalos decit 
batjocurirea veșmîntuluy preoţesc, care s'a văzut în 
cele d'intăiă-rînduri ale tuturor mişcărilor noastre, care. 
se vede şi în fruntea, neamului, şi aceasta pe scena 
încă neinaugurată a celui d'intăiă teatru romănesc, 
cu prilejul une! serbări culturale menite să s6 înnalţe 
înnaintea străinilor și înnaintea clericilor înşii, înna- 
intea atîtor ierani, cari nu trebuie să se deprindă 
a-şi despreţui „popa“? O: ceartă: aprinsă se înteţeşte” 

.
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între părtenitorit | şi dușmanil preotului beţiv. de pe 
“scenă. Deputatul Săliștiy, dr. Comşa (doctor în medi- 
cină) face mişcări violente către preoții din fața; sa; 
“cîțiva tineri cred de cuviinţă să invoce egalitatea 
tuturor „profesiilor“ înnaintea, artei, uitînd că aici ŞI 
astăzi. anti-clericalism e şi anti-romînisna și cea mal 

" elementară, lipsă de recunoştinţă. Placida figură a . 

4 

d-lul Vulcan planează asupra, certelor pe care nu se 
grăbeşte a le împăca, după cum nu ştiuse a le pre- 

„veni. Odată, d-sa dă voie „preotului“ de pe scenă să 
zică „înnainte“, şi numai la urmă face să plece pe 
nenorocitul băiat care nu înțelesese că de la început 
„Chiar datoria-i era să facă astfel. Tin să mulţămesc 
„din. toată inima, - şi cu sentimente de recunoştinţă 

„Care nu se vor şterge, acestui public ardelean, care 
după citeva clipe şi-a, uitat de gilceavă pentru: ca să 
aclame literatura, romănească de astăzi la, amintirea 
“numelui unuia dintre muncitorii săi cer mal devotați, 
cum se crede aici că sînt, 

4 + - 

Sara, scena Teatrulul romănesc s'a, deschis printe un 
preludiu, cu versuil şi cîntări, alcătuit într'o formă 
corectă de d. Iosif Vulcan însuși, care n'a, vrut să lâse 
această osteneală şi aceagă cinste „preoților tineri, - 
dintre cari e de faţă cel mai mare, avîntatul cîntăreţ, 
al durerii şi speranțelor neamului, Octavian Goga. Lu- - 
mea aplaudă intenţiile bune şi sentimentele frumoase 
care se află fără îndoială în acest preludiu. 

A urmat represintaţia „Fintînii Blanduziei“.. Lunga 
desfăşurare de versuri cîntătoare, printre care numar. 
une ori scapără cite unul cu un foc viă, poema dra-
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matică, lipsită cu totul de mişcare, de fapte, de.des- 

voltare, a fost salvată prin jocul superior al q-rei Hor- 

tensia Cosma, -şi a surorii sale, d-na Lucia Cosma. 

Cine le-a văzut.în rolurile “lor din acea sară nu le va 
uita. Amîndouă aveaii cea mal desăvirşită îndemînare 

pe scenă. Ca Geta și Neera, ele păreau statul antice, 

mișcîndu- -se euritmic ca întrun basorelief clasic. D-ra, 

Hortensia, Cosma, pe lîngă aceasta, lasă să se vadă 

prin transparenţa de cristal a-—ochilor să! advăratul 

suflet al Getei, de duioşie drăgălaşă, poate prea des 

zîmbitoare —, dacă n'ar fi aici numai durerea, uşoară, 

pe care o putea înfățișa în versuri talentul de elegant 

al lui Alecsandri. D. Zaharia Bîrsan, colaborator al're- 

vistei noastre şi un poet liric care ar trebui prețuit: 

cu mult mal sus decît cum se face astăzi, nu se.va 

supăra dacă-i vom spune 'că trebuie să. părăsească, 

numai decît atitudinele de sentimentalitate pretenţi- 

oasă pe care Conservatoriul şi scena din Bucureşti le 

impun” orlcui s6' formează prin el6: mişcarea necon- 

tenită a, ochilor. în' sus, gesturile de balet, tremurarea 

misterioasă a silabelor, călcarea tuturor normelor veş- 

nice ale naturii, triste rămăşite ale şcoli! vechi fran- 
ceze, care s'a încetățenit de mult în teatrul romă- | 

" “nesc, dar ar trebui alungate cît ma! răpede, pentru 

binele: actorilor de talent pe cari-l are. ŞI aici trebuie 
'să se facă, astăzi chiar, reforma cea, măre ă sinceri- 

rității şi modestie faţă de adevăr şi frumuseţă. D-ra 

Voiculescu, care a zis „Balada strămoşilor“ de d. Da- 

vila, e o actriţă bucureșteană, şi păcatele şcolii noa- 

stre s'au văzut toate în recitarea celor citeva strofe 

ale” poesiei: gargariseală, smulgerej pripită a silabelor,



. 
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gimnastica, ochilor, risul falș al unei desperări de toate 

“zilele, atitudinea, romantică - fără, cruţare, neîngrijirea, 

dictiuni), stricată prin accentul frances firesc sai voit, 

învăţarea neîndestulătoare. Cele două Sibiience ai în- 

vins în chip zdrobitor toată falşa, şcoală a Conserva- 

torului bucureştean, și mie unuia mi-a părut fcarte' 
* bine. Dacă se va urmă şi ma! departe cu snobismul 

nostru, va, trebui să se creieze 'o bursă, încă o bursă 

- pentru” ca, diplomaţii şi angajaţii din Romănia, să vie | 

să studieze limba, clară, eleganța, severă a mișcărilor, 

jocul natural, și plin de idealitate, atît de impersonal 

încît piesa pare a se represinta, într'o lume superioară 
a ei, în sfirşit însuşirile pe care le-ai găsit și cîștigat, 

diletantele din Sibiiuă. 

Ziua a cincea.. 

- Congresul băncilor romănești din Ardeal s şi Ungaria, 
„ unite de cîtăva, vreme într'o puternică şi binefăcă- 
"toare federaţie, ţine şedinţa e! de deschidere înnainte 

de amiază. Scaunele sînt acum în parte goale. E păcat, 

nu numai pentru- expurierea, amănunţită pe care o 

câtește secretariul I.. Lăpădatu, dar mai ales pentru 

* frumoasa conferinţă a aceluiași. D. 1. Lăpidatu e fiul 
postului din Braşov și fratele istoricului Al. Lăpădatu. 

_ Poetul a avut numal dol băieţi gemeni, cari samănă 

la, trup, faţă,. înnălțime, cari samănă la: grăsime, de 

“nui poți deosebi aproape. EI samănă însă tot aşa de 

bine în puterea, moştenită de la, destoinicul lor tată, 

de a, cuprinde şi stăpîni tot subiectul, de a-l împărţi 

bine -şi expune uşor și elegant. Cîţi dintre cel de faţă 
ştiau oare ce este politica, de discont; despre care
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"scriitorul acestor rînduri n'avea o ideie. mult- mal 
deplină decit a lor? La, sfîrşit nu cred să fi rămas 

vre-o. nedumerire ascultătorului, celui mai puţin pre- 

gătit. Cu bucurie_văd iarăşi afirmarea şi biruinţa unul 
tînăr care vine cu ştiinţa precisă, iubirea .de adevăr 

şi de rînduială, cu limba puternică, de un avînt larg, 
a timpurilor noastre. Aici, la bănci, ca şi la, Asociaţie, 

d. L. Lăpădatu are, de sigur, un rol foarte folositor de 

îndeplinit, fie și cu jertfa, intereselor sale materiale; 
| a 

După amiază, iarăși prin Musei.. Biserica, neunită 

"are două sale de odăjdii, odoare, antimise, chipuri, 

“. jeţuri, cărți și acte. Cea din Blaj expune, pe lîngă 
““acte de acelaşi fel, şi un minunat covor cu vulturul, 

lucrat, În şir.d& şase, de cătr6 femer din Maramurăş. 

Secţia, istorică e exposiţia de istorie a mirenilor. 

Se văd scrisori de la „Romănia Jună“, din Viena, is- 
călite: Alecsandri, Eminescu, Creangă; ba chiar ma- 

nuscriptul „Romăniei pitoresce“ a d-lui Vlăhuţă lîngă 
alte manuscripte, ardelene. Un întreg -şir de încăperi 

-e prins de exposiția țesăturilor, cusăturilor şi păpușilor 

în porţuri de ţară; stăpîneşte mai mult tonul sever 

_al împrejurărilor sibiiene. Puţină :lume se: rătăceşte : 
“în cămăruţa, de tablouri şi scheme a băncilor. | 

E interesantă şi lumea care vine să vadă. Foarte . 

„multă țerănime în veşminte de serbătoare.: Şi e o 

plăcere să vezi portul vii cum se apropie de portul 

mort, haina. mlădiată, după liniile frumoase ale tru- 

pului de rasă alăturindu-se de aceiaşi haină înțepenită | 

pe lemnul şi _cîrpele păpuşel. Exposiţia e astfel îndoită, 

înfrumusețat şi făcută vie.
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„. Cele mai multe sătence privesc abia în treacăt por- * 

turile din alte Ţinuturi. Ele se îndreaptă răpede spre 

dulapurile unde'se înfăţişează ale lor, şi acolo stau 

de privesc îndelung, iar unde sînt mal multe la un: 

loc se încinge discuţia, pe cînd degetele arată şi capul 

dă, clătinîndu-se, expresia, tuturor” sentimentelor: de. 

admiraţie, de nemulţămire, de despreţ. 

Cărţile, fireşte, sînt acelea asupra cărora frumoşii 

ţerani şi albele țerance se opresc mal puţin. Sa, făcut 

greşala de a nu se rindui în destul, după norme u- 

şoare de priceput, de a nu se lămuri prin pancarte | 

cu slove mari, grăunţate, de a nu se pregăti prin: 

"-conferinţe populare această, parte.” „Astea nu le înte- 

legem no“, auziii spunînd- lîngă: mine una din cer- 

cetătoarele în catrinţă ale exposiţiel. - 
* - 

Concertul societăţii bucureştene de cîntări Carmen 

s'a, dat: întruna din sălile micului palat Unikum. Fără” 

vidicare de corțină se înşiră pe fondul roşu al păre- 

ților goi cel aproape două sute de cîntăreţi. Unele 

din doamne şi domnişoare poartă rochii albe, celelalte 

__ sînt îmbrăcate romănește; bărbaţii sînt toti în haine 

de oraş. Tipurile sînt — cum e firesc într'o Capitală — 

“prea amestecate pentru ca tabloul însuşi să-facă plă- 

cere şi să servească drept fond potrivit cîntărilor. Figura 

vioaie, cu liniile tari. şi ochii. mar. de strălucire, — 

amestec de 'entusiasm, de bucurie pentru opera su- 

fietească îndeplinită, -şi. de ironie, — a mâiestrului 

Kiriac apare în frunte. De cînd l-am văzut acum 

cinsprezece ani, ca „tînăr de viitor“ în casa poetului 

N Viahută, faţa i s'a schimbat, primind ca: nişte întipă-
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rit de luptă. 'Tricolorul şi harpe se văd pe toate 
piepturile. | Pe i 

Se cîntă puţină musică clasică saă modernă străină 
şi multe cîntece romănești. Auditoriul primeşte pe rînd 
din Musicescu, din Timotei Popovici, din 1. Vidu şi. 
din composiţiile -maestrului însuși. Ariile poporului 
nostru se prelungesc în doiniri cu avîntul nemărgenit, 
freamătă ca de mişcarea frunzelor codrului veșnic, sati 
saltă în mișcări vesele de horă înteţită. Unele acor- 
duri picură cu o limpeziciune de cristal. Niclodată 

„însă o mal mare evlavie înduioşată nu s'a, coborit în 
suflete decit la trezirea, înceată a, „Răsunetului din 
Ardeal“ de Vidu. Cînd glasul paserii tînguitoare trebuie, 
să se desfacă din marele murmur dulce al mulțimii 
d-ra, Elena, Bonciu umple sala. cu o cîntare așa de 
puternică, de. sigură, de caldă, încît acest cîntec de! 
duioșie şi nădejde nu mat paie a porni dintr'ua piept 
omenesc, ci pare că se coboară de-a dreptul din marile 

" înnălțimi ale idealului: . 

"Munţilor ce vă Tăliţă... 

Astăzi, mîne, cine ştie, 

De nu-ţi fi voi sărăcie? 

Şi, supt puterea de vrăjire a, cîntecului, vorbele ă- 
cestea pătrund în sufiet ca o profeție înfășurată, în 
scutecele taine!, şi, îmbrățișînd toate: cele ce ati fost, 
toate cele ce:sînt astăzi, sufletele răspund cîntăril: 

4 

"Astăzi, mîne, cine ştie ?..! 
>
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Ziua a şasa. 

„Corul romănesc din Romănia a mal fost prin păr- 

țile bănăţene, unde a fost întimpinat cu o nespusă 

căldură de oameni cari supt steaguri albastre cînta 

aceleaşi cînturi de unire sufletească, de alipire la, 

marile mulţimi bune, care ni-aii dat între atîtea alte 

daruri şi aceste melodii. De acolo, din ţara lui Vidu, 

sosesc solil- de artă romănească. A doua zi el pornesc 

spre satul Sălişte, lăcașul celei mai depline frumuseță 

xomăneşti în faţă, trup, port, limbă, moravuri, sat 

mare și bogat, care seamănă mal mult-cu un fel de | 

mică republică a ţeranilor romîni. Trăsurile din staţia. 

„Săliște duc prin marele praf al drumului neplouat la 

şirurile de căruţe trainice şi curate, care se string 

între muncelele acoperite cu păduri. „Notareşul“, d. 

„căpitan“ Henţiu — ps care cine nu-l cunoaşte şi nu-l 

iubeşte pentru firea-i de Romiîn sfătos, harnic şi pri- 

mitor? — e cînd întrun colţ, cînd întraltul, voinic 

ca un tînăr —:ca un tînăr! din Săliște, nu ca unul . 

din Bucureşti —, cercetînd, rînduind şi îndreptînd toate. 

 Căcr_Săliştenii nu se lasă cu una cu două. EX fac . 

pregătiri mar pentru a găti „fraţilor“ cîntăreți o pe- 

-trecere pe care să n'o mal uite. ” 

"În şeoala de lingă biserica înnălțată la 1784, aş 

-_teaptă carul de săteni al Săliştei, în frunte cu unul 

dintre învăţători. Portul alb şi negru se desfăşură 

de la un capăt la altul al micii scene din sala de 

serbări. Şi,-cînd_ sala se. umple de oaspetă, cîntecul 

romănese cel mic primeşte cu dragoste cîntecul romi- 

nesc cel mare al acestora. i = 

“Aşa, obosiţi, flămînzi cum sînt, -aceștia răspund”



                          

    

60, "O luptă literară 7 

Fără forme, e iarăşi un concert. Se cîntă din ale lut 
Dima, care e de: față, ca şi 'Tirnotey Popovici, al Si- biiului, care a, învăţat însă în Conservatoriul din Iași; se cîntă din ale lui Vidu. Din murmurul de glasuri 
multe al „Răsunetului“ se desface iarăși glasul singur glasul de putere, siguranță, — ca, o speranţă ce nu' Vrea, să se stingă, — glasul de' chemare al viitorului, care prin buzele fetiţei bănăţene din București zice „în graiul „păsăricer mice“ din Ardeal, înnaintea celor. mai. frumoși şi mîndri dintre Ardeleni: 

Manţilor, ce vă făliţi.. 
Astăzi, mine, cine ştie ? 

După masa, cu ciorbă, friptură, şi vin — fără menu, 
vă rog, şi tără beţie, aproape fără zgomot — în sus 

„spre Netedul, unul din dealurile din încunjurime, pe lingă bisericuţa, veche. Pe muche, lingă izvorul rece din..care însetaţir beau cu păharele de sticlă, cu cele 
„de metal, cu cele de' hîrtie, cu mîna Şi cu..gura, care „prinde șşivoiul, se deschide o” poiană supt marele al- bastru nesfirşit. al cerurilor ocrotitoare. În fund, în 
dreapta, în: stînga, — pădure veche. Toate cărările se 
pierd îndată la o cotitură, răpede. Aici se face danţ, 
horă de „dincoace“ Şi horă de „dincolo“, cuprinzîn- du-se. Apoi se cîntă: după alte aril ce zboară în li- 
bertate, „Ardealul răsună: iarăşi. Freamătul pare că 
vine din pădurea toată, şi glasul de solo, mărgenin- 
du-se de coasta munţilor hotarului, îi atinge cu pu- 
terea, preziceri!, ca, de 0 vargă uşoară de vrăjitor mare, 

cînd strigarea, nădejdit se înnalță acum de-a dreptul 
spre ceruri: _ 

Astăzi, mîne, cine ştie ?...
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La plecare, în front de. cîte patru,—cu Săliştence 
- frumoase ca. zînele Ia, braţul, ftăcăilor lor sau flăcăilor 
noștri, uimiţă, lăutarii se "trezesc zicînq: „Deşteaptă-te 
Romîne“. Cine-l poate opri aicr unde sîntem numai 
noi? Şi apol. cul i-ar putea face rău, căci nu e -vorba 
decît de deşteptarea cea sigură, prin lumină, de'unde 
vin pe rînd toate bunurile și toate darurile lumil? 

Din cuvintarea pe care o ţine un funcţionar în nu- . 
mele celor ce pleacă, înnaintea frumoasei case a pro- 
topopulul Stroie, de unde vin păhăruţele de vin ale 
despărțirii, se desface acest frumos gînd poetic: „Dacă, 
printrun cataclism, Romînimea întreagă, ar pieri, ea 
Sar: renaşte de la sine în chip spontaneii din acest 
colţ de ţerani“r , : a 
În şir lung, nesfirşit, prin răcoarea serii, supt cele 
d'intăiu : clipiri sfioase ale stelelor cerulur “nostru, pe 

“drumul prăfos al secetei şi prin miriştile de aur, în 
vorbe încete şi glume ușoare, mergem spre gară. Aici 
trenul face călătorilor surprinderea; une! întîrzieri- de 
două ceasuri. E._cit trebuie pentru a juca, pentru ă - 
cînta și a se împrieteni mar bine. Aici frumosul tînăr 

NI vinjos cu mustaţa, bălaie și poruncitoril ochi albaştri, * 
care a fost atiţia ant medicul, cu și fără arginți, al 
Sălişter sale de naștere; şi e acum deputatul ei ales 
cu drag, ţine o cuvintare limpede, senină şi hotărită. 
Înnălţînd - puterea înfrăţitoare a cîntecului, afirmînd | 
unitatea intangibilă, a neamului, ridicînd in slavă pu- 

„terea binefăcătoare a ţeranului, el așteaptă cu' încre- 
dere după „rămasul-bun“ de astăzi un „bine aţă venit“ 
de mine. a Ă Da 7 7 . - “



-.. 

  
  

62 | O luptă literată 
7 
  

Lungu! tren pleacă în urale, ducînd pe al noştri de 

aice, care poartă la inimă lira şi tricolorul. 

“Ziua a şaptea... 

Cetin şi conferință fără însemnătate, la Sibiiă. Eu 

mă bucur în Sălişte de ospitalitatea părintelui Stroie 

şi mă întorc în oraş numa! cu trenul de la amiază. 
„Notareşul“ povesteşte în vagon, în duo cu un maior 

german, vinători de urs, vechI şi nouă, —- şi toate a- 

devărate. 

După amiază, în Răşinarii cari i cuprind la un loc leă- ia 

sănul episcopie! romăneşti rieunite,—o casă de ţeran—, 

mormîntul lui Andrei Şăguna, inarele ei Mitropolit şi 

cuibul de fericire liniştită a, celul d'intăiu poet al Ar- 

dealului, Octavian Goga, la gloria tînără a căruia am 

venit în zalele mele de luptă. 
%* 

„ Seara, represintaţie romănească în sală a de teatru 

"a oraşului. Se dă „Necinstiţir“, traducere din roman- 

cierul italian Rovetta. Alegerea piesei e o greşală, ca 

şi alegerea „Fintînii Blandusiei“. Sint moravuri urite, 

prea rare, din fericire, aici. Un bărbat ce trăieşte în 

luxul ce i-l dă vînzarea, femeii lul către un bătiîn, care, | 

după moartea întîmplătoare a bătrinului aceluia, vede 

sărăcia venind, care pierde izvorul hielşugului de pănă 

atunci, nu se'poate curăţi de pata care-l arde, se în- - 

urcă. iarăși şi fuge, lasînd sufletele ascultătorilor. ne- 

mulţămite şi-neîmpăcate. Diletanţii au jucat; binişor, 

mai mult cu rolurile neştiute. Actorii din Bucureşti, 

4. Zaharia Birsan şi d-ra M. Voiculescu, ai avut pu- 

tere, mișcare, avînt, în actele al doilea şi al treilea,
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Care ai mișcat şi ai făcuț- să plingă pe atiţia oa- 
meni simpli şi „boieri“ din staluri, pe atiţia terani în . 
mijlocul lor. Dar de la început pănă la stirşit se vede 
bine că domnişoara se gindia lă frumoasa rochie 
albă, iar-d. Bîrsan la figura interesantă, dar nu tocmal 
potrivită cu rolul ce-şi făcuse. Aproape necontenit ati 
răsunat, vocalele prelungite și tremurate, accentul: 

„ franţuzit, care se culeg în Conservatoriul nosţru. Cine 
va fi crezut apol cînd va spune actorilor bucureşteni 
că; gesturile simple, ca în viaţă; sînt o condiţie nea- 
părată pentru a mișca, pe ascultători? Cine-t va în- 
credinţa că lumea vine pentru a vedea rolul prin ej, 
iar nu pe el în roluri?! 

Ziua a șaptea şi a opta. 

Ziua, de Sîmbătă a fost cea d'intăit cu totul goală. 
Pănă atunci tot mat fusese conferinţi clandestine sati 
cetirl la care nu voiă.să mar. vie nimeni. Acum şi 
acestea, s'a încheiat. - 

Totuşi oaspeţii vin necontenit pentru exposiţie, care 
rămîne deschisă pănă luni. De la noi, după dd. C. C.: 
Arion, Vintilă” Brătianu şi dr. Istrati, sosesc spre 
sfirșit dd. [. Brătianu, cu o întreagă legiune de tineri 
liberală, d. Em. Costinescu, a cărul bătrîneţă puternică - 
face o mare impresie, și, apol o grămadă de „direc- 

“.tori“, de reviste,. de „scriitori romîni“ și Dumnezeti 
ştie mai de ce.j Cel de la început -aă plecat maă toți. 

- . * - N , 

Dumineca -e aleasă pentru excursia cea mare, la 
Săliște, a „Asociaţiei“. Un tren special duce; peste 
două -sute. de oameni, cu mult mat mult de E se 

IN 
a. 

+
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anunţase — dar Săliştenii ai hrană, bunătate și iu- 

„bire pentru orlcît de mulţi —, la ceasurile 3 după a- 

miază. Ciţiva, visitatori merg însă cu trăsuri sai cu au-. 

" tomobilul pe la Cristian, pe la Săcel şi Orlat. La 3-4, 

"toată lumea -e în piaţa Săliştel, şi la vederea celor 

d'intăiu trăsuri se desface mîndra, horă de oameni 
frumoși, care, la „pavilion“, face, în fiecare Duminecă, 

şi serbătoare, podoaba cea, mai aleasă a minunatului 

sat romănesc: Peste podeţul de pe „rii“ e.o mare 

îngrămădire de fete care parcă zboară, din marile 

mîneci albe din fachioalele. albe, negre, ce filfiie în -: 
urma, lor, de flăcă! sprinteni în haine romăneşti şi de | 

“alții îmbrăcaţă „nemţeşte“. În curînd piaţa largă e o 

frămîntare de valuri pe care însă este cine să le sStă- 

pinească, un Neptun energic, care-și strigă cu glas 

tare, pe romăneşte, al său: Quos ego, —notariul Henţiu. 

Ca şi acum» cîteva, zile, întăiă Ja şcoală, la - cuvîntare 

şi la cîntec, şi apoi la Neted, în poiana danţurilor şi 

la obîrşia, izvorului rece. Ospăţul — ospăț cinstit, cu 

plată — vine tocmai deseară, înnainte, plecării de la, 

11, cu alt-tren special. 

Micul cor săliștean şi-a, făcut şi cu: acest al doilea 

prilej toată “datoria; iarăşi a vorbit păr. protopop 

- Stroie; cel mai mare „popă“ al Săliştei de astăzi, şi 

care e doctor în teologie de la Iena, ceia ce n'o.arată 

“însă decît acelor cari sînt în măsură să-i cunoască 

ştiinţa şi trecutul de profesor la, ) seminariul sibiian. 

- Răspunde bătrînul director al “„Albiner, d. Cosma, .. 

fară să fie însă bine auzit, cu toată luarea-aminte res- 

pectoasă care. urmăreşte: toate cuvintele sale. 

La Netedul s'a. jucat. „Romana“ şi „Haţegana:* şi' s'a, 
r 

a 
Â- 

2
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jucat şi cadrilul şi valţul. Cei ce nu jucati, încunjuraii 

locul danţurilor, stînd pe înnălţimile de prin prejur cu - 

iarba uscată şi lunecoasă. Bucurie de o potrivă și pe 

unii şi pe alţii. Pare că o frăţi6 bună cuprindea pe 
toți. Seara, întorsul pe cară, cu copii! în frunte, pe 

cînd „Deşteaptă-te Romîne“ cel bun şi fără primejdie . 

sună în urechile celor cîţiva funcţionari de Stat şi jan- 

darmilor. Se aprind focuri de artificii, se strigă, se a- 

clamă, de acei călăuzi în veşminte albe, cu entusias- 

mul ca raza soarelul abia răsărit, cari sînt copilaşii 

-Săliştel. 
La, cina întinsă pentru cele două, trei sute de oas- 

peţi, părintele asesor Ivan, un bunic cu ochii de tînăr, 

limpezi şi pătrunzători, începe toasturile pomenind pe 

aceia dintre cel de faţă cari ai venit de departe la 

serbările culturii şi la, înfrăţirea sufletelor. Cine n'ar. 
fi aplecat să iea asupra sa cuvintele delicate despre 

„oameni! condeiului“ şi „bărbaţii politici“ ? Deci vor- 

beşte întăiă d. Ar. Neagoe, “Ardelean aşezat în Bucu- 
reşti, apol un. domn prefect şi poetul Proca,; acel carg a, 

cîntat sfirşitul neamului într'o doină, aminteşte ver- - 
surile sale de odinioară şi, recunoscînd o greşeală care 
a fost a, întregi! sale generaţii, neîndestulător infor- 

mată, şi aplecată spre uşoarele osîndiri romantice ce 

pot îndreptăţi toate desertările puterilor şi talentelor, 

recunoaşte înduioșat puterea neînfrintă: a neamului 
nostru. Aclamaţil puternice salută închinarea, făcută 
de un ultim vorbitor către poporul de la. ţară, carea 

îndreptat prin munca; sa neîntreruptă şi plină de jertfă 

urmările înstrăinări statornice a boierimi Şi a căr- 

turarilor Şi care „nicăieri, nu,e „mal “mult în stăpi- 

5
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nirea fasușirilor sale mînţuitoare decit aici, în “Sălişte. 
“A fost o dovadă de bun simţ. că asupra acestel 

“dovezi de recunoştinţă, pentru hrănitorul, sprijinitorul 
şi apărătorul nostru al tuturora, care a făcut tot tre- 

"cutul şi în mînile căruia, stă viitorul întreg, S'aă în- 
cheiat cuvîntările. 

- Vitam pe d. Holban de la, „Revista Idealistă“ cu 
toastul său pentru „toţi scriitorii“, ţinut după ple- 

„ carea, mea. Scriitorii ră! îl vor fi 'recunoscători. 

“Ziua a noua. 

O apariţie nouă în exposiţie: P. S s. Ignatie Pap, 
episcop de Arad. O figură “de călugăr cărunt cu li- 

- niile tari, pe un trup înnalt, slab, cu mișcările stîn- 
gace. Sfirşeşte iute cercetarea, colecţiilor și merge să 

„facă, în încăperile băncii Alina, sfinţirea şcolii de 
menagiă, adecă — cu voia d-lui Vulcan, regisorul li- 
teraturii romine în părţile Crişului, — de gospodăiie, 
pe care 0 deschide Reuniunea femeilor romîng de 
aici, după c& douăzeci de anr: a tot strîns bani cu: 
talgerul. Să 

„ Slujba se face înnaintea cîtorva, doamne ; şi domni 
din Sibiiă. Mi se pare că obișnuita, calotă roşie și un 
omofor abia cusut cu fir aruncat uşor în jurul gîtului 
nu se potrivesc prea mult cu,o sfeştanie- făcută de. 
un episcop, în ţara unde pentru noi cîrja lu trebuie | 

„să fie ca un toiag 'de Domnie. Răspunsurile le dă'cine 
se întîmplă şi chiar un băiețaș fără guler. Totuşi e 
de față şi Mitropolitul Meţianu, pe care lumea nu-l 
încunjură aşa, cum s'ar cuveni, așa cum voiă şi ştia, 
să fie încunjurai un Şaguna.:
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Gindul acestei şcoli şi osteneala pentru dînsa, sînt 
mai ales ale d-nei Maria Cosma. Nepoată a Mitro- 

- politulul Miron Romanul, înnaintaşul celui de astăzi, . 

soţie a unul om âșa, de puternic şi de cuminte cum 

e directorui „Albinel“, d-na Cosma ţine să-şi facă 

pretutindeni influența simțită, şi fără îndoială că a- 
* ceastă femeie-pricepută-e un factor de căpetenie în 

viața Sibiiului; în exposiţia de acum, d-sale mal cu 
„seamă i se datorește partea etnografică, a lucrului 

de mînă. Deci e firesc ca d-na Cosma să vorbească 

"după slujba episcopală pentru a lămuri asupra ros- ' 

tului şcolii celei nouă. Aş înțelege-o, nu atît ca un 

aşezămînt deosebit de şcoala superioară cae aduce 
aşa, de mari foloase tuturor familiilor romăneşti neu- 

nite, ci în legătură cu dinsa, ca 0 desăviîrşire pentru 

viaţa cea adevărată a învățămîntului teoretic, aşa de 

bogat, care se primeşte în acea, şcoală. Poate că la, 

această părere vor ajunge şi conducătorii şcolir după 

ce, timp de cîţiva ani, se vor face încercările. 

Mitropolitul răspunde. Are vorba destul de uşoară, 
se învîrte lesne într'un cerc de idei bisericeşti cu-: 
noscute şi ştie să amintească unde trebuie, vrista sa 
înnaintată. E de sigur prea. tărzii acum ca să se 

audă o cuvintare caldă şi plină de înnălţare pe care 
ar putea-o da atîţia dintre aceia, în ranguri mat mici, 
cari sînt de față. Străbatem cele cîteva odăiţe joase, 
cam fără lumină, în care e aşezată cu multă price- 

pere şi cu o îngrijire fără greș şcoala. gospodinelor, 

lîngă odaia cu masa lungă unde primesc hrană în dar, 

cu cheltuiala „Albinei“, studenţii romîni săraci din 

toate şcolile Sibiiului.
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Cu toată ploaia care cade, cel dot arhierer și vica- 
riul sibiian Ilarion Puşcariu, un scriitor din generaţia. 
veche, pleacă pe jos la, reşedinţa, metropolitană. Îi văd 
trecînd încetinel cu umbrăle de-asupra pălăriilor largi, 
neîncunjuraţi de nimeni, abia schimbînd între el cîte 
o vorbă de toate zilele, şi-mi! pare răi pentru această. 
Biserică, în: care ar trebui să vedem şi astăzi cea may 
adevărată : Şi mai înnaltă a, noastră mîndrie. Generaţia. 
nouă, în fruntea, căreia, stă aici asesorul Miron Cristea, 
om cult, modern şi impunător prin nobleţa chipului 
său, are mult de lucru pentru a învia cele ce muriseră. 

Sara, bal mare în salonul -„Casei 'de petreceri“ a 
oraşului. Multe fete frumoase, multe toalete străluci- 

| toare, multă bucurie în tinerime. Dacă ar fi de sine 
stătător, acest bal ar mulţămi și pe cel mal preten- - 

_ ţios Bucureştean, Parisian, ca să nu zic Budapestan. 
Dar el vine la sfirşitul marilor serbări ale Asociaţiei, 
care se ţine cu banul tuturor, și în bună parte cu 
banul sărăcimil. Şi alăturea, de aceşti: profesori, func-: 
ționari 48 bancă, militari, studenți, de aceste fiice ale 
familiilor care ai astăzi puterea, și banul, aş vrea să. . 
văd acea mare mulţime curată, cuviincioasă, foarte 
frumoasă şi foarte nobilă în chip, în port şi mişcări, 
care a dat strălucire și măreție zilelor de la Săliște 

„Şi ni-a adus aminte pe ce temeită săhătos se sprijină. 
viaţa noastră, a celor pe cari i-a ridicat sus munca, 
priceperea, moştenirea şi norocul. „Boierime“ avem, 
slavă Domnuli, destulă în Romănia, de la copacul 
falnic care-şi trage rădăcina, din cel mai vechiii trecut,
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al ţeril, pănă la buruiana, crescută sus prin norocul” | 

pămintului bun în care i s'a prins sămiînta. O avem - 
destulă, şi am scăpa bucuros de o bună parte din- 
trînsa. S'o mal născocim şi aici, unde același curent 

de viaţă frăţească trebuie să străbată toate stratele 
unei. societăţi naţionale pîndite şi prigonite? “ 

* 

Sfirşind, ţin să însemn purtarea, uşuratecă şi fără 
conştiinţă a, presei romăneşti de aici şi de dincolo. 

La, noi, serbările de la Sibiii ai mers, în coada in- 

formațiilor, alături cu ştirile despre accidente şi călă- | 
toriile domnilor miniştri, pe cînd locul de cinste era 

păstrat pentru spurcarea zilnică a adversarului politic 

sai pentru lămurirea împrejurărilor din ţerile galbene 

“si negre, după care ni arde inima. Dincoace, „Tribuna“, 

Libertatea: , „Drapelul“, „(ăazeta de Duminecă“, „Foaia 

poporului“, „Telegraful Romîn“ — cîte nume pentru 

nimica goală! —, chiar şi „Unirea“, abia aă binevoit 

să publice cîteva, rînduri seci și şterse, programe îm- 

pestrițate cu nume, ori s'a grăbit să facă curte unuia 

şi altuia tipărindu-i prosa, oficială a cuvintării. lar, în- * 

colo, accidentele din toată lumea, fieacurile, nimicurile 

şi prostiile din cele cinci continente şi veşnica. bălă- 

bănire cu chestia. acelora cari la Pesta se ceartă cu - 

“Suveranul pentru că nu-i lasă şi nu-i ajută să facă 

revoluţie împotriva sa. Unul a zis aşa, altul a, scris 

- aşa, un al treilea are de gînd să facă cutare lucru. 

Şi ce ni pasă nouă! Nouă ni pasă ceia ce s'a făcut . . 

1 „Gazeta“ din Braşov şi-a dat oarecare silinţă şi a deschis 

serbărilor din Sibiii pagina întăi,
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aici, pe ogoraşul sămănăturit noastre culturale, unde 
ni crește roada care satură. De aceasta trebuia să 
vorbiță, luminători ai neamului, chemaţi şi nechemați, 
precum despre adunarea, lor de cultură vorbesc zi de 
zi, cald, mindru, pios, Sașii, ale căror serbări se des- 
tăşură acum! Găcr gazetăria nu e un izvor de cîştig, 
nici un cal de paradă pe care să te vadă lumea, 
nică o platformă pentru a atinge situaţii politice, — ci, 

"aici mal ales, o datorie, o jertfă. Cine nu e în stare 
a o face, să'se dea în lături, şi cine poate, să iasă în- 
nainte şi să-și iea, cu vitejie şi hotărire locul ce i se 
cuvine. Căci fără o premenire în ziaristică vom ră- 
miînea o gloată care n'are de unde primi sfaturi și 
n'are cum se înțelege. 

a 
* e 

Anul acesta a dat învățături pe care adunarea din 
anul viitor trebuie să le urmeze. Dar, așa cum 
au fost, serbările neobişnuite din 1905 ai lăsat a- 
mintiri de o frumuseță trainică ce se vor adăugi la 
vistieria, sufletească a neamului. 

'98 August 1905.



ze 

XII. 

VERSURI ALE D-REI ELENA VĂCĂRESCU. 

3 D-şoara Elena Văcărescu ni trimete un neaşteptat 

volum romănesc, împodobit cu o frumoasă copertă 

colorată: „Pe urma dragostei, idilă ţerănească“. E o 

scurtă piesă de teatru în prosă, cu amestec de versuri. 
„_ ".Cartea se va, deschide cu bucurie şi se va închide 

cu tristeţă de toţi acer ce preţuiesc talentul acestek 

scriitoare, pe care deosebite împrejurări ai dăruit-o 

literaturii francese, O mişcare de: uimire neplăcută 
va, cuprinde .pe orlşicine cînd va descoperi că jumă- 

tate din carte e cuprinsă de un studiu lăudător is- 

călit: A. P. Vojen.' Vă aduceţi âminte: poetul re- 
comandat pentru talentul săi de Shakespeare al 

„Archivei“, conferenţiarul care a străbătut Ardea-. . 

lul lăsînd amintiri neşterse, dar nu.şi dorinţa de 
a-l mal auzi. Drama însăşi trebuia scrisă numai 

după o cunoaștere deplină a, traiului ţerănesc ade- 
vărat, căci niclodată nu se poate face o operă de 

„ frumuseţă decit dintrun fond de adevăr desăvirşit 
i reprodus cu o sincerifate deplină. Nor.sîntem, e a
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devărat, un popor mic, dar un popor, şi tainele sufle- 
tului nostru nu se desfac decît înnaintea celui care 
ne iubeşte cu adevărat, ne urmăreşte cu cea mal 
siîntă luare aminte şi prinde a. vorbi despre nol a- 
tunci cînd se simte una în suflet cu noi. D-ra Văcărescu, 
căreia-l recunoaştem bunătatea ce a avut de a se 
întoarce la limba noastră, putea începe cu acele poesii. 
de viaţă personală, de pasiune proprie pentru care e 
pregătită, prin tot ce a, scris pănă astăzi şi spre care 
vădit e aplecată. Celelalte, ca o asemenea dramă, ar . 
fi venit la, timpul lor, şi atunci ar fi rămas. 

14 Au gust 1905.



XIII. 

BISERICI MARAMURĂŞENE. 

În „Albina“, d. G. Coşbuc dă, cu ilustraţii, ştiri a- 

sura, cîtorva biserici din părţile maramurășene; în 

turnul de lemn înnalt. încunjurat de mai multe alte 

turnulețe de podoabă, d-sa vede o înrîurire scandinavă. 

Articolul e, de sigur, interesant. Astfel de biserici însă 

ati lămurirea, obîrşiel lor mult mal aproape. Felul de 

clădire al corpului lor. aminteşte bisericile muntene 

cu pridvor, care nu sînt mai vechi decît veacul al 

XVil-lea. Numai de atunci sar fi putut păstra, chiar - 

şi hodorogite cum sînt, astfel de înjohebări de lemn: 

”- Diserica de stejar de la, Şcheia în judeţul Vasluiii e 

din anul 1650 şi mat are totuşi zile multe. Rominil 

pai luat bisericile maramurăşene de la, înnaintaşii 

lor, cari le-ar fi avut de. zid, ci le-ai tăcut înşii din 

singurul material ce aveai. Acesta fiind îmbielşugat 

"si neputindu-se adăugi alte podoabe, s'a strins toată 

măreţia, şi frumuseţa la, turnuri. Întîmplarea le-a făcut 

să samene cu: acelea din Suedia, unde iarăşi ziditorii 

- a fost siliti să împodobească numai din lemn. 

14 August 1905... -: -



XIV. 

BIBLIOTECI CIRCULANTE. 

Dăunăzi am vorbit cu o doamnă care se întorsese 
de la neapăratele bă, tot aşa de sănătoasă cum ple- 
case, adecă de o sănătate desăvirşită. Era încîntată, 
(afară de local, fireşte, de hrană, Ș. a. m. d.; vezi 
plîngerile întregii boierimi. mari, din care se compan 
exclusiv tîrgoveţii romîni). „Petrecuse foarte. bine“ . 
(asta se spune totdeauna, celor ce n'aiă plecat din 
Bucureşti, — știți, ca mîngiiere). - . a: 
„B așa, de- rar să „petreci foarte bine“, încît nu m'am 

| put opri s'o întreb cum a fost petrecerea, aceia. Am 
aflat că, se făcuse o societate de zece, numal zece 
persoane, și, ma! departe, că lista trebuia să. se în- 
ceapă cu o doamnă despărțită, căreia, într'o a doua 
căsătorie i-a înnebuuit bărbatul: şi care caută — va), 
în zădar! —pe un al treilea pe care, după împrejurări. - 
şi însușiri, sai să-l nebunească sai să-l lase. Mal fu- 

„ seseră excursil, orbește, prin locuri cu totul necunoscute, 
de la care se întorceau înnapol fără să fi văzut, înţeles,.: 
simţit şi cîştigat a mia parte din ce s'ar fi cuvenit. La mă="
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năstirea, de lîngă otelul băilor chiar nu fusese: „nu 

ştiă cum s'a făcut“. La, cutare alta, cu un mare trecut. 
“romantic, cercetase numa! o peşteră, „prin-care mergi 

mult timp pe brînci“, etc. O a treia e unul din lo-" 

„curile “sfinte 'ale Romînilor, pentru un anume mor- 

mint; fusese, ce e dreptul, în biserică, dar nu văzuse 

nimic vrednic de luare aminte. 

Cîţi fuseseră prin acele locuri, în „mica societate“ cu 

văduve de bărbaţi nebuni, sai în societatea, cea mare, 

-nu cetise nimic despre această ţară a Rominilor. i 
— Şi era, cald! Trei-patru ceasuri n'aveal ce face; 

trebuia să stai întins, - | 

— Nu cetiaţi? . 

- Răspuns elocvent, cu ochil' mark-marl, 

„Săptămîni,lun! de zile, stai astfel Bucureştenii, Ie- 

şenil, alţi oameni cu carte şi cu situaţii din. oraşele 

Romăniel pe la locuri de bă, pe la, mănăstiri vestite:. 

pun lumea ia cale în „mică societăți“, de multe or 

cu nişte rosturi mari, fac călătorii cu carul sai că- 

lări prin unghiuri de natură sai de trecut de care. 

_"p'aă niciun. habar, înnainte ca și pe urmă, şi „stai 

întinși“. Din cînd în cînd umblă gazetele vechi,. care 

miroase a intrigi, a prostie, a neştiintţă şi a lene. O 

carte nu sg vede în mîna celor mat mulţi; cele citeva, 
şi mai bune şi mal rele, pe care le ţine negustorul 

"de „jurnale“ şi de cărți poştale ilustrate se pătează 

de ploi şi se, îngălbenesc de soare. Doar cîte un roman .. 

franțuzesc cu . „scoarţa galbenă se tirăşte terfelit şi 
“parfumat cu. toate parfumurile printre multe unsori, 

ape şi pudre. 

'Nicrunul din aceste adăposturi de vară. n'are—ce Sar
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mal mira alte neamuri, din cele grosolane şi plicticoase, 
firește! —, n'are o bibliotecă, de împrumut, cu litera- 

» tură bună la îndămîna oricui, întrun timp cînd tot : 
au cel mai mult timp ca să cetească şi cînd, în mij- 

-locul singurătăţii frumoase şi măreţel taine a întin- 
derilor mari, a, înnălțimilor curate, sufletul se poate 
deschide mai bine pentru a primi chipurile ideale şi 
cîntările de armonie. 

La întoarcere, fireşte, sînt afacerile pentru bărbață, 
iar Îpentru femel iadul de tărăboiă zadarnic, de co-. 
lindat cu visita, hat-hal, ziulică după ziulică, şi sufetul NI 
se hrănește singur, cu visuri rele, nemulțămiri ne- | 
drepte, cu despre; şi neînțelegere pentru viață. - 

Astăzi, cînd se ceteşte aşa de puţin, şi mal-numa! 
cărțulii de iatac, care se ascund supt perină, scur- 
sori ale librăriilor parisiene, pe care une! femel cins- 

„tite ar trebui să-t fie ruşine să le ceară de la librărie, 
— niciun librar nu mal ţine, după cât ştii, biblioteca, 
de împrumut, care nu lipseşte în cel mal păcătos 
colț, de viaţă germană, englesă sau francesă. 

Înnainte, era, ceva ma! bine. . 
Întăiaşi dată m'am cufundat cu patimă, cu o bu- 

curie sălbatecă, cu o nestinsă lăcomi6 în raiul căr-! 
ţilor, mulțămită, une! biblioteci circulante. Liceul din 
lași îşi depăna lecţiile lut mal inult zădarnice, prost 
făcute, fără drag învăţate,, lipsite de orice Jegătură, 
cu inima, noastră, cu vrista noastră, cu chemarea, 
ce aveam în viaţă, desgustătoare buchereală din fie: 
care zi, pe care se căzniai școlaril greoi, pe cînd cel- 
lalţă rătăciaă cu gîndul în lumea asta mare şi ne-
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cunoscută. Librarul Emanuil Haimann ţinea, pe Strada 

Mare o prăvălie francesă şi, de oare ce se vindea, 

puţin, deschisese: şi un „cabinet de lectură“. Dădea, 

acasă cărţi tăiate, şi clienţilor de încredere chiar şi 

netăiate, dacă se îndatoriau a ceti curat printre foile 

prinse. De atunci sufletul mieă a fost acolo. Trecuiă 

la Universitate — venerabilă şcoală cu profesori mai 

mult fără personalitate pentru studenți cari n'aveaii 

de ce să-şi formeze una; urmam “cursurile, dădeam 

examenele, dar sufletește tot; la cărțile lui” Emanuil 

Haimann învăţam. Am strîns atunci un folos nemăr- 

genit, care-mi va ţinea toată viaţa. 

Am trăit vre-un an tot nespecialisat, pănă Mă Spe- . 

cialisăii pentru ca pe urmă să tac ce se cuvine, dind 

specialității ceia, co este al specialităţi, iar lut Dum- 

nezeii: ce este al lui Dumnezeii. Dacă m'ar întreba, 

cineva ce am făcut în acel an, aş spune: înnainte 

de toate, am cetit la Bucureşti cabinetul de lectură 

al lui Ignaț Haimann. - 

Şi întăiași dată m'am gîndit că aș putea scrie şi 

ei cînd. m'aii întrebat la cabinetul de lectură din Iaşi: 

_ fiindcă-mi place aşa de mult a câti, n aș vrea, să Si 

„scrii? 
Peste cîțiva, ani nu mal era, vorba de asemenea 

__ obiceiuri romantice. Se apropia o vristă de fier, fără 

curiositate sufletească, fără sentimentalitate, fără a- 

plecare spre asemenea, mijloace de a pierde vremea. 

“Si totuşi ce- bine ar face asemenea biblioteci pentru 

aceia, încă foarte multă, poate, cari ar dori să cetească, 

fără a putea,să cumpere! 

Sînt prea mulţi librari astăzi; nu sar putea spe-
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cialisa unul în aşa, ceva? Anticvari vînd, se zice, | 
din ce în ce mai răi. N'ar putea vre unul din eY, mal - 
harnic şi îndrăzneţ, să puie în mişcare astfel multele | 
cărți, pline de frumuseţă şi de învățămînt, care dorm | 
uitate prin rafturi ? 

lar în acele oraşe de provincie unde abia, sînt li- 
brari pentru cărţi de şcoală şi nu se află niclun an- 
ticvar, nu şi-ar îndeplini ast/el ma! bine misiunea, lor 
acele biblioteci de licei, alcătuite din cărţile felurite 

„. ale daniilor, care zac închise sai se pradă fără ru- 
şine de profesori? La Primăria din Bacăi, de ex, 
se află o bibliotecă întreagă, nerăsfoită de cînd s'a, făcut 
donația. Şi cu cît e mai frumos cînd vezi la gim- 
nasiul Saşilor din Braşov cum o lume întreagă de 
tineri şi bătrini, de femet, de fete se îngrămădeşte în 

„zilele de împrumut pentru a primi pe o săptămînă 
"hrana sufletului! 

Oameni de bine, sfătuiţi-vă şi lucraţi, în loc să vă, 
duşmăniţi zilnic şi să căutaţi avă strica, viața. ! - 
„4 Septembre 1805, -



XV 

CARȚI DE ŞCOALĂ. 

Niciodată n'aă stat la, un loc într'o exposiţie mal 
multe cărți de şcoală romăneşti decît acuma, la Sibiiu. 
Le-am răsfoit mai pe toate; am recunoscut de acelea 

„pe care mi-am obosit şi ei copilăria muncită de lecţii - 
„şi de note; le-am luat în mînă cum iek .şerpele care 
„nu mai muşcă sai netezeşti blana ursului care nu te 

mal poate dumica,; am dat însă şi peste atitea altele 

care se cufundă în timpuri cu mult mai depărtate decit 

„acelea în care am învățat mult ca să ştii puţin. La 
“capătul lungului şir stăteaii cărticelele Ardealului din 

generaţia cea mare a veacului al XVIII-lea și mal 
ales lucrările lui Şincai pentru şcolarii satelor romă- 

nești: abecedar, catehism, gramatică, aritmetică. 

„Era foarte interesant să urmăreşti desvoltarea, li- 

teraturii noastre didactice. Interesant din chiar punc- 

tul de vedere al şcolii de dincolo şi al școlii de din- 
coace, dar, pe alăturea, interesant şi din punctul de 

" vedere al literaturii 'romăneşti. Anumite epoce se des- 

„făcea pentru cărţile de şcoală din străbaterea căr-
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țuliilor și cărticelelor, de la tipăriturile cirilice zdren- 
țuite şi pîngărite de vreme pănă la lucrările „aprobate“ 
„Tevăzute“, „adăugite“, legate în cîte unsprezece ediții 
la, un loc pentru ca să arăte mat bine “biruinţa unui 
luptător de cărţi pentru copil asupra celorlalți. - 

Cărţile din veacul al XVIII-lea, se întîimpină numat 
în Ardeal! şi-cîte una în Bucovina. Iosif al II-lea a 
deschis în Statele austriace şcoli pentru toți copiii 
supușilor săi, și li trebuia, chiar în cele mai joase din 
ele, cărți sistematice, raţionaliste, potrivite cu spiritul 
cel noi. Deocamdată lipsesc însă termenii, lipseşte 
orice pregătire şi orice tradiţie. Lipsesc modălele, cu 
„totul. Nu orlcine 'se poate încerca. De aceia a trebuit 
pentru deschiderea, capitolului cărţilor de şcoală în li- 
“teratură romănească un Șincai. 

Nol aveam dincoace cărţi de școală grecești. pentru - 

aprinsă cu jertfa, noastră, se vedea, pănă, departe în 
“tot Răsăritul. Acele cărţă sînt scrise de oameni învă- 
taţi şi. pricepuţi, şi ele se pot lăuda pănă astăzi, cu 
tot, formalismul lor, care era şi formalismul întregului 

„ învățămînt enropean din epoca aceia. 
„ Cînd însă, veni şi în Principate vremea şcoli romă- 
nești prin sosirea acelui Gheorghe: Lazăr, care era, să , 

„fe episcop şi care se mulțămi a fi unicul învățător 
al unei şcoli tolerate, nu se putea face-o prelucrare 
pe limba noastră a manualelor. pelineşti“. Ele eraă 
menite pentru o treaptă mult mat înnaltă a, studiilor. 
“Lazăr nu voi să iea de-a, dreptul, fără muncă, tiparul * * 

"cărţilor din Ardeal şi Bucovina. Mal mulţă ani de zile, 
el se căzni pentru alcătuirea, unor.cărți de şcoală, ele- 

>.
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mentare şi neapărate, care erau să se publice, dar din 

vina împrejurărilor ai rămas netipărite pănă astăzi, 

Cel mai bun dintre învăţăce ! Ardeleaânului, loan Ră- 
dulescu, ce s'a numit Eliad, dădu în sfirşit o grama- 
tică nouă şi bună, aplecată spre înțelesul tuturora, 

scrisă frumos şi limpede, — o adevărată binefacere, 
mu numai pentru şcolari, ci un însemnat şi frumos dar 

„făcut culturii naţionale. Pe o vreme cînd focul exage- 
rărilor latiniste se potolise o clipă, cărticica a fost 

primită în toate părțile Romînimii cu o' deosebită bu- 

curie şi recunoştinţă. Încă odată cartea de şcoală era 

cartea cea mare a unui timp. 

Între scriitorit pentru învăţătura celor mici, trebuie 
să se pomenească apul în acest timp un om ale cărui 

merite pentru scrisul romănesc aşteaptă încă să fie . 

puse în lumină !: agerul şi glumeţul dascăl craiovean 

Pleşoianu, acela dintre Olteni care a scris mai bine 

„. romăneşte, Dincolo de hotar, după cîteva încercări 
„bănăţene, nu prea izbutite şi fără niciun spirit, ca, 

„unele ce porniai de-a dreptul din înrîurirea sîrbească, 

-nu mal ieşiai la iveală tipărituri penru şcoală, vred- 

„nice de a fi pomenite. 

Totuşi în toate: părţile” locuite - de neamul nostru 

erati multe şcoli, şi şcoli înnalte. Dar învăţătura se 

făcea după manualele dictate de profesori şi copiate 

mal bine sai mai răă de şcolari, cari pierdeaii astfel 

| şi o bună parte din zilele menite pentru studiu. 

* 

1 D.N. Bănescu i-a consacrat cîteva studii, — cel din urmă 

în „Analele Academiei“ din acest an. — Notă din 1915.
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- Un mare avînt pentru tipărirea, cărţilor de școală 
„ „se porni în principatul muntean după Regulamentul 
“Organic şi mai ales după anul 1848 şi venirea în 
“Domnie a lui Vodă, Ştirbei. Prin contracte strinse şi 
„răsplătiri însemnate, Eforia bucureşteană a şcolilor 
se îngriji ca manualele. de nevoie în toate ramurile 

“şi pentru toate treptele să se dea la tipar. Unit nu 
-se ţinură de cuvint, dar aceia fură puţini, în acele 
timpuri mai cinstite de cum le credem; alţi! dădură 
prelucrări slabe, făcute din uşor;: se găsiră însă de 
'acaia, cari alcătuiră cu muncă şi iubire opere trainice: 
să ne gîndim numa! la dicţionariul frances-romîn al 

-lul Poenaru, Florian și Hill, la dicționariul greco-romîn 
„al lui Ioanid şi la frumosul dicționarit latin-romîn pe : 
care începuse a-l. tipări la, Sibiit, cu 0 îngrijire mi- 

„nunată, un om ca Nicolae Bălăşescu. 
Deocamâăată în Moldova, astfel de tipărituri fură ma! 

;rare. Dar, cînd învățămîntul de acolo ajunse în mi- 
nile lul Laurian, representantul unu! curent cultural, . 
şcoala din cellalt principat căpătă un şir.de lucrări 
complementare, în fruntea, cărora stătea, Istoria Ro- - 
minilor' a lul Laurian însuşi, iarăşi o carte de şcoală. 
„care a, fost un eveniment literar. - 

În Ardeal, Blajul mal ales, cu şcolile lui unite, con- 
tribui. tot atunci la literatura, didactică cu. niște cărți 
prea curind uitate şi de mult neatinse. 

Prin Laurian însă dincoace, prin şcoala, cipariană' 
dincolo, aceste bune cărţi de şcoală fură cuprinse în 
vîrtejul: rătăcirilor de ortografie şi chiar de limbă care 
le făceati grele de. înţeles. Îndreptarea spre limba po- 
porului şi a trecutului, pe care o dădu, prin ani! '60,
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Junimea Gin Iaşi, fu şi aici cu adevărat binefăcătoare. 
Scrisă în cuvinte şi forme lesnicioase, cartea de şcoală 
se apropie întru cîtva de mintea copilului şi ajunse 

pentru el'o hrană, în loc să fie mai departe o po- 

vară. Clericului Zaharia Boiu, autor de multe cărţi 

didactice, îi revine în Ardeal meritul de a fi recu- 

noscut şi urmat curentul cel noi. 

“Dar în_ curînd, şi dincoace şi dincolo, cartea de 

şcoală decăzu. Se iviră prelucrători fără chemare şi 

fără ştiinţă, cari năpădiră iute toate şcolile cu mons-. 
truosităţi caraghioase. Pentru cele de dincoace, fraţii 

Nădejde, din Iaşi, fură pedepsitorii şi distrugătorii, 

„prin nemiloasa critică a „Contemporanului“: 

Critici! dădură “la rîndul lor, prin 1880, 0 nouă serie 
de cărţi. Ele erau bine informate şi cinstite. Ar may 

fi'rămas ca ele să fie frumoase şi ca ele să pregătească, 

pornind din fiecare specialitate, un suflet moral, o- 

“menos, idealist, armonios, deplin şi îndrăzneț, copilului. - 

Aceasta nu s'a făcut însă, şi am avut prin. astfel de 
şcoli o generaţie obosită, înnăcrită, străină de orice 

“bunăvoință, în toată Romînimea. 

„__ Aceasta nu se mai poate răbdă, însă. Un popor în 
„plină şi puternică înnaintare simte nevoie de alţi căr- 

turari decit rebegiţii, fricoşil şi obraznici de astăzi. 
_. Şcoala poate da această inteligenţă, această clasă con- 

„ducătoare. o 
Scriitori puternici şi mari, învăţaţi original Și a- 

.dînci, faceti această, faptă mare: cu jertfa unei părtă 

din timpul vostru, daţi cartea cea adevărată copiilor 

„cari vor fi fruntaşii neamului romănesc de mîno!. 

11 Septembre 1905. :



XVI. 

| NUVELELE D-LUL AGIRBICEANU, 
e. —— 

“Volumul de nuvelg pe care-l dă d. loan Agtrbiceanu 
supt titlul „De la ţară“ și care e cea d'intăiii editură, 
a noii tipografii a Luceafărului din Pesta, 'nu des- 
-chide numai speranţe cu privire la talentul acelul 

care l-a scris, ci afirmă în chip netăgăduit acest ta- 

lent. D. Agîrbiceanu €, fără îndoială, un tînăr care-şi | 
". aduce aminte din ce a, cetit: cutare deslușire tainică. 

sai cutare chip falnic de haiduc cu sufletul înnegurat 

de nedreptăţile vieţii, dar nu stricat de ele, vine de la 
Sadoveanu; Sandu-Aldea, i-a, împrumutat precisia unor 

amănunte de natură, şi de la Ciocirlan are cel ma! - 
noă povestitor romîn desfășurarea fără o anumită, 

ţintă dramatică a unor capitole de viață caracteris- 

" 4ică. Astfel de înriuriri se înțeleg la un tînăr, şi e de 

lăudat cînd el nu porneşte de la o singură persona- 

litate mai deplin lămurită și hotărită. decît a, lut. Ceia, 
ce trebuie să se recunoască însă e frumuseţa graiu- - 
lui, foarte concentrat şi-de multe ori energic, chipul 

firesc în care înfăţişează, vorbirea ţeranilor şi possia. 
de care e străbătută natura, acestui nuvelist. În deo-
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sebl pădurea e bine înțeleasă, iubită, cu putere şi în- 

fățişată impunător şi tainic. 
Se poate zice că. niciunul din tipurile d-lut Agîr- - 

"biceanu nu e neinteresant pentru cetitorul obişnuit 
şi nefolositor pentru acela care. se mal: bucură pe 

alături .şi de ştirile noi despre marea şi felurita. 7o- 
mînime, pe care le aduce acest volum. Ici -veză 

pe bietul sătean “pe care-l doboară la pămînt lo- 

-viturile slujbaşulul străin fără răspundere, dincolo cio- 

banul bogat în poveşti care farmecă pe copiil satului, 

mai departe “pîndarul îndrăzneţ şi viclean care pă- 

'zeşte aşa de bine, holdele încît mînă la amendă și 

vitele care 'n'aă păscut în ogorul străin decit fiindcă : 

tot el le-a adus acolo; apol răsare fața de întunerec 

a pădurarulul romîn care-şi ucide domnul fiindcă a 

îndrăznit să vadă în fata, lui o simplă jucărie de iu- 

“bire, şi mal e baciul bătrîn cu băbuşca, lul bătrînă, 

popa sărac din satul cu multe nevoi, alt popă în 

luptă cu învățătorul pentru vorbe de femel și pe 

“care-l aduce la, împăcare nevoia de şcoală, nevoia, de 
"+ „scoală houă a satului; vezi odrasla de vinător care-şi 

pune în primejdie viaţa de copil numa! să vadă cum 

"se ucide mistrețul, vezi Romiînul înstărit care nu mal 

e omul neamului să, ci omul banului, şi doftorul ţe- 

rănesc, fără argintă, al poporului, şi plutaşii maramu- 

răşeni momiţă şi omoriţi de rachiul Jidanului, şi hoţul Si 

cu mîna, cruntă şi inima nepîngărită, atâtea, figuri care 

Jipsiai în galeria .noastră naţională. 

Păcatul cel mal mare al d-lul Agîrbiceanu e stin- 

găcia,. Cele mat multe povestiri nau în ele chiag şi nu-și 

află singure granițele, ci ori n'ajung, ori întrec. În: -.
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acest; punct 'trebuie “să fie mai aspră critica, de: sine: 
însuși a acestul tînăr. Una singură dintre nuvelele de 
astăzi ale: lui pare acest păcat: Plutașiy, şi povestea. 
înduioşată,” a Oamenilor muntelui prădat de „industria; | 
mare“ a: Eyrsilor,” cari duc pe plutele lor, muncind - 
din grei; această prâdă, şi sînt ' storşi la “rîndul lor, 
prin otravă: 'rachiului, de aceiași prădalnici, 'cari' ucid: 
asitel. frumuseţa în oâmeni. ca şi în locuri, e de sigur 
cea: mal bine: cumpănită şi mâi întreagă din această, 
carte ardeleână; „De la Tarăt, pe care o salutăra căl- 
duros, cu: “urări - pentru: scriitorul x. 
va 1 Septeribre, 1905.- "i



XVII, 

DESPRE ÎNNALTUL CLER AL ROMĂNIEI DE ASTĂZI 
„— CU PRILEJUL UNEI cănși NOUĂ — 

Cetirea cărţii pe care de curînd d. Nicolae Dobrescu 
a consacrat-o istoriei Bisericii din Romănia în a, doua, 

jumătate a; veacului al XIX-lea trezeşte oarecare a- 
_precieri, cărora, li fac loc aice, pentru ase putea sta- 

bili răspunderi şi scoate, de către cine s'ar întîmpla, 

să aibă bunăvoință, îndreptări pentru viitor. 

“În altă parte am făcut, împreună cu istoria, lite- 

rară, întru cîtva şi cea; bisericească a Romînilor din 

toate părțile pănă la anul de prefacere 1821. Îndată 
după acest termin, Mitropolia, din Bucureşti a căpătat 

în fruntea, sa, pe Grigorie, pe cînd de mult -timp încă 

Scaunul arhieresc al Moldovei cuprindea pe Veniamin 

- Costachi. 
Pe atunci Moldova era despăriită de "ara-Romă- 

"nească şi'la Focşani trecea încă o graniţă prin trupul 

neamului nostru. Dar Biserica de dincoace de munţi 
nu cunoştea, în ceia ce priveşte sufletul, această gra- 

_niţă.. Veniamin Moldoveanul, fiul de: boier, şi Grigorie 
Munteanul, coboritorul unui neam umil, erai de o po:
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trivă ucenicii şcolii colet bune de călugărie curată, de 
iubire pentru învățătură, pe care Paisie o întemeiase 
la Neamţ. Acest Paisie era un străin, un Rus, care. 
simţia numai pentru ortodoxia, lui, pe care de la un timp 
o îmbrăca, şi în graiă, în scris romănesc. Pe acele 
vremuri bătea însă în largul pămîntului romănesc un 
vint de înnoire care trezia avînturi patriotice şi în 
alte inimi decît ale tinerilor. Crezul lui Petru Maior 
Ardeleanul se vestise pretutindeni ca o evanghelie. 
Veniamin, un scriitor neobosit, se trezi într'o bună 
dimineaţă cu acest crez pe buze, şi el muri cu dînsul. 
Grigorie, un scriitor şi el, de şi mal puţin harnic, suteri 
pribegia, pentru că întîmpinase cîrmuirea, cuceritoare 
a Rușşilor prin credinţa sa neclintită întrun viitor deo- 
sebit al nostru. Amîndoi ai: lăsat după trecerea, lor 

din -viaţă amintirea, unor sfinți al chemării lor şi al 
neamului nostru. În zilele lor, Biserica-și păstra încă 

- locul cel d'intăiă între factori! cari lucraiă pentru în- 
naintarea, culturi! romănești. 

Şi unul și altul ai făcut şcoală, aceiaşi şcoală de 
sfințenie şi de înţelegere pentru lucrul literar şi pentru 

scopurile înnalte la, care el poate servi. Învăţăcei şi 
ascultători de-ai lor, tineri ce crescuseră în cunoştinţa 
virtuţilor lor ascunse în mare parte lumii, ai ajuns 
şi el episcopi. Niclunul dintre dînşii n'a fost o energie, 
un caracter, o fire deosebită de scriitor, dar el a 
mărturisit în toate faptele. lor învăţătura pe care-o 
primiseră. Sfîntul episcop Chesarie al Buzăului a făcut 
din tipografia sa cea d'intăiă tipografie religioasă a 
Țeril-Romăneşti, a fost un aspru păzitor al rînduielit 
şi al cuviinţel în eparhia lul şi un desăvirşit 'des-
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preţuitor al bogățiilor ce se pot culege:pe pămînt. 

Meletie, fratele scriitorului Nicolae Istrati, a avut în- 

suşiri care au fost ale sale, şi păcate . politice — faţă, 

de Unirea, Principatelor —, care ati fost ale fratelui săă. 

Pe atunci ar fi trebuit însă oameni neobişnuiţi ca, 

să poată păstra, într'o epocă nouă, din ce în ce mai 

răspicat modernă, rostul călăuzitor al Bisericii. Aceşti 

“oameni nu s'a găsit cînd era nevoie de dînşil. Apol 

în curînd averile bisericeşti trecură în sama Statului, 

şi episcopilor li cam lipsiră. mijloacele pentru a în- 

demna şi grăbi înnaintarea, culturii. Cause personale 

se uniai deci cu altele care se “puteai schimba ma! 

grei, pentru a înjosi Biserica în viaţa cea nouă a Ro- 

miînilor de dincoace de munți. 

Căpeteniile clerului fură luate de la un timp dintre 

aceia, cari făcuseră o învăţătură sistematică. Regimul 

Regulamentului Organic adusese prin anil 1830 înte- - 

meiarea unor seminarii nouă, cu alte programe şi alt 

spirit decît binefăcătoarea şcoală de preoție a lui Ve- 

niamin. Mulţămită lor începură a, se ivi clerici cari-şi 

aduceaă aminte înnainte de toate că erai clerici, 

că făceaii parte din marea Ortodoxie,. că trebuiai 

să lupte cu un Stat doritor de încălcare, că aveai 

de cercetat întinsele domenii ale teologiei pure. Aceia 

dintre dînşil .cari treceau în Rusia, pentru desăvirşirea, - 

“studiilor eraă şi mai fixaţi în această privinţă. Cel mal 

buni clerici 'de pe la 1850, fraţi! Scriban din Moldova, | 

își cheltuiră de la un timp toate silinţile în luptă 

pentru Vlădicia canonică împotriva nesocotinţelor laice 

ale Guvernului lui Cuza. Pe acel timp episcopii, aleși 

te miri cum, după influenţe politice şi băneşti, supt .
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controlul -de.aproape -:al 'Statului şi chiar după intri-: 
gile consulilor. străini — un Nifon la, Bucureşti, un So-. 
fronie în laşi — nu mal înfăţişaă nimic decit apucă-: 
turile 'și slăbiciunile 'lor. Cel din urmă episcop vrednic: 
de laudă fusese! Dionisie -Romano, .de :la Buzăă, un 
Ardelean din Săcele, -spirit larg, şi iubitor de-lumină.: - | 
" Romănia se întemeiase, și ea, fu îndată prada lup- 
telor. politice.. Din ce în ce mai mult partidele pentru 
putere puseră mina pe întreaga viaţă a unei socie-! 
tăţi care simţia însă alte nevoi. Şi Biserica avu aceiași 
soartă. Şi ea fu supusă îndată unui regim conrupător, 
care o înjosi răpede. şi o aduse în jumătate de veac 
acolo unde'se află -astăzi.. : 

Odată, Vlădicii începuseră ca, ucenicii în Gălugărie: 
„al unor vestiți învăţători; Apot el .porniseră ca, monahi 

noi, cu pregătire de seminarii. De acum înnainte, cu 
creşterea nevoilor vieţii şi, nu may puţin, cu nimici-. 
rea desăvirşită, a, mănăstirilor, lipsite de veniturile şi 
de .neatîrnarea lor, viitorul episcop își începea cariera, 
după ieșirea, din semninariă, ca preot. Dacă ştia Şi ceva 
carte, era. pe lîngă, aceasta, învățător, institutor, pro- 
fesor: de seminarii: saă:de Universitate, O oarecare 
carieră, politică 'era de: nevoie, şi 'de .aceia erati prefe- 
Taţi. preoţii cu talent la alegeri, preoţii bucureşteni şi 

"ieşeni, trăind în mijlocul luptelor pentru putere şi stră- 
bătuţi de dînsele, ba. une ori preoţii de casă al cutărit 
personalităță hotăritoare în politică. 

- Episcopul Moelhisedec, cu cultură, superioară: rusească, 
ortodox strict fără nicio iubire deosebită : pentru sco- 
purile - naţionale ale culturi! noastre, a luat o parte 
însemnată la munca, de erudiție, care a îngăduit să
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se pună temeliile istorie romănești. După el s'aii luat 
și alţi episcopi scriitori, dintre cari unii sînt încă în 

viaţă. Astfel de îndeletniciri fac cinste unei căpetenii 

bisericești şi-l ridică, măcar Gin cînd în cînd, mal pre- 
sus de nimicurile vieţii noastre de astăzi. Dar. nici - 
Mâlhisedec el însuşi n'a avut o parte hotăritoare în 

literatura noastră. Căci, pentru ca so aibă un om, 

un curent, o clasă, e nevoie neapărată ca în acel 

om, curent sai clasă să se întrupeze. cel mal noi și 

mai folositor ideal al neamulul întreg. . 

Pe lîngă acest ideal preoțimea înnaltă a noastră a 

trecut: pănă astăzi fără să-l bage în samă, şi astfe] 
şi-a sfărîmat rolul pe care. putea, să-l aibă. Fără con- 
ştiinţa "de fiecare clipă a unităţii romăneşti, fără iubi- 
rea cea mal plină de căldură şi mal adeverită prin 
fapte pentru ţerănimea, care înfățișează, şi sprijină: a- | 

cea unitate, fără - cele ma! mari şi minunate jertfe 
pentru învăţătura, și cartea, romănească, clerul superior , 
din ţara noastră va fi ceia ce este: o tagmă de func- 
ționari,. preţuiti foarte puţin de societatea, laică, cu 

toată leafa mare ce li se serveşte şi formele străluci- 

toare, dar zădarnice, care li se îngăduie. - ' 

Şi e,: de sigur, una din cele mai mâil nevoi de astăzi 
ca Biserica, noastră să învie. Aceasta no poate face 

decît prin sine. e e 
- Gîndiiă-vă la acest principiu cel cari, în puterea Unei 

lez, putin” nemerite de alminterea, veți avea să ale- 

geti “ mîne- poimîne un Mitropolit Primat al Regatului 

romîn. Dacă legea vă. împiedecă: să ridicați pe cină 

ar trebui, schimbaţi-o.: -. 

18 Septembre 1905. .-.. ..-- -



XVIII. 

„JUNIMEA LITERARA“ DIN CERNĂUȚI, 
  

„Junimea Literară“ din Cernăuţi începe printr'un 
călduros articol închinat memorie! iubite a lut George. 
Popovici de profesorul sucevean Iancu Nistor, unul din - 

- conducătorii revistei. Se reproduce şi unele din poesiile,. 
"prietenului, pline de duioşie gingaşă, de un simţ istoric 

„ desăvirşit şi de acea ironie faţă de viață şi oameni 
„care a ferit pe George Popovici de a rătăci pe dru- 
murile tinoase ale vieţii, îndreptîndu-l în clipa tristă, 
de dăunăzi către limanul de seninătate curată, al Mor- 
ţii. Încolo revista, bucovineană, cu intenţii foarte bune - 
de alminterea, îmi pare că face marele păcat de âă - 
căuta originalitatea şi independenţa, întrun drum de 
mijloc, unde nu afli dușmani, dar nu cîștigă prieteni: : 
şi pe care nu se ajunge niclodată nicăiri. În împre- 
jurările de astăzi orlce revistă care, din calcul sati 
din slăbiciune, şi-l. va'alege, va peri în“ scurt timp, 
fără să fi mişcat *şi schimbat nimie., Căci aici nu e 
vorba, de un om sai altul, ci de cinste şi necinste, de . 

„adevăr şi neadevăr, de lumină şi de întunerec. - -



XIX. 

| LAMPRECIHT DESPRE ROLURILE NAŢIONALE. | 

Marele. istoric german Lamprecht, aflindu-se la. 

Salzburg, în Austria, la deschiderea cursurilor Univer- 

sităţii de acolo, a fost rugat să le inaugureze printr'o 

cuvintare. Din ea scoatem unele păreri şi îndemnuri - 

care par rostite anume pentru împrejurările noastre. 

„Cînd pe de-asupra Germaniei“, spune unul din cei 

mai sănătos moderni din cugetătoril ei, „şi pe de-a- 

supra Austriei privim departe, la milioanele de fraţi al 

noştri cari trăiesc dincolo de oceane, atunci descope- 

rim că mai presus de unitatea politică stă una şi 

mai mare, a culturii. Dumneavoastră, domnilor profe- 

'sor, sîhteți chemaţi în rindul întîiă a fi purtători de 

cultură pentru poporul dumneavoastră. Numai națiu- 

mea care poate înfățișa mari puteri morale, are un viitor... 

Puterea pe care âvem s'o combatem, nu poate fi 

învinsă printrun liberalism fără credinţă, ci prin cre- 

dinţa curată în ideal, prin această libertate disciplinată... 

Noi căutăm adevărul: nu djunge să socotim adevărul 

ca, adevăr, dacă nu voim să rămînem o ființă mi-
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serabilă (in erbârmlicher Vicht). Cela, ce se străduieşte 
după adevăr, trebuie -să fie viteaz... Astăzi, cînd iubirea, 
de carieră (Strebertum) şi bizantinismul se răsfaţă la, noi, 
împotriva, lor avem o dâtorie de a sta, de sine... Che- 

„Marea noastră e a ni apăra comorile moştenite de la 
strămoşi, a le îngriji şi desvolta mal departe. Nu toate ' 
straturile poporului nostru pot face aceasta; înnainta- 
rea naţiunilor mari stă totdeauna, în mîna, celor puțini 
numai, a conducătorilor. Dumneavoastră, însă, .domni- | 
lor, cari vă miîndriță că faceţi parte dintre dînșii, lu- 
aţi în păstrare aceste comori şi nu credeți numai, ci 
Făptuiț, în libertate germană şi în adevăr german.“ 
„Vol cari „aveţi urech! ca să nu auziţi“, cum judecaţi 
aceste cuvinte ale unui om mare din țară străină, care. 
„poate fi deci prooroc şi pentru noi? - 

11 Septembre 1905



xx 
O OBRĂZNICIE A BUNILOR NOȘTRI 

PRIETENI STRĂINI 
  

A fost.vorba nu demult în două articole din acea- 

-stă revistă, despre luminatul bărbat frances şi meşte- 

rul stilist Belessort din Paris, care, după ce dăduse 

gata. Iaponia într'o carte de dăunăzi, îndreptase asu- 

pra, noastră, asupra micel, umile, sălbatecei Romănil 

miîncătoare de Jidani care o mînîncă îndurătoarele 

sale priviri de turist literar, ştiinţific şi politic. Am 

mărturisit părerea, cu totul personală de alminterea, 

că asemenea visite ale somităţilor veacului ni sar . 
putea, cruța, fiindcă afară de o parte din boierime, 

“ bucuroasă de trufaşi, noi, ceştialalţi barbari, nu sîntem 

pregătiţi pentru a primi pe alţii decît pe semenii noștri. 

Cartea, d-lui Belessort a avut totuşi — cine ceteşte 

„Sămănătorul“ și cine-l crede în acest mare popor al 

- Rominilor ? — a, avut deci un mare succes. Orice Romîn 

cu diplomă, haine şi hîriială de Paris sa grăbit să-şi 

. împodobească biblioteca internaţională cu acest produs 

plin de savoare al minţii omeneşti cultivate. 

Compairioților d-lui Belessort, cari sînt foarte adesea,
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OI], în presă şi literatură, coreligionarii părţii aceleia din 
locuitorii Romăniei cari nu vrea să vorbească romă= 

neşte, în numele Vechiul Testament şi al unei nobile 
descendențe galiţiene, compatrioţilor d-lui Belessort 

cartea nu li-a plăcut de loc, cel puţin în ceia ce pri- 
veşte ideile. 

Noi ne simţiserăm jigniţi în conștiința, muncit ces 

am îndeplinit-o pănă astăzi prin tonul uşurel şi luător 
în batjocură, foarte politicos de alminterea, în care 

"călătorul vorbise de trecutul nostru, de care n'avea, 

“habar, de literatura noastră, care-i rămăsese cu totul 

necunoscută, de viaţa noastră politică din care cunos- 

„scuse numai amabilitatea, cîtorva persoane, de viaţa . 

„noastră socială din care zărise numai un lustru înșe- 
lător. E uşor de înţeles pentru cine are „inima, la, lo- 

cul ei“, cum zic conaţionalii d-lui Belessort, că nu 

putea, să ni vie la socoteală.-o descriere pv atît de 

pripită, pe cît de împodobită, în care era; vorba, exclu- 

siv de boii, de cîmpil, de Evreii şi de vroprietarii de 
saloane de la, noi şi în care nu era un cuvînt despre 
munca, noastră, cea mai adevărată, ma! cinstită şi mat 
rodnică. 

EI bine, — și aceasta trebuia să ni fie o straşnică, 
: învățătură în relaţiile noastre, prea lesnicioase pănă 

„.. acuma, cu străinii, şi mai ales cu cel de acolo, dela d. 
Belessort —, el bine, critica, franceșă 'socoate cartea, 

acestui domn + ca o colecţie de complimente pe care 

“nu le merităm, ca un buchet de reclamă; pe care — 

ştie Dumaezeii — l-azn fi dorit, lam fi cerut, l-am 

f „îndrumat, l-am fi -plătit chiar. Da, din panegiricul 

proprietarilor de saloane, Evreilor, cîmpiilor şi boilor; . 
|



  

  

O obrăznicie a bunilor noştri prieteni străini 97 
  

noi am ieşi ca un popor de oarecare însemnătate, 

” cultură şi omenie, ceia ce nu sîntem. într'adevăr. | 

Aceasta o ştie şi o spune un domn cu două nume 

în loc de pronume, Ernest-Charles, care face cronica, 

“adecă, aşa cum se înţelege prea adese ori pe acolo, un. 

fel de critică fiecare, cu pişcături ca să rizi, la ves- 

tita Revue Bleue pe care Rominil noştri o ai ial bu- 

curos pe masă şi 0, cetesc mail cu drag decit pe aceia 

din bietele noastre reviste sărace ce li vrea mal mult 

bine. 
D. Charles acela Ernest, care, nefăcînd însuşi cărti, 

are meseria, de a spurca pe ale altora, știe toate. Dum- 

nealui, care n'a călcat în viaţa, d-sale pe la noi, care 

n'a avut în mînă o. singură carte în limba noastră, 

care habar -n'are de această limbă, vorbeşte cu cea 
mal mare încredere şi precisie despre orice ne priveşte. 

Aşa nu i-a rămas “ascuns faptul că navem niciun 

sentiment naţional, că patriotismul nostru nu e alta . 

decit ura, împotriva străinului harnic, care vine să tul- 

bure lenea noastră, lenea înnăscută în acest afurisit 

de neam, al căru! ţeran lucrează opt luni pe an cu. 

spinarea ruptă pe ogoare de la; răsăritul pănă la apu- 

sul, pănă tărzii după apusul soarelul. Ma! poate spune 

"dumnealui că sîntem un popor incult, adecă, să zicem, 

care ne-am îndărătnicit să nu învăţăm carte în împreju- 

- xănl tocmai! aşa de prielnice pentru cultură ca acelea, 

"în care s'a lăfăit poporul d-sale două mii de ani. Re- 

- gele nostru 6 un' străin, nerecunoscător şi nepoliticos - 

față” de Franţa, al căril Împărat, Napoleon al Ill-lea, 

- „venit după cel diintăii, care a vrut să ne dea şi Ru- 
siel, ni-a dăruit Unirea, în visurile lui sentimentale, 

6
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pentru care peste „cîţiva, ant l-ati dat jos de pe tron. 

Aristocraţia noastră nu mai poate de nemţeşte. Noi 
totă murim după Nemţi, şi sîntem așa de păcătoşi în- . 
cît nu murim de dragoste ma! curînd după Ruși, ali- 

ați Franciei, cari Ruși ar dori să murim de dragos- 
tea vitejiei şi civilisaţiel lor. Ticălos popor şi poporul 

ăsta romănesc, domnule Ernest-Charles, de la sai di 

pi, cum te simți și d-ta, Revue Bleue, mai. mult di pi 

decit, de la Paris! 

Şi aşa vin la rînd: casele Bucureştilor, care nu sînt 

frumoase (că e şi veche edilitatea bucureşteană!), ma- 

halalele, asemenea cu ale unui „oraş chines“, cuib de 

putoare şi de calicie viermănoasă, pescăriile d-lui 

„ Antipa, care n'aduc nici pe departe ce ar aduce dacă 

am face' o sănătoasă politică franco-rusă şi am crea 
pe atiţia Jidani, cari nu vrea să fie Romiîni, măcar 

cetățeni rominl... "Si atitea alte păcate, neexplicabile . 

şi. care nu se pot ierta! Toate înfășurate în glume, în 

„teorii, în cornete de anecdote poleite.. 

- Uite atita pot să spuie despre: Romănia, tineri! noștri, 

Burer cari stai la, Paris și poate oameni mult mat mari 

decît dinşii cari ai stat în Bucureşti. Iar d.: Charles- 
Ernest proclamă aceste adevăruri în auzul lumii. Ceva 

însușiri să fi avind şi no!, n'a auzit dumnealui. Și omul: 
își sorie senin această critică, pe atît de nedreaptă, pe 

cît de obraznică, | 

Dar aşa ni se cade.. Nu e  nicl cea d'intăiii lovitură 

d& picior pe care o primim: pentru gudurăturile noas- 

tre faţă de străini, şi nu va, fi cea din urmă. După 

cîteva, chelălăituri vom cere iarăşi favoarea de a, fi gi- 
dilaţi pe burtă cu virful cizmei. Şi iarăşi vre-un Er- 

„
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nest, or! Charles ne va zvirli de supt” masă, dintr'o 
izbitură, | | 

Pănă ce, cu oasele rupte, ne vom învăţa odată să 

nu may încunjurăm cu linguşirăi de cîne flămînd masa 
nimănui. Pănă se va deștepta și în această generaţie 
trufia de Valah sălbatecă, de care s'ai temut faţă de 

“ strămoşii noştri orice neam a ajuns să ne cunoască. 

Atuncinu vom ma! fi amabili, dar vom fi cuminţi. | 

- - 25 Septembre 1905.
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NOII EPISCOPI CATOLICI DIN ROMÂNIA. 
  

În timpul din urmă, Biserica, catolică din Romănia, 
şi-a schimbat şefil. Archiepiscopul din Bucureşti şi e- 
piscopul din Iași nu sînt personalităţi care să se vadă, 
adese orl în viaţa noastră socială, şi el nu joacă nicl- 
un ol în cea politică. Şi unul şi altul se înfășură în 
acea, taină care place catolicismului, chiar în locurile 
şi împrejurările în care n'are nicio nevoie de dinsa. 
Lumea noastră-i. crede ocupați cu întunecoase smo- 
miri.ale sufletelor şi, cînd îşi aduce aminte, e numai 
pentru a li arunca, o căutătură de bănuială. Decit a- 

" ceastă bănuială, fără, cunoştinţa rostului înnalților pre- 
laţă străini cari locuiesc în mijlocul nostru, e.de sigur 

- mâl bună această cunoştinţă. Orcît de mare ar fi în- 
Tiurirea, nivelatoare a, Biserici! romane şi a spiritului 

- propagandist, totuşi deosebirile omeneşti se păstrează, 
şi ele sînt une ori destul de mari pentru a da o pe- 
cete deosebită, fiecării stăpiniri pastorale. 

Cea d'intăiti schimbare s'a făcut la Iaşi. Am cunoscut 
acolo acum cinci ani pe .episcopul Dominic Jaquet, 
un Elveţian de limbă, francesă, fost profesor la Univer-
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“sitatea catolică, bine cunoscută, din Friburg. Om destul 

de înnaintat în vîrstă, foarte cult, cu apucături sfioase, 

de o politică rece şi tristă, acest om fin, slab, discret 

n'avea, de loc înfăţişarea unu! aprig cuceritor de conşti- 

ințe. Foarte primitor și gata, pentru îndatorire, mi-a 

pus îndată la, disposiţie archiva episcopiei, aruncată, 

în rîndul de sus al reşedințel, într'o odaie pustie care 
se ruină: nu e de prisos să spun că n'am găsit acolo 

nimic din acele grozăvii romantice pe care, după 

modelul Dramelor Parisului şi al haiducilor, ştiai să 

le povestească redactorii prostuţi sait şarlatani dela 

anumite gazete, cari socotiaii că, trebuie să se maj 

samene ură pe încă o chestie. Scrisorile călugăriţelor 

dela Sacr6-Coeur, care ţin tunoscutul institut de fete, 
cuprindeau floricele de stil, oftături de fete bătrine şi 
erati mal la urma urmei nerozii curate, scrise în cea. 

„mai frumoasă caligrafie, pe hîrtie fină. . 

4 

De fapt, episcopul stă în casele parohiale de la bise- 

Tica din Strada Mare, nişte încăperi mărunte şi sărace 

ca vat de capul lor, într'o parte a oraşului 'care te a 

mețtește „de acel miros pe care creştinii, în necuviinţa - 

lor, îl numesc putoare jidovească, fiindcă nu se poate 

găsi alt termin. Personalul casel se alcătuia dintr'o 

bucătăreasă leaşcă, care se certa toată ziua cu vizi- 

tiul unei trăsuri din cele mai modeste. Atita era, toată 

pompa; toată, taina, se încheia, în cele mal bune daruri 

de struguri şi în părerea unui cleric naiv şi bolnăvi- 

cios că am pierdut, nefăcîndu-mă catolic, un rost aşa, . 

de .mare ca, acela, de cardinal. La doi paşi era, biserica, 
strălucitoare. a 'Trey-lerarhilor şi, ceva mal departe, 

greoaiele turnuri ale Mitropoliei noastre cotropiaiă , to- 

af
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tul cu umbra lor; episcopul Jaquet cunoștea pe blin- 
dul Mitropolit Iosif şi avea, toată consideraţia pentru 
cucernicia venerabilă a, sfintului bătrîn. 

În acelaşi timp, Archiepiscopul Xaveriu de Hornstein . 
îşi făcuse în Bucureşti cu totul alt rost. Şi el un Svi- 
țerian, dar iuncăr, nu profesor, om energic, al 'cărul 
spirit cotropitor fusese întemnițat prea multă vreme 
în cercul îngust al unei parohii de sat, el urmăria, 
lucruri mari. Palatul pe care şi-l clădi, e de toată fru- | 
musetă, şi vorbeşte acelui care-l vede, de ambiţie şi 
dorinţă de putere. Aceste scopuri, mărturisite limpede, 
îi stricaseră toate legăturile; la, palatul „Regelui cato= 
lic“ de care ştiă să vorbească foile: flecarilor şi ale 
celor ahtiaţă de putere, Monseniorul Hornstein era foarte 
răă privit, mal ales de la, botezul copiilor princiari; cu 
clerul nostru înnalt se stricaseră lucrurile - din capul 
locului. În sfirşit, ceea, ce se ştie mai puţin şi se poate 
spune acum cînd unul nu mar: trăieşte, iar cellalt a 
plecat de la not ca să nu se mai întoarcă, cel dol şefi 
al catolicismului în Romănia trăia răi. Căsuţa, din 

“Iaşi era, un adăpost pentru aceia dintre clerici cari e- 
ra urmăriţi cu fulgere din palatul arbiepiscopal de 
la, Bucureşti. .. 

Cer dor prelați înfăţişaă de asemenea două, feluri cu 
totul deosebite de'a înțelege chemarea, Biserici! cato-. 
lice la, not. Pentru archiepiscop, ea trebuia, să înceapă 
o luptă fără: cruţare cu ortodoxia, răzimîndu-se întru - 
aceasta, pe Puterile străine, pe Franţa, tradiționala, a- 
părătoare în Orient a legi! latine, pe Austro-Ungaria, 
adecă mai Tault: pe Ungaria. Trebuia, să fie şi să ră- 
miie un aşezămînt străin, de limbă străină, cu scopuri 

A
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străine şi cu mijloace tot aşa de străine. Cine încearcă 

aşa ceva, îşi cheltuieşte silinţile”şi mai în zădar! de- 

cît cu o propagandă. Sîntem în măsură astăzi să pu- 
„nem la locul lut pe oricine încearcă a înstrăina, ceva, 

"" din ce stăpînim. 
Monseniorul Jaquet nu era, un om hotărit, şi poate 

că dese ori îl părea răi după liniştea, catedrei. sals 

la Friburg, unde sa, întors acum. Dar era, încunjurat 

_Şi sfătuit mai ales de oamenii cari dăduseră o coloare 
„ episcopatulut Monseniorului Camilli, înnaintaşul săi,— 

în rîndul întîi părintele Malinowski, preot în Iaşi, 

„născut în ţară din părinţi poloni, cari datoriaii Romă- 

„niel o recunoștință ce nu e uitată de fiul lor. Pentru 

„acest cere de clerici latini, Biserica, catolică n'avea, de 

'ce să fie străină şi nici cum să fie astfel: ea avea a 

face cu ţerani cari, mergind la, biserica lor deosebită, 

vorbind în Moldova şi ungureşte, iar în Muntenia şi 
bulgăreşte, nu puteai fi cruţaţi, şi n'aveaii de ce să fie 

„„cruțaţi, de o romanisare neapărată. Pe de altă parte, 
în oraşe 'ea avea credincioși de toate neamurile, cari 

-se puteai înţelege numai romăneşte şi aveai nevoie . 

de predica în limba noastră. Catolicismul putea să aibă 

un viitor numal ţiindu-se strins de o Romănie care 

exista acuma, cu nevoile, interesele şi idealele sale. 

Acest partid voiă, o -Biserică romînă catolică şi se 

gîndia la o înţelegere cu Uniţii de peste munti. 

Camiliştii au fost întăiă învinși, episcopul de Iaşi 
„a trebuit să plece. Peste puțin şi Monseniorul Jaquet 

işi părăsia Scaunul; atunci a, fost crisa, care sa re- 

solvat şi prin moartea, neprevăzută a archiepiscopului. 

Noul Papă Piu al X-lea a făcut pe episcopul Camilli, 

care nu ne-a pierdut din vedere niciodată, să se
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întoarcă, lar locul din București l-a dat acuma rectorului 
“Colegiului. grecesc sai unit al Propagandei din Roma, 
Raimund Netzhammer, fost profesor şi la Bucureşti şi 
un prieten al d-lui Vladimir Ghica, trecut, cum. se ştie, 
la catolicism. 

„ Curentul care ţine samă de noi, ne: recunoaşte şi 
nu caută sprijin în afară, a învins în parte. El may 
are însă multe, foarte multe de schimbat. Cînd semi- 
nariile catolice vor fi şcoli romănești și clerul catolic - 
de la noi nu va fi alcătuit din străini, ci numai din | j 
Romîni luaţi din Ardealul unit, nu ne vom face catolici, 
precum, dacă ni-am fi trăit tot trecutul în catolicism, ! 

"mu ne-am face ortodocşi, dar orice om cuminte va, fi! 
deplin împăcat cu existența în Romănia a organisăril. 

„catolice, | EI 
2 Octombre 1905, : - | i
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- GENERAȚIA CEA NOUĂ ÎN ARMATĂ 
ÎN LEGĂTURĂ Cu CARTEA: „INSTRUCȚIA TEORETICĂ A GRADELOR . 

INFERIOARE ŞI A SOLDAȚILOR ÎN ARMATA ROMÎNĂ“, 
* DE căp. AL. D. STURDZA, 

  

Pănă acum cițiva ani abia, se putea spune că a- 

Li 

veam 0 şcoală sătească, adecă o şcoală pentru prefa- 

cerea, ţeranilor din Romănia în gospodari luminată, 

“ştiind ce să facă din pămîntul și alte înlesniri ale lor, 
şi în Romiîni: conştienţi de drepturile care le au şi de . 
felul cel mal potrivit, pentru el şi pentru ţară, în care 

"le pot exercita. Partea cea mai mare; mai curată, mai. 

- voinică; în trup şi mal cumpănită la mintă din locui-. 

„tori Regatului romiîn era înlăturată, pe tăcutele şi în 

dosul formelor. de civilisaţie celor mai strălucitoare, de . 
la binefacerile culturii. 

Aceâsta, s'a recunoscut pe deplin numar .în clipa de . 

| îndreptare, precum e firesc ca numai atunci să se re- 

cunoască greșelile. 

D. Haret va păstra totdeauna, în ciuda tuturor cle- 

vetitorilor săi, meritul cel mare de a, fi pus cartea, în 

mîna, satelor, ceia ce face mai mult de cit o mie de 

„discursuri ţinute de cel mai „gură-de-aur“ politician 
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al tirgurilor şi decît o mie de istețimi iscodite de cel 
mal măiestru organisator de alegeri. Astăzi întemeieto- 
rul școli! poporane nu mal e ministru, şi un coleg al 
săi — o, dulce colegialitate a ţerii noastre! — face 
ce poate pentru a-i strica, isprava, ca şi cum ar fi 

"vorba d& d. Haret liberalul şi de d. Vlădescu — o te- 
meinică deosebire de principii! —, şi nu de interesele 
cele mai mari ale neamului romănesc, care nu e nici 

„liberal, nică conservator şi trăieşte pentru altceva. decit 
“ pentru parasiţii săi. Putem păstra însă nădejdea că 
“mine, supt liberali sa supt conservatori, lucrurile vor 
porni iarăși pe calea, lor normală, desvoltîndu-se trep- 
tat şi sigur, fără vre-o altă revoluţie personală, ca a- 
cea, de astăzi. 

“ Chiar atunci însă cînd scoala satelor va, căpăta, miile 
“de învăţători a căror lipsă. o mărturisește d. Haret şi 
pare a o tăgădui, prin suprimarea de şcoli. normale, 
urmaşul săi, problema laminăril poporului în Romă. 
nia, nu va, ÎŞ pe deplin deslegată. În învăţămînt nu 6 -- 
vorba, de. ce dă şooala, ci de ce. păstrează şcolarul, şi . 
aceasta nu numa în vrista copilăriei, ca o cunună 

de premii, cu frunzele uscate, care se aruncă mal tăr- 
zii, ci şi mal departe, pănă la bătrineţă. Trebuie ca 

„şcoala, să îndemne la, cetitul pe viaţă, trebuie ca ea 
„să trezească în suflet o curiositate, o nevoie de a şti, 

de a afla, zilnic, de a se lămuri asupra, oricăror între- , 
bări interesante pentru neam. _ ” 

Pentru aceasta, în alte teri sînt cursurile de repetiție 
Ca, să se dea, un exemplu, Sașii din Ardeal, cari luptă 
învierşunat pentru a păstra, cît mail mult neamul lor 
“împuţinat, menit să se stingă, potrivesc aşa: încît la 
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maturitate fostul şcolar mal are unele legături cu în- 

vățătorul săi şi se întoarce „la el de la, muncă pentru 

a-şi împrospăta viaţa sufietului. 

Astfel de cursuri nu le avem însă. Mai tirziu se vor - 

putea, face, în locurile unde învăţători! tineri sînt şi - 

oameni harnici şi oamnni de inimă, şi unde, pe de altă 

“parte, nevoile traiului nu vor fi prea storcătoare şi 

demoralisătoare pentru un ţeran deznădăjduit, şezători 

de cetire şi sfaturi în lungile ceasuri, moarte pentru 

muncă, ale nopţilor de toamnă şi de iarnă, cînd de 

"obicein săteanul nostru dormitează ca, şi ogoarelelui.. 

Aceasta însă e deocamdată, numai o dorinţă pentru 

viitor, : 

„Dar, cînd acela care a învăţat la şcoala satului ce- 
titul, socotitul şi ce-I trebuie din cunoştinţa ţerii, nea- 
mului şi a trecutului lor, împlineşte vrista, de două- 
zeci şi unul de ani, o nevoie mal tare decît orice îl 

chiamă pe trei ani de zile la deprinderea, armelor, la 

pregătirea ca ostaş,.pentru apărarea pămîntului ţerii, 

a cinstei şi a viitorului ei Pe trei ani el e smuls, mal 

mult saă mat puţin deplin, de la datinele sale de traii, 
de la, deprinderile sale de lucru, de la vechile sale a- 

pucături care dese orl nu se ma! potrivesc cu vremea | 

noastră şi-l ţin în loc faţă de alte neamuri. În acele 
treizeci şi şese de luni, el e strămutat întrun oraș, 
„unde lumina se răspîndeșşte zilnic între locuitorii mal 

înstărită, el locuieşte o casă bine clădită, aerisită, 
străbătută de soare. El calcă pe drumuri pietruite şi 

drepte, între curți împrejmuite după cuviinţă. Nînca- 

rea, lui e mal felurită şi prepătită mal bine, zilnic îi 

se înfăţişează. prilejul de a sta de vorbă cu oameni 
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cari, de şi poartă galonul, nu sînt decît frații. să de 
arme, cari în ceasul primejdiei sînt chemaţi a înfrunta, 
aceleaşi gloanţe pentru mînăria, steagului şi mîntuirea, 
țerii. În sfirșit, zi de zi, anumite ceasuri sînt întrebu- 
ințate pentru a, i se face școală. 

O şcoală. de războii, care nu poate avea niclun rost 
însă, niclun folos fără, trezirea la viață a vechilor cu- 
noştințe adormite, căpătate la învăţător, fără îmbogă- 

„țirea şi potrivirea, lor pentru nevoi practice ale vieţii: 
În teorie, aşa, este. Regimentul desăvirşește şcoala, 

rurală, Prin învăţător şi prin gradaţii casarmei popo- 
„Tul se deşteaptă la lumină, în- gospodărie ca şi în cu- 

getare. Şi, cînd .te uiţi bine, vezi că oastea n'a dat 
„celui care a trecut prin ea decît oboseala, o amără- 
ciune mai mare față de acel cari aă putere asupra 
lui, o slăbire și mat! multă. a, simțului de dreptate 
Şi un, număr de: deprinderi rele, care une orl nu-l 
fac potrivit .pentru viaţa între al săt de acasă, 
unde ar trebui să fie acum un sfătuitor bun Şi un în- 
dreptător luminat. Aceia dintre dînşii cari a purtat 
galonul, în loc să se găsească pe urmă între cel d'intăiă 
al satului, vin de-l strică, liniștea și curăţia, cînd nu 
rămîn .pe la o ' cancelarie .ca odăiași ori scriitori, cînd 
nu întră în rîndurile acelor corpuri la care „se cer sai 
folosese cunoştinţe militare. O rutină seacă, impusă cu 
sila, cu sila, “pumnilor, ieri, cu sila batjocurilor și pe- 
depselor legale, astăzi, a mîncat folosul celor trei ant 
de zile cari ar putea fi de o valoare nepreţuită, 

%, px 

În împrejurările de astăzi, nimic nu trebuie ascuns 
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şi îngăduit. La lumina zile! trebuie să, se statornicească 
toate răspunderile, ale tuturora. Orl de cîte orlun răă 

“ iese.la iveală, trebuie să se puie întrebarea: cine e 

vinovat ? 

În acest: cas, fireşte că nimenea, altul decît ofiţeri: 

mea cea, veche. 
“În pregătirea era stăpinit încă, acel- spirit anti-cul- 

tural, acel materialism greoi, acea, tiranie strivitoare, 

acel respect pentru forma goală şi acea, lipsă de orien- 
- tare şi ideal în lucrurile omeneşti şi naţionale care a 

domnit şi domneşte în acea Rusie obscurantă de unde 

ni- am luat miliția. Oarecare deprinderi boiereşti şi o 

bună parte de modă fluturatică parisiană a ajutat la 

crearea tipului de ofițer strălucitor, bun la baluri, bun 

la, parade, meşter pe lingă dame, a căror strategie o 

cîştigase printr'o lungă experiență, foarte îngrijit de o 

carieră, răpede, destul de amestecate pentru aceasta, 

în miseriile politice, iar la, casarmă — 'comandant. Cei 

mal mici, subofițerii, se luaii fireşte după el: dulci la 
- mahală, aspri la casarmă. | 

E o fericire însă că şi aici generaţia nouă, gener ația 

cea mai nouă, părăseşte cămăruţa, întunecoasă a rutinei 

ucigătoare pentru suflet şi soarbe aierul -înyiorător 

al idealelor largi. Crescut cu îngrijire în şeoii militare 

din ce în ce mal bune, deprins a ceti în :afară, de spe- 

cialitatea, lu! şi învăţat a privi critic toate aparențele 
înşelătoare, ofiţerul cel noă e un frate bun al tineri- 

- lor cari luptă pentru adevărata înnaintare a neamului 

acestuia. După şirul de poeţi at saloanelor şi al iubi- 
rilor uşoare, după ciripitoril de moda lui Șerbănescu 

şi a d-lui Carol Serob, un sublocotenent, d. Em. Gir- 
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ieanu, vine de se alipeşte cu cavalerism și adevărată 
iubire, prin Făt-Frumos de la Birlad, la mișcarea de 
înnoire 'a cugetării rominești. Cetitori a! revistelor 
bune se întîlnesc destur printre militarii de astăzi, pe 
cînd cellalți îşi ţinea pe masă, netăiate, caietele, pănă, 
astăzi foarte slab redactate, ale revistelor militare, — 
şi acelea 0 formă. a 

În aceste împrejurări, căpitanul Al. Sturdza, fiul bă-. 
trînului şef liberal, s'a întors din Germania, unde-și 
deprinsese meșteșugul de militar. Ar fi putut face ca 
atiţia, alții: să păsească toate bune şi să zboare către 
o înnaintare răpede. Şi pe acest ofiţer tînăr l-a prins 
însă conștiința nevoi de a ne preface cu totul în 
toate, de a ne face mat presus de critică în orice ra: 
mură, pentru a putea, trăi şi atinge, cînd va bate cea- 
sul, culmile cele mai înnalte ale „menirii noastre. Cu 

- aceasta de sigur că şi-a făcut mulţi duşmani, pe cari 
bucuros ar fi vrut să-l aibă prieten! lîngă dinsul. Dar 
a stăruit mal departe.— căci această -generaţie a noas- 
tră e cea, d'intăii care nu se lasă, nu se conrupe şi 
nu se obbseşte —, şi astăzi e învățătorul iubit al unei 

“ înnalte școli militare. De acolo porneşte ' cartea, care 
a dat prilej la aceste rînduri, o .carte de spirit noi, - 
caldă, pentru ţară şi neam, bună pentru țeranul supt 

„arme, 0 carte. hotărită şi mărturisitoare de adevăr. 
„ Ea-şi va face drumul, şi ofițerimea ce se ridică, as: 
„tăzi în împrejurări şi mai bune, va dovedi ce a, folo- 

sit dintrînsa. IE 
9 Octombre 1905, .
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SCHIŢELE D-LUI N. N. BELDICEANU. 
  

D. N. N. Beldiceanu şi-a adunat în volum schiţele 

- de viaţă a mahalalei. Fiă a! poetului moldovean N. “ 
Beldiceanu, crescut în laşi, d-sa, cunoaşte bine maha- 

laua, din acele părţi. În Bucureşti, unde stă acum, şi-a 

strîns observaţii mai mult sai mai puţin adinci şi e- 
"xacte asupra „suburbiilor Capitalei“, care nu samănă 

însă așa de mult, ca vorbă, ca deprinderi şi chiar ca - 
suflet, cu suburbiile „celei de-a doua. Capitale“, căci 

în acest punct amestecul cu elementele, răi înţelese, 
ale culturii nouă „europene“ e neasămănat mai mare, 
precum vechea omenie e cu mult mal.mică. Prieten 

al d-lui Sadoveanu şi stăpînit, ca şi alţi tinerj, al că- 
ror număr va crește necontenit, de felul de a, scrie, 
plin de duioşie, de taină, de înţelegere discretă a na- 
turil, care deosebeşte pe scriitorul „Flori! Ofelite“, d. 

N. N. Beldiceanu a fost adus deci să amestece în vul- 
"_ garitatea subiectelor de mahală şi acea poesie intimă 

câre le poate scăpa, dîndu-li şi mai multă felurime. 

- Astfel s'a alcătuit un talent, care, de şi nu's'a dove- 

dit încă a fi foarte însemnat, nu poate fi trecut cu 
vederea. 
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Deocamdată, d. Beldiceânu dă scene hazlii, încăie- 
rări cu vorbe groase şi chiar cu schimb de pumni, 

cîte un colț serios, mişcat şi trist din aceste suflete pe 

care imitaţia lucrurilor ce stai ma! presus de ele le-a 

falşificat mai mult în forme. În această privinţă, tema 
Obişnuită, foarte adesea întrebuințată de altminterea, 
e bătrinul şi bătrina, înduşmăniţă de zile grele cari, 
într'o anume clipă rară, își aduc aminte de o depăr- 

tată iubire care. i-a, „adus în iadul certelor din fiecare 

ceas, : . 
„ Odată tînărul scriitor a dat şi un curat tabloi din 

viaţa satelor, cu un altfel de bătrin stăpînind liniştit 
între ax săy. Pe acest teren, care nu-i e necunoscut | 

d. Beldiceanu se ma! poate încerca, cu izbîndă. Orl- 

cum însă, după acest volum d'intăii care-l tace un loc 

între povestitorii de astăzi, d, Beldiceanu are datoria, 

de a cerceta adinc şi întins, de a prelucra, mai înde- 
lung resultatul acestor cercatări şi de a dovedi că e 

capabil de acea, desvoltare a talentului săi fără de 

care, un scriitor “tinăr își pierde răpede cetitorit, cărora . 

nu li plac repetițiile. 

9 Octombre 1905. . . 
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CALENDARELE, CA PACTOR CULTURAL. 

  

Nu toată lumea, “mar ales: întrun popor încă putin 
înnaintat în cultura sufletului, cum € al nostru, “tine: 
cărți, Odată cel mal sărac şi mak înnapoiat; cetitor a-' 
vea însă cîte o carte de rugăciuni, care-l amintia:- zil-! 
nic limba corectă 'şi ortografia ' cea: bună. Astăzi” însă, 

' prin orașe măcar, nu mat este așa. Dar: 'orăcine 'simte ' 
odată pe an nevoia de a-şi ciimpăra un calendar. Unit 
se mulțămesc cu cîteva. fituice calendaristice” propriu=. 
zise, cusute împreună cu mersul trenurilor, tarifele! 
de poştă şi telegraf işi “multe” anunciuri. - Aceşti oa- | 
“men! economi și cu mintea; îngustă plătesc aşa cava 
„cu: cîţiva gologani : numât. Dar cer. mâl mulţi vreaă . 
să, aibă, pe lingă -aceasta,; pentru dînși sai pentru ? al. 

lor, şi ceva poveşti Şi poesii; el! se bucură: cînd maX: 

află şi unele ilustraţii. “Pentru aceștia, sînt” calendarele 
mai măricele sai: cele “mari, ipei care trebuis să le re-. 
dacteze un scriitor, oricit âe “mărunţel. aia 

Odată puneam cu: “dreptate un' mare : '“temaiă pe' a 

ceste calendare. Cu calendarele lu! de la Buda, a is! 
pitit Zaharia, Carcalechi „pe atiţia, cetitori din Ungaria - 

8 

>
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şi din Principate, dîndu-li lucruri plăcute de cetit în- 
_tro formă tipografică neobişnuit de aleasă. Şi el nu 

era cel d'intăiă, ci. pe timpul lui, prin anit 1830, ca- 

-.. lendaristiea, romănească împlinise ma! bine de o ju- 

- mătate de veac de la data cînd, în veacul al XVIII-lea, 

Petru Şoanul' din Braşov. încercase cel dintăiă a ti- 

pări o astfel de lucrare. | 
După Carcalechi, cel mai bun calendarist“ a tost Ro- 

gălniceanu însuşi, care, așa om învățat cum era, na : 

desprețuit nici acest modest mijloc de luminare. Cu- 
tare calendar al lui din anit patruzeci, preschimbat 

apoi supt titlu de „Almanah“, e de toată frumuseţa, şi ca 

materie şi ca orînduire și ca, execuție tipografică, Se - 

dai vederi, foarte bine desemnate, din capitala Mol- 

dovel, care fusese mal puţin tradusă în jidoveşte' de 
cum e astăzi, se înşiră articole voioase şi spirituale . ale 

editorului însuşi, poesil de- ale lui Alecsandri, care a- - 

vea pe atunci tot farmecul noutăţii, și cîte altele.. 

- Mal toată, literatura tînără era, represintată în calen-. - - 
dar. 

Puţin. după aceia, librarul Toanid, din București, în=. 

“oepu. şirul calendarelor. sale, care se răspîndiră, foarte . 
- mult. Calendarul literar de speţă negustorească apă- | 
rea astfel, şi el sa 'păstrat, cu necontenite îmbunătă- . 
fân, pănă în zilele noaștre. 

„Iar. dincolo. de munţi calendarele braşovene de prin 
anii şaizeci, urmînd tradiţia, luă Bariț, începură.a, Qa,; 
o cetire felurită- şi bine . aleasă unu! public tot aşa: 
de puţin pregătit ca şi al.nostru pentru literatura În- 

, naltă. 
x
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“Iată acum, în linil foarte generale, cum se înfăţişează, 

calendaristica, noastră: de prin anit 1880 înnainte. 

“Un timp, calendarele cu basme fură foarte iubite, şi 

ele cuprind: un material de poveşti destul de însem- 

nat. Mai totdeauna se dădeau, după. exemplul lui Ko- 

gălniceanu şi al bătrînului Asachi, cu calendarele ie- 
şene ale „Albinel“, și naraţiuni istorice, cu tendinţă 

patriotică. Seriitorul de romane haiduceşti, de un'ca- : 

xacter sensaţional care a zguduit mahalalele, Bucureş-: 

teanul N.. D. Popescu, începu să scoată calendarele 

„pentru toti“, care se împodobiaii în fiecare an cu cite | 

“un capitol de istorie romănească, scris pe șleai, după 

putinţa. bietulul „romancier popular“, şi dădeai, pe. 

lîngă multe ilustraţii, şi o amănunţită cronică a anu- | 
lui. Calendarele: d-lui Popescu, cu: frontispiciul lor 

- simbolic, iese pănă astăzi şi, pentru unele strate din 

public, nu sînt, de sigur, o cetire rea.: De mult însă, 

„ele nu sînt cele mal căutate, precum eraă de sigur 

în copilăria mea, cînd mă înduioşam cetind în ele: 
patimile Brîncoveanului şi ale neamului :săă nenorocit. 

-Ele represintă: însă și astăzi 1! un: gen deosebit în lite 

ratura, de calendare. : | 

Lîngă calendarul istoric trebuie pomenit cel politic. 

Odată anumiţi ziarişti căutau să înriurească lumea; şi 
pe această cale. Răposatul Gh.: Dem. Teodorescu: scriă, . 

"cu o deosebită vervă necuviincioasă şi uşuratecă acele 

"calendare ale Ghimpelu care căutau să înjosească di- 
nastia, „străină“. Un asemenea calendar, de și fără 

haz, se zice şi umoristic. Multe 'ziare de: caricaturi şi 

glume - sai încercat în asemenea calendare, cars:nu 

Sati prea trecut, precuia alte ziare, „serioase“, între-
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buinţauă şi pontru acest scop tipografia lor; aşa, a făcut 
un timp Războiul, pe atunci o foaie foarte răspîndită. 

-- Mai mult decit calendarele de dincoace, cele de 
peste munţi urmăriai, cu tot amestecul, neapărat, de - 
negustorie, scopuri culturale. Librarul Kraflt din Sibiiti, - 

foarte priceput la vînzare, și-a îngrijit totdeauna. şi 
ilustrațiile şi articolele din calendar, care iese de 
cîtăva vreme supt conducerea preotului Popovici din 

- Gelmar, fost profesor seminarial. Un alt cleric, păr. 
Matei Voilean, asesor consistorial, dă tipografiet arhi- ! 

„ diecesane din Sibiiă_ un 'calendar cu literatură într'a- 

les. Un al treilea apare la librarul Ciurcu în Braşov 

și mi s'a părut adese ori prea slab. Un al patrulea 

„iese în. sfîrşit, în condiţii bunişoare, la, Blaj. Fără să 

mal “pomenim calendarul pentru săteni şi micuțul ca- 

lendar cirilic -dela, acelaşi Krafit ori oalendarele de die- 
i cesă din Banat. i 

“În București, Institutul Minerva, care a adus o ade- 

vărată rev oluţie în condiţiile materiale ale literaturii 

romănești, trebuia să se gîndească şi la un calendar 

literar şi „naţional“. „Calendarele Minervel“, bine Şi 

bogat ilustrate, cu un material literar superior tuturor 
celorlalte, aă şi luat îndată locul întăi printre publi- . 

„caţiile romăneşti de acest fel. ' Numa! Calendarul plu- 
garilor, scos de cîtlva învățători oameni de inimă, a- 
nume pentru. săteni, poate: primi, în felul său, aceleași 
laude. 

“Cu. cît ne vom. încredința mal mult de adevărul, 

trist, dar netăgăduit, că sînt: mulţi. oameni cari nu. 

cetesc decit calendarele, vom; căuta cu toții, de la, cel . 
d
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mal mark scriitori pănă la, cel mici, să le facem tot 

mal bune. Căci binele pe care „ele-l pot, aduce, e încă - 
foarte mare. 

16 Octombre 1905.
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NUVELELE D- LUI 1. CIOCÎRLAN. — SCAIȚELE. 
"D-LUI A. CIURA. 

  

- „Traiul nosttu“ e al doilea volta al d-lul I. Ciocir- 

“ lan, învățătorul din Moldova care a izbutit, în scurt. 

timp, să se impuie ca, unul din cel ma! buni povesti- 

tori printre cel tineri. Cartea de 127 de pagini, pe 

care a editat-o „Luceafărul“ din Pesta, are un cuprins 

foarte amestecat, a, căruia unitate o formează însă un - 

stil doesebit, fară meşteșugire în legături, scurt, tăiat, 

plin de calificative potrivite și cuvinte. nouă, culese 

din graiul poporului. În cutare din aceste povestiri și 

schițe afli o legendă despre Ştefan-cel-Mare, spusă. . 

destul de bine; alta e cea d'intăiii încercare a scrii-. 

torului către. subiecte străine, în care eroil sînt suflete 
neobişnuite și superioare: e vorba, de do! refugiaţi ruşi, 
lucrători stîngaci întrun sat moldovenesc, şi pe cari 

un vifor de iarnă-i înghiaţă în coliba unde s'a adă- 
postit (Două suflete). Cele cîteva pagini intitulate „Schi- 

- ţe“ (mal tot volumul s'ar putea chema, așa) dai poeme 

în prosă. În „Pe Runcu“, în „Rămași acasă, în - 
„Aşteptarâ“ şi „Ispita“ cetești scurte. idile ţerăneşti 

care-ţi amintesc felul de lucru al lu! Alecsandri, cu
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“toate însuşirile şi defectele sale, de înflorire cam dul- . -: 

ceagă. Şi, puţin ma! departe, „Traiul 'nostru“, „Cină 
şi „De Serbători“ îți dai în amănunte 'mici, zdrunci- 

nate, pline de adevăr şi descoperite adesea 'printr'o 

observaţie fină, cele mal negre privelişti din vidța, țe- 

 Tănimil noastre din Romănia. 

Povestea, cea din urmă amintită e de sigur cea mal 

frumoasă din volumaş, şi niciunul din cetitori nu vă 
“ rămînea nâînduioşat de înfăţişarea. căsuțe: de sărăcie 

"în care mișună copilaşil gol, cărora, odată cu vestea, 

"Sfintului -Botez, preotul li aduce şi cîte o cămeşuică 
nouă. E atita înnălţare în această mică faptă bună 
spusă cu o simplicitate deplină! De această istorioară 

a durerii mîngiiate se poate apropia şi amintirea 

„Orbul“ cu care se încheie cartea, schiţind chipul 

unui bătrîn jitar fără lumină care prinde din cîntecul 

„ului doinele cu care- ŞI îngină bătrâneţele. 

Din viaţa, satelor Moldove, unde sciiitoral însuși e 
unul din izbăvitoril de sărăcie şi nenorocire prin în- 

văţătura, împărţită, copiilor golaşi şi celor înveliţi, din 

această, viaţă, de adîncă suferinţă şi de curăţie a ini- 
: mil, d. Ciocîrlan își va, culege şi mal departe materia- 

lul povestirilor sale. Cu vremea el se va deprinde,lu- 

crînd, a-și strînge mai mult hotarele scrisului, a-şi a- 

lege ceia, ce e în adevăr caracteristic şi a cobori asu- 
pra celei mai desnădăjduite nenorociri acea rază de 

” poesie pe care li-o refusă une: ori, aşa, încît oarecare 

"jignire a simţirii se amestecă, în: sufletul cetitorulul 

-cu compătimirea cea mal omenească şi mal frăţească; 

-- pe de altă parte, el se va feri de a preface traiul ţe- 
îi
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„Tănesc. întro icoană de. vis albasţru * pe fond de aur 
şters, cum aă mai făcut-o şi alţii, și îndestul pentru 
ca să n'o mal facă şi scriitori! “de astăzi. - Atuncl  ta-: 
lentul. săă, cu. totul lămurit, va avea, și înfăţişarea lui - 
definitivă. 

* 

„Cellalt volum noi din editura „Luceafărului“ are un 
căprins cu totul: deosebit. Supt titlul ae „Icoane“, 
profesorul, tînărul profesor Alexandru Ciura din Blaj: 
povesteşte, în crimpeie scurte, viaţa de şcolar şi de: 
student a „inteligenţei“ romănești de dincolo. Înce- - 
pînd cu schiţa, foarte mişcătoare, a, celor d'intăiii sim- 
țiri de înstrăinare a copilului ce a căzut din cuibul 
cald al casel în aspra disciplină fără iubire a inter- 

“matului, d. Ciura poartă pe rînd pe studentul său la 
examene, în “adunările cu colegii, în rătăcirile după 
locuințe ieftene și la întîlnirile de trecătoare dragoste 
neașteptată. Tonul e foarte vii, limba e bună, şi ceia 
ce formează o lectură plăcută pentru orişicine ră- 

- mine și un document folositor pentru o parte, neesen- 
tială, dar interesantă, din priveliştile felurite ale vieții - 
xomăneşti de astăzi. 

16 Octombre 1905. 

,
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LA DESVELIREA MONUMENTULUI LUI ALECSANDRI. 
  

Cînd vor apărea aceste rînduri, cel cîțiva leşeni creş- 
tini şi mulță Evrei ieşeni vor fi avut plăcerea de.a 
vedea, pe una din pieţele oraşului lor chipul de mar- 
mură al lui Vasile Alecsanâri. Vom vedea din notițele 

„ziarelor că desvelirea statuii s'a, făcut cu o pompă deo- 

sebită, înnaintea elementului oficial al vieţi! romănești. 

“Regina însăși a scris versuri întru amintirea acelur 

poet, şi naţional, și de Curte, care a fost la bătrine- 
ţele sale un oaspete iubit al palatului de libertate şi 
poesie din Sinaia. Fără a ma! vorbi de alte ode, de 

panegirice, dintre care unele ai fost mal cumpătate, 

de medaliile rivale pe care le-ai bitut, întrecîndu-se 
în uriciune, dintre acel librari al Iaşilor cari ţin să se 

afirme, cu tot dreptul, la orice manifestaţie patriotică 

'şi culturală. | 
Toate aceste semne de admiratie: statuie, discursuri, 

versuri, prosă, medalir evreiești, le-a prevăzut Alecsân- 

"ri în cugetările sale asupra viitorului la care se pu- 

1 Era vorba ca la această dată să se facă desvelirea,
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tea aştepta. Sigur. de sine însuşi. de uşurinţa, orea- 
ție sale, de farmecul săă cuceritor, de neapărata sim: 
patie pentru dînsul a, celor mulţi şi: celor mari, el a 

“purtat o:coroană fără spini şi a strălucit fără să su- 
fere şi fără să se mistuie. Şi-a, trăit viața toată, şi 
lucrul săi de scriitor, în loc să i-o fi scurtat prin chi- 

-- nurile iscodirii de gînduri şi făptuirii de cuvinte, prin 
străduințele grele întru lămurirea simtțirii, i-a prelun- 

E git-o poate prin conştiinţa stăpînitoare. a unei glorii 
ciştigate răpede şi pe care pănă.la bătrîneţe a, ştiut 
să o păstreze. - 

Cine a cîrtit împotriva, lur? Vre- -un nemernic a cărui | 
lipsă de talent și de caracter lua. orice preţ spuselor 
sale. Cine l-a tăgăduit? Vre-un tînăr, pe care nu-l as- 
culta, mai nimeni, şi încă şi acela cu cît incunjur, 
cu cită sfială şi pietate! . 

Şi nu i s'a întîmplat măcar ceia, ce se întâmplă * Ta- 
rilor scriitori cu . bătrînețe lungi. pe care mai multe 
şiruri de contimporan! îi recunosc pe rînd. Nicl după 
moartea lu! critică n'a cutezat a vorbi răspicat, a tă- 

„gădui veşnicia semizeului. Din potrivă, poetul mort a, 
fost răsbunat foarte răpede şi de acele uşoare atacuri pe 
pe care avuse a le suferi, fără a păgubi nimic prin ele. “ 
Pe încetul, lumea, condusă; de scriitori şi de critici 
de meșteșug, s'a întors la vechea, părere de închinare 

- fără reservă înnaintea lui. El a rămas astfel şi de-a- 
cum înnainte, cu toată întregirea, culturii noastre, cu 

“toată adincirea sufletului : nostru, cu toată „creşterea, ! 
simțului pentru adevărata limbă romănească, așa cum 
o vorbeşte şi o înţelege acel ce a făptuit-o: poporul; 

el a rămas deci scriitorul fericit al naturii şi al- oa- 
i a!
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menilor'ds li noi, armonisatorul maestru al cîntecu- 
lui popular, vrăjitorul trecutului .eroic, aedul renaşte- 

"xi! noastre, al luptelor şi triumfurilor: din urmă, întrun 

cuvînt întruparea poetică a geniului naţional. | 

Un altul, foarte nenorocit de la' un capăt la, altul 

al vieţii sale, 'creînd cu greutate, din măduva şi sîn- 

-gele săi, opere care l-ai înveninat totdeauna de des- 

- “ mădejdea, idealului neîndeplinit, un altul care n'a, aflat - 

„măcar în iubirea frățească a tovarășilor, într'o înţele- 
-gere largă, și deplină, a publicului mîngiiere pentru a- 

castă mare şi veşnică . suferinţă, un altul pe care duş- 

manii nu l-ai cruțat, pe care proşti nu l-ai iertat, 

“prietenii nu l-ai respectat, pe care nimeni nu l-a în- - 

teles în întregimea lui, un oarecare Mihai! Eminescu, 

de profesie rînd_pe rînd actor, revisor, gazetar și ne- 

bun, căruia, cîţiva admiratori: din cel guralivi i-au în- 

Ghinat caricatura de bolovani într'o piaţă botoşăneană 
-şi un bust ca aceiea de pe mormîntul .oamenilor cu. 

„avere la Ateneul din Bucureşti, acela a numit pe Ale- 

esanâri, în cea mal scurtă şi mai bună caractetisare: 

veşnic tînăr şi ferice“.+ Pe cînd el, sărmanul, care 
lăuda, aşa de frumos, fără niclun_ gînd de rivalitate, 

a fost bătrîn în cugetarea, sa, cu mult înnainte de vreme 

şi, prin urmarea firească a unor uriaşe însuşiri nestă-,. 

pînite, de el însuşi: sai .de mediu: „veşnic neferice“. 

„Si iată-mă ajuns, cum se va întîmpla .totdeauna, 

oricăruia din generaţia mea, care va fi adus a vorbi 

despre Alecsandri, la neapărata comparaţie cu: Emi- 

nescu. Ori cu cît simţ istoric ne-am înarma, oricît am 

preţui liniştea, şi seninătatea, oricît am dori să nu jig- 

- nim păreri respectabile, nu putem da, lui Alecsandri,



  
  - 194 | - “O luptă, literară 
  

a cărui faptă o înţelegem și o preţuim, inima, noas- . 
tră, pe care Iminescu o stăpinește. .-... -. | 

Însă iarăși înțelegem foarte bine, şi prin urmare hu 
învinuim,pe ceilalţi cari iubesc pe Alecsandri în ace- 
laşi timp în care-îl recunosc meritele. Cer ce fac un 
sport din iubirea pentru popor, din iubirea, pentru tre- 
„cut, din iubirea pentru neam, din arta .stîntă a poe- 
siel, aceia nu pot cere: mai mult decit -ce li dă acest 
-bogat şi strălucit diletant care a, fost Alecsandri, Şi, 
iarăși, exterioriy prudenţi, cumpătaţii, măsuraţii, piep- . 

„tănaţii, gătiţii, solemnir şi pompoşii. nu 'pot găsi în 
„toată literatura romănească un altul din scriitori! mark 
.care să-l mulțămească atît. Că e un scriitor mare, nu: 

„încape vorbă. Dar la el nu va jigni niclodată şi pe - 
-nimeni un. gînd adine și obscur, o-simţire care să | 
uimească şi să. arunce în lături, o comparaţie cara să 

- izbucnească, un strigăt care să zguduie, un cuvînt măcar 
„care să nu se "poată auzi oricînd. Acesta, e un perfect 
om de societate, un respectuos al tuturor formelor Şi con- 
venţiilor, un eminent „nici prea-prea, nici foarte-toartei. 
-. Aşa find, şi lul i s'a consacrat ce i se'cuvenia mal - 
muli, și admiratorii lui, cari nu dispun de inima lor. 
pentru literatură, i-ai dat ce putea -da mai scump 

„. „.„cînd s'a ridicat statuia de marmură de la Iași. 
Toţi. aceia, cari pot face o deosebire hotărită între 

însemnătatea, istorică a unu! scriitor şi valoarea lui 
actuală, toţi aceia, ' cari “cred că asemenea "subiecte 
trebuie atinse, nu cu' meşteșug de vorbe înflorite, ci 
cu o deplină seriositate: de 'sufiet şi cu un înnalt simţ 
de răspundere, și în zilele obișnuite şi 'în cele extra-: 
ordinare, vor iscăli această părere... a 

23 Octombre 1903. 
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- Acum cinsckprezece ani, cînd nici nu putea să mal 
fie vorba de o influenţă a lul Vasile Alecsandri şi cînd. 
aceia cari pretindeaă că sînt în curentul poetic al lui: 

Eminescu nu dădea alta .decit o sarbădă, din ce în. 

„ce mal sarbădă repetiţie a cîntărilor durerosului ma- - 

iestru, se afl de-odată în Romănia noastră, unde și: 

“cel mal. mititel din poeţel şi poeţoi aiungeaă răpede - 

la oarecare reputaţie cu ajutorul, şi priceput, şi desin- 

teresat, al manufactorilor de gazete, se află deci că 

există în Ardeal un om cu numele de George Coşbuc, . 
care face poesil fără tiparuri. Adecă el.le făcea de - 

“mult, din o mare nevoie intimă a sufletului săi care nu 
“ învățase poesie la nimeni, — dar nu fusese 'încă des- .. 

coperit. Ardealul acela era, pe atunci foarte departe, - 

cam de zece orl cît pănă la Paris. Ce se cînta acolo, 

nu ajungea aici. Şi oare nu ştia toată lumea cultă că, 

în Ardeal se; vorbeşte altă limbă ? Prin: nu ştiă ce în- 
tîmplare, „Convorbirile literare“ dădură de urma lul . 
Coşbuc, saă el dădu de urma lor. „Nunta Zamfirei“ 
apăru, şi nuntaşi! de-acolo. aduseră la o mare petre-.: 
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cere a minţii pe tot publicul înțelepător de literatură, - 
Mai aveam un adevărat poet, şi, ceia. ce e.mal în:: 
semnat, ma! aveam o adevărată poesie. 

Poetul din Ardeal a cîntat de-atunci: despre fru-: 
- moase din sat, despre amurguri la ţară, despre răz- 

boaie străvechi și despre războaie nouă ale neamulu! 
“nostru, despre 'ostașii de la Plevpa și despre Regele 
Carol, despre săteanul Tomîn,, Gare „vrea pămînt, des- 

“pre bucuria și datoria vieţii, şi despre cite de toate. 
Se văzu îndată că scriitorul cel. noi era: din Ardeal, 
dar nu, at Ardealului. El aducea o mare” obiectivitațe 

„senină, un simţ, de vitejie: înnaintea vieţii, accente de 
veselie nepăsătoare, puterea de a învălmăși mișcări și 
mulţimi şi o îndrăzneală, o putere, o bogăţie de formă, 
ne mal pomenite, căcl acestea, sînt: meritele. lui. | 
-Mal trecu vreme, și, pentru un motiv. sai pentru 

altul, producţia poetică a lu! Coșbuc se încetini. Atunci 
pe drumul riîvnit. de: mulţi, dar călcat de puţini, al 
poeţilor, se auzi iarăşi un cîntec noă pe care-l cînta.:. 

_an'.om.din Ardeal. St. O. Iosif Braşoveanul venia după 
Coşbuc din Năsăud. El aducea, cu sine cea, mai mare 
simplicitate de .simţire unită cu cea mai mare bogă- 
ție de formă, un simț gingaş: pentru cele mal ascunse - 
mişcări ale sufletului, măestria, de. a smulge accente . 
puternice din. mijlocul. dulcii tristeţi visătoare. Cel -. 
de-al. doilea. corifei ardelean al poesiel romăneşti făcu: 
palade, cînturi, satire, de:un. subiectivism duios şi dis- 
cret. Şi la, el se văzu. însă îndată, Gă,/.de. și-vâniă din: 
Ardeal, nu era nici „el. de acolo. a 
“Şi el ca, şi: Coşbuc: erati :și max mult; şi: mat puţin 

„decît un poet al Ardealului. Acela trăiește: însă astăzi : 

i ” 
4
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şi-şi desăvîrşeşte din « ce în ce:mai mult această însu- 

şire, a sa. El e Octavian Goga, care-și trimete astăzi 

în lume cel d'intăii volum de cîintece!, 

- Tînărul mic care s'a dezvăluit în putină vreme ca 
stăpîn sigur peste însușiri'de poet mare, sa născut în 

Răşinari, nu dintr'o familie de preoţi de acolo, ci din 
- familia preoţilor răşinărepi. Răşinarul e satul de peste 

pădurea Sibiiului, un sat vechiă şi mare, „un sat ade- 
vărat romănesc. El adună în sine înnalta, frumuseţă a 
muntelui cu binecuvîntarea ogoarelor şi cu foarte multe 

tradiţii, întipărite în biserici, zugrăveli şi manuseripte. | 

Oamenii de acolo sînt înstăriți şi mîndri, şi tocmai 
de aceia e! simt mal adinc'o rienorocire a neamului 

lor, supt care iobăgimea, săracă şi smerită * din alte 

"părtă se pleacă: fără murmur. .De jur împrejur, în acele 

văi şi pe acele: coaste sibiiene trăieşte, în aceleaşi. 

simţiri. şi cu aceleaşi datine, cea ma! frumoasă și mal 

nobilă ţerănime a, neamului romănese. Cine s'a.năs- 

"cut şi a copilărit acolo, cine s'a întors de pe depăr- 

„tate plaiuri în acele locuri, ca la un izvor de mîngi- 

iere şi de îmbărbătare, acela nu -poate fi în viaţa sa. 

întreagă decît omul acelui pămînt, în care sînt prinse 

toate rădăcinile sufletului săi; Şi, fiinacă acel Ținut 
e ca o icoană, înnălţată; şi limpede a, Ardealului ro- 
mănesc, acel 'scriitor va fi în stare. să-l spuie toate: 

frumuseţile, să-l înţeleagă toate durerile, să-l şoptească 
toate. speranţele şi 'să - trimbiţe pentru: dînsul imnul 

luptelor. viitoare; Nota, dominantă a sufletului săli va, 
fi aceasta. Dr 

a Poesiă, Pesta, editura revistel „Luceafărul“, 
a | 

.. 
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El va fi un poet local, în cel mat înnalt și mai adînc în- 
ţeles al cuvîntului, şi va ajunge unul din poeţii naţionali, 
nu plecînd de la, ieoril sau de la sentimente generale, 

“ci de la nemărgenita dragoste pentru casa Sa, pentru 
brazda, sa, pentru biserica sa, pentru satul său, pen- 
tru Ţinutul săă oltean şi pentru ţara sa, ardeleană. EI, 
va iubi poporul romănese, nu din datorie, nu din con- 
Ştiinţă de cărturar sai din simpatie de artist, ci din _. 
iubirea, trainică şi veșnică. pentru . părinţii de-acasă, : 
pentru fraţii de joc, pentru vecinii bine cunoscuţi, pen- 

„tru preotul satului și pentru lăutarul satului, şi de aici | 
pentru toţi oamenii satului, Ținutului şi ţeril sale ar- 
delene. 

* 

Oriunde aţi deschide volumul. lui Octavian Goga 
veți găsi pretutindeni această siguranţă în orice ob- 
servaţie şi în orice cuvint, această precisie în amă- 
nunte, pănă la firul de izmă creaţă, ce tremură în vînt 
pe marginea Oltului,. pănă la cei „dor pul de.nevăs- 
tuică“ ce se string pentru somn la. căderea sfintă a 
seril, Şi veţi găsi aceiași mărgenire și intimitate a, 

„ iubiri), aceiaşi îmbrăţiţare strinsă şi caldă, care prinde 
cutare riă, cutare 'Gascăl şchiop Şi glumeț, cutare lău-. - 
tar, pe care-l chiamă Lae Chiorul şi a, fost un Ţigan 
asupra sfirşitului căruia se poate plinge, cutare căprar, 
cutare vecin. Pănă şi cînd răsună în strune de aramă 

„un cîntec de mărire pentru Vodă Ştefan bătrinul, nu e 
vorba de Moldova lui, de Suceava, lui, de luptele lui 
cu Turcii, de cîmpia cu Podul-Înnalt şi de Valea-Albă 
a Războienilor, ci simţul de respect şi iubire al poe-.. 
tului se întoarce de la locurile de străbună slavă: 

+ 

1
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romănească spre cele de 'lungă şi cumplită robie -a 

aceluiaşi. neam, unde se frînge de neputinţă de a da - 

fapte miîntuitoare sufletul poetului: ID 

Măria Ta, sintem bătuţi de nev oi, 

La noi în zădar ară plugul, - 2 

Căci holdetor noastre cu spicul de aur 

Străinul li fură bielşupul... 

Şi e ardelenească, caracteristic şi apriat ardele- 

nească-şi această, pornire vijelioasă în care se pare 

că tremură zale şi săbii se ciocnesc de scuturi, acest 

mare avînt pătimaş şi sălbatec pe cîmpiile idealului, 

în care şi un poet tinerel poate învinge pe duşman - 

și cîştiga de acele biruinţe care pregătesc mîntuirea, 

poporului săi. Aici nu e nimic din căldura, patriotică 
„de acum douăzeci-treizeci de ani care făcea pe un 

Alecsandri să făurească în răgaz, înnaintea unor pri- 

vitori cîştigați d'innainte, cîntările de mărire ale Ro- 

măniel nouă. Nu, ci e revărsarea, în forme create nă-" 

prasnic, a unei dureri care sa grămădit clipă de clipă 

întrun suflet neobișnuit de simţitor la sîngeroasele 

jigniri ale dreptăţit şi. mîndriei neamului săi, e stri- 

gătul de agonie al pieptului pe care-l sfărimă o stincă. 

Și, fiindcă astfel este această carte, nu va fi om tînăr, | 

nu va fi suflet tinăr în Ardeal, care să nu se încălzească 

de ritmurile războinice, care să nu verse lacrămile sale. 
cele mal bune -şi cele mal ascunse peste aceste versuri 

ce s'aii închegat în lacrămi. Orice primire i se va face în 

Romănia, ea nu va putea să se apropie de aceia pe care o 
va întimpina în ţara pentru durerile căreia a fost scerisă.. - 

„+ 80 Octombre 1905. . . - 
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“La Chetii, în părțile nord-ostice ale Ardealului, a 
fost îngropat zilele trecute Tit Chitul, autor de romane 
istorice. Cine a cetit, în toile de dincolo, discursul 
foarte mişcător, rostit asupra mormîntului lui Chitul 
de advocatul Gavrilă Tripon din Bistriţa, a putut afla 

” din ce sărmană viaţă chinuită de beteag fără nădejde, 
ologit şi incremenit; din cea d'intăie tinereţă, purtat 
pe mini în viaţă ca şi la groapă, ai răsărit acele 
scrieri: „O fată de tarabostos“ şi „Steaua Orientului“, 
care, tipărite fără supraveghere de stil şi în condiții 
cu totul neprielnice, la tipografia, archidiecesană cu . 
ortografie cipariană de la Gherla, și în revista „Fa- 
milia“ de acuma, ai fost abia curioscute în Ardeal, iar 
aiurea, de loc. Din cîte pagini ale lui am răsfoit, am 
„putut vedea, că acest stîngaciii, de multe ori banal 
— fiindcă îl şi lipsia experienţa, vieţii şi mediul lite- 
rar! —, âvea puterea, dea descrieişi un netăgăduit talent 
de a istorisi, Cred că, prin alegeri şi îndreptări, ceia cea 
rămas pe urma lu! ar putea fi apropiat de public măcar 
acum, după moartea lui; într'o ediţie mal omenească. 

30 Octombre 1905. 
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CARTEA UNUI DISPĂRUT: „FEŢE“ DE 

I. D. MANOLACHE 
  

În spiritul literaturi! romănești se produce de citva 

timp o netăpăduită schimbare, ce se datoreşte multor 

motive, care nu se pot desluşi încă pe deplin. Astfel 

se întîmplă că unele cărți în care fără îndoială este 
putere şi talent, se înfăţişează ca învechite, cu toate 

că a trecut numa! puţină vreme de la apariţia lor. 

Este întrinsele ceva care nu mal cîştigă astăzi, pe 

cînd cîştiga. aşa de mult încă în ajun, ceva care nu-ţi 

place, te jigneşte, te îndepărtează de dînsele, pe cînd 

aceleași însușiri ar fi fost cele mal gustate pentru ce- 

titorii zilei de ierl. 
“Şi nu e vorba aici de un antagonism între două 

generajii sa, ma! bine, nu e vorba numai de dinsul. Scrii- 

torii aceştia, cari nu ţi se pot lipi de suflet, sînt, multă 

dintre dinsil oameni încă tineri, alţii ai murit dău-. 

năzi plini de tinereţă. Ceia ce era pănă mal ieri un- 

semn al îndrăznelil biruitoare, al noutăţii care cutează, 

«e acum o pată de boală, un stigmat de decădere. 

La aceste lucruri trebuie să te gîndeşti cînd stră- 

baţi multele pagini cu litere mărunte din care se al- 

cătuieşte volumul „Feţe“ al lui [. Manolache,—l. D.
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Manolache, cum își zicea, el, sa, cum văd că i se pune 
*„astăzi numele, I. Manolache-Holda. 

Autorul acestel cărți nu mar trăieşte. Boala, de piept 
l-a luat din mijlocul sărăciei acum cîteva, luni de zile. 

"Sa dus în amare dureri ale sulletulu!, cu conștiința, 
că lasă pe at săl fără ajutor, după o scurtă, încleştare | 
fără noroc cu soarta. Ieşit din Şcoală, a bătut la uși . 

_care nu i sai deschis, fiindcă n'a ştiut să le aleagă. 
Citva, timp a fost corectorul „Revistei Idealiste“ a d-lui -- 
Holban. Dar nu ma! era în stare să se ție de niclun 

lucru; puterea, viaţa, se stîngeati întrînsul. L-ai dus 
la ţară, cu Siguranţa, pe 'care''o avea Și el, că nică 
_frăţia bună cu natura: nu-l poate lecui. Pe urma lui 
"ad rămas nuvele risipite prin reviste —, cînd la, „Con- 

vorbiry literare“, cînd la „Literatură,. şi artă“, cînd în- 
chinate, d-lut Maiorescu, cînd puse supt ocrotirea d-luY 
Pătraşcu, şi ceva manuscripte.: Văduva lui le adună 
astăzi în volumul pe care-l tipărește „Minerva. 

Manolache copilărise în -Birlad, întrun oraş'cu mă-. 
hălăli multe întru toate asemenea cu satele. Aici ochiul 
lui pătrunzător s'a, deprins a, „cunoaște în acelaşi timp 
două feluri de viaţă cu totul deosebite: a: țerănimil 
sărace, cu sufletul curat şi cu bunele datini vechi, de 

„0 parte, iar, de alta, a, meșteşugarilor rămaşi în urma, 
altor vremuri, oameni cu sîngele amestecat, cu limba 
împestriţată şi cu setea, de cîştig în vine. Mai tărziu 
a căpătat și cunoștința, traiului ușuratec și pretențios. 
al funcţionarilor de tot felul, pe cari i-ai creat tim- 
purile noastre. În stirşit, el a venit la Bucureşti ca : » student, și aici a avut înnaintea sa zgomotul, risipa . 
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„de vorbe cinice, lipsa de orice disciplină serioasă a 
studențimil din epoca lui, şi a d-lu Tocilescu. Acestea 
sint elementele de realitate care-i stăteau la, îndemînă 
pentru ca din ele să-și ţese povestirile sprb scrierea 
cărora îl chema un netăgăduit talent. - 

Astăzi însă un scriitor nu purcede numa! din, expe- 
riența sa, ci şi din cărţile pe care a dorit sai s'a “întira- 
plat să le cetească. Cetirea tinerilor de prin anii. 1890: 

se mărgenia însă numa! la literatura, francesă modernă, 
şi anume la, acea parte, mai bogată şi mal bine cu- 
noscută, dintrinsa, care desfăşură luptele, plăcerile şi 
suferinţele unor oameni pătimaşi şi nenorociţi, unor 
biete suflete schiloade şi slabe, menite să piară înt'un 
chip- nevrednic. Din asemenea cetire se desfăcea iarăși 
neîncrederea faţă de viaţă, batjocura față de ideale. 

„ce. pot atinge sai măcar servi, -Și mari avînturi dure-' 
roase către acele culmi care stai dincolo de marge- 
nile puterilor şi chemării noastre. 

Dacă ar fi fost un om sănătos, bucuros de trupul 
său, sigur de o viaţă mal îndelungată, el! ar fi stăpi- 
nit cîndva pe deplin materialul său de experienţă, şi 
poate chiar pe acela de cetire, şi ar fi dat din bogă- 
ţia lor opere armonioase, care să-l afirine sufletul în 
forma lu definitivă, - 

Astfel însă, el a scris, în cuvinte frumoase, meşte-: 
şugit legate între sine, ciudate vedenir simbolice, care 
te mișcă une ori, te farmecă ici și colo, dar te orbese 
mal mult și te lasă cu o impresie de nedumerire şi 
amărăciune, care se poate preface în compătimire per- . 
sonală. Altă dată a luat condeiul pentru a înşira. po- 
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bă 

veşii de o ironie neașteptată, grea, une ori vulgară, ca 
în bucata unde ca substrat al creaţiunii femeii se des- 
copere, în locul coastei biblice a lu! Adam, coada modernă 

“a Dracului. Citeo scenă a vieţii de astăzi, văzută şi în- 
ţeleasă de el numai în aparente, trece apol fără rost 
şi fără sfirşit într'un hohot de ris, care-ţi face răi şi 
pentru subiect şi pentru autor. În cutare poemă "n 
proșă e un sentimentalism aşa de diafan, încît el nu 

„se poate prinde de mintea cstitorulul. 
Şi -totuși ce potrivite ar fi fost acum cîțiva ani a- 

ceste vedenii de demoni şi îngeri, acest panteism pa- 
lid, această satiră care blastămă o societate întreagă, 
în oameni şi aşezăminte, cuprinzîndu-se într'însa, orice 
afară de ţerănimea, căreia i se plinge de milă! - 

De patru ori 1. D. Manolache a săpat cu energie şi 
siguranță în subiectul săi, un bloc mal resistent. 0- 
dată e vorba de o biată fiinţă schiloadă, de o fetiţă 
cocoșată pe care o urăște și mamă-sa, zicîndu-ă »Moş- 
Ghebanc, dar pe care o iubeşte, pănă la moartea lui, 
un tată tot așa de prigonit de ursită. A doua oară, 
un ţeran osîndit pe jumătate cu dreptate. e primit la; 
ieșirea din ocnă de un bun boier bătrin și.se face cel 
mal cu rivnă păzitor al averii lul. A treia oară, — şi, 
în ordinea, înșirări!, scade şi însemnătatea nuvelelor —, 

“un sergent amorezat. de nevasta, unui bătrîn arde casa: 
acestuia pentru a-și răsbuna de împărţirea înjositoare . . 
a fiinţei iubite şi capătă pe neașteptate, în locul urii 
din partea ei, o iubire mărturisită. înnaintea, tuturora, 
pentru că vinovatul a scos din flăcări un copil care e al 
lui. În sfirşit, „Dihorul“, care a fost foarte mult lăudată, 
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cuprinde păţaniile tragicomice ale unui cojocar bătrin, 

" care se folosia, de isprăvile unul dihor adevărat casă 

se îngraşe din găinile vecinilor. 
În aceste bucăţi afli şi observaţie, şi stil, şi putere 

„dramatică. Ceia, ce le strică însă e, nu atita neputința, 

de a le mîntui, cît aplicarea, scriitorului 'de a trăsni 

la capăt cu un mare efect sentimental sau tragic. Fe-! 

tița cea, urită care a trăit ca o mucenică și a simţit 
ca o sfintă, ucide la, sfirşit pe sora. el frumoasă. Fos- 
tul ocnaş care ajunge de apără aşa de credincios a- 

verea, boierească, se înfăţişează la urmă într'o năpras- 

nică revărsare de lacrimi. Bietul moșneguţ-dihor moare 

lovit în cap cu parul. Şi: sfirşitul- de la nuvela „Pojar- 

nicil“, cu prinderea de git a iubiţilor înnaintea casel 

care se mistuie în flăcări, nu e cel mail firesc. 

% , 

Astfel un curent nenorocit, o şcoală fără folos mo- 
ral, prietenii rătăcitoare şi blăstămul belil at putut 

întuneca însuşiri care n'a fost din cele obișnuite. Nici. - 

pe departe n'am avut de la acest scriitor ce ar fi fost 

în stare să dea. 

6 Novembre 1905. | | - 
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„MARILE DISCURSURI ALE LUI M. KOGĂLNICEANU 

  

D. V.M. Kogălniceanu e un fiii pios al marelui săi pă- 
rinte. De ma! mulţi ani d-sa, tipărește părți din cores- „pondența politică a lu! Mihail Kogălniceanu saă dă | 
ediții nouă din acele opere ale aceluia,—o personalitate 
tot aşa de puternică în domeniul cugetării ca și în 
al faptelor de fiecare zi, — ce nu se mal puteai găsi 
lesne de un public care ar putea, folosi încă "mult dela dînsele. 

Acuma, ni se dai într'o ediţie foarte ieftenă — 1 
leii pentru 150 de pagini — cele două mari discursuri 
ale lui Mihail Kogălniceanu ţinute în 1862 cu prilejul ” desbateril chestiel țerăneşti în Adunarea Romăniel 
unite. Se ştie că hotărîrea, luată de : Cuza-Vodă şi a- „_* jutată aport de „Kogălniceanu, de a ceda țeranilor cu - titlul de“ deplină proprietate, fie și în schimb pentru o despăgubire, pămîntul pe care pănă atunci ei îl lu- - 
craseră ca liberi neliberi, în sama, altuia în parte, a întimpinat o oposiţie pe atit de învierşunată, pe cît - 
de nedreaptă, din partea atitor «oameni bogaţi, lumi- | nață şi puternici, cari nu eraă în stare să vadă mal 
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departe şi ma! sus decit interesul lor personal şi de 

clasă. Acestei cete a privilegiaţilor, strîns legaţi între 

sine, li vorbeşte luptătorul pentru marele ideal naţio- 

nal.de desrobire a, teranilor. De cînd s'a rostit acele 

discursuri, mulţi cuvîntători meşteri, mulţi cuvîntători 

cu gîndul adinc, pe lingă atîţia saltimbanci de vorbe 

sai echilibriști de idel false, ai vorbit în cuprinsul : 

Camerelor romănești. Niclunul însă, chiar în momen- 

tele sale cele mal fericite, n'a putut să îmbine, într'o 

revărsare sinceră a sufletului săti, însușirile care fac 

din cuvintările lui Kogălniceanu o culme a oratoriel 

noastre: cunoștința deplină, de specialist, de învăţat, 

a chestiel, puterea unei argumentaţii fără greş, fru- 

museţa limbii cele! mai fireşti şi celei mal fermecă- 

"toare şi un avînt care nu slăbeşte de la un capăt pănă 

: la cellalt. Decît atitea lecţii reci de istorie mal nouă 

a Rominilor, pănă şi şcolarilor noştri din clasele mai 

înnalte li-ar folosi cu mult ma! mult ascultarea acestor 

strălucite pagini de literatură politică, pe care o aşa 

de ieftenă ediţie le pune la îndemina oricul. Şi Romini- 
lor de dincolo, cari. ai foarte adesea ori părerile cele 

mai greşite cu privire la rostul ţerănimii în regatul 

nostru şi la causele istorice ale situaţiei de astăzi, nu 

li se poate recomanda un mat bun mijloc de infor- 

maţie, care e în acelaşi timp şi o lecţie de limbă, o 

înnavuţire şi înnălţare a simţirii fiecăruia. Poate că |. 

„a sosit în sfirşit ceasul cînd Kogălniceanu, acest mare 
nedreptăţit pe toate terenurile, în istorie, literatură și 

politică (a umbrit pe mulţi prin mărimea culturii şi 

talentului săă!), poate să capete, între contemporanii. 

- săl, locul care i se cuvine. 
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La urmă se dă şi o scurtă bibliografie a opere! li- 
terare a lui Kogălniceanu; ea poate “să aducă foloas 
şi altora decit cetitorilor obișnuiți, 

Asupra, .cărţii în care d. Vasile M. Kogălniceanu se 
ocupă de chestia țerănească, se va vorbi mal pe urmă. 

7 

6: Novembre 1905.



XXX. 

PROPUNERILE D-LUI G. BOGDAN-DUICĂ 
  

„Revista generală a, învăţămîntului“, care urmează, 

cu aceiași îngrijire pentru întrebările de pedagogie şi 

cu aceiaşi iubire de şcoală care se puteai vedea și 

în cel d'intăiti număr al e! — ce contrast cu publi- 

caţia care se intitulează „Cultura Romînă“, cu toată, 

lipsa, de orlce cultură morală şi socială a atitora dintre 

colaboratorii d-lui Găvănescul—, a început a tipări şi 

studii mâ! întinse, în volume deosebite. 

Cel d'intăiă e acela pe,care d. G. Bogdan-Duică îl 

consacră Seminariului pedagogic („Seminarul pedagogic 

- notițe şi propuneri“, tip. Carol G5bl). Se ştie că de 

cîțiva ant s'aii adaus pe lingă Universitățile noastre, 

în locul vechilor şcoli normale superioare, care erai 

mal mult nişte internate pentru bursieri, „seminarii“, Ă 

- car6 ai de scop să pregătească întradevăr pe profe- 

soră în chip practic pentru meșteșugul lor. Studenţii 

* noştri fac încercări asupra sufletului unor școlari a- 

duşi anume pentru dinși! într'un liceii mare sai mai 

mic, după cum sînt şi puterile şi sentimentele pentru 
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şcoală ale viitorilor profesori Și după cît îngăduie. fasa, | totdeauna, foarte gingașă, a începuturilor,—fără, a mai vorbi de personalitatea acelor cari sînt chemaţi să în- drumeze pe aceşti tineri neîncercaţi. Astfel unii ax crezut în seminarii .şi s'aă entusiasmat chiar de ele, iar alţi. sai arătat mar reci faţă de ele, sai le-au tă- găduit, mergînd chiar, printr'o judecată basată pe a- parenţe, pănă a le lua în batjocură. 
Nici d-lul Bogdan-Duică nu-l plac aceste preparatorii ale profesorilor în felul cum" ele se înfăţişează, astăzi la noi. Dar această judecată a sa n'are nimic super- ficial și subiectiv. Puţini dintre oarnenix noștri de frunte au.tratat subiecte așa, deosebite ca d-sa, şi de sigur că nimeni n'a iubit aşa, de mult, așa de exclusiv, cu atita cinste şi jertfă de timp şi de atenţie, chestia, pe care întrun anumit timp a. fost ispitit să o cerceteze. Cind acela care a scris pagini aşa. de folositoare des- pre istorie și istorie literară, în toate ramurile lor, a ajuns a se ocupa de pedagogie, el s'a, îngrijit să cunoască adînc întreaga, bibliografie a subiectului, aşa cum aceasta se poate cere de la. cel mal conştiincios specialist. Urmărind pănă astăzi mersul ideilor cu pri- __vire la pregătirea, practică a profesorilor, d. Bogdan- Duică a întîmpinat ideia cea, nouă—realisată însă în atitea locuri din Germania—a, seminariului care chiamă la dînsul, nu studenţi cu grijă de cursury şi examene şi cari privesc exerciţiul. lor pe terenul pedagogiei ca . o pierdere de vreme neplăcută, ca o nouă povară pe lîngă cele multe pe care, fără . nicio dreptate, le tin: pe umeiil în virtutea unor regulamente universitare. greşite, ci absolvenți de Școli superioare, licenţiaţi şi 

1 
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doctori, cari.se, pot închina, cu tot răgazul, cu toată, 
seninătatea şi maturitatea, experienţelor de pedagogie. 
D., Bogdan- Duică e şi d-sa de părere, ca orice om cu 
vederi “mal largă şi cu spiritul mai îndrăzneț, că, de 
fapt, nu poate fi decît alepereu între un astfel de se- 
minariă, de ştiinţă, conştiinţă şi iubire, şi între niciun 
seminariă, ca pănă în ultimele timpuri. În vederea unul 

„ministru modern, cum în foarte multe privinţă a fost 

d. Haret, autorul acestui studiu dă şi planul practic 
“al întemeiere! şcolii pentru meșteșugul de -profesor. 
Într'o ţară unde se face încercare cu atitea, idel rele 
numai fiindcă sînt nouă, mal ştii?, poate să aibă oare- 
care noroc şi această, ideie, și nouă, şi bună. 

6 Novembre 1905, 
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O NOUĂ SCRIERE ÎN CHESTIA ȚERĂNEASCĂ 
  

D. V. N. Kogălniceanu a pregătit îndelung cartea 

“asupra „chestiunii ţerăneşti“, pe care o înfăţişează as- 
tăzi, întrun timp cînd ani de foamete.și cîte o răs- 

coală nouă ai atras iarăşi atenţiunea politicianilor a- 

supra ţerănimil şi cînd, prin reorganisarea, învăţămiîn- 

” tului sătesc, prin manifestarea de muncă şi tragere de 

inimă a, învăţătorilor şi preoţilor, prin alcătuirea, atît 

de spontanee la început, a tovărășiilor de credit și 

muncă ale ţeranilor, s'a născut în clasele conducătoare, 

într'o parte a lor măcar, un interes bun și o simpatie 

caldă, care se vădesc în scrierile privitoare la, ţerani 

ale unor oameni politici de însemnătatea domnilor D. 

Protopopescu (Agricola) şi Spiru C. Haret D. Kogăl- 

> niceanu-fiul e un căutător conştiincios al informaţiei, 
„care din nenorocire nu i sa dat de cîte orl a vrut; 

_e apol un spirit cumpătat şi practic, care se gîndeşte 

la măsuri mici şi se sfieşte de soluţiile mari; în sfîrșit, 
dacă statorniceşte unele legături, el nu le ţine mai 

departe în mînă şi nu le. întregeşte pănă la capăt. 

Astfel, cu aceste însușiri şi defecte, cartea de faţă în- 

+
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trebuinţează tot materialul vechii, pe lîngă care se 

adaugă acela, foarte preţios, pe care-l dai monogra- 

fiile de comune rurale, care n'a mai urmat (0, mi- 

nunată consecvență!) după căderea d-lui Vasile Lascăr, 

cîteva publicaţii documentare şi rapoartele despre 
răscoalele din 1888, pe care d. Kogălniceanu le-a avut 

la îndemiînă şi din care dă unele la. sfîrşitul lucrării 

“sale. Vechii agricultor şi unul din organisatoril Expo- 

siţiel agrare, d. Kogălniceanu cunoaşte împrejurările 

de la ţară altfel decit un simplu avocat sa un om 

„__ deteorie. Fost deputat ţerănesc, d-sa, care nădăjduiește 

să mai capete voturile sătenilor, își aminteşte bine şi 

de anumite datori! sufleteşti pe care i le-a, lăsat ma- 

rele săi tată, care a împroprietărit pe ţerani: astfel 
simpatia, sa pentru săteni, pentru cari se vede car 

dori să găsească cuvinte: mai calde: dacă ar fi un 

scriitor, poate fi socotită ca adevărată. În aceste îm- 

prejurări, d. Kogălniceanu face întăiă, pe temeiul şti- 
rilor autentice, critica regimului rural de astăzi: co- 

vîrşirea, proprietăţii mari, pe care unii totuşi au cutezat 

s'o tăgăduiască, exploatarea aceste! proprietăți mari 

de arendași “străini, sălbatecile tocmelk. agricole, pe 

care ţeranul trebuie să le primească pentru că nare 
destul pămînt şi n'are de loc păşune, călcarea neruşi- 

„nată şi a acestor tocmeli, slăbiciunea unei adminis- 
traţii care nu e nici destul de luminată, nici destul 
de statornică pentru a ţinea piept storcătorilor şi care: 

ădauge abusurile sale pe lingă ale stăpiînitorilor pă- 

mîntului, greutatea cu care se caută Greptatea şi, în 

sfirșit, blăstămul neştiinţii într'o ţară cu patru milioane 

de analfabeti. D. Kogălniceanu nu se încălzeşte — și
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cred că răă face—de cele două mari prefaceri îmbu- 
curătoare ale timpurilor din urmă: „şcoala şi banca, 

„satelor. În schimb, propune următoarele măsuri, pe 
care. le înşirăm, însoţindu-le de îndoielile noastre: 1, 
facerea unui cadastru, pentru ca sătenil să iasă: din -. 
încurcătura, de astăzi şi să ştie în slirşit la, ce are. » 
drept fiecare (dar cel mai mulți n'ar avea, dreptul la, . 
mai nimic; ar fi oarecum o anchetă a bogăției celor.. 
cari şi-o încheie în cîțiva, gologani); 2, alcătuirea, de 

„ islazuri comunale (să nu se uite însă că întreaga, e- 
conomie de vite ar trebui creată din nou), 3, o des- 
voltare a școlii sătești, 'în privința, căreia, nu se întră 
însă în amănunte; 4, întemeierea, de gospodării model 
(după care nu e însă sigur că s'ar lua, sătenii, fiindcă, 
oricum, el ar privi pe săteanul-model ajutat de Cir- - 
muire ca pe un funcţionar, un fel de agent sanitar 
sai revisor de cercuri sătești, de coruri sătești, de - 
teatre sătești şi cum li may zice); 5, premierea ţe-. 
ranilor cu gospodării mat bune (primarul s'ar propune - 
fără îndoială în rîndul întăiă pe sine, şi cine ar putea 
face controlul?); 6, alcătuirea de tovărăşii, ajutate de * 

„Stat, dar deosebite de băncile populare, pentru vîn- - 
zarea, productelor. -(abia, sînt însă prin: satele noastre 
oameni pentru un singur fel de tovărăşi!); 7, 0 supra- 
veghere de aproape a băncilor populare ca. să nu cadă 
în camătă ' și în exploatarea, ţeranului sărac de. cel 
bogat (temere pe care am auzit-o și de la alţii şi care 
trebuie să cuprindă adevăr; cu ce elemente avem însă 
e de tot grei să faci controlul), şi 9; o nouă organi-.. . 
sare a Ministeriului de Agricultură (care nu se poate
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face cîtă vreme nu se va tăia, .gitiţa partidelor poli- 

tice, care schimbă, preschimbă şi strică toate. 

Se va mulţămi însă cineva cu.acest noi. decalog 

de reforme şi va, putea, crede că a găsit „lumina cea 

adevărată“? În toată necompetența, mea, eti aş crede 

că această nenorocită chestie terănească, căreia nui se 

poate găsi un capăt; e cu mult prea grea ca, să fie 

cuprinsă într'o singură formulă şi într'o singură so- 

luţie. Luaţi cartea d-lui Kogălniceanu chiar: pe o pa- 

gină e vorba, de ţeranul de la munte, cu livezi de pruni, 

pe alta de cel de la şes, care e plugar: sar. putea 

scrie altele despre țeranul pescar, ţeranul cărăuş, sa- - 

„ lahor, lucrător; una e ţeranul muntean, lucrînd cu dijma, 

alta, cel moldovean, lucrînd în bani; într'un fel e moş- 
neanul sai răzeșul, în altul împroprietăritul, care mal 

păstrează ceva, şi iarăşi în alt fel cel fără pămînt, . 

robit ogorului boieresc ca în vremurile iobăgiel. Sint 

“multe lucruri, şi felurite, și încurcate, şi grele de ju- 

decat, care nu se ştii şi nu se pot şti în scurtă vreme. 

oricît li-ar părea de rău iubitorilor de soluţii grabnice, 

de cari avem destul, Din punct '-de vedere material, 

Statul ar putea, vinde, după dorinţa, d-lui Kogălniceanu, 

şi alte părţi din domeniul săi ţeranilor, ar putea 'se- 

cularisa moşiile spitalelor, pentru a le vinde sătenilor, 

cum propune iarăși d. Kogălniceanu. Cu mult mai mult 

decit atita, ar fi dator, în cel mai scurt timp, să facă, 

“ legi pentru a opri trecerea peste un maximum în pre- 

ţul arendel, ogoarelor mici şi peste un minimum în 

plata muncii omenești; el ar putea opri pe Mochi 

Fischer arendașul de a fi rege în Regatul lui Carol L-iă. 
„: Dar legile cer o administrație, şi n'o avem; dar ele 

10 . . 
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cer o conștiință, cetăţenească, o convingere de drepturi 
pe care săraci! noştri n'o ai, precum n'aă priceperea 
ce trebuie pentru a se descurca din condiţiile nouă 
ale: muncii cîmpului. Ceia ce înseamnă că. lucrul ce 
trebuie să se capete, căci altfel perim, e elementul: 
moral, simţul de datorie şi pornirea, binefăcătoare, care 
lipsesc şi în boierimea proprietarilor şi arendașilor, și 
în ciocoimea, mare şi mică a funcţionarilor; -e ele- 
mentul de lumină, care lipsește ţeranului. Aceste lip- 
suri trebuiesc întregite, şi aceasta, o poate face numai 

- şcoala; altă, şcoală decît cea de astăzi sati măcar:de- 
cît cea de ieri, căreia, îl datorim toată ticăloşia de az]. 
Cel mai mare om din Romănia va fi acela, care va. 
înţelege să ajute cu :rostul săi politic silinţile pe care 
le face astăzi întru acest scop partea cuminte şi cin- 
stită a tinerimii din Romănia, şi niciodată gloria Tro-. 
nului romănesc 'n'ar fi may strălucitoare decît atunci 
cînd s'ar ţinea. neclintit la locul săi, pănă la îndepli- 
nirea operei, acel om. Căci nu prin cîrpell materiale, 
tîrite prin dinţii interesaţilor, vom ridica pe picioare 
țerănimea, ci printr'o poruncă sufletească ce-l va. 
îngădui „să-și iea, patul săi și să umble“. 

Trebuie să se înţeleagă odată că această chestie 
e înnainte de toate o chestie culturală. 

13 N ovembre 1905.
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„CREDINȚE“ DE IOSIF. 
  

Un noii volum al lui Iosif a apărut, şi el trece 'n 
tăcere. Criticii abia au ştiinţă de dinsul, îl strecoară 
în cîteva cuvinte de măreaţă grabă. Cel mal blînd şi 

mai bun dintre scriitorii ce pot să fie nu poate cîş- 
tiga, se vede, inimile într'o societate de intelectual 

hirșiți de invidie şi frămîntaţi în intriga cea mai ne- 

mernică şi ma! cutezătoare. Dacă-l pomeneşte cutare 

mititeluţ, aceasta n'o face decît ca să-l arăte micşurat 

şi coborit în' umbra măriri! nouă a lui Goga. Nu uitaţi 

că Goga trăieşte în Ardeal, că el e hotărit să nu se 

strămute de acolo, că astfel nu va putea amări pe 

nimeni prin cine ştie ce uriașă răsplătire oficială a 

„ meritelor sale, ca, acest Iosif care a mîncat mil şi mil 

de lei de la acel ministru risipitor, d. Haret, ale cărul 

păcate faţă de banul pubiic le drege astăzi cu scum- 

„pătate colegul Vlădescu. Nu uitaţi iarăşi că pe Goga-l 

zăreşte cineva numat din cînd în cînd la Bucureşti, 

pe cînd Iosif are îndrăzneala de a trăi totdeauna aici, 

supărind pe atiția prin trufia care-l deosebeşte; nu 
uitaţi că poetul ardelean scrie la „Luceafărul“ din 
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Pesta, care nu lovește şi nu înfrinează pe nimeni, pe 
„cînd Iosif se încumetă a se solidarisa cu acel „Sămă- 

nător“, al „suduitorilor“, înnaintea căruia orice ade- 
“vărat pungaş. literar, orice tirie briu don-chişotic îşi 
face cruce cu cutremur. Așa fiind, cum se poate vorbi 
de „Credinţele“ lui losif altfel decît uşuratec sati în 
aproprieri jignitoare, care nu vor avea, măcar darul de - 
a tulbura prietenia dintre două bune suflete frățești 
ca ale acestor poeţi tineri al zile! de astăzi? 

Și totuşi ce frumoasă, ce minunat de senină, ce de- 
săvirşit de simplă şi de armonioasă şi de cuceritoare 
în fiecare vers, în fiecare alipire de cuvinte, în fiecare 
calificativ ce se coboară uşor şi atinge totdeauna, e 

"această, cărticică de maturitate liniștită şi sigură a: . 
poetului măsurii şi gingăşiel ! În această privinţă Iosif 
e pentru nol ceia ce a tost pentru Englesi acel.scriitor 
ales printre cei aleși și fin totdeauna fără a fi vre 
odată rafinat, din care e! — altfel de oameni decit in- 
teligența romănească în numele căreia vorbesc, fără să 
fie vre-o protestare, paraponisiţii şi nevoiaşii de tot . 
felul ! —, din care el deci, Englesil, aă făcut un poet 
laureat cu venituri de înnalt funcţionar şi un fruntaş 
al ţerii, lingă lorzil în virtutea vechiului lor sînge: 
Tennyson. E acelaşi simţ ascuţit pentru tut ce e taină, 
pentru tot ce e duioşie, pentru tot ce e amurg, pen- 
umbră, luminiș de lună, freamăt, şoaptă în lumea lui 
Dumnezeu şi în lumea oamenilor, aceiaşi amintire si- 
gură a lucrurilor. străvezii, învăluite, trecătoare, aceiaşi 
gicire a. mişcărilor ascunse ale sufletului altora, fiindcă 
Je află şi în conștiința amănunţită a sulletului său,
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“aceiași putinţă de a se strămuta oricind, de-a dreptul ” 

şi cu cea, mal: mare ușurință, în acele lumi ale tre-. 

cutului, ce a fost, și ale legendelor, care:nu pot să 

fie, unde nu pot răzbate şi trăi decît puţine fină: de 

scriitori; e aceiași măiestrie în a putea primi în,sine, 

ca şi cum n'ar 'cunoaşte şi n'ar întrebuința altă limbă, 

acest minunat grai de icoane nouă, de apropieri 

neașteptate de armonie așa de firească și totuşi aşa 

de meșteșugită. 
* 

7 

Volumul e alcătuit la întîmplare, — în orice cas nu 

după urmarea în timp a bucăţilor. Ele se pot împărţi 

însă, adecă ele se desfac de la sine, în: cîntece, icoane 

de natură şi legende. Unitatea între ele o statorni- 

cesc acele însuşiri ale poetului pe care am voit să le 

schițez ma), sus. 

Neîndoielnie că Iosif e astăzi singurul poet subiec- 

tiv al tinerilor, singurul dintre adevărații poeţi care 
poate vorbi şi despre sine. Sint, în adevăr, foarte fru- 

moase și acele cîntări, acele imnuri pline de avint 

ale Iul P. Cerna, dar, tocma! fiindcă sînt imnuri, tocmai 

fiindcă în ele sentimentul iese din hotarele sale, înneacă 

duioşia de la început şi zboară iute către înnălțimile su- 

blime ale teoriilor şi ipoteselor filosofice, — tocmai de 

" aceia ele nu sînt „cîntece”. Cînd,pe de altă parte, Goga 

ni vorbeşte despre bucuriile şi durerile sale, şi nu ale 
poporului săi, simţirea e prinsă şi atunci în străluci . 

toare zale grele, şi, acolo unde fără aceasta inima ar 

fi mişcată, gîndul admiră. Pe cînd nu se poate cînta, 
mai adevărat, mal uşor în desfășurarea formei, mai 
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- adinc și mal comunicativ în fond, o iubire de acelea 
care prefac toată viața, decit cum cîntă Iosif în -pa- 
ginile închinate fericirii. sale. 

Icoanele sînt culese în Carpaţi. Carpaţii de aică Sati, 
de dincolo? Poetul numeşte apa Prahovei, dar aceasta 
mare însemnătate. E, în schițe de lumină şi albastru 
saă de aurite apusuri de soare sai de nopți ţintate 
cu stele, viața muntelui nostru. În aceste descrieri, în 
care şi forma se mlădie după sufletul popular, chiar 
față de cele marl şi sfinte, — 6 aceiaşi nevinovăție du- 
ioasă ca în pînzele maestrului Grigorescu, e aceiași 

i idealisare care nu vrea: să, prindă lucrurile pe care le 
desmiardă atingîndu-le. 

* lar legendele, baladele de zmeoaice, de fete de Domn 
ce mor de jale, de voinici ce merg în luptă, de lebede 

„ vrăjite, de flăcăi robită de farmece, — par desfăcute, 
nu ca ritm saă ca rimă sai ca nume şi vorbe, ci ca 
întregime a simţirii diafane, din fragmentele epopei! 
romănești. 

* 

Faţă de „Patriarhale“, față de cintarea lui Ştefan- 
cel- Mare, acest volum noi are fără îndoială, noutatea, . 
sa. Şi acel cari ar fi bucuroși să însemne stirşitul ca- 
rierei literare a, lui Iosif v vor avea de sigur şi alte sur- 

“prinderi. î. 
13 Novembre 1905,
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" Dela Tirgu-Jiiului ni sosește o carte intitulată „Note 
de drum“, ceia ce nu înseamnă mare lucru, şi purtînd 

ca nume de autor: „Gh. C. Ionescu,clasa VIII, Liceul 

Traian, T. Severin“, ceia ce înseamnă şi ma! -puţin. 

Tot din foaia de titlu se vede că tînărul autor a fost 

pe la Putna, prin alte locuri din Bucovinaşi, pe ici şi 

„ p8 colo, în Maramurăş, Ardeal şi Banat. Acolo se mai 

“anunţă o introducere de Ion Dem. Petrescu, la care 
„nu se va fi lăcomind nime, şi o prefaţă de G. Coşbuc, 

a cărui dărnicie regală, în adevăr de poet mare, în 

” această privinţă e cunoscută. 

După toate acestea, cine ar mai fi aplecat să, des- 

chidă volumașul, în care sînt nouăzeci şi nouă de sorti 

"la sută ca să afli declamaţii naţionaliste ca la con- 
- gresele anuale ale Lige!, amintiri slabe ale unor lecţii 

“care nu vor fi. fost nici ele tocmai bune şi mult ro- 
mantism vorbăret, necopt şi răscopt? 

„_„ Fil pe pace, cetitorule: băiețaşul acesta a, facut o 

carte bună, una foarte bună, iar, pentru vîrsta, ce. are, 

una minunată, Arată, să fie un fecior de ţeran, după 
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felul cum înţelege amănuntele cîmpului şi ale vieţii 

de la ţară, precum şi după frumuseța, firească şi - 

bogată, a stilului săi, care nu e din acelea ce se 

învaţă din „composiţil“ sai din cinstitele gazete. Cu 
bani de dar, veniţi întrun chippe care-l destăinueşte cu ; 

competinţă, d. Ion Dem. Petrescu, călătorul a mers la ; 

pomenirea din Putna a lui Ştefan-cel-Mare. Aici n'a | 
ţinut discurs (șă fi avut atîta minte coşcogea, profesor | 
de Universitate de la, nol!), nu s'a îmbătat și n'a spart 

capul nimănul (cum ai făcut, pentru Ştefan-Vodă, Răz- 

boinicul, uni! studenţi de la noi). Nu, ci împreună cu 

cîţiva tineri Romîni din Ungaria, cu cari stătuse în 

corespondență şi-ȘI dăduse întîlnire la un loc ca acesta, 

a pornit pe jos prin Ținuturile locuite de țerani! nea- 
- mului săi? l-a, văzut pe aceştia de acolo de la Putna 
pănăn Orşova, făcînd un mare ocol prin sate romă- . 
neşti și prin oraşe străine. Şcolarul acesta trebuie să 
fi fost un harnic cetitor, căci era pe deplin pregătit 
ca să prindă şi să lege între ele atitea lucruri ce-i 
trecea supt ochi saă îl ajungeau la ureche şi pe care 
un altul le-ar fi uitat a doua zi sai măcarla cel d'in- 
tăi chef naţional. Va fi cetit şi lucruri de îndrumare 
bună, care sai prins în suflețul lui, fiindcă prea are 

„0 judecată sănătoasă şi matură. 
Sa întors acusă cu carnete de note şi a scris în 

răgaz pentru un prieten, în graiul lui cel bun ţeră- 

nesc de acasă, împodobit cu amintiri din cărți scrise 
după cuviinţă, aceste pagini. Ele îi fac cea mal mare | 
cinste și vor aduce multora folos, iar oricul le va ceti, 
plăcere. Cunosc şi ei acele locuri, și descrierea ce ni 
se dă e de-o exactitate: şi de-o bogăţie vrâdnică de 
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toată lauda. Firește că, tînărul scriitor fiind aşa de 
novice prin acele părți, se dati o mulţime de lămu- 

riri naive, dar nu e fără folos să se vadă cum se oglin- 

dește viaţa, romănească de dincolo într'un suflet neş- 
tiutor şi copilăresc, care. poate da astfel impresii cu 

" totul nouă şi neînriurite de nimic şi de nimeni. | 
„ După toate acestea, să ni dea voie d.lon Dem. Pe- 

trescu să spunem că şcolarul G. C. Ionescu e un ti- 
năr care nu trebuie pierdut din vedere.: 

13 Novembre 1905. 
1 
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„BOIERIMEA DE "ȚARĂ, CARE SE DUCE 
— DUPĂ NUVELELE D-LUI GÎRLEANU 1, — 

  

Culegerea de nuvele pe care d. Em. Gîrleanu, ofiţerul 
din Birlad care iscălește „Emilgar“, o dă supt titlul 
de „Bătrinil“, ce mi se pare neîndestulător Şi necu- : 
prinzător, e poema în prosă, de o foarte aleasă şi dis- 
cretă, poesie, închinată sfirşitului boierimi de mijloc a 
Moldove. - 

Vremurile moderne at adaus, pe lingă păcatele noas- 
tre cele vechi, şi unul noi, foarte grei, ura de clasă. 
Pănă atunci avuserm o ţerănime, nişte boieri şi un cere 
de cărturari cari puteai trăi bine alături, înţelegîn- 
du-se în multe lucruri, iubindu-se în oarecare măsură, 
mal mare de cum ne închipuim astăzi, și în stare să 
se unească 'n anumite împrejurări pentru a îndeplini 
fapte folositoare tuturora. Dacă era, dușmănie între 

„anumite strate ale societății, ea nu atingea pe dom- 
nul pămîntului în puterea moştenirii, pe acela, lingă, 
strămoșii căruia, trăiseră, lucrind aceleaşi ogoare, stră- 
moşii” celor ce-și primiai în fiecare an brazda pe care 

  

1 Em. Girleanu-Emilgar, Bătrini, Bucureşti, „Minerva, 1905.



  

155 Boierimea de ţară, care se duce 
  

aveaii s'o lucreze, mal mult pentru altul, ci duşmănia » 

se îndrepta, întradevăr puternică, împotriva ciocoimil 

dregătorilor nemilostivi, cari ara cu condeiul și se- 

cerai cu biciul. Faţa acestor oameni al Ciimuiril deş- 
tepta, groază şi numele lor se rostia cu blăstăme, Cu 

boierii, cum am spus, era altfel: ţerănimea recunoștea, 

că el trebuie să fie şi nu se gindia la o stare nouă de 
lucruri, în care boierimea ar peri d'innaintea ochilor. 

Prin acestea nu înțeleg să îndreptăţesc, — cum mi-ar 

putea veni acest gînd? — stringerea pămîntului romă- 

nesc în mîna boierilor, pe căi drepte sai mal puţin 

drepte, nici înstăpiînirea celor foarte puţini “asupra | 

mulțimilor celor mari, pe care nu erai în stare să le 

călăuzaască, spre mal înnalte scopuri. Însemnăm nu- 

mal atita că ţeranil noştri nu erai, cum se spune as- 

tăzi, „conştienţi de drepturile lor“, că nu erai pregă- 

tii să şi le ceară înnapol şi că pentru viitor er n'a- 

veaii în vedere decit acea binefacere dumnezeiască a 

unul „boier bun“, drept, omenos, milostiv, făcător de 

bielşug şi de pace.:Cu mult ma! dese ori decît cum 

se crede, dădea, Dumnezei acest noroc săracilor şi obi- 
diţilor de pe brazde, aşa încît, ca în: timpurile de tot 

vechi, boierul era, un tel de Voevod şi jude pe pămîn- 

turile sale. . Aceasta, se întîmpla cu deosebire în Mol- 

dova, unde Grecimea pătrunsese mal puţin în rostul 
„de la ţară, unde neamurile: boierești erai mai vechi 

pe locurile unde li stătea, Curtea, şi unde nu era aşa: 
de răspîndit proprietarul cel mic, ahtiat după munca 

“robului țarinei. 

. Anii de prefacere, de pe la 1840 înnainte, ai întru- 
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'chipat însă un tip boieresc care se , zugrăvește și as- 
"tăzi în cele mat negre colori pentru a stirni desgustul 

şi miînia. Străbunii lui, vicleni şi amarnici, au furat - 
ogorul ţerănimil; ex şi toti urmaşii lor, generaţie după 
generaţie, ai stors, ai bătut şi aă schingiuit; rînd pe 
rind €l s'au hrănit din sîngele cald pe care l-ati supt 
suferinţii. Nu numa! atîta: ex s'au închinat, pretutin: 
deni și în toate timpurile, numai interesului şi banilor; 
pentru aceasta au făcut din cea mai scumpă cinste 
cotor picioarelor celor puternici, pentru aceasta şi-aă 
vîndut Domn, ţară şi neam (lege, n'aă cutezat să zică, 
— căci” numa! această oropsită boierime a ştiut să 
rămiie, supt Turci, creștină). | 

Și cum să nu se creadă aceste lucruri cînd le spu- 
neau însişi feciorii de boieri, cu un avînt în critică pe 
care nu-l aveai „ceilalţi ? 

Pe urma acestor judecăţi, s'a, întemeiat o clasă stă- 
pînitoare” nouă.-0 vedem astăzi, o simţim cu durere, 
ne .îndoim supt greutatea și ne: “înroşim de păcatele 
ei; o clasă, în care boierimea scăzută ca însemnătate 
e numai unul din elemente, pe cînd cel mai puternic 
îl formează oamenii de. bani, cari s'au scurs la nol de 
pe toate meleagurile, şireţii şi dibacil, cari a ştiut să, 
întrebuințeze şi împrejurările şi: oâmenil, apoi funcţio- 
nărimea tiranică şi acel politiciani cari leagă şi des- 
“leagă, taie şi spînzură, sucesc Şi învîrtesc toate, fără, 
nicio cunoştinţă adevărată și fără niciun ideal vred- 
nic. Cercetători! trecutului aă înţeles. îndată cît de 
puţin folosisem cu schimbarea clasei stăpînitoare; ei 
şi-ai dat samă că nu mal poate învia boierimea ve-
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che, cu rostul el politic şi că nu se mal poate da ur- 

mașilor ei occidentali acea, curăţie de viață patriar- 

hulă, acea, deplinătate de simţ; romănesc, acea legătură 

sufletească faţă de pămînt şi de oamenii lui pe care 

o avuseră „bătrîni“, păstrători credincioşt'al unel tra- 

diţil istorice, al unei vechI moșteniri de cinste, de 

mîndrie, de imuncă, de omenie şi de bună rînduială, 
care sa pierdut; dar pentru aceasta, ei n'aă. tăgăduit 

merite istorice adevărate. Er ai căutat să înfăţişeze 

"celor de astăzi, în locul strigoiulu! boieresc cu buzele 

vinete pătate de sînge, cu unghiile pline de ţerna pă- 

mîntului furat, pe boierul cel adeverit prin mărturiile 

scrise. Şi prin aceasta conștiința naţională a întrat, 

din noă în stăpînirea une! largi bucăţi de trecut, care 

fusese aruncată pe rmaidanul de putregaiă al lucrurilor 

care trebuie să se uite. 
% 

+ * 

Un scriitor, un poet,. dintre cei mal tineri, pe cari 

nu-i mal împovărează prejudecățile şi nu-l mat falsi- 

fică superstiţiile, împiedicindu-l de a căuta de-a dreptul - 

adevărul ce trebuie să-i însuflețeașcă, — deci unul din 

cîntăreţii puternici şi multă al renașterii noastre de as- 

tăzi, S'a înduioşat de stirşitul umil al micii boierimi 

glorioase şi a făcut din această dramă fără strigăte, . 

fără lacrimi care se văd, fără zbuciumări oratorice şi 

„pose desnădăjduite obiectul cercetărilor sale. Sai mai 
bine el şi-a deşteptat amintirile, căci în orașele din . 

Moldova, unde a eopilărit d. Gîrleanu, se puteai vedea, 

“lesne, de oameni cari de cele mal multe orl nu-i în- 

ţelegeaă şi n'aveaii nicio tragere de inimă pentru dinşii, 

acel bătrîni scoşi. din rostul lor, izgonit dintr'o che-
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mare pe care străbunil şi bunicii o lăsaseră părinților, Și cari, neputînd luptă cu vremea, cu înrîuririle, cu o civilisaţie străină întreagă prăbuşită, asupra lor pentru a-l strivi, se adăpostiai întrun colţ cald de iubire bă- trînească, într'un ungher de prietenie credincioasă, într'o singurătate. aromită de rămășiţile uner dragoste vechi, pentru a; închide ochir obosiţi de lumina crudă a prefacerilor. Scriitorul a văzuţ cu înduioşare acest sfîrșit, al oamenilor de rasă, ascunşi în tairiița în care erai slobozi să-şi lingă rănile, pe cînd atiția cari nu sint de rasă ar fi umplut ulițile 'şi drumurile de che- lătăielile lor ultime. o 
„Pentru asemenea schiţe poate că nimeni nu era mai pregătit decît acest tînăr cu sufletul sfios şi gin- 8aş, acest Moldovean blind, piin de evlavie: faţă de „trecutul țeril sale moldoveneşti şi de compătimire du- ioasă pentru acel "pierduţi al căror sînge e şi sîngele săi. Cu simţire dureroasă de fi. Şi cu iubire duioasă de poet întăţişează el pe bătrînul boier sărăcit care rătăceşte prin mijlocul norocului altora, pe -visătorul neînfrînat care face. planuri nouă pe priporul chiar al peirii, pe dulciă moşnegi cari-şI cetese tăcuți unil în ochil . altora, pe iubitoril de copir mulți şi de casă plină, ca şi pe bieţii pustnic cari trebuie să se inulțămească numai cu un uşor sunet de paşi copilăreşti în largul „multelor odăi golite 46 moarte. | o Une ori d. Girleanu izbutește să dea pagini care sînț din cele ma! bune ce s'au scris în limba noastră. Mă gîndesc la povestea, prieteniei dintre dol drumeți de-al noştri rătăciţi în „Evropa“ şi între „Neamţul“ găsit în tren și pe care-l cucerese pe viaţă prin marea lor:
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bunătate veselă (Franţ). Apol la acel bătrîn care vine 

- de la țară de departe, slab ca o umbră, pentru casă 

moară în acea încăpere “unde sufletele înnaintașilor 

“săl ai părăsit pe rînd încăperea învechită a țărinei. 

Bătrinul moare pe drum, cu porunca, pe care 0 şop- 

teşte fiică-sa, de a nu tulbura pe nepoți, pe copiii cari 

sînt de faţă şi nu înţeleg; şi glasul înnăbușit al ma- 

mei spune numai, în mijlocul risetelor nevinovate, acest 

prohod, mal înduioșător. decît toate rugăciunile: 

"— „Copil, tăceţi, că doarme bunicul.“ 
lar mai ales, cît priveşte întinderea, mişcarea, pu- 

terea, însemn bucata de la urmă, în care se înfăți- 

şează în adevăr dramatic lupta dintre două generaţii 

dușmane, luptă/n care bătrîna boierime ştie să cadă 

cu cinste. a 

Aceasta e cea d'intăiă carte ce se culege pe un te- 

„.ren literar care poate da o întreagă bogăţie de coloare , 
şi de simţire, 

20 Novembre 1905. 
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MOȘNENII 

  

„; Broşura, d-lui D, Brezulescu, avocat: „Contribuţiuni - la studiul proprietăţii în devălmășie a munților noştri“ 
are întăi o însemnătate ştiinţifică prin datele Şi nu- mele ce cuprinde în legătură, cu stăpînirea, 'n comun a multora din munţii noştri de către urmașii moșului 
întăiă-proprietar, moșneni. E însă, mal ales, strigătul de alarmă (cam multe se tot aud de o vreme!) al unui iubitor de ţară și de țerani împotriva, anarhie - sălbatece în care se învirte viaţa, acestei proprietăţi în devălmăşie. Sint așa, de mulți, de răspîndiţi, de săraci 
şi de neluminaţi moşnenii, încît îi fură, cine vrea; chia- 
burii dintre &, cari ieaă cit poltesc, politiciani! țerani cari votează pentru cît ai nevoie, arendaşii de din- . colo, cari se înțeleg cu chiaburiy pentru a, despoia pe ceilalți, cumpărătorii cari dată preţuri de batjocură. . Ceia. ce e numai o nenorocire cînd vorba, de moșneni) înşil, e un scandal stupid cînd 'te- gîndeşti la, ne- ghioaba, la conrupta administraţie, care închide ochil 
sai n'are habar de o stare de lucruri ce aduce prăpă- „ direa, pădurilor muntelui de către Jidani şi alte feluri
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de străini, ce-şi rid de no! după ce ne despoaie (şi 

cu dreptate, dacă sîntem de rîs şi de despoiat). Niclo 

statistică, nicio regulare de - drepturi, nicio suprave- 

ghere, nicio pedeapsă vinovaţilor, ca şi cînd ar fi 
vorba de o potcoavă ruginită care a căzut în drum, 

şi nu de „o verigă în lanţul de bunuri ale poporului 

romănesc“. D. Brezulescu, care e scriitorul acestor cu- 

vințe frumoase, vede scăparea într'o cercetare și orîn- | 

duire a lucrurilor din partea Statului. N'ar fimai bună, 

"0 răscumpărare din partea aceluiași, care ar fi în stare 
să iea asupră-și pe-o scară mare și în condiţil cruţă- 

„toare şi civilisate exploatarea pădurilor moşneneşti ? 

Ori măcar o arendare din partea Statului a pădurilor 

acelora, în care s'ar putea întrebuinta absolvenţii şcoli! 

noastre de silviculțură, cari atât de adesea numal sil- 

vicultori nu se fac? 

20 Novembre 1905. - 
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„ISTORIA UNUL. SAT" BIRLĂDEAN, 

  

Păr. Ioan Antonovici din Birlad ni „dă într'adevăro | 
„carte frumoasă în „Istoria, comune! Bogdana“ (Tutova), 
Autorul, el însuşi un „Bogdănaș“, a întrebuințat mulţi 

„ anl de zile pentru a strînge cu străduinţă materialul 
de documente: şi informaţii din viă graiă care i-ati Slujit pentru a-şi alcătui lucrarea. E de mirare cîte cărți domnești și zapise, începînd cu vremea lui 
Alexandru-cel-Bun, aii putut fi descoperite în această 
bătrînă, aşezare de Tăzăși moldoveni. Ştiri orale s'au 
căpătat iarăşi destule şi destul” de bune. Fără să aibă | 
o şcoală deosebită, (de şi a urmat cursurile Facultăţii 

„noastre de Teologie), păr. Antonovici a știut cum să 
întrebuințeze izvoarele ce strinsese la un loc. În cea, 
d'intăiii parte a, opere! sale, el tratează, pe rînd, cu 

„... Spirit serios şi într'o limbă curată, orice poate inte- 
" - zesa din trecutul şi presentul comunei sale, dînd. astfel 

cea mal bună şi ma! deplină. monografie istorică ce 
avem asupra vre uneia, din localitățile rurale din Ro- „mănia, În două șiruri urmează apoi, pe mai mult de- 
cît patru sute de pagini, documentele, care merg din 
veacul al XV-lea pănă în zilele noastre: ele sînt bine
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tipărite, după norme cuminţi şi cu toată îngrijirea, " 

-adăugindu-se chiar şi cîte o notă explicativă. 

Fireşte că Bogdana păr. Antonovici nu e locul vre 

unei fapte mari sai vre une! mişcări însemnate din 

desvoltarea neamului romănesc. Dar şi o parte şi cea- . 

laltă ai o însemnătate mai mare decît a unel scrieri 

cu caracter curat local. Împrejurările, nouă şi vechi, 

de la Bogdana samănă cu acelea din atitea alte lo- 

curi ale ţerii noastre, şi cugetătorul -politic va trebui 

„să ieă învăţăminte aflind din aceste cercetări cinstite 

ale unul fiii al satelor, cu iubire de ţeran, că vechile 

meşteşuguri, vechiul “port,: vechile datine, vechea iu-. 

bire. patriarhală între membrii aceleiași seminţii se 

duc, şi vin în locul lorlenea, beţia şi aplecarea la fap- 

tele urîte şi la faptele rele. Cel mult sar putea în- | 

tîimpina că, scăderile de odinioară trebuiai să fie mai 

puţine între oameni mal puţini şi că avem ştiinţă 

astăzi numa! de o mică parte dintre ele; dar 'aceasta 

nu înlătură decit întru câtva dureroasa, constatare bine 

_aâeverită. Cele mai multe dintre documente ai şi ele, 

neapărat, o însemnătate ma! întinsă, pentru viaţa po- 

litică şi cu deosebire pentru cultura noastră. Ele sînt 

o întregire la, culegerile, destul de puţine şi: destul de 

slabe, în general,pe care le-am putut înjgheba pînă acum. 

Se vor putea găsi în ele atitea lucruri neaștep- 

tate, şi eă însumi am aflat prin ostenelile părintelui 

” Antonovici” ştiri nouă privitoare la familia mamei mele, 

căci acel tiran loan Arghiropol, parucic şi dragoman 

- rusesc, care a luat în 1810 pe Catinca fata Cămina- 

rului Iordachi Miclescu, făcîndu-și cu zestrea soţiel o 

mare avere pe care a pierdut-o tot dînsul, e bunicul 
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mamei, prin fiul săi, Gheorghe, numit după Iordachi Miclescu. Olimpiada, sora, lu! Gheorghe, a fost măritată. cu:fiul vestituluI. doctor Sămurcaş, Elencu Drăghici, soția lui Gheorghe, a, fost fata cunoscutului Mare-Yor- nic moldovenesc Iordachi Drăghici, care a vrut să dea o Constituţie țerii sale. Făcînd aceste întregiri, n'am “ niclun scop -de lăudare .de sine, ca unul. ce nu înțe- leg a mă răzima nic! pe titlurile mele, cu atît mat puţin pe -parucicil:şi Căminării ale altora, în locul că- rora aș fi fost bucuros să găsesc un biet țeran cum se cade: | e 
__-: O întrebare la sfirșit: alţi, preoţi din: oraşele noastre n'ar putea să facă, 0.aşa lucrare ca a colegului lor.de - la Birlad, în loc să Stringă bani şi să-şi spurce veş- mintul în alegerile politicianilor -nemernicy cari sug viaţa neamului? 

20 Novembre 1905.
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„O PIBSĂ ŞI UN ROMAN, 
  

D. St. Mihăileanu-Stempo anunţă pe coperta d-sale 
Două Logodne, pe care a trimes-o „onorabilei redacţi! 
a reviste! literare: Sămănătorul“, o dramă a sa. în 

„patru. acte, „Ultima lovitură“, Pe aceia n'o cu- 
nosc, Dar comedia de astăzi e de tot hazul, de 
toată nevinovăția şi sănătatea, pe atit de vioaie 
şi de plină de mișcare, pe cît de mult întipărită 
-de cele mal frumoase, sentimente şi de cele mai fo-: 
lositoare ideale pe care astăzi ni le putem pune în- 
nainte. Am cstit-o de la un capăt la altul, am recu- 
noscut un întreg şir de figuri care trăiesc şi. hotărăsc 
viața romănească de astăzi: moşierit cel cuminț, 
cari string banul şi nu se gindesc la mofturi proaste, 
ofițerul de paradă botezat în franţuzeşte şi ofițerul . 
cel adevărat modern, care-şi are biblioteca, şi-şi culege 

_din ea învăţăminte, inginerul de mine, care ştie să fie 

de folos ţeril sale, politicianul care trăieşte numa! din 
politică şi pentru politică, în faţa, fratelui săi, înţe- 
leptul gospodar; bătrinul militar foarte militar, tînărul 
funcţionar de carieră, sprijinit pe politica tatel, şi cele 
mal zglobit şi mai fermecătoare din fetiţele care daă 

o strălucire societăţii noastre, La, sfirșit, dragostea, cea 

f 
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bună îşi capătă, drepturile şi rămîne 'numa! un mofluz, 
care și acela nu ţine năcaz. . “ 

- Se va representa această piesă ? Autorul mat anunţă 
„două pe care le ţine gata. 

* 
. ". Romanul d-lu! Edgar Th. Aslan Fiica lui Radu-cel- 

Frumos“: (subtitlul zice „împrejurări şi chipuri din 
trecut“, evitînd cuvîntul -„roman“) porneşte din inte- 
Tesul puternic ce s'a deșteptat în timpurile din urmă 

pentru trecut,; el e în legătură și cu serbările din Iulie 
1904 în amintirea lu! Ştefan-cel-Marg şi poate chiar 
cu izbînda romanului istoric și nuvelei istorice aşa, cum le-a scris Mihai Sadoveanu. „Fiica lu! Radu-cel-Fru- . 
mos“ e o lucrare cinstită, viind de la un om cult, care 
şi-a studiat cu îngrijiră subiectul şi S'a silit pretutin- 
den! să -fie exact şi în tonul timpului în care : voiește „să, ne coboare. D. Aslan scrie o limbă foarte bună și 

„ destul de mlădioasă. Pe lingă acestea, d-sa a. fost în- 
tradevăr încălzit de închipuirea, vieții de roabă, de - 
dușmană învinsă, de copilă împovărată, de o datorie . de ură pe:care a dus-o Maria-Voichiţa, din care Ştefan „& făcut, cu voia saii fără voia el, soţia, sa, și Doamna 
Moldovei. “Totuşi atitea înlesniri și împrejurări priel- 

“nice n'aă dat d-lut Aslan putere de imaginaţie şi simţul poetic, însuşirile creatoare. Cetitorii nu se prea * înduplecă însă a, ceti! povestiri închipuite care nu se - __ împărtășesc de acele daruri. „Fata, lui Radu-cel-Fru- - MOS“ va, avea, deci soarta, încercării de roman istorie a d-lui Radu Rosetti istoricul. A înțelege și a iubi, nu. ; învrednicesc pe cineva, să şi creeze, ba, nick chiar să reproducă viaţa, vie. 
„20 Novembre 1905, 
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NOUL ROMAN AL D-LUI SADOVEANU: „FLOAREA 

OFILITĂ«. 
  

La îuceputul cariere! sale, d. Sadoveanu'a dat un 

roman pe care-l scrisese în tinereța cea d'intăiă: 

„ Boimit. Era, vorba de războinicii lu loan Potcoavă şi 

- de Ioan-Vodă cel frumos, viteaz.și mindru, însuşi, cari 

merg să răstoarne de pe .Scaunul Moldovei momiia, * 

bătrîncioasă şi şchioapă pe care o umbria steagul 

Sultanului şi să puie în el Domn; tînăr şi chipeș, stă- 

pînitor adevărat. De sigur o vreme plină de interes, 

cu acele mari contraste între oameni, cu acele trecerl . 

de vaduri şi alergări de-a lungul cîmpiilor de toamnă 

şi iarnă, cu acele ciocniri între năvălitori şi oastea de 

Curte a vechiului Voevod, cu acele strălucitoare întrări 

de biruinţă ale voinicilor în Scaunul Domnie!, cu acele 

neapărate jaturi şi petreceri ale Cazacilor apei şi ro- 

gozului, acele rătăciri dureroase ale bietei năluci şu- 

brede care-şi caută adăpost; de învins și, la urmă, cu 

acea prefacere tulgerătoare care aburcă iarăşi pe ne-. 

putincios în jeţul de stăpînire şi aruncă pe Făt-fru- 

mosul ager şi nobil supt securea călăului din.Lem- 
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berg. Cine ar f ounoscit cu. de-amănuntul şi pe Petru- Vodă, şi pe Ioan „domnișorul“, pe neamul unuia ca 

Da
 

„Și pe neamul celuilalt, războinicii de o parte ca şipe . cel din cealaltă, pe sfetnicit Sucover şi, neapărat, iarăşi acea țerănime care pîndia necontenit, de la, stingerea, lui Ştefan-cel-Mare încoace, să-l vie un 'om de neam, bun de războiă și. de judecată, o vrednică țandură din osul cel sfint, — acela, avînd şi puterea de descriere învietoare a d-lui Sadoveanu, talentul săi de a mlădia, rmeşteşugul săi. de a zice tainie lucrurile triste şi vechi, acela ar fi dat o operă mare. Sadoveanu cel de tot tînăr care a scris acele pagini după cetiri în cronici, în Joan- Vodă al d-lul Hasdeii şi în Taras Bula, avea însă limba, lut mirunat de limpede și curgătoare pe care nu e cetitor care să nu ţi-o laude, avea aproape în întregime însuşirile sale de stil, care farmecă şi „Stăpînesc, așa, încît, cu toate lipsurilă pe care de Sigur Că însuși scriitorul le bănuia de la început, romanul -& avut succes, a. 
- 

* > 

Unii scriitori ai din capul locului mișcarea, puterea: de.a luneca de la o situaţie la alta, de a pregăti mo- mente de luptă “hotăritoare, de a-ȘI trece eroi! prin - împrejurări nouă, și deosebite, care scot la iveală una, după alta, anumite părți din personalitatea, lor. Un dar foarte mare, de sigur. Se poate întîmpla, şi se întîmplă, Chiar dese Oră, ca as6menea scriitori, cari întradevăr - povestesc şi mină tot înnainte cîte un fir din ghemul „bogat al puteri! lor de invenţiune, ca el să n'aibă - - darul de a adinci o situaţie şi să nu fie în stare a da acea, formă, stilistică, al căril rost e totuşi aşa, de ho- 
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tăritor, AlţI scriitori însă pornesc la drum cu stilul, cu 

măiestria, situaţiilor, care trec de-a dreptul printr'un | 

stil fluid din gîndul creator al lor în gîndul primitor 

al cetitorilor; pe urmă numa!, personagiile pe care el 

le. pot crea, prind să se mişte iute. 
Pănă atunci e prudent ca, scriitorul din a doua, ca- 

tegorie să-şi aleagă împrejurări şi un fel de traii care 

să-i fie adînc şi bine cunoscut, în care să-şi poată 

cobori multe amintiri şi pe care să-l poată încunjura 

cu aureola, ştearsă a simţirilor sale de odinioară. Sa- 

doveanu copilandrul din „Şoimil“ nu sa gîndit la 

aceasia cînd sa apucat să:'scrie acel „roman istoric“; 

Sadoveanu de astăzi a nemerit foarte bine cînd s'a, 

strămutat, pentru lucrul mal îndelungat al: unei nouă 

povestiri cu titlul de roman, în mijlocul unui orășel i 

"din susul Moldovei, unde s'aă perindat. de' sigur multe 

zile din trecutul săă însuşi. 
Dintre "cunoştinţele sale de atunci, el a scos un 

„fond de tabloii“ foarte bogat. Alături cu Evreii, cari-şi 

așteaptă încă zugrăvitorul, alături cu mabhalagit aproape 

țerani, pe cari scriitorul nostru i-a schițat anume, ală- 

turi cu lucrătorii, străini de peste hotare sai ţerani 

smulşi de la brazdă, cărora d. Sadoveanu li-a închinat. 
frumoasa, şi marea povestire, - micul roman care des- 

_chide „Dureri înnăbușşite“, trăieşte o mică boierime 

"de funcţionari: bătrîni funcţionari la pensie, cari-și aă 

casele, funcţionari tineri cari stai cu chirie. Lumea, | 

săracă îl cinstește cu titlul de „cuconl“ şi, de la o 
vristă înnainte, după decretul de numire în slujbă şi 

punerea. cununie! pe cap, cel bătrîni primesc şi eilpe 

| „domnii“ tineri în xîndurile „tacticoase ale „cuconilor“. 
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Tinerii mai ales chefuiese une orl în odăile reservate 
EI ale une! băcănil, unei cîrciume boiereşti; altfel — cel 

puţin pănă ieri — e) n'a semne deosebitoare în ca- 
racter, în obiceiurile traiului, în ținta, muncii lor. inta, “e pentru toți — afară de vre-un arivist care nu e de- - 
acolo — să poată sta comod într'o căsuță frumușică, 
să fumeze multe țigări bune, să soarbă cafele meșter 
pregătite, să meargă în visită, să primească, visite, să 
poftească sara, la, e%, să facă, politică aprigă în opo- 
siţie, moale. cînd sînt în slujbă; apot nimic alta. Ve- 
chiă patriarealism ţerănesc, datine orientale din tim- 
puri, toropeală de provincie sînt elementele acestei 
vieţi amorțite, prin care nu tree niciun vînt tragic, 
Sspîrcuind alburia „Promoroacă, căldicică. Cu o: mare 
măiestrie a dat Sadoveanu această fire a „boierimi“ 

 tîrguşoarelor, pe care o înțelege şi pentru care mar 
păstrează chiar oarecare iubire iertătoare. Cutare spune 
că de ce ssmănă aşa de bine în romanul „Floare- 
Oflită“ coconul Alecu, coconul Andrieş şi ceilalţi, că- 
Tora, totuși scriitorul a căutat să li dea, cîte un trecut, 
Răspunsul e uşor: fiindeă aceşti oameni samănă de- 
săvirşit în natură, | 

+ 

În astfel de lume e grei să afli eroi. D. Sadoveanu 
şi-a ales o eroină, „Floarea-Ofilită“. Nepoata unut bă: 
trin, crescută cu multă iubire de bunicul el, fată fru- 

„_moasă, liniştită, supusă, — cam bătrîncioasă, tînji- 
toare, „ofilită“ de la, început. N'a cetit, n'a gîndit, n'a, voit; n'are nicio părere despre viaţă decit că „n'ar fi 
răi să fie bună“. Şi aceasta, are. idealul „Cuconului“ 
bunic: a sta comod într'o căsuţă, framuşică, pe care
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s'o încălzească nici prea-prea, nici foarte-foarte virtu- 

țile discrete ale unui bărbat cu rînduială. lea unul 

care 6 frumușel, are functie, e fii de „cucon“ şi a 

„ ajuns la vrista „cuconiel“ și „cuconirii“, “Acesta a' 

fost însă la, oaste, şi e băiat alintat. Moare de urit— 

fiindcă n'are niclun scop în viaţă—şi începe a se îm- 

băta; o femeie lacomă îl prinde în brațe. „Floarea 

Ofilită“ se revoltă întăi, plinge, cade la pat. Apoi, 

însănătoşată, îşi: dă seamă că după legea, de fier a 

Orientului aşa, trebuie să fie. Va trăi lingă soţul, uşor 

corupt, şi atîta. Ea va rămînea cum se cade, după 

datină. La copii nu se gîndeşte. Fratele lui şi prietena 

eY, Olguţa, cari par a se iubi, vor repeta povestea. 

Orişicum această 'operă, de frumos stil suggestiv, e 

„foarte adevărată, şi poate că ea cuprinde în sine și 0 

satiră discretă a, adevărului pe care-l înfăţişează... 

-20 Novembre 1905.
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ÎMPOTRIVA CLEVETITORILOR. 
— Î. URA CONTRA CULTUnII STRĂINE — 

  

Rare orl ar datoria de a răspunde duşmanilor cari | încep declarîndu-se dușmani, adecă răcnind sai fu- Tişînd cîte ceva. Nici er nu așteaptă răspuns, ci spun pentru alţit decît pentru tine. Aceștia, publicul, d parte din el măcar, pot să creadă. Dacă e vorba. numai de tine, aceasta trebuie să te lase cu totul indiferent, Cind însă această credinţă, greşită poate atinge un cerc mai mare, poate înfățișa într'o lumină falsă un „curent întreg, atunci e bine să dai lămuriri, Lămuri- rile acestea le dai însă cu fața către public. La spate Tămîn acel duşmani cari ai provocat, prin neînţele- | Bere sai prin falsificarea, 'voită, explicaţia. Aud er? cred eI? ce pot să zică, el? n'al să ţii în samă. Lup- tător -nu înseamnă om de ceartă, şi harta pentru harță 3 e altceva decit lupta pentru biruinţă. - > - 
* + . „Sa zis de multe or!, prin fel-de fel de. reviste pe care de cele mai multe orx nu le însufiețeşte - decit năcazul că văd binele făcut de alţii sau ciuda că el s'a, îndeplinit supt numele altora, că aşa-numitul cu- 
a] 

Z



  

173 Împotriva clevetitorilor 
  

rent al „Sămănătorului“ ar. însemna, în -ceia-ce pri- 

„_vește literaturile străine ignorarea sai înlăturarea lor 

de .către scriitorii cari sînt ce: trebuie să fie. Litera- 
tura  romănească în adevăr ar fi datoare să n'aibă 

niclun fel de legătură cu. dinsele. Şi de aici încheie- 

rea, naturală (așa, de naturală !) că faţă de atiţia cri- 

tic purtaţi prin toate literaturile no! am fi cei mai 

lipsiţi de lectură dintre oameni. >= 

Acuma, dacă te uiţi la aceşti judecători, vel vedea 

lesne că unul e un onorabil. specialist, închis cu totul . 
în ştiinţa, sa, din care: şi-a făcut o temniţă care-i stri- 

“veşte mintea, şi că, în afară de îndeletnicirile sale 

ştiințitice, el se distrează doar cu cetirea vre unel 
proaste cărţulii francese care ţine o singură clipă; că 

alt cavaler al Europe! literare e un biet băieţaş de se- 

mit romîn care a călătorit şi el ceva şi s'a înfruptat 

şi el cu cine ştie ce fel de cultură de peste hotare. 
Şi aşa mal departe. Pe nimeni nu-l prinde acest rol 

de cunoscător al multor forme de cultură contempo- - 
rană sati clasică. , 

- Dar să-l lăsăm în- fundul înfamurărit lor care. nu poate: 

face răii nimănuia şi să ne întoarcem. la presupusa 

ură pe care cercul de la această revistă l-ar avea 

față de cultură străină. Apărarea e cam grea, precum 

ar fi aceia pe care al încerca-o, cînd te-ar învinui un 

tîriie-bri. că aY vrut să furi căciula soarelui sai scufia 

lunii. Dar anumite stăry.de civilisație, mal ales de ci- 

vilisaţie morală, aă unele fatalităţi cărora trebuie să 

te supul.. - 

„O literatură” trebuie să afirme sufletul unul popor în 

forme. care corespund culturii timpului. Acesta e un .
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adevăr pe care nimeni nu-l poate tăgădui. Deci nu 
cel care scrie aceste rînduri, un istoric, un istorie lite- 
Tar, un om care a avut prilejul de a cunoaşte direct, 
deosebite civilisaţi! europene, prin contactul îndelun- 
gat cu dinsele, nu un scriitor care a atins subiecte 
foarte deosebite, luate din: viaţa multor popoare, nu, 
unul care a avut, prilejul de a, serie. lucrări în mat 
multe din limbile Europei, — s'ar gîndi :să nege acest adevăr fundamental şi banal. | 

Pentru a scrie deci după cuviinţă lucruri de o oare- 
care bogăţie şi înnălţime, e absolut de nevoie a cu- 
„noaşte acea, cultură a timpului. Și nu numa! atita, dar 
nu poate cineva să-și dea seama; de ce este sufletul 
poporului săi, dacă nu l-a putut. compara cu sufietul 
celorlalte popoare; numai prin această cercetare com- 
parată, individualitatea, sufletească a unu! popor. se 
poate lămuri. | . Să a 

Străbătind însă literaturile străine — multe, cît de 
multe ! — trebuie să ar un plan şi un scop, trebuie să 
călătoreşti cu conştiinţă şi cu economie de suflet şi 
de timp pe aceste cîmpil rodnice,; -care nu samănă 
una cu alta. Nu te vel opri întrun singur ostrov în- 
florit, plin de ispite şi de farmec, ca să, te day rob -. 
unor puteri care te înşeală prin plăceri uşoare. Nu 
uita că nu ești un drumeţ menit numai să înșire dru- 
murile sai să culeagă florile, ci un om cu socoteală, 
care-şi adună pentru viaţă şi-şi adună pentru casă. 
Viaţa, lui, casa, lui, acestea trebuie să i fie totdeauna 
în fundul gîndului, iar nu miile de, străluciri fugare. 

E o comparaţie, dar nu numai o comparaţie. 
Ceteşti deci, eşti dator în cel' ma! înnalt grad să
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cetești, dar nu pentru carte, nici pentru laudă, nici 

„pentru pierdere de vreme, ci pentru desăvirşirea su-" 

fletului tăi, din care numa! după aceasta, poţi încerca, 

să, izvorăşti frumuseţa bună, frumuseţa limpede, răco- - 
ritoare pentru oameni. Vel întreba astfel literaturile 

clasice, 'vechile literaturi umane, şi sfinte, ale Medite- 

ranel armonioase, ale Asiel pline de credință. Vel alege 

pe urmă din scrisul evului mediu acele lucrări în care 

trăieşte mal bine, în forme naive, închegate spontaneă, 

"viaţa tînără a popoarelor creştine; vel face astfel 

drumul de la Nibelungi pănă la, poveștile francese, În 

Renaştere vel căuta încă odată taina armoniei între 

- fond şi formă, frumuseţa aşezată, cuviincioasă și plină 
de măsură. ȘI, în sfîrşit, cu multă prudenţă te vel 
apropia de acele literaturi contemporane din care nu 

" 4+rebuie să alegi luminile putregaiurilor. Şi încărcat de 

daruri te vel întoarce acasă. 

„ Aici nu vel preface casa pe gustul nimănui. N'o vei 

face ca un chioșc din ţerile “calde, ca un cort din 
pustii, ca o ascunzătoare de ghiaţă, ca o peșteră, ca 

un templu antic, ca un castel. Casa ta să rămiie așa . 

cum o cer condiţiile traiului tăi, după care trebuie 

„să se îndrepte şi arta. Dar poţi îndrepta cit vrel în 

_ amănunte şi poți adăogi podoabe cite vrei, însă fără 

să, schimbi caracterul: însuși al acelei locuinţe pe care * 
al făcut-o după datina cea bună şi trebuinţele cele 

adevărate. . 

-Cu mulți ani în urmă am predicat publiculu NO- : 

stru,. care şi atunci se- dădea, în vînt după toate in- 

sanităţile parisiene - de . astăzi, această pună, cale de 

x
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folos, care îmbogățește fără a nimici prin imitație. Şi, spuind acele lucruri, nu îndreptam pe alții pe aru- muri pe care nu le-aş fi bătut şi răsbătut însumi. Aşa, făcusem. Ca acei criticI at miel cari socot că mă înjosesc puindu-mi în faţă mărgenirea lor pari- siană şi contemporană, și ei mă închinasem - odată, spiritului frances din clipa de astăzi, şi am văzut că e răi. Apol am cunoscut bogata, literatură germană, care pleacă în mare parte dela popor, şi mar ales acea, liberă, acea îină literatură englesă, aşa, de întipărită toţuşi de tradiţii, de superstiții chiar. Pe încetul apol clasicismul mi s'a trezit iarăși în minte, nu ca șablon. mort acuma, ca subiect de teme ţapene, ci ca izvor: de viaţă. Apoi, cînd meșteșugul miei de istoric m'a coborit tot mar adine şi mai larg în viaţa poporului nostru, cînd mi-am putut desluşi legăturile ȘI carac- terul vechil şi adevărate! lu! culturi, cînd am străbătut ţara, mea şi Ținuturile toate ale poporului miei, atunci am înțeles în sfirşit la. ce trebuie să slujească toate cuceririle ce putusem “face. | | | Prin muncă 'de mulţi ani de zile, fără alt învăţător „decit experienţa, şi greșelile mele, am conştiinţa că am ajuns. Mă simt bine şi sigur unde sint, și nu mă mai pot schimba. „ 
Spun .ce am încercat eu. Tot aşa ar putea povesti, cu unele schimbări, Coșbuc, Iosif, Goga, cîntăreții nea- mului, Sadoveanu, -cel mal îmbielșugat. din povesti- torii de astăzi, Sandu-Aldea, şi toți cellalți... | "Nam pornit dela, fetişismul orb pentru: Romîni, n'am "început cu divinisarea, din cine știe ce motive de ȘI- retenie sai neințelegere, a ţeranului, nu -ne-am închis 
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într'o mărgenire, ci am recunoscut; o necesitate firească, 
înnaintea căreia, trebuie să se plece oricine ca înna- * 
intea, oricăril necesităţii a naturii: aceia de a da nea- 
mului romănesc o literatură care să pornească de la, 
el, de la ce e' mal răspicat şi mat caracteristic în el 
şi de a da în acelaşi timp literaturii universale, în 
formele cele mal bune ale el, un capitol noi şi original. . 

Şi, dacă ni-a părut bine că astfel putem îndeplini 
„faţă de poporul care ne ţine, care ne sprijine şi ne 
mingiie, o datorie de iubire, cine ne-ar putea ţinea, 
de răă ? 

Poate domnil ăia mărgeniţi! cari n'aă nici senti- 
mentele noastre, nici talentul nostru, nici curăţia, 
noastră, nici... Nici cultura, noastră în adevăr deplină, 
europeană, cuminte şi răbdător cîştigată, și cu folos 
întrebuințată! 

Puțin stimabilir „adversari“ (mă rog!) ar “putea, 
" scheuna şi urla, pe alt registru al cacofonier. - 

Il. PERĂNISMUL 1SĂMÂNĂTOnULUL.. 

„Păcatul că urim literaturile străine pe care nu le 
cunoaştem, ca nişte oameni fără știință de carte, ca, 
niște boxeri (cuvîntul l-a şi spus un fanatic, pe care 
să-l ierte Durnezeul Testamentului săi, cel Vechiă!) 

„ce sintem, păcatul acesta nu e însă singur. Aşa o 
bandă nemernică de ticăloşitori al unei literaturi î în- 
floritoare pănă ma! ierl, —nu s'a mal văzut. Avem 
îndrăzneala, de a întemeia, o literatură ţerănească. La, 
nok așa e datina: poeţii cîntă numai iubiri în catrință, 
ei însiși compun cu căciula în cap şi cu picioarele în 

12
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opinci, versurile şi-le scri pe răboj, iar măsura și-o 
cîntă, cu fluierul ciobănesc sai cu drimba rîndaşilor; 
„Orice povestire îşi duce eroir'la, sat de-i pune într'o 
casă învelită cu rogoz, unde n'a călcat niciodată, 
puiă de Jidan cu învățătură, neam de filfizon filfiit 
care a fost, la şcoală ca să înveţe a îndruga abstracții 
neroade. Şi critica, se face tot „terăneşte: nu e unul 
dintre adversarii noştri care să nu fi fost urmărit cu 
imprecaţii în care evanghelia, luminarea, şi alte lu- 
cruri sfinte erai profanate în chipul cel-mai îngro-. 
zitor. Nu înțelegem altă musică decit aceia, la care 
se joacă Sirba popilor. Am pus în case icoane lipo- 

„ venești. „Sămănătorul“ acesta ar. fi o adevărată stînă 
“dacă am putea, căpăta, colaboraţia cîtorva din cînil şi 
măgaril ce trebuie să se găsească în preajma oame- 

- nilor cari fac brînză pe lumea aceasta. 
EI bine, acesta, e un scandal fără păreche. Şi pentru 

„a-l înlătura, îşi daii mîna cu dreptate sclivisiţii de ca- 
tedră cu sclivisiţil de lumea, mare, transcendentalii 
cari dai în gropt cu acel raţionalişti sălbateci' cari se 
chiamă, totuşi că iubesc poporul, cu condiţie firește 
să nu mal aibă, nici lege, nici creştere, nici omenie, 
nici rasă, ci să fie pur şi simplu „proletari“. 

Acum, dacă am sta, să întrebăm pe toţi domnișorii 
aceia unde ai cetit ei că s'a făcut la.noi lege de a 
nu se atinge decît subiecte țerăneşti, de a nu se da, - 
decît gîndiri şi sentimente țerăneşti, de a nu se între- 

„_buinţa decît limba, satelor, în frumuseţa, dar în sărăcia, 
ei pentru unele idei abstracte şi noţiuni nouă, toţi 
acești clevetitori de multe trepte ar fi foarte încurcaţi 

e 
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să aducă ceva înnainte, ceva scris şi tipărit, ceva ade- 

vărat şi nu închipuit. 
Mă rog, aici în această revistă printre mult alți 

colaboratori, în fruntea, atîtor tineri, scriă poesie: Iosif, 

“Cerna, Vilsan, Moldoveanu, Mindru; serie une or! şi d. 

“Nanu. Iosit e însă poet liric intim, personal; el nu face 

poesia altora, deci. nu a ţeranilor, nici a, jidanilor, nici 

a ciocoilor, nici a coconaşilor, nici a băieţaşilor, nici 

a parveniţilor, nicI a boierilor din protipendadă. Vil- 

san a făcut bucăţi lirice şi unele bucăţi istorice; el a 
dat foarte frumoase tablouri de natură. Cerna; scrie, 

cu un mare avînt, poesil în care dintrun-sentiment 
puternic pleacă ipotese de filosofie îndrăzneață, -che- 

mări către lumile de taină. Moldoveanu cîntă iubirea, 
în sine. Mîndru are bucăţi istorice. Cînd a fost-d. Nanu 
autor de idile rurale? Goga, minunatul cântăreţ al sa- - 
tului ardelenesc, vine de aiurea, şi el Sa întîlnit nu- : 
mai cu noi. 

_Acaum povestitorii nostri Sadoveanu ştie multe, din, 
multe straturi sociale şi din multe timpuri. E! a zu- 
grăvit, pe lîngă atitea feluri de viaţă ţerănească, pri- . 

vită din atitea puncte, şi viaţa din ateliere, şi viața 

„ meșteşugarilor mici, şi viaţa. calicilor, şi viața maha- 
lagiilor, şi viaţa preoţilor, şi viaţa fancţionarilor, Şi: 

viaţa soldaţilor în pace, şi viaţa lor în lupte, şi'viaţa 

eroilor trecutului. E acesta, un scriitor căruia să-i poată 
lipi pe frunte o stampilă cel d'intăiii neghiob care se 
joacă de-a critica? Sandu-Aldea vorbeşte tot aşa, Şi 

despre soldaţi, şi despre arendaşi, şi despre boierii 

adevăraţi, şi la început el a. schiţat locuri foarte . 

străine; acesta 6 ma! mult scriitorul ţerii, al pămîn-
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tului decît al oamenilor. În cite domenii n'a, rătăcit 
oare Musa zglobie şi răutăcioasă a lui Vasile Pop!D. 
“Girleanu cîntă sfirşitul bunei boierimi de fară, patriar- 
hale, şi de dinsa îl doare inima. Și aceleași lucruri se 
-pot spune despre mal! toți cel ce “scrii în această re- 
vistă, căreia. i se caută atitea noduri în papură, fiindcă, 
n'are păcatul hotăritor de a fi prost redactată. a. 

Dar de sigur că sau tipărit atâtea versuri, atitea, - 
pagine de prosă închinate vieții ţerănești. Vom may 
tipări, şi ni va părea bine de aceasta, Căci nu cred 
să fie un om cinstit şi cult, oricît de slab cu mintea, 
de alminterea, care să. nu înţeleagă cele ce urmează: 
"Că literatura unul popor cată să se inspire întăiă 

de la viaţa acelui popor, ca una, ce-l e mal bine cu- 
noscută, şi mai iubită 'decît. oricare alta. . 

Că din acel popor, 'din păturile care-l alcătuiesc, ea . 
„trebuie să aleagă mar mult (mai mult, nu exclusiv) 
„pe 'aceja. care e ral însemnată, mal caracteristică, 
mal curată. | | 

Că în Romănia trăiesc peste 4.000.000 -de ţerani 
curați faţă de nici un milion de orășeni ctleşi din . 
toate naţiile, că acești ţerani au în portul, în dati- 
nile, în graiul lor,.în puterea Şi spontaneitatea lor de 
.cultură ceia .ce. trebuie pentru a da unei opere _lite- 
rare coloare, energie, vioiciune, individualitate. 

„-* Că Rominii de pesta hotare sînt încă; mai mult un 
neam de lucrători de ogoare. 

..» Pe cînd iată ce e cu clasele celelalte: 
Boierimea a fost mult timp înstrăinată, a vorbit - 

franțuzeşte, a locuit mai mult în străinătate. Seriitorii 
"o
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noștri, cari s'aii ridicat .dintre săteni sai dintre func- 

ționari, n'o cunosc cum trebuie. Vasile Pop face din 

„boierul Mihnea“ o sperietoare.: Iar un scriitor din alt 

cerc, d. Petrașcu, care, în „Marin Gelea“, o carte de: 

acuma, a vrut să ne introducă în aceste cercuri ale 
Olimpului social, zugrăveşte monotone chipuri schi- 

loade şi-viţioase care ciripesc franţuzeşte şi, chiar cu 

alt talent decît al d-lui Petrașcu, n'aii valoare de artă, 

Intelectualii, — aceia sînt grei de înfățișat, şi lor 
li trebuie o acţiune cum nu se află răpede. Ce jalnic 

e Gelea acela arhitectul care, cu ochii la ceasul este- 

tismului, rătăceşte printre păcatele une! lumi! pe care 

ar avea datoria s'o îndrepte! Nuvela, romanul nostru 
nai încă minile puternice ce trebuie pentru a fră- 

mînta acest aluat! 

Funcţionărimea, politicianil... Vieţe chinuite, arbiţit 

banale, suflete şterse, — așa se înfăţişează el pe rind, 

de la d. N. Xenopol, în Brazi și putregai, la d. Duiliu - 

Zamfirescu şi în acest „Gelea“ pe care nu-l aduc aici, 

bine înțeles, pentru valoarea sa. EI ai dat lui Dela- 
vrancea, pe scîrbosul lancu - Moroii, lui Caragiale pe 

Guvidi... N 
Mahalaua... Într'un sens, ea dă caricatura pe care. 

a prins-o Caragiale. În altul, ea se confundă cu satul”. 

țeranilor. Atunci, cînd e așa, ce să facă scriitorul? | 
„Poate să urmeze pe d. Zamfirescu în slăvirea vînăto-: 

rilor romane,- după care piere lumea la noi, sai pe 

d. Petrașcu schițînd caricaturi de oameni în viaţă, de 

la Delavrancea la lepurescu, sai înseilînd discuţii ne-! 

_guroase de teorii în care nu e acasă nică. autorul ?!:
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Nu-ţi trebuie cine ştie ce cunoştinţă de istorie li- - 
terară ca să vezi că iubirea pentru viaţa, şi firea ţe- 
Tanului, cel ma! romîn. Romiîn, s'a impus de la, sine 
atitor scriitori veniţi din locuri deosebite şi trăiţi în 
medii cu totul deosebite. Eminescu cel vînturat prin 
lume, Creangă cel nemișcat din Moldova sa, Ardelea- 
nul Slavici, om foarte cult, apoi autorul Sultănicăi, şi 
Caragiale însuşi, în Năpasta și în cele ma! dramatice 
nuvele ale lu! Vlahuţă, în cele ma! zguduitoare din 
schiţele ce a scris, — toţi aceştia au cerut 'acester 
lumi ţerăneşti cea mai mare putere şi cea mai mare 
gingăşie naivă. Mal tărziu, iată “Coşbuc care vine, cu - 
toată, larga lut cetire, vine şi rămîne ţeran din Ar- 
deal. Ce ar a face toți aceşti scriitori însă cu „Sămă- - 
nătorul“ din 1905? Şi: ce are a face Grigorescu, cel 
„mai mare cîntăreţ, în colori însă, al cîmpiilor noastre ? 
„Şi ce are a face Musicescu Şi Chiriac şi Vidu, cari 
înnalță cîntecul ţerănesc la valoarea, artel moderne ? 
Și pe aceşti binefăcători al neamului i-im țerănit gol, 
i-am ţerănit e poate? 

Mi se pare că, dacă a fost vre-odată o revistă fără, 
" constrîngere,. fără, cadre, fără legi şi regulamente, o . 

revistă de bună frăţie modestă între oameni tineri, 
bucuroşi de hărnicia_lor, e acest „Sămănător“, în 
curtea căruia toţi vecini! hirbareți vreau. să-și arunce 
lăturile ca pe un maidan părăsit, tocmai fiind că-t 
arde în suflet că, grădina, noastră înfloreşte. N'am în- 
ceput cu cele zece porunci ale unei revelaţi!; am spus 
o vorbă bună unde am putut, mi-a părut răii că de 
atîtea ori a trebuit să spun o vorbă aspră: aceasta a, 

e



  

  

Împotriva clevetitorilor .. 183 

fost activitatea mea aice. . Tovarășii miel at avut în 
mirie încrederea pe care o trezește totdeauna un om 

“luminat şi un om de caracter. Pentru aceasta, însă nu 
am crezut că aş “avea Greptul să fac sarcină de pe- - 
dagog faţă de oameni ce sînt de o samă cu mine. 

Ce -este în „Sămănătorul“, 'este fiindcă trebuie să 

fie. lubirea pentru ţeran ca şi celelalte. Navem ne- 

voie să ne înţelegem asupra ei, căci ea ni se impune 

de la sine fiecăruia, ca unor oameni cu simţ pentru. 

artă şi ca unor oameni cu simț, pentru dreptate. Pen- 
tru aceasta însă nu răspingem şi nu înlăturăm. nimic 

din cercul interesului nostru. Fiecare clasă îl are însă . 

“în măsura valorii sale artistice, a valorii sale sociale și 

naționale. | - | 

„ŞI atit. 

III. ADORAȚIA TRECUTULUI. 

Şi mal facem un păcat, anul aşa, de mare, încît e 

în stare să înlăture tot talentul ce pot avea colabo- . 
ratoril acestei reviste, toată bună-voinţa, foarte adevă- 

-_ rată şi foarte călduroasă, de a, sprijini şi grăbi o des- 

voltare culturală, de la care atîrnă, dacă nu situaţia, 

de bun romanist a d-lui Densuşianu, sai ambițiile 

neîndreptăţite de a conduce oameni mal cuminţi decît 

dînşil'a, atitor miîriitory de gazetă, sati interesele Jido- 

“vimil din mijlocul tuturor popoarelor, de la Galată 

pănă în Argentina, de la care, zic, atîrnă ceva, care-şi are 

totuși pentru noi însemnătatea, covirşitoare: viața, bi- 

ruinţa, fericirea, neamului din care facem parte. 

„Acest de-al treilea, păcat, de care se îngrozese de o 

potrivă filologi cari, dacă aii o inimioară pentru cite
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O poesioară, n'a inimă pentru viaţa. strămoșilor lor, în locul căreia se mulțămesc cu o „vieață“, coman- dată de la Paris, foiletonişti cari ată învăţat tot ceia, ce știă din foiletoane, sau Semiţii, Armenii şi alți sans- patrie pentru cari e o ofensă personală a vorbi de în- naintaşi în această, „patrie“ menită în gîndul lor să | fie Transvaalul orycărur vîntură-țară şi Siberia, împă- minteniţilor, — e: iubirea pentru trecut. 
Ca să nu se zică pentru a treia oară: iubirea, pen- tru acest popor romănesc, a cărui viață actuală e așa de înrădăcinată, întrun ! trecut de unde şi astăzi ” ÎȘI poate . suge hrana, în acelaşi timp cînd frunzele de la suprafaţă, prind lacome cultura modernă,-—care e însă numat o condiție de viață, și nu seva care nu- treşte. | | 
Deci închipuitele zece porunci ale „Sămănătoruluy« mai 'cuprind o mărgenire și o idolat ie. Abia dacă se poaţe atinge cineva din scriitorii pe cari am cruzimea, - ambițioasă, vanitoasă, și cum se mat zice, de a-i ținea, "în lanţurile de aur ale bogăției mele, ale influenței mele! politice (pe la redacţiile unde se tipăresc aceste lucruri nu sînt cînt — cînă adevăraţi — cari să se strice - de ris cînd se tipăresc aceste lucruri ?), abia dacă poate încerca, să atingă vre unul dintre aceşti robi un subiect de -actualitate.. De jar împrejurul nostru se zbate o viaţă, romănească modernă, de bogăţia şi de însemnătatea, de originalitatea căreia te uimești. Ce strate sociale bine desfăcute, de-asupra țerărimii osîn- dite, ce curente de idei, ce învierşunare sinceră în „Susținerea teselor: cu privire la viata contemporană ! Nu se văd oare zvîrcolindu-se pofte de ţoţ felul pe
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toate cărările noroioase, nu se aud zburind vorbe 

care nu duc niciun înțeles cu ele, nu e măreaţă această 

__mahală .politică şi intelectuală a oraşelor Romăniet, în 

„care ochi! nu caută aprinși cerul idealului, ci pîndesc 

înroşiți de ură-fiece mişcare, fiece tresărire a veci- . 

nului, care e socotit caun duşman, ori a prietenului pe 

care gindeşti să-l zugrumI? Şi nol:ce luare aminte 

avem pentru, asemenea privelişti? Niciuna. Ursuji, ne 

întoarcem spre trecut: desgropăm mortul, smulgem 

inelele de aur de pe negrele ciolane mucede, aruncăm 

pe umerii noştri cîte o frîntură putredă din ceia ce 

a fost un veșmînt domnesc și paradăm înnaintea unui 

public care a ajuns să ne creadă! 
Frasa din urmă, care are însușiri, e recomandată 

tuturor persoanelor care ne dușmănesc şi nu ştii să 

scrie: de la d. Densuşianu pănă la : reformatorii din 
gura Prutului. O pot întrebuința, răzînd de pe dinsa, 

ironia. 
Deci aşa stă lucrul. Aici în această revistă toți fac 

numai povestiri istorice, toţi cîntă numai poesil isto- 

rice, zeci de zeci, sute de sute (şi nici într'una, dom- 

nule de pe Galaţi, nu e vorba de Saul, de Ionatan, 

de Macabei saii de „rosele de pe Ierihon“, pentru care 

„găseşte o lacrimă de duioşie consîngeanul d-tale cel 

luător în rîs şi sceptic, d. Ronetti-Roman, ci numai 

de luptătorii, cîrmuitorii şi domnitele ca nişte crini 
ale unul neam noii şi prost, care crede întrun prooroc 

pe care Iuda şi Israel de mult l-ai pus pe cruce). Din 

partea, mea, ce fac ei alta aici decît înşir disertaţii 
istorice despre anii de Domnie ai Voevozilor, despre 

“numărul ostaşilor cari sai ciocnit în lupte îndepăr-
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tate, iar la Cronică rare ori vezi altceva, decît un bu- letin critic al mișcări! istorice “în Romănia şi părţile locuite de Romîni. - | 7 Acuma întreb pe cetitoril acestel reviste dacă astfel de păreri” şi afirmaţii nu sînt ale unor oameni cari yi- . „„ Sează în amiaza, mare Și sutăr de închipuirt bolnăvicioase, care |i fumegă, întunecîndu-i, din ura, ce arde în ei? De fapt — ar fi foarte ușor să procedez ca în alţ articol, amintind numele. şi caracterisînd pe fiecare din acei cari le poartă —, de fapt, am spus, fiecare-și are voia de a povesti şi de a'cînta ce-i place. Şi fiecare în- trebuințează această voie Cum socoate: unul dă o po- veste de-acasă de la dinsul, altul un basm, altul o schiţă din cutare parte a vieții romănești de astăzi, Şi poeţii au străbătut, în „Sămanătorul“, toţ nesfirşitul cimp al inspiraţiei lor. lar, dacă e o revistă în care eă, istoricul (şi, fireşte, atita), să nu fi făcut istorie, e — „Sămănătorule, 
” 

Dar ne mîndrim cu iubirea pe care cu toţii o avem pentru trecutul romănese Și care s'a deșteptat în chip firesc în inima. fiecăruia. E toarte bine că din această | iubire .aii pornit: povestiri și cîtece care se vor nu- măra printre cele mal frumoase izbinde ale scrisuluy românesc. E fără îndoială o mişcare în acest sens, și „ea se întilneşte și aiurea decit în revista noastră: oameni cari n'a nimic a face cu dinsa, ati scris ,is- torie“. Am sufiat noi în urechea d-lui Davila ideia, de a învia, secolul al XIV-lea în Vlaicu- Vodă, am îndemnat no! de-a dreptul la alcătuirea atitor romane istorice, may mult slabe, care ai ieşit în anirdin urmă, partînd iscălitura,
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d-lor Radu Rosetti (nu.poetul), Aslan, Silvan ? Prin 

nol a căpătat d. V. Cozmovici hotărirea de a, scrie: 

un „Miron Costin“, care se va represinta, se zice ? 

Nu, într aceasta nu trebuie să se vadă nici silira a 

_ soriitorilor ce nu so pot împotrivi încă înrturirilor, 

nici dorinţa linguşitoare de a plăcea cuiva, nici so- 

coteala şireată a unul! specialist care caută să iasă la 

lumină înnălțînd şi popularisînd specialitatea sa (dacă 

aş fi fost deci chimist, aș fi îndemnat la o literatură 

cu caracterul chimic, în tare,e drept, pănă la un oare- 

care punct, sar fi putut amesteca şi rafinaţii de la 

București şi vînzătoril de chibrituri de la Galaţi). Nu, 

ci e un semn al vremilor, una din acele porunci pe 

care o dai împrejurările, —un adevărat stăpîn şi cu 

care nu se discută, căci nimiceşte pe neascultători şi . 

nesupuși. 

Pe de o parte am ajuns pentru întăiaşi dată să ne - 

simțim şi să ne iubim, să ne îngrijim şi să ne apărăm. 

Vezi, pănă acuma am fost ca acel copil care primeşte 

orice, care ride şi plînge instinctiv la atingerile lumii ' 

- din afară, care n'o ştie nici pe ea, nici nu se ştie pe 

el, care se zbate ca frunza la vînt şi sună în plins 

sai în rîs ca valul ciocnit de piatră. Acuma nu 'mai 

e aşa. Printr'o urmare” firească a desvoltăril noastre | 

avem conștiința noastră, întreagă şi puternică. În ea 

cuprindem tot ce se ţine de noi, deci şi trecutul. Cum 

“le-ar putea răspinge literatura, arta? Şi a-l primi în- 

seamnă oare a face romantism? Şi. cer ce vorbesc 

de romantism nu ştiă el oare că “romantismul era mal 

mult o mişcare de nemulțămiţi, de estetă „(ca d. Den-
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sușianu), de .visători revoluționari (ca ace de pe Ga- aţi), de „artişti“ indiferenți faţă de morală și făţă de „„ Daţionalitate, de mistici şi de pociţi (ca dumnealor) ? Pe cînd noi ştim trecutul, îl luăm de la cercetările . istorice, și nu de la închipuire, şi înţelegem a-l pune - în legătură cu presentul și viitorul neamului nostru, 
precum aiurea a făcut, fără să, fie învinuiţ de roman- 
tism, un. Sienkiewioz. 

Şi putem zice că acuma întăi avem cunoştinţa 
adevărată a trecutului romănesc. Odată se prindeau 
din el nume, date, cu care abia se puteai polei romă- . 
neşte, de. la Bolintineanu la V. A. Urechiă, chipuri de 
eroi aduse de-a. dreptul din magazinul internaţional 
al romantismului apusean. Astăzi, mulțămită unei 
munci cinstite, a] cării izvor nu e nevoie să-l arăt ei, avem noțiunea întregei culturi, întregii vieți ome- 
nești de odinioară. Nu mat Tătăcesc nume zădarnice, 
purtînd pe pieptul lor aerian'un semn de recunoaştere 
în cifre, ci oameni vii aleargă spre noi, se îmbulzesc, 
în mișcări de bucurie și de luptă, sau se descopăr 
aplecaţi asupra muncii lor din toate apropierile şi de- 
părtările a două mil de ant (asta n'o spun pentru d. 
Depegalaţi, care socoate jidoveşte cu 5508 ani înnainte 
de Hristos, o vechime cu care nu ne putem măsură), a două mil de an! cari sînt al lor, deci at noştri. Cum 
sar putea ca, din această mare bogăţie de aur curat 
care ni-a căzut, numai meşterii să nu-și iea partea. 
pentru a lucra juvaierele lor? 

Și oare pentru năcazul neamurilor străine oploșite 
la noi, pentru gingăşia, înstrăinaţilor prin școală, pen- 
tru urletele barbarilor "Şi pentru ţipetele răzgiiaţilor, . 

-
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ale famenilor. cu pielcica, supţire 'vom goni noi din 

scrisul de astăzi acea inspiraţie largă care ni vine . 

din cît s'a muncit, sa luptat şi sa suferit pe această, 

țărină -romănească ? Şi n'avem oare dreptul să simţim 

în suflet cea mai îndreptăţită durere cînd se află în 

publicul nostru oameni cari stai de vorbă cu aceia 

„cari ne urăsc -pe noi în ființa acelor înnaintaşi al 

noştri şi schimbă cu dînşii argumente atunci cînd ar 

trebui să li rupă hirtia şi să li-o arunce în faţă? 

IV. E „SÂMĂNĂTOULULY u REVISTĂ PERSONALĂ ? 

Acum dol an! un scriitor străin atribuia „Sămănă- 

torului“, fără nicio rea-voinţă de altmintrelea, un ca- 

racter personal şi adăugia că revista,-de şi bine re-. 

dactată, va pătrunde mai greii tocmai pentru acest ca- 

racter personal pe care l-ar fi avind. De atunci, atiţia 

de la noi, aceştia cu cea mai vădită rea- -voinţă şi cu 

cea, mal urîtă rea-credință, a strigat din gitlejuri mai 

| mult sai mal. puţin răguşite împotriva! revistei per- 

sonale care ar-fi „Sămănătorul“. Şi, de oare ce mulţi . 
oameni sînt bucuroși să aibă o părere gata făcută 

pentru a. osîndi şi a despreţui, pentru a înjosi şi cobori 

în puterea ej, iată încă un neadevăr care sa,putut 

lăţi în oarecare măsură împotriva, ucestel reviste. 

E foarte lesne să se desrădăcineze şi să se arunce şi 

“această clevetire. 

“Seriitorul acela, străin, singurul care constata și nu 
clevetia, era, deprins cu revistele din ţara lui şi din 

Apus în genere. Acolo este un gust public, o conşti- 

inţă publică, un tribunal al publicului care judecă ne- 

"contenit şi de care oricine trebuie să ţie samă. Acolo “
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sînt principi! de care nimeni nu se poate atinge fiindcă, 
ele aii fost găsite, apărate şi întemeiate de un lung 
şir de cercetător şi scriitori. Acolo, chiar 'cînd litera. - 
tura zilei e :slabă, un număr mare, un număr uriaş, — 
pentru concepţiile noastre,—de cărți din toate genurilese | 
cetesc cu interes, cu patimă, de foarte mulță cetitorl; = 

“În astfel de împrejurări, revista are un rol neasă-: 
mănat mal mic decit acela pe care, spre folosul cel 
mal” mare al culturii naţionale, trebuie să-l păstreze 
la, noi, astăzi și încă -multă vreme. În revistă nu se 
caută îndreptare, nu se caută îndrumarea, de fiecare. 
zi, nu se caută nici scop moral, nici ţintă, naţională, - 
nici continuitate, nici caracter. Revista, e o întreprin-! 
dere comercială a unui editor, a unel societăţi, a unui 
scriitor care vrea, să facă bani; în ea se tipăresc lu- 
crurl care n'aă nicio legătură intimă. între ele, care 
nu se ţin neapărat as acelaşi curent, — necum să în- 
cerce a hotări un mers de idel. Vine poetul care vrea; 
povestitorul care se întîmplă, cîte un critic dibaciă ŞI 

„ Strălucitor, care. spune răutăţile bine, spiritual, —-şi 
iată caiețelul înjghebat. Se mai presară ilustraţii nouă, E 
executate în condiţii de tehnică perfectă. Şi ce mal 
trebuie? O anumită clasă. de cetitori are ce-și pune. . 
pe mesuţa, din salon și ce. frunzări în” ceasuri grele, 

Nol însă ne zbatem încă pentru întregirca, lămu- 
Tirea şi orientarea, culturi! noastre, Partea bună din 
trecut, în care se cuprindea şi unele tradiţii literare 
scumpe și priincioase, s'a, năruit odată cu formele po- 

"litice ale trecutului, dintre care o bună parte măcar 
nu se mal putea păstra. Ni-a căzut astfel casa în care 
ne .adăpostiserăm și, cit nu e gata aceasta, nouă la,
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care lucrăm, vîntur stricăcioase bat potrivnic din 
multe locuri. Fiindcă din bogăţia bătrînă a Franciei, 
din înnaintata e! cultură economică şi socială a ră- 

sărit o literatură de vorbe care miră, de vorbe care - 

gidilă şi prihănesc, de netrebnicii întemeiate pe zgîn- 

dărirea celor ma! urite patimisai pe gîngăvini idioate, 

iată unii cari tîndălesc şi lă nol cu cuvintele, de 

multe orl luate de la maieșştril. Tîndală din Paris, iată 

alţii cari îmbracă în chipuri şi situaţii întreaga pato- 

logie. sexuală. Fiindcă în Rusia muncitorimea supusă 

unui regim politic 'de tiranie uită toate pentru a se 
gîndi la zorile cele roşii ale fericiri! pentru toţă oa- ' 

menii, pentru că acolo împrejurările neobișnuite în- 

frățesc pe muncitor, pe tînărul din „inteligenţă“, pe 

Evreul prigonit, haide să facem și a aici același lucru, - 
şi încă pe cale literară! 

Şi, pe 'lîngă aceasta, se adaug alte motive de stri- 

care a mediului literar şi cultural. 

Sîntem un popor mic în acel înteles că numar o 

parte din Romini e în Romănia, iar cealaltă parte e 

fărimițată în grupări şi mai mici din "punctul de ve- 
dere romănesc, şi iarăşi în acel înţeles că la lumina, 
conştiinţei s'aă ridicat numai foarte puţini din mijlocul 

neamului nostru. Cultural vorbind Geci, — sîntem. un 

foarte mic popor. Toţi se cunosc între sine, toți se 
pîndesc, se cîntăresc, toţă nu încap unul de altul. Echi- 

librul european din cele mai strașnice momente de 
crisă a fost o glumă pe lîngă realisarea unul echilibru 

între aceste personalităţi. umflate, amărite şi înnăcrite 

care cearcă necontenit să se înlăture şi să-și facă răi. 
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Istoria noastră literară e mai grei de explicat decît 
oricare alta. Ca, să înţelegi de ce scoate d. Densușianu 
„Viaţa Nouă“, insultîndu-mă număr cu număr, trebuie 
să pornești, nu de la anumite principil care ne-ar 

“ despărţi, 'căc! la colegul mieti dușman ele s'aii ivit 
- numai pe. urmă, ci de la o mie de consideraţii per- 
- sonale: rivalitate de catedră, nemulțămire cu situaţia, 
materială, legături cu d. Eliade, care era să plece în 

„-străinătate şi avea nevoie de un suplinitor, legături 
cu unil oameni .dintr'o anumită, grupare politică, şi 
iarăşi tendința, generală de a nu se părea că stă în 
nimica mai prejos decit un altul. Cutare tînăr a în- 
ceput dedicîndu-mi cărți şi îmbulzindu-se la o cola- 
borare, pe care, în interesul lu, om foarte capabil 
aiurea decît în literatură, am refusat-o:. astăzi el scrie . 
necontenit, cu ofense la adresa -mea şi a celor de la 
această revistă, în ziarul „Epoca“, pe care l-am ajutat 
cu o îndelungată colaborare gratuită. Un al treilea 
“mă acopere pe unde poate cu tot felul de clevetiri, 
la car6 nu se încape niclun răspuns, aşa, sînt de co- 
pilăroase, şi numai. fiindcă i s'a părut lu, colaborator 
la această revistă, colaborator iubit şi prețuit şi cruțat, : 
că altuia i-aș face un mal mare rost decit lui, — pe 
cînd el nu înţelegea, iarăși, ca şi toţi cedlalță, să fie 

-în urma nimăruia, 

Își poate închipui -cineva — și din nenorocire nor 
nu sîntem dintre aceia cari ni închipuim numai, ci 
vedem zilnic, şi suferim, — ce haos poate resulta din 

| acele prăvăliri ale tuturor curentelor străine, din acea 
“părăsire a oricăril tradiţii proprii, din această nebună 

exagerare a personalității proprii, ' din această urită*
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invidie de mahala, asemenea cu a femeilor celor rele 

care n'a alt gînd decit acela ca la vecin să, nu fie 

mal bine decit în casa, şi în curtea lor şi care pentru. 

aceia sînt în stare să spurce, să strice, să otrăvească 

şi să dea foc! | i 

Faţa de această stare de lucruri publicul pănă ma! 

ierl stătea, indiferent, nehotărit, apatic, găsind interes 

numai cînd doi adversari se prindeaă de git 'casă se - 

zugrume sati se împroșcati numay cu artileria pregă- 

titoare a sudălmilor! Şi totuşi nu era în joc numal un 

- individ sai altul, ci interesele cele -mai înnalte ale 

unul popor, căci popoarele trăiesc astăzi prin cultura lor. * 

"Aşa fiind, era-o nevoie desărirşită ca un om cu 

“ simţ pentru literatură şi cu experienţă în ea, ca unul 

cate, avind şi alte ocupaţii şi saltă. chemare, să poată 

face mai multe silinți spre nepărtenire, ca un:0m care 

să fi dovedit că pune anumite scopuri morale şi na- 

ționale mai presus decit interesele faimei sale şi in- 

teresele persoanei sale, decit chiar cele mal: dureroase 

jigniri ce îndură, ca, decl, :un astfel de om să se 

"- amestece în vălmăşagul tendințelor inconciliabile şi în 

ciocnirea .exasperată a personalităţilor. L-am dorit şi | 

„l-am aşteptat. şi ei aproape zece ani de zile, în cari, 

consacrindu-mă . numa! ştiinţii, mam apropiat numai 

rare oră de literatură, care-mi dăduse numa! suferinţe 

şi umiliră nemeritate. Şi —nu e aşa? — ai 'venit serii- 

tori înnaintea, talentului cărora mă închin, dar omul. 

„acela n'a venit. Cînd tinerii cari în 1902 vedeai mu- 

"rind în minele lor „Sămănătorul“ mi-ai oferit mie să 

ieaă în cea mal deplină stăpiînire această foaie, am 

13 
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stat. pe gînduri, i-am rugat să. mai cugete asupra 
- acestul plan și n'am consimţit să mi se facă scrisoarea 
propusă sai să mi se înscrie numele ca, director. 

Mărturisesc că nu-mi! făceam ilusi! mari. Mă, aştep- 
“tam la, duşmăniile ce se ţin şi se vor ţinea totdeauna 
"de principiile mele şi de caracterul miei şi la duşmă- 
niile, mai multe încă şi mar. învierşunate, ale celor ce 
nu pot vedea în ochl pe cinevacare s'ar putea, bănui 
măcar că ar fi inal. harnic decit el (şi în tot trecutul 
nosiru ne-a ros acest “cancer!), m mă aşteptam şi la ne- 
înțelege în micuța casă, şubredă pe care veniam s'o 
întăresc. Eram însă în acea disposiţie de. “spirit entu- 

„Siastă pe care o crease în mine scrierea, „Istoriei 
" literaturii secolului al XVIII-lea“, sorierea „Satelor şi 

„ preoţilor în Ardeal“, a lucrărilor. acelora care rnă 
apropiaseră mal. inult de ceia ce a fost mal bun și . 
mal înnălțător în, trecutul nostru. De aceia am primit, 
şi nu dintro ambiţie care mi-ar fi fost pe deplin mul- 
țărnită, cred, pe terenul istoric, şi nici dintr” un Scop. 
material, căci aş fi socotit ca:0 mișelie să viînez ba- 
nul acela, care, cînd va fi, va merge către nevoile 
mult mal mari ale unuia din: prietenil siguri ce sînt 
şi azi lîngă mine, 
Am înţeles. rolul miei asemenea, cu , ucela pe care-l 

“avusem pe rînd în ziarele „Independenţa“ şi „Epoca“ 
(v. „Cuvinte. adevărate“) ŞI fără ..niclo derivare din 
activitatea şi îndreptarea: nimănui, Voiam să deter- 
minăm un curent în legătură cu .ce am moştenit inal 
'scump din trecut, cu ce avem mai scump astăzi, cu ce 
trebuie. să urmărim mal ales în. viitor. Pentru aceasta 
am scris articolul de. fond — pus în locul întăite nuinal
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după asămănarea, ziarelor şi iscălit pentru a-mi! însuşi 

răspunderea, şi cronica, relativă, nu numai la litera- . - 

tură, ci la toată cultura, noastră. În alte rubrici nu 

m'am amestecat, n'am făcut poesil ca d-nil Xenopol- 

“Laur; Densuşianu-Ervin sau alţă onorabili savanți cu | 
__mici pasionete, ci am fost bucuros cînd am văzut că 

acolo a venit de la sine un grup întreg de tineri pe 

cari o nevoie intimă a sufletului. lor îl făcea, să :se 
manifeste în acelaşi sens.cu mine. 

„Acum aceşti: tineri sînt literatura. romănească de 

„astăzi: Curentul pentru stabilirea căruia mi-am jertfit 
atita timp şi um primit atitea, ofense, stăpîneşte în 

largul scrisului romănesc. Aceşti oameni cari se ames- 

tecai în literatură pentru jertfele şi păcatele lor sînt 

cunoscuţi. orlcul cu faţa lor cea adevărată. Un public-: 

cinstit şi credincios s'a trezit în Rominime. Mișcarea 

aceasta a avut noroc. - 

Ea a avut noroc. De dînsa a fost vorba, * pentru 

dinsa sa dat lupta. Toate sai făcut în interesul e. 

„Iar acel cari cutează a, vorbi, luînd păcat asupra su- 

tetului lor, ar fi buni să. spuie—într'o forma așa încît 

„să-i poată ceti, şi nu în acel limbagiu de ofense po- 

trivit pentru gazetari şi pentru bucătari, — ar fi buni 

să spuie dacă din această luptă eă personal, ca situaţie 

personală,. mam ales cu altceva decit cu - dușmănia 

tinerilor perverși după duşmănia bătrînilor stricați. şi 

-. cu încă un' şuvoiii de injurii revărsat către mine din - 

- gurile spurcate, unde este izvorul lor nesecat ? 

Așa reviste personale să dea, Dumnezeii multe po- 

porului acestuia, care are nevoie de ele! 

"Numerele din 4, 11, 18 şi 25 Decembre 1905. 
pe 
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„CURENTUL NOU.“ 

La, Galati a început să apară încă o revistă menită 

să combată „Sămănătorul“, socialistul „Curent noi“. 
Ca şi „Viaţa nouă“ a d-lui Densuşianu, ea'arată lim- 

peie de la, cel d'iintăiă nr. că înţelege să excludă, prin 

-incoherență şi un ton cu totul neobişnuit, orice dis- 

cuție, Pentru noi acest nr. întăiă e şi cel din urmă, 

„Şi rugăm să fim. cruţaţi de orce „va urmă“. . 

Un lucru însă ar fi interesant de ştiut: nu crede învâţa- 

tul miei coleg Densuşianu, care nu urăște mal puţin 

„Sămănătorul“ decit cetăţeanul (cred că e cetățean; 

ba văd că vorbeşte, la, p. 40, de „legea strămoşească“, 

adecă romănească) Sanielevici. de pe Galaţi (mai este 

şi unul de pe Brăila, care iscăleşte Ibrăileanu), nu crede, 
va să zică că ar putea formă cu acel cetățean un „par no- 

bile fratrum“ împotriva conrupătorilor literaturii romîne, : . 

împotriva negustorilor de cărți, a „conservatorilor popo- 

- ranişti“ şi a „ţerănoilor“ conservatori“? Domnul acela de 

pe Galaţi — şi el un cum nu: se poate mal fost eleval 

mieu — se crede un bărbat foarte învăţat poate anume 
pentru a. ispiti la tovărăşie pe eminentul romanist,
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Ca unul e aşa.de roşu ori de verde şi altul aşa de 

alb pe_copertă, n'ar6 a face: totluptă cu dracul negru. 

- Si încă ceva. A venit odată la mine un domn. dr. 

Cazacu, Basarabean, care mi-a vorbit despre lucruri 

„basarabene cu toată cuviinţa ce se potriveşte cu per- . 

soana și cu situaţia mea. Acum folicula din Galaţi 

tipăreşte nişte injuril la adresa mea supt iscălitura : 

“ar. Cazacu. Orice asigurări mi sar da, nu pot crede 

- că e una şi aceiași persoană. 

4 Decembre 1903.
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UN ROMAN DE D. VASILE POP, 

D. Vasile Pop e un umorist. Deci în romanul săti 
„ Domnița Viorica“ — despre care de alminterea.a may .: 
fost vorba întîmplător în această, revistă, care a publicat, 
părţile cele mar frumoase, — roman luat din viața țe- 

„rănească, vor fi foarte multe vorbe de haz și, nu nu- 
mai atita, multe puternice tipuri caricaturale, din mij- 

"locul cărora se desface Gheorghe Namilă, ce! cu pumnul 
tare, Umorul presupune însă totdeauna o putere de 
analisă adincă şi crudă şi o oarecare disposiţie sen- 
timentală, foarte adevărată, sinceră. Amîndouă, aceste 
însușiri le aflăm în romanul de faţă. În toate MiŞCĂ- 
rile multelor fiinţe ce se îngrămădesc şi se învălmă- . 
şesc în el, autorul a prins stîngăcia, nepotrivirea, 
între gînd sati simțire şi vorbă, și le-a, zugrăvit” cu 
foarte multă măiestrie. Totuşi d.. Vasile Pop nu înțe- 
lege să .scrie — ca d. Cazaban de pildă, în nuvela ti- 
părită 'n Voința Naţională “de mal dăunăzi, cu acele 
brute ţerănești viclene şi nemiloase, — d. Pop nu în- 
țelege să scrie' o satiră împotriva: ţerânimil, pe -care 

- 0 compătimește şi o iubeşte. Elementul „ sentimental
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intervine acum, şi avem înnaintea noastră scene foarte 

duioase de credință pănă la moarte, de recunoştinţă 

adincă, de nemărgenită iubire pentru copil, dintre cari 

se iveşte cîte: unul schiţat cu deosebita înţelegere pe , 

care acast scriitor o are pentru psihologia, copilărească 

pe care se poate zice că a creat-o la nok. Sint umo- 

rişti cari ai imaginație de humorişti şi alţii cari, de- 

prinşi, prin felul lor de tratare a -vorbelor, a mişcă-. 

rilor, cu exagerarea ati o mare imaginaţie crudă. 

Aceasta se observă la anumiti humorişti americani. 

EI au însă grijă să ne facă să ştim că acele grozăvil 

nu sînt un adevăr. La d. Pop nu e așa..D-sa şi-a su-. 

 plinit cunoştinţile despre clasa boierească, izvorind din 

închipuirea sa pe odioasa bestie de soţ al „Domniței“, 

căruia. fireşte îi dă că ajutor -pe Ţiganul „Harap“, 

„schingiuitor ca pe cele ma! crurite vremuri ale trecu- 

tului. Un mare talent de combinaţie în felul lul Edgar 

Poi e cheltuit pentru a da un prilej de manifestare 

" acestor sălbateci. De aceiaşi origine e şi ciudata iu- 

bită a „boierului Mihnea“, care prin fel de fel de con- 

spiraţil cearcă să fure saa să ucidă pe „Domniţă“ și 

moare făcută .piftie — în înţelesul literal al cuvîntului 

"— de către Ţiganul răzbunător. O răscoală țerănească 

dă iarăşi putinţa de a desfăşura puternice scene co- 

lorate tare. 
E acesta un roman de viaţă ţerănească ? D. Pop 

a, căutai să arăte că ţerănimea pe care o cunoaşte 

axe multă bunătate primitivă în forme cu totul bar- 

bare şi Că, dacă se pricepe. cineva a răsbate pănă la 

izvorul bunătăţii acestor suflete, e răsplătit totdeauna, 

„ca acea Domniţă cu ochil albaştri care se chiamă
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Viorica. Un scriitor realist ar fi văzut că formele bar- 

bare sînt numa! o părere a noastră, care se împrăştie 

la, o cercetare iubitoare. Tocmai aceste forme îl tre- 
buiaă însă unui humorist, care are nevoie sai de 

„ironie fină sau de exagerări aspre. 

Astfel trebuie să se înțeleagă această carte în care - 

al dori să ştergi multe pagini pentru a păstra pe acelea 

care sînt în adevăr frumoase fiindcă sînt. bune, mi- 

loase, omeneşti. Nu știu. dacă firea scriitorului nostru, 

alcătuită din elemente așa, de complexe, îngăduie, ală- 

turi cu pătrunderea şi cu puterea, o armonie bine-. 

făcătoare. Publicul îl va iubi însă cu atit mal mult, 

cu cît el va căuta mail mult să se- învingă tinzînd 

câtre dinsa. Ă 

4 Decembre 1505.
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„SCHITELE p. Lui ZAHARIA “prasatt 

D. Zaharia Birsan e poet liric, şi în jocul său de 

actor, şi în nuvelele, în schiţele uşoare, în amintirile 

„de copilărie şi de viaţă de Vohâme prin Bucureşti pe 

care le dă astăzi.supt titlul, iarăşi sentimental şi „liric, 

de „Ramuri“. 

În aceste icoane alburil ce trec apede, în aceste 

scene care se pierd îndată în albastru sai în fu- 

muriă, întîlneştI multă, închipuire aeriană, o adevărată ! 

“putere de a se juca uşor cu lucruri. străvezii, ici şi 

colo ceva care ar fi sinceritate dacă ne-am putea în- 
“încredința, prin tonul întrebuințat de poet că e vorba 
de lucruri care se poate să fie. Limba, e foarte volatilă, 

împodobită, numa! rare orl cu cîte o icoană aruncată 

în pripă saă prinsă la întîmplare în țesătura ei des- 

trămată. E vorba de satul Bodului, de oraşul Bu- 
-cureştilor, de locul de naştere al scriitorului; întil- 

neşti ciobani şi fetițe de la ţară, cerşitori şi cer- 

” şitoare, prieten! de tinereță, dame din vagon. Dar, | 
cu toată deosebirea lor de stare, najungI a-i deo- 

sebi tecmai bine, cum nv prea poţi deosebi nic! lo- 

curile. EI vin toţi pentru a şopti cite-o poveste de 
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romantism" jalnic sai fioros, unde e vorba. de inşelări, 
de ucideri, de nebunie; dar, cînd te uiţi bine, e:cam 
aceiaşi poveste. 

: Poetul n'a scormonit în sufletul săi, el n'a răsco- 

lit în largul lumii ce cunoaşte: nu sa întrebat nici 

“pe sine, nici pe altiy; na stăruit asupra. subiecte- 

lor, ci a glumit numa! visind. Stilul pe care-l prindea, . 

"de obiceiă în cheotorile de aur ale rimel, lăsat de 
'sine, se împrăştie. adesea în vînt. Une or! îți aduci 
aminte de prosa, tot așa de trecătoare şi de palidă, a 

unuy poet de altă însemnătate: Alecsandri. _ 
+D. Birsan are însă unele glume. bune cînd vorbește 

„în numele ţeranilor. „La, poarta Bodulul“ e poate cea. 
mai izbutită din aceste jocuri ale închipuiril unul vi- 

sător, pe care ni-ar părea răi dacă l-am descuraja prin 

aceste constatări, care privesc, nu talentul -săii, ci.felul 
"cum şi-l îngrijeşte şi cum și-l întrebuinţează. Pegasul e 
„un cal căruia-l trebuie friă şi zăbale.. : 

4 Decembre 1905.
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Oricine a urmărit cu luare aminte şi nepărtenire 
articolele care ai precedat pe acesta, orlcine a căutat 
să-şi facă o părere asupra. fondului discuţiei, şi nu 
asupra, faptului dacă avem o tactică mai bună decit 
cruciații cari se ridică împotriva noastră, acela; tre-. 
buie să se fi încredinţat că aceasta nu e o revistă 

exclusivă, că aceasta, nu e o revistă de cerc restrîns, 
de gaşcă sau de persoană, că ea nu e supusă niciunul 
regim de dominație, de tiranie saă de exploatare, că 
ea, nu apare pentru a da exemple la o anumită teorie 
care să fi fost la începutul lucrurilor. 

Trebuie să adaug că nu e nici o revistă închinată 

polemicel, precum sînt tocmai cele, așa de puţin seri- 

oase şi folositoare, care se scot, dragă Doamne, pen- 

tru a ne combate, în hatirul acelei mulţimi de. păti- 

'maşi, de neînţelegători,: cari nu încap niciodată de | 

puţinul bine desinteresat, de puţinul prinos de jertfă 
"roditoare ce se poate aduce şi în această ţară celor 
mai înnalte interese ale unul popor. Astfel de reviste 

polemite, de reviste-pamflet. se scot “din partea unor 
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ambiţii jignite, 'din partea unor. învidil .zăcute şi amă- 

rîte, din partea unor răsbunări învierșunate, care nu 

se mai pot stăpîni şi zbucnesc într'o bună zi cu stri- 

gătul care face să se oprească în loc, uimiţi, trecătorii: 

Vreaă să-l omor, vreau să-l omor! Niciunul dintre acei 

ce se află astăzi.la această bună vatră veche a „Să- ăi 

mănătorului“ n'are să-şi răsbune pe nimeni, nare să - 

prigonească pe nimeni, n'are să facă zile amare şi zile 

„ fripte nimănuia. Toţi la un loc n'aă înţeles niciodată 

“să ţinem un: public lingă no! prin cîte un scandal, 
prin cîte o bolborosire de vorbe groase sad cite o stre- 

curare de insinuaţii în fiecare zi; pentru aşa ceva este 
de sigur, este, din nenorocire, un public care se adună 

în jurul luptătorilor, cum sar aduna. în jurul atleţilor. 

de circ sai a, cocoşilor duelanţi, pentru a însemna și 

judeca valoarea fiecăril lovituri, fiecăril muşcături a. . 

pliscurilor ascuţite; dar de acel public n'avem. fevoie, 

şi n'avem grijă: ceie-l cine-i place şi cine poate să-l 

aţiţe şi să-l păstreze! Acel cari deschid deci revista: 

noastră precum ar întra la „alergările“ spaniole ca să. . » 

aprecieze talentul unor matadori, să facă bine a cerca 
aiurea. „Sămănătorul“, care nu e o revistă de provo- 

cărl, nu e nicI o revistă de răspunsuri, şi nu e destul: 

“ca un scriitor să fie obraznic ca să atragă atenția - 

noastră asupra jur. 

Dar . „Sămănătorul“ . n'a fost şi nu poate fi o re- 

vistă, moliie şi nehotărită, precum nu .poate fi nicl o 

tribună liberă, unde talentul, fie cît de adevărat, să dea 

" dreptul . fiecăruia. de a scrie, în orice. direcţie și cu 

orice scop îl place. Din fericire astăzi n'avem un sin- - 

„gur mare şi adevărat talent, care, din neînţelegerea 

ideilor saii.din perversitatea de .suflet, să servească 
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unor curente rele. Cel mult. deplingem de tinărul ofițer 
de marină care, de dragul ideâlului socialist, aşterne. 
prosa, sa, care are destul preţuitori, lingă impertinen- 

țele mandatarului de-la Galati al- Alianţei Israelite, 

dar, cacă nenorocul ar vrui ca oaineni bine înzestrați 

să meargă pe drumuri rătăcite, el nu pot fi niclodată 
„adăpostiţi aici, la ospătăria, călătorilor” cinstiţi. Ci vor 

găsi, de altfel, totdeauna pazde unde se tăinuiesc dru- 

meţă de ceilalti. 
Tribuna liberă, care se poate asămăna cu o berărie 

sau cuo cafenea, unde vine şi petrece orlcine e în stare 
a plăti, aceia poate fi bună aiurea, unde literatura n'are 

acea mare misiune de îndreptare și moralisare pe care 
cu mindrie trebuie să şi-o recunoască şi să o îndepli- 

nească la nol. E uşor a zice că literatura nu se ex- . 

primă "decît pe sine, că ea dă numal o formă fru- 

-moasă resultatelor observaţiel, combinațiilor închipuirii, 

mărturisirilor inimii, şi că prin urmare nu poate fi . 

vorba de moralitatea şi imoralitatea, ci numai de ade- 

vărul; frumuseța el, pentru: care singură poate fi trasă 

la răspundere. Aceasta e încă una din superstiţiile şi 

prejudecățile ce ai rămas din vremea romantismului, 
cînd se aşezase Arta, pe tronul pustiă al divinității. 

De fapt, observaţiile sînt totdeauna, din realitatea unui . 

suflet cu'o anumită. individualitate, - şi inimile pot fi. 

- curate sau necurate; Cu voie sau fără voie. cea mai 

simplă bucată literară va oglindi un om bun sau un; 

om răi, un antisocial care urăşte pe semenii săl, care 
vrea, să li facă rău, vrea să-l înşele ori îl acopere de 
despreţul lui, saă un sociabil, care găseşte în iubirea 

de oameni, în silinţile spre a li fi folositor, mîngiierea, 
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tuturor suferințelor pe carele primeşte de la unir oa- 

“meni, şi menirea de căpetenie a vieţi. -- . - 

„Numai pe aceştia din urmă înţelegem să-l aducem 
înnaintea cetitorilor noştri. - 
“Pe aceşti cetitori, cari sînt, puţini, dar. al căror nu- 

măr va creşte împreună cu răspîndirea ideilor bune, 

nu ni-l închipuim ca nişte inteligenţe răzlețe, ca pe 

„nişte rafinaţi de artă, -ca pe nişte curioşI de discuție; 

nu ni-l închipuim ca o castă intelectuală sai socială. 

În ei vedem un popor: către el întreg ni închipuim - 

că vorbim, şi aceasta impune declaraţiilor şi scriselor 

„noastre o altă măsură, un alt ton și leagă de ele un 

alt simţ, de răspundere decit acelea pe care le au duş, 
manil noştri. 

“Poporul romănesc nul: înțelegem Gă o entitate me-.: 

tafizică, o' plăsmuire a minţii abstracte, ci-l înțelegem . 

„ca acea uriașă fiinţă, trecută prin multe lupte, încercări 

și suferinţe, care a smuls tuturora însă 0 vamă de 

frumuseță sai de amintiri întăritoare şi care astăzi e 

în stăpînirea unei moşteniri, unul patrimoniu de tra- 

" diţii, de datine, de: istorie trăită, care face originali- 

„tatea lui, deci dreptul lui la viaţă şi îndreptariul lui 

neclintit. De la acest îndreptariă pornim şi potrivit cu 

dinsul ne întoarcem către acest popor, din care facem 

parte cu sîngele şi cu inima noastră, şi ne încercăm 

printr'o muncă iubitoare de fiecare clipă să-l înnălțăm - 

„către cultura modernă a neamurilor cărora li e păs- 

trată stăpînirea lumii, a neamurilor conștiente și mîndre 

„care poț fi sigure că vor trăi de .sine, la lumina ce 

porneşte din însăşi alcătuirea lor sufletească. - 

În acest înțeles, şi nu în acela de predicaţii tru- 

N
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fașe, de şovinism ce se înşeală asupra însuşirilor. po- 
porului pe care vrea, să-l servească, de suficiență le- 
neşă care doarme pe mindire, putrede 'ca pe lauri! 
celor mal strălucite biruinţe, în acest. înțeles sîntem 
o revistă naţională, care ne oferim, care am dori să 
ne putem impune neamului romănesc. 

+ 

Pană : acum ilustraţia nu şi-a 'avut loc în această. 
foaie săracă, şi totuşi Rominil ai nevoie de o ilus- 

_ traţie care să li aducă necontenit aminte că posedă, 

în popor și în trecut, o artă adevărată. Fără alegere 
şi fâră explicări dădea o astfel de ilustrație revista 
„Literatura şi arta romînă“, azi cu totul decăzută. 

“În măsura imijloacelor pe care ni le pune la în- 

"demînă prin abonamente în lumea bogată d-na Elisa 
Marghiloman, nepoată a lui Vodă-Ştirbei, vom putea 
încerca și noi de acum, în chip. sistematic, prin ilus- 

traţil adause la text, această punere în lumină a artel 
poporului. 

Acesta este darul nostru de „Anul 1 noii“, şi, dacă 

vorbele noastre ati putut afla cîndva un răsunet în 
inimile acelor mulţi oameni cinstiţi şi de ispravă pe 
cari-I are” acest popor, . ni se.va spune un. „la multi 

ani,“ „care va fi pentru no! o- solie de noroc, în mij- 
locul atitor năcazuri și ticăloşir. 

l-iă Ianuar 1906, 
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“A fost un timp,-altfel timp de visări şi ilusil şi de: 

speranţe foarte. mari, timp cînd ni Simţiam aripl de 

popor mare, de popor bogat şi cu o cultură deplină 

—ce bine că sai dus odată acele vremuri de rătă- 
cire! —, a fost un timp cînd fiecare din părţile politice 
din care se alcătuieşte poporul romănese trăia în altă 
atmosferă, culturală. Noi, aceştia din „ţară“, ne îineam 

de pulpana fraţilor din Franța şi din cînd în cînd 

mal «mergeam să cerem poveţe. de la, urna în care se 

cuprindea cenuşa strămoşilor” romani, Bucovinenil se... 

împărtăşiai, împreună cu toți locuitorii din. ducatul ' 
austriac al Moldovel-de-sus, de sfinta cultură ger- 

"mană, din care cîte o picătură li luneca şi lor pe gît: 

pe cînd închidea ochi! de o neasămănată fericire. 

- Ardelenii: se încălziaii de poesia maghiară fierbinte a 

“ Renaşterii ungureşti şi, iarăși, se mal prelingeaii şi ei 
pe buze. cu ceva, carte nemţească. Fără a mal vorbi” 
de Rominil- de peste “Prut, cari, în loc să. trăiască 
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într'o cultură străină, muceziaă în marea încultură, cu 

care atîta timp sai mulţămit blajinil supuși al Ţa- 

rului. 

Ba pănă şi limba, era alta. După scrisul smăltat cu 

neologisme de prisos, pline de miîndrie cărtutărească, 

„după unele locuţil care niclodată nu pot prinde la NOI, 

recunoşteal pe scriitorul franco-romiîn. După defilarea 

| înceată, solemnă a stilului săă gicial pe tovarășul său: 

- germano-romin. Iar o limbă smuncită, îndrăzneață, nu- 

supusă. legilor cugetării noastre deosebia pe al treilea 

lucrător la înnaintarea, literaturii romine, pe Maghiaro- 

Romînul de peste munţi. 

Pănă şi ortografia însemna, hotare. Nol ne  pierdeam 

în. încercări individuale, toate fără. viitor, Bucovinenil 
ciunisait după învăţăturile lut Pumnul, iar fraţii din 

Ardeal şi Ungaria se supuneau. discipinai normelor 

. proclamate: de Cipariu. - 

Aceste deosebiri toate — mari de nu se puteaii ceti 

cu oarecare răbdare, necum preţui sai admira, unul pe 
_* altul, — pe un timp cînd rivniam unitatea, politică. pe 

care o priviam ca pe vrabia de pe gard, care aşteaptă 

numai să-i pul sare pe coadă ca să între în cușcă! 

* 

De un timp, aceste neajunsuri fundamentale ai slăbit, 

pănă ce astăzi putem zice că n'a mal rămas aproape 

nimic din ele,. decît doar la oameni bătrîni cari nu 
mail” cetesc sau la cîte un tînăr întărziat. 

Sa început cu ce era mai uşor, cu: ortografia. Bu- 

_covinenii, ca, mal puţini, ati părăsit cel d'intăiă cercu- 

rile lor. Ardelenii s'aă despărţit numai cu multă du- 
rere de acea învățată şi complicată ortografie pentru 

4 
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deprinderea căreia trebuia, o înnaltă cultură şi pregă- 
tire filologică specială. Nol, - 'ceştia din Romănia, am : 

ajutat din partea. noastră acest proces, apropiindu-ne: 

la noi chiar de unitatea ortografică. Toţi visătorii eti-: 

mologişti au fost învinşi, cel cari învinseseră în Acade- | 

„mie ca, şi cellalţi. Ortografia temperată a „Junimil“ a, 

ajuns să fie, în cea mal mare parte, ortografia Aca- 

în: Academie, mîne. | 
"Curăţirea limbi! din deosebitele provincii de elemen- 

sau pentru dovada unor teorii, s'a săvirşit. şi ea pe 

încetul. Sintaxa poporului, a vechii noastre literaturi 

se impune tot mai mult. - 

În stirşit a sosit acum şi vremea cînd se poate 

cere literaturii romăneşti să se desvolte pe temeiul Cu- . 

noaşterii desăvirşite a poporului nostru în toate Jocu-" 

zile și în toate timpurile și a cercetării, preţuiri şi 

întrebuințări! cuminţi. a tuturor. literaturilor de frunte 

ale lumii, în câia ce ele aii mal trainic, mal clasic, mai" 

sănătos şi mal roditor. O întreagă şcoală literară ti- 

nără scrie în acest sens, 

Avem astfel -cu toţii aceiaşi literatură, care ea 

terară, acoperită, de aceiaşi ortografie. De acum în- 

nainte fiecare provincie romănească își. va da .partea 
în . proporția talentelor pe carei le va „hărăzi norocul. 

x - 

- Afară de: talente, hotărăsc însă întra cîtva şi îm- 
prejurările. Un învățămînt curat: romănesc,. mari aşe- 

  

-demiei de astăzi, şi ortografia fonetică, a scriitorilor şi 

“ziarelor, a publicului de astăzi, îşi va, face întrare şi - 

„tele străine fără rost, primite numai pentru paradă - 

" noastră a tuturora, înveşmîntată în aceiași limbă li- 

Ts
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public romănese mal larg şi mai bogat, sprijinul de 
multe feluri al Statului, în stirşit numărul ma! :mare 
al locuitorilor unei 'provincil. vor fi puternice motive 
pentru ca acel inut să stăpînească pe celelalte în 
ceia ce priveşte cultura. Aceste condiţii se află însă 
întrunite în Romănia. . . - 

Ea poate inspira Romiînilor de peste hotare simpatie. 
din multe puncte de vedere, a căror înşirare nu-și 

„poate afla locul :într'o revistă literară. Din punctul de 
vedere al culturii însă nu trebuie să fie niclunul dintre 

- dinşii care să-și ascundă chemarea şi puterea, ei, care 
să-și închipuie că ea poate fi un element despre care 

să se vorbească în chip ușuratec sai cu despreț. 

Nimeni nu se. gîndeşte a impune -0 dictatură a 

„Tegatului .în cultura, “Romînimii. Dacă astăzi el. are . 

- mal mulți şi mal buni scriitori, nimic, nu împiedecă, 
de sigur, ca mine talente mari, vre-un geniu să se 

zăminte pentu știință și literatură, contactul cu un 

nască în Bucovina sai în Maramurăş. Însă, oricînd, o - 
„iubitoare atenţie deosebită, plină de înțelegere şi de 

alegere, trebuie să se îndrepte către stările culturale 
de aici. 

„Se face aceasta astăzi? 

Nu de toți, și vom vedea de cine nu, și pentru ce nu. - 

Il. 

Cer mai multi dintre aceia cari tăgăduiesc chemarea 

firească a Românie pe terenul cultural, ca şi pe toate 

celelalte, se află în „dulcea“ şi atit de nenorocita te- 
zişoară a "Bucovinet: 
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“Nu e însă un fenomen vechiă. E drept « că încă de 

la anexarea la Austria a acestei provincil,. legăturile 

dintre dînsa şi Ținuturile rămase în Moldova Domnilor 

romiînl ai fost destul de slabe. Boierimea, s'a grăbit 

să-şi vîndă, moșiile de acolo; aceiași oameni n'au stat 

o parte din:an dincoace şi altă parte dincolo. Mazilil 

“bucovineni n'aă căutat pentru învățătura copiilor lor 
„drumul Iaşilor, şi Moldoveni! n'aă fost ispitiți mai 

niciodată de bunătatea solidă a şcolilor străine care 
“sau deschis pe rînd în această parte pierdută. 

Norocul a făcut că bunul, patriarhalul, destul de 'puţin 

Iluminatul de altfel, boier Doxachi Hurmuzachi, aşa de 

Romin cu toate cele două finale. greceşti ale sale şi 

obîrşia ţarigrădeană, care nu era, mal veche decit un 

secol, să- şi iea pămînt peste granița „Cordunului“. 

Casa lul de țară a:ajuns în curînd un focar de viuţă 

+ 

moldovenească. El nu sa încuscrit cu. străinii, ci tot- 

cu al luf din ţară. Fiil i-a crescut în cele mai bune 

aşezăminte” de cultură, dar ai rămas în inima. lor Ro- 

mîni. Hurmuzăchești, „Hurmuzăchenii“, cum se zice 

în Bucovina, n'a pierdut niclodată din vedere legătu- 

-rile ce trebuiau .să fie, nu numa! cu Romiînil din Prin- 

__cipate, cari în .18148 ai aflat adăpost, mîngiiere și pe- 

trecere la, dînşii, ci cu Rominil de : prătutindeni. 

“Lor li-se datorește un întreg fericit Și roditor curent 

în Bucovina. 'Pănă prin aceşti ant ai lor, 1860-1870, 
pentru literatura, romănească Bucovina nu exista, de- 

cît prin teoriile de limbă ale lut Aron Pumnul; un | 
„Ardelean, venit din Ardeal, şi, maj la, urmă,.chemat şi 

el de „Hurmuzăcheni“, încălzit, îmbrăcat și aşezat de 
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“dinşi. Prin el adie întrun anumit moment şi vîntul 

noi al cîntecului românesc, şi cineva al cărui nume 

„nu. era mai romănese decit al „Hurmuzăchenilort, 

Petrind, ajunge, supt vădita înriurire a lu Alecsanari 

cel tînăr, care a fost unul din .oaspeţiI casel de la Cer- 

nauca, cel d'intăiă poet bucovinean. În legătură cu acti- 

vitatea lul Kogălniceanu, începe Eudoxiu Hurmuzachi 

adunarea acelor materiale de istorie din care făcu — pe 

nernțeşte — o istoris a neamului său. Cînd te gîndești 

bine, de aici veni și cea , dintăiii serbare de înfrățire 

de'la Putna.. - 

Apol vremurile sterpe se întoarseră, Afară de abo- 

namente la „Convorbirile literare“, de unele. încercări : 

poetice de tinereţă, de neapăratele cărţi de şcoală, de 

bune studii istorice, cu totul răzlețe (ale lu! D. On- 

ciul şi G. Popovici, tipărite în „Convorbiri“), de ceva 

„teologie, e pace bună în Bucovina cea.cu rînduială şi 

învățătură. Chiar cînd e vorba SĂ-ȘI aibă un redactor 

| cum se cade pentru foile partidului naţional, Buco- 

„Yinenil se duc în Ardeal, de unde vine pentru cîtva 

timp un i Pipoş, un Bogdan-Duică saă un Branişte.. : 

În Ardeal, băgaţi bine de samă, şi nu în, Moldova 
„apropiată. Poarta de bronz dintre „civilisaţie“ şi „bar- 

barie“ căzuse deci iarăși. 
„9 . 

Acum vre o cinel ani, citiva dintre Bucureştenii. 7nai 

" cunoscuţi primiră' din Austria o foaie cu coperta tran- 

dafirie, care se intitula „Privitorul“. Era un „privitor“. 
„ ciudat, care nu vedea foarte multe lucruri, care vedea. 

slab pe celelalte, şi care socotia că pretutindeni vede 
mai bine şi mal adînc decit orlşicine. Critic neîm- 
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„păcat, unicul redactor al caietului - trandafiriă cu apa- 

„_riţia neregulată n'avea nicio cruţare faţă de împre- 

jurările din Romănia, unde nu fusese niclodată. Istoria, 

: noastră n'o cunoştea decît prin cartea d-lui Xenopol. 

” În literatură şi cultură se arăta cu totul neorientat. 

„Şi totuşi venia casă puie la-cale supt toate rapor- 
turile pe Romînii pe pretutindeni, pe cel din Ardeal, 
din Ungaria, unde iarăși nu . fusese niciodată, şi a? 
căror viaţă îi era, 'cu totul necunoscută. 

Acest 'om' era funcţionarul de societate de asigurare 

şi “doctor în drept Aurel Onciul. | 

Peste cîteva, luni el apărea în Bucureşti pentru a 

"verifica, părerile sale. Autorul acestor. rînduri l-a văzut, 

şi el în casa sa, pe acest om care se îndoia de orice 

afară de sine însuși. Între părerile definitive şi ascu- 

ţite pe care le avea, despre ţeranul  Romăniel, despre: 

Statul romănesc şi despre atitea lucruri, din Romănia, 

nu era nicl-o părere despre cultura; romănească, despre 

“şcoala romănească, despre 'literatura, 'romănească din * 

" Romănia. Faţă .de ele, d. Onciul de la „Privitorul“ nu. 

lua -niclo posiţie; ele nui se păreau că ar avea vre-o: 

"chemare. .: 

Pe cind chemarea cea mai înnaltă şi mal folosi- 

toare era, în Romănia şi peste Romănia, tocmai a cul: 

“tarii, a şcolii, a literaturii. 

* Se duse înnapol în Bucovina. Intrebuinţină toate : 

mijloacele politicei celei “mal moderne şi mal 'ameri- : 

carie, muindu-şi condeiul în toate cernelurile şi în toate 
otrăvurile pentru a, stirni sentimente şi pofte de. tot; 

soiul, terfelind pe cine se. arăta gata să-l ajute, d. On- 

_ciul lucrâ ca. agitator, cuvîntător şi ziarist cu. atita
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dibăcie harnică, încît astăzi-e, din nenorocire, stăpînul 

- Bucovinel. 

"Din nenorocire, şi pentru aceia că între armele ce 

a întrebuințat a” fost şi aceia, incalificabilă, de a 

mînji zi cu zi munca, onoarea, prestigiul Romăniel 

supt toate. raporturile, chiar supt acela, de care nimeni 

n'are dreptul. să se atingă, al vieţii private, pe care o 

judecă după poveşti neghioabe de berărie. Şi Romănia, 

culturală, literară a fost sistematic discreditată. 

- Vorbele d-lui Onciul prinseră între tineri, între tinerii -. 

"învăţători mat ales. Ele aă crescut despărţirea culturală * 

care este între noi şi unit Bucovineni. .Cînd ati fost 

scriitorii aceştia din Regat la serbările de la.Putna, * 

“nu odată ne-am simţit străiny. Atîţia ne priviai cu 
bănuială, ca pe unit ceam fi pornit dintro ţară stricată, 

neorinduită, neserioasă, de uhde nu poate veni îndrep- 

"tare şi călăuzire. Şi cu alt prilej mi-a, fost dat să fac 

aceiași dureroasă constatare, închinîndu-mă biruinţel! . 

d-lu Aurel Onciul ca'şi înnaintea biruințel lui Thugut. 

"Şi,iată, la sfîrşitul anului trecut, un tînăr se apucă 

să  puie la cale în revista de învăţători „Şcoala“ lite- 
ratura de astăzi a României. Ea are dreptul, prin luptele 

'ce se poartă în .jurul ei, la luarea-aminte serioasă a 

orlşicul, şi aceia caii se pun în buza tunului pentru 

_izbînda părerilor celor bune sint vrednici, credem, de .: 

„oarecare. simpatie, în Romănia, dar mai ales afară : 

din: Romănia. Şi. ştiţi ce zice domnul acela de la 
„Şcoala“ ? Că literatura noastră din Regat ar fi un. 

„haos injurios, o troacă şi un tăi de porci. Ca şi cum. 
Sar zice că este război. civil. într'o ţară unde zilnic
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agenţii de siguranţă şi judecătorii prind. şi pun la ră- 

coare pe pungași. 

Este însă în Bucovina 0 foaie. a tinerilor, „Junimea - 

literară“, care urmărește destul de aproape cele de ă 
„la.nol. : 

Citeodată am găsit în ea. păreri drepte. Revista dă 

poesii, nuvele, schiţe, într'o limbă bună. Dar nu cred 
oare acei cari o redactează că lucrul de căpetenie ce 

trebuie să se: facă astăzi acolo în ordinea, culturală e 
"să lupte făţiş şi energic cu acel curent care culmi- : 
nează în articolul din „Şcoala Romînă“, să lămurească 

“zilnic asupra, desbaterilor de la noi şi să restituie Ro- 
măniei rostul ce. i se cuvine? 

III. 

Cu totul altfel decît Bucovinenil'aui înțeles de la o. 

bucată de vreme Rominii din Ardea! şi Ungaria pro- 
priu-zisă legăturile ce trebuie să se păstreze neapărat 
cu acel focar central al culturii romăneşti care-e Re- 

gatul romîn. 

Sau uitat de cer mal mulţi timpurile când revistele 
de aici abia pătrundeai dincolo de munţi și cînd cele 
care apăreau la Romiînil de acolo nu erau cunoscute mal - 
_dg nimeni la nol. Lupta dintre curentul de la „Con- 
„vorbirile literare“ și trecătoarele foiţe de literatură pe 
care le scoteau la Bucureşti, desorientaţit şi cel cari 
aveau o. îndreptare rea, către mode de peste : multe 
țeri şi către năravuri de peste multe mări, n'a fost 

„nici înţeleasă, nict preţuită după cuviinţă dincolo de 
hotarul Carpaţilor. Dacă: o publicaţie ca „Revista con- |
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temporană“ nu era, 'cetită acolo, nici „Convorbirile“ 

nu eraă urmărite cu luare aminte şi iubire. Multă 

vreme s'a. “văzut acolo în d. Maiorescu numal un tînăr 

înarăzneţ, care, nu numal că se încumetă să se atingă 

de unele reputați! sfinte, dar pune în primejdie însăşi 

fiinţa neamului romănesc, săpind la năruirea temeliilor 

de. principii pe care singure el se poate răzima. Învi-. 

nuirile că ar fi fost un cosmopolit, fără niclo simţire 

pentru neamul din care face parte, un schopenhaurian, 

“ duşman al vieţii înseși, răspîndite cu dibăcie de oameni 

cari n'aveai decît această însuşire,.n'au prins nicăiri 

mal bine decit acolo. În schimb, -ce se ştia la no! 

despre silinţile pe care le făcea; cîte un Alexandru 

Ronmian sai cîte un profesor răzleţ, pentru a înjgheba 

o revistă romănească în locuri mal puţin. prielnice ? 

Dacă în asemenea reviste nu se ţinea samă necontenit 
de munca -înnoitoare a celor de aici, nick „Convorbi- 

rile“ sau. publicaţiile dușmane lor nu urmăriai cu cît 

de puţină tragere de inimă frăţească, ceia ce sb tipă- 

ria, dincolo: cărţi de literatură, reviste, cărți de şcoală, 

Aşa fiind lucrurile, erai de sigur zădarnice toate 

avinturile către un viitor politic, care nu se pregă- 

teşte prin sunete de trîmbiţe şi ropote de tobă în vint, 

ci prin cultură, .printr'o_cultură cuminte întemeiată, 

cu stăruință urmărită şi potrivită scopurilor celor mal 

înnalte ale vieţii naţionale. 

Chiar prin anii 1580, de și se schimbase mult, nu 
se făcuse niclun pas în adevăr hotăritor pentru înțe- 

legerea sufletească a Romiînilor de pe cele două po- 

vîrnişuri .ale muntelui. E adevărat că frumuseța cu-
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prinsă în scrierile poetilor şi povestitorilor. din cercul 
„Junimii“ izbutise a străbate prin ceața, meşteşugită, 
a, pîrilor şi clevetirilor. Aproape niciun -om cult din 
generaţia care îmbătrineşte astăzi în Ardeal şi Ungaria, 
nu s'a putut. împiedeca de a ceti și apol a ceti din 

“noă şi a păstra cu scumpătate în biblioteca sa, pe, 
cite unul din acer: scriitori „din ţară“. Onunde, vel 

alla prin sate, la -preotul sai învățătorul cărunt, cîte 
“un, volum de Gane, de Alecsandri, mal rare orl vre 
una din vechile .broşuri ale d-lul Maiorescu. Întrarea, 
Ardeleanului Slavici (care nu: se strămutase cu totul 
la noi) între tineri, între cutezători, între realiști şi 
fonetişti, a avut şi ea, de Sigur, o oarecare înriurire : 
d. Slavici a fost totdeauna, pentru el Ardelean cel puţin 

“atita, cît „convorbirist«. “Cit priveşte pe marele Emi- 
nescu, el a fost întîmpinat cu aspre critice, dintre care 
unele: sai şi tipărit, pentru. un pesimism care n'a în- 

" lăturat însă la, el niciodată cea mal largă dorinţă de 
a cunoaşte neamul săi în “toate locurile. și în toate 
timpurile şi cea, mal iubitoare îngrijire pentru țintele 

i cele mari” şi adevărate ale desvoltăriy :lut. 
El a străbătut însă întru citva, și, cu el, cu faima, 

lui cam tărzie, a, străbătut acela, care căutase a primi 
în sine mal mult sufletul maestrului: d. A. Vlahuţă. 
Caragiale, -Delavrancea ai -avut mai puţin: noroc, şi 
numal ici şi colo s'ar putea, găsi ceva din ale lor. E 
de mirare cum-a aflat o bună -primire Gherea, în ale 
căruia pagini însă Ardelenii nu puteai găsi altceva 
decit umanitarism câlduţ și “raţionalism cu tendinţe 
străvezil, — frumoase, de sigur, dar nu în acel înţeles 
pe care-l puteai dori al noştri de > peste munți.
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" Întrun anume moment, Coşbuc, pe care not nu l-am 

cunoscut cîtuși de puțin. pentru toată munca lui literară. 
de acasă, din Ardeal, pentru toate dovezile de putere 

şi bogăţie ce dăduse acolo, a venit între noi, — şi a 

rămas. AI lui, din ţara lui de naştere, îl iubiaii prea 
mult pentru a-l pierde din ochl îndată ce a trecut un 

hotar care-l făcea numai încă mat Romiîn. Cînd şi noi |. 

am căpătat în sfîrşit revelaţia! acester puteri poetice, 

era acum o legătură asigurată între cel „din ţară“ şi 
“cei „de peste munţi“ în persoana iubită a poetului ce- . 
“lui noi. În Bucureşti, Coşbuc s'a apropiat de d. Slavicl,. . : 
şi la librarul ardelean Sfetea, el aă început să publice 
revista „Vatra“, cea d'intâiă care şi-a găsit mulţi. ce- 

titori „dincolo“. Pe acelaşi timp. luxoasa, „Revistă 

Nouă“ rămînea, aproape necunoscută în acele părti. 

Ma! puţină căldură au arătat Ardelenii lui Iosif, 

poate pentru că el n'are un trecut literar ardelean. În. 

schimb, Goga 'a întîmpinat „dincoace“ o primire trium- 

fală, cum n'a avut-o pe departe Coşbuc. În stirşit 

'acuma, la acest început de veac noi, hotarul de cul- - 

„tură a căzut.cu totul în această parte. Puterea sufie- 

_tească a Rominilor din Romănia, cuprinsă în scrierile 

lor, s'a, revărsat ca niclodată asupra Tinutului ce are 
mal mult nevoie:de dinsa. Putem plăti astfel în ziua: 

de astăzi o; mare şi veche datorie de cultură care se 
urcă pînă în veacul al XVIII-lea, dincolo de care iarăşi, 

timp de două _Veacuri, Ardelenii sint datornici! noştri. 

Sînt: foarte puţini Rominii de dincolo. cari să cu-! 

„noască, Romănia, altfel decit prin ziarele ei, care ne - 

recomandă, aşa de prost şi aşa de .falş, prin călătorii
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- de afaceri, în care nu vezi nici în dreapta, nici în 
stinga, şi prin călătorii de plăcere, în care vezi -ce ti. 
se arată. În această. privinţă, Ardelenil. şi Ungurenil 

“sînt în aceiaşi situaţie ca şi Băcovinenil. Dese oră 
auzi şi aici ironil şi vorbe aspre care-ţi îlrogese 
obraji, asupra Romăniei noastre, care ar fi destrăbă-" 
lată şi fără niciun fel de rînduială. Dar, cu toate aceste 
prejudecăţi, Rominil din Ungaria au dat o înnaltă do- 
vadă de înțelegere, deschizîndu-și inimile scrisuluă 
nostru. 
„Aceasta, « se vede, nu numai prin căutarea, to mal 

mare a cărţilor şi revistelor noastre, ci încă prin ceva. 
„Acum cîţiva ani a apărut în. Pesta o revistă de stu- 

denți, care merita, doar laudele ce se îndreaptă fireşte 
- către scopurile pe care ea voiă să. le urmărească. În 

alte timpuri, revista, ar fi trăit; sfios și ar fi murit iute 
ca o. dragoste de copilandru. Dar spiritul, voia vremil 
a hotărit altfel. Însufleţindu-se de viața culturală ce 
se. alcătuise în Romănia, găzduihd în frumoasele ei 

“ pagini ilustrate pe fruntașii literaturii de astăzi din 
Regat, ea a devenit tot mal mult an simbol. Un simbol . 
pe care-l desăvirșeşte. colaboraţia stăruitoare a. celor 
două. mal mari puteri literare ale Romînilor de peste 
munți: Goga şi Agtrbiceanu. . 
ȘI fiinţa . acestul simbol e unul din lucrurile cele: mari 

ale zile de astăzi. 

29 Ianuar 1906.
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Dumineca trecută fruntaşi! intelectuală a! Iaşilor şi 

„_cităva  represintanţi al societăţilor ştiinţifice din Bu- 
cureşti — între el bătrînul secretar al Academiei Ro- 

mîne, d..D.'A. Sturdza, —se adunat la Iași pentru a, 

- serbători jubileul de profesor şi învățat al d-lui Petru | 

. Poni. A fost mulţi de faţă, de şi uni! numa! cu tru- 

-pul; aă fost însă foarte 'mulță cari au lipsit. Oricum, . 

„„cu toate lipsurile și stîngăciile, a fost de sigur una 

„ din cele mal frumoase 'serbători culturale, din cele mai 

. „limpezi fapte bune, și, fiindcă d. Poni, fostul ministru, 

nu va mal fi, cum nici nu voieşte să fie, un ministru, - 

"a fost şi una din cele mai curate mulţămiri pe care 

le poate primi un om în vîrstă de'la foşti săl şco- 

ari, de la toţi aceia, cărora li-a folosit sufletește. prin 

activitatea sa, de la publicul ştiinţific al teril lor. 

D. Petru Poni a fost de două ori, scurtă vreme, mi- 
nistru al. Instrucţiel Publice, demnitate pe care a pri- 

mit-o. fiindcă doria să aducă la îndeplinire un proiect 

de reformă a Învățămîntului. A. fost ales multă vreme 
senator al Universităţii din laşi, pănă ce majoritatea,
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profesorilor acele! Universităţi aă căpătat, şi au îm- 

“părtăşit. “prin votul lor. şi altora, încredințarea că 

altul îl poate represinta mult mar bine. A vorbit însă 
foarte rar, şi numai în chestii de învăţămînt. Om po- 

litic, în înţelesul du om care se. lăcomeşte după putere 

şi o primeşte oricînd şi prin orice mijloace, n'a fost. 

niciodată, cu toate căa avut totdeauna o mare auto- 
ritate în clubul liberal din laşi. 

D. Poni a scris şi cărti de ştiinţă şi cărți pentru 
şcoală. Academia, Romînă, al „cărei preşedinte a fost, 
a tipărit un întins studiu al săi asupra petrolului, Şi 
specialiştii aduc cele ma! mari „laude .acestul: studiu, 

în care se adună un îndelungat şir de cercetări de - 

„* amănunte. Şcolari! din generaţia mea ai avut în mînă 

cele două cărți de fisică și chimie ale d-lur Poni, şi - 

ei nu vor uita, niciodată . forma plăcută,. tiparul în-. | 

 grijit, împărțirea metodică şi bogata ilustrație a aces- 
tor manuale, cu care puţine puteai să se asemene, 

percum el vor ţinea minte tot deauna, bielşugul acestor 

cărți, care li- cădea cam grei, și scurtimea unul stil . 

ştiinţific, care nu încărca, dar nu împodobia şi nu 

- uşura, înţelegerea unor lucruri destul de grele. Dar de 

sigur era, de vină şi vechiul program, care voiă să 
facă din copil niște specialişti în toate ramurile en- 

ciclopediei, şi firea pedantă,. neiertătoare şi necruţă-! | 

toare a multor profesori de: pe. vremuri, cari cereaii 

- cu aţît.mai mult, cu cît ei înşii înţelegea ma! puţin. 

.O altă faţă din personalitatea d-lui Poni am -cunos- 

„cut-o, noi însă numai cînd am întrat în Universitate.
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"Pe atunci erai foarte. puţini studenti la înnalta şcoală ..: 

din Iaşi, puţini studenţi şi încă mai puţine studente. 

- Nu se pomenia pe atunci de împărţirea Facultăţii de 

litere în atitea şi atitea secţii, care, alcătuite şi în- 

dreptate. prost, trebuiau să ajungă a-și fi rivale şi chiar 

dușmane. Nu numai că. privirea “studenţilor „de la 

litere“ se întindea asupra tuturor ramurilor de studil : 

„cuprinse în Facultate, dar aveam un oarecare interes 

şi pentru alte Facultăţi. Ca nişte tineri! simpii şi foarte -* 

aplecaţi spre admiraţie ce eram (unde mai sînt astăzi 

asemenea suflete de ucenici 'buni, pliny de sfială copi- 
lărească şi de cuviinţă fiască !), cercetam udesea pe 

colegii din alte Facultăţi despre profesori! lor, mal ales 

despre aceia ale căror nume le cetisem întăi cu res- 
pect pe :titlul cărţilor scrise de dînşii. Aşteptam cu . 
nerăbdare, cu bătaie: de inimă să-I vedem, şi, în loc . 
să scoatem ochi! cu ţigara, ca studenţii de astăzi, 
„profesorilor străini“, ni făceam o cinste să ne desco- 
perim înnaintea lor. 

:Despre nimeni dintre învățătorii lor nu vorbiai „cel | 

de la ştiinţe“ ca despre „domnul Puni“. Ciraci n'avea, 

linguşitori nu „puteaă să-l încunjure, şiretă nu puteau 

să-l înșele la examene, limbuţă nu puteau să-l ui- 

mească; prin niclun mijloc nimeni nu putea să-l clin- - 

tească de la, dreptatea care-i împodobia sufletul. Mar 

erau ca d. Poni profesori cari nu lipsiaă niclodată de 
la oara lor (puţini erai aceia --.o timpuri! — cari fă: . : 

ceai altfel), mal erai profesori cari-şi amintiaui în: 
fiecare clipă de înnalta lor demnitate de plămăditori . 

al suletelor şi se opria. în chipul cel mal sever de . 
la gluma prea. tare, de la: critica necuviincioasă, dela 

„tt



  
  

224. „O luptă literară 
  

. ” . 

orice avinturi chiar, de la, orice spontaneitate origi- 
nală, greşind, de sigur, în această din urmă privinţă; 
mal erai dascăli de aceştia, cu faţa senină, cu mersul - 
încet, cu o înnaltă "demnitate impunătoare în tcate 

mișcările şi vorbele lor. Însă o dreptate aşa, de sigură, 

aşa de inezorabilă ca, lu, profesorul de fisică şi chimie 

nu se may afla la altul. Cunoscutul zimbet rece şi ves- 

tita exclamaţie „păcatele mele“ sublinia. la examene 

orice încercare de şiretenie ca, şi orice dovadă de 
neştiinţă. Cine o păţia odată, pleca hotărît să nu mai 

încerce fără o pregătire 'deplină. Astfel se înnălța în 

ochii studenţilor şi profesorul şi materia lui şi ştiinţa 

însăşi: | . - 

: Învinşii de la examene vor fi avut poate năcaz, dar 

nurăal. pe dinşii. Biruitoril plecau cu siguranţa că nu 

li sa dat nimic de pomană. Şi unil şi alţi căpătaă 

de la începutul carierei lor. încredințarea, că munca, 

sfintă nu se poate înlătura, nici încunjura. | 

Şi de sigur că. prin această însuşire .a, lui mal ales 
jubilarul de astăzi a strins în juru- acel public de. 
oameni învăţaţi cari-i mulțămiaă aclamîndu-l „— prin 

această magistratură a profesoratului pe care a.re- 

presintat-o. Va, mal trece multă vreme pănă ce o ser: 

bare culturală de recunoștință va, putea să plece de 
la acest sentiment. . 

22 Tanuar 1906;



XLV. - 

„AMINTIRILE CĂPRARULUI GHEORGHIŢĂ: 
DE M. SADOVEANU, 

  

Cer mal mulţi scriitori au văzut, înţeles și zugrăvit 
oastea în marile mișcări dramatice ale - încăierărilor : 
în acest chip et n'ai dat icoana factorilor. cari produc 
o luptă, ci această luptă numal, adecă momentul. Ori 
că ai fost el înşil la asalturi sai la. lungile lor pre- 
gătiri migăloase, triste, sure, ori că povestesc după 
alţii, acești descriitori al războaielor s'a ținut “de 
anumite îndreptare destul de vechi, ai întrebuințat, 
anume formule bine cunoscute, Este o asămănare între 
dinşi! și pictorii, mulţi pictori cari a prins pe pînză 
scene de vălmăşaguri războinice, Şi la, unil şi la alții 
se vede bine că ţinta, e desfacerea din cele spuse prin -. 

- cuvinte sai prin linil și colori a unui covirşitor sen- 
timent de eroism, a unei mari flăcări de jertfă roşie 
care să se înnalţe pănă la cerul judecăților şi răsplă- 
tirilor, unde se înseamnă aceia cari, din supunere 
sati din convingere, ai murit pentru viaţa, şi fericirea, 
celorlalti. a | 

Alături de această majoritate de scriitori care era. 

15
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"mal dăunăzi generalitatea povestitorilor de lupte, 

se ivesc de o bucată de vreme alţii. EI ai simţire 
" duioasă pentru fiecare suflet de om care se primej- '- 

duieşte şi. se pierde, er ati înţelegere pentru cîtă viață 

e adunată în fiecare unitate din aceste mulţimi stră- ” 

lucitoare, îmbătate de zgomot, de cîntece, de pocni- 

turi, de îndemnuri şi de o veche pregătire: pentru | 

scopul ce se atinge acum; gloria se desface înnaintea, 

lor, şi fiecare dintre aceia cari se contopesc în fru- 

museța de colori, în freamătul măreț. în avîntul în-. 
traripat al zguduitoarei tragedii, fiecare vorbeşte, cu 

glasul săi omenesc din. toate zilele, adevărat, adînc, 

bun şi jalnic faţă de nevol ale timpurilor: de astăzi 

care nu se pot înlătura. Poate că şi felul de a se face 
războaiele în zilele noastre, împuţinarea isprăvilor vi- 

tejeşti cu arma albă, rărirea frămîntărilor uriaşe într'un 

loc mărgenit şi; în schimb, jertfirea cetelor mici, a oa- 

menilor răzleți pe lungile drumuri de oboseală unde 

pîndesc bolile. grozave, în colţurile uitate pe care le 

descopăr numai adunătoril morţilor, — poate şi această 

“schimbare a fisionomiei războiului de astăzi să fi în- 
'riurit pe aceşti scriitori moderni al luptelor. 

Între ei s'a aşezat. Sadoveanu prin „Povestirile din 

“războiă“ pe care le-a dat la iveală dăunăzi. Pe această 

_ fire originală şi cinstită, care: nu voieşte să meargă 

pe drumurile lesnicioase bătute de alţii, care nu vrea 

să primească datina întemeiată de aceia, şi să se măr- 
ginească la formule de o întrebuințare veche şi întinsă, 

nu l-ai “ispitit scenele războinice tradiţionale. N'a 
lucrat cu „al noştri“ şi „inimicul“, n'a cîntat „asalturi“ 

şi „retrageri“, nu s'a prăpădit de bucurie pentru mă-
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„celurile cele- mari care îmbracă în purpură pe birui-. 
tori. Nu i-a plăcut să dea în scris ceia, ce au dat în 
văpseli bogate şi linil ţapene zugravil, iconari! cari 
pentru o plată din partea Ministeriului de Instrucție 
ai pingărit în tărcături grosolane, fără ştiinţă, conş- 

„tiinţă şi sentiment, toată istoria neamului, de la Şte- - 
fan-cel-Mare pănă la regele Carol. Nu, ela datalt 
războiui, care nu se poate să nu fie cel adevărat, un . 
războiul de mici amănunte amare sai grozave, care te 
taie pănă la lacrimi, un război în care eroismul as- | 
cuns şi tăcut se înnalță din făptura oamenilor umili 
pănă la înnălţimi pe care nu le poate cuceri, între 
fanfarele sale, marele eroism de comanâă şi paradă. 

-* 

-Dar oamenil aceia care şi- -ati luat hotărârea, cari 
şi-au acoperit cu o spuză de resemnare amintirile, do- 
rurile şi rîvnirile, flăcăil aceia cari nu se dau Şi nu 
se lasă, el trăiesc pănă să ajungă pe acel cîmp âljun- - 
gheril (câţi din el ajung la el) o întreagă viaţă de oaste, 
deosebită de viaţa obișnuită, a tirgurilor, a. satelor de 
unde vin. EI capătă în acele locuri de muncă, de bu- 
curie şi de-suferință împreună, care sînt căsărmile, o 
adăugire a sufletului lor. Acea adăugire o lasă în cea, 
mal mare parte odată cu hainele în care fiind îm-! 
„brăcaţă, ai primit-o. Nu vorbesc 'de unele cunoștință 

şi de unele păcate, care rămin încă multă vreme, care 
“pot dură, totdeauna. Ci mă gîndesc la. acele multe de- 
„prinderi, apucături, judecăţi luate de-a gata, sentimente 
“imitate, la acele mișcări ale inimii care se ivesc la 
toţi oamenii-ce trăiesc oarecum întemnițați şi păziţi,
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„departe de rostul lor cel mic şi obişnuit, mă gîndesc. 
la, dorurile ce se ascund. ca să nu ridă alţii, cari însă 

ati şi el tocmai aceleași: doruri, la căutarea, zgomo- 

tului care face să se uite, — lucruri care, toate la un 

loc, alcătuiesc o: psihologie militară. | 
Firile de seriitori ușuratece, cînd ajung a vorbi de 

„viaţa militară“, se pierd în glume, în picileli, în is- 

prăvi de ștrengari, care sînt şi ele, dar.nu sînt tot, 

şi nu sînt nici lucruri de căpetenie. Aşa fac de obi- 
ceiă Francesil, şi aşa a făcut, în cunoscutele sale 
„scene“, Germanul Hacklănder. Alți!,- naturi raţiona- 

liste, temperamente de oratori şi de oameni politici, 

pirăsc înnaintea societății pe stăpînii, pe exploatatoril 

şi tiranil din casarme şi-l urmăresc une ori şi în altă 

viaţă a lor decît aceia, din mijlocul soldaţilor. Aşa, face' 

cîte un.Bilse, autorul ofiţer al vestitelor destăinuiri 

scandaloase; așa, ai făcut la noi, cu-tot așa de mă- . 

runt talent, Anton Bacalbaşa şi cît ai înfățișat ofiţeri 
ruginiţi şi soldată bătuţi, în aplausele socialiștilor de 

1880-90. 

3 Nicl una, nici alta nu poate da Sadoveanu, care 

vede prea, adînc şi comblex, prea asemenea cu viaţa, 

pentru a se hotări să înjghebe o serie hazlie saă să, 

pronunţe un rechisitoriu. Aşa fiind, „Amintirile căpra- 

rulul Gheorghiţă“, cartea, lui din urmă, memoriile vieții 

lui de regiment, are dreptul, nu la un interes trecă- 

tor, oricît de vii, ci la cuprinderea. înțre cărţile care. 

rămîn, fiindcă oglindesc cu adevărat, şi într'o oglindă 
de artă adevărată, părti din viaţa poporului romîn. 

Sint aici beții, sînt brutalități, sînt înșelări şi des- 
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frînări cite să scandaliseze o mie de Jidănaşi cu inima 

de purice, sînt înfrăţiri în jurul amintirilor saă la în- 

„nălțarea cu glas înnăbuşit a cîntecelor țerii sai a 

căntărilor: Domnului, sînt marşuri răbdătoare pe luna; 

"plină, cînd, din atiîţia oameni, în parte învrăjbită între 

el, se desface de-o-dată acel lucru mare, sufletul oştii; 

sînt paze făcute la temniţele fiarelor şi ale nenoro- 

ciţilor. Sînt de toate: nici la oaste, acest scriitor n'a . 
pierdut timpul... Ie 

, * 

Şi, va zice cineva, e bun ofițerul? Şi bun şi rău. E 

„Soldatul romîn“ aşa şi pe dincolo? Este şi, altă dată, 

nu e. Dar ceia ce statorniceşte o unitate, e sufletul 

omenos, milostiv; răbdător care stăpîneşte * n de obşte 

în lumea celor de jos şi care, topind formele aspre 

şi mofturile- imitate, preschimbă supt ochil noştri chiâr 

pe cel de sus (şi aceasta, ce e dreptul, se putea arăta 
mai bine, mal adevărat) 
i „Amintirile“ nu sînt făcute pentru. a sprijini o teorie, 

ci pentru a, face may înțeleasă, pentru a fălmăci prin 

artă o parte a vieții noastre de astăzi. 

5 Februar 1906, 
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Nu e una singură din monografiile de comune ru- 
rale, care, cu ajutorul cutării instanţe administrative 

“iese la iveală din cînd în cînd, care să nu cuprindă 
cîte ceva folositor pentru limbă, pentru istorie, pen- 
tru datini, pentru lămurirea raai deplină a stări! noastre 
de astăzi, cu mult ma! complicată de cum binevoiesc 
a o crede teoreticianil politici. lată din broşurica, pe 
care o dă acum la lumină învățătorul Rădulescu-Co- 
„din, care a "mal tipărit, contribuţii la cunoașterea, vieţii 
poporului de la ţară, Monografia comunei Priboieni- Mus- 
cel, iese la iveală o sumă de lucruri interesante, 

Se vede că şi în aceste părţi muscelene „Ştetan-Vodă“ 
e pentru săteni Domnul prin escelență, a cărui amintire 
a înghiţit pe a tuturor. celorlalti, se vede că aici, ca, 
Și în Ţinutul Jiiului ardelean, oameni plecaţi dintr'un 

„sat alcătuiesc un altul dindu-i numele originii lor (Pri- 
boieni! înseamnă, satul Priboienilor plecaţi din Priboii, 
alt sat, păstrat pănă astăzi), se vede că aici ca şi la, 
Tîrgovişte, ca şi în Apusul murășan al Ardealului, 10- 
cuitoril unui sat mal mare se împart în Susent și Jo- 
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seni, că pădurile se numesc une ori după proprietari 
(Cotroceanca, fiindcă a fost a mănăstirii Cotroceni, 
Cimpulungeanca, fiindcă a fost stăpînită de mănăsti- 
rea Cimpulungulu!). 

Cu privire la, împrejurările de astăzi, se descopere 
că în acest sat de munte se obişnuieşte gunoiarea, 
pămîntului şi grădinăria, lăsată aiurea în sama Bulga: 
rilor, Sirbilor, cari aice fac numa! cărbuni, mangal, în 

“ pădurile Musceluluj. Viile filoxerate se sădesc din noă 
cu viţă americană. Sînt stupi. Mulţi locuitori ştiă meş- 
teşuguri (sînt croitori cu maşină de cusut), se numără 
„peste 600 de războaie pentru ţesut pinză şi două 

„pentru rogojini“; „bătătarnicii“ fac precupeţie de 
poame. Se taie 'carne, de măcelari romînl. Este şi bru- 
tărie (brutar grec). Sătenii capitalisează și au spirit de 
întreprindere (autorul propune a se pune în circulaţie 
şi galbenil din salbe). Datoriile se fac pentru a începe 
-un lucru noi, şi nu pentru lux sai beţie. | 

Dar locurile se despăduresc, Greci şi Bulgari store 
lumea, cultura vitelor a ajuns une ori la capra Țiga- 
nilor şi a Jidanilor. Autorul e pentru bilciuri, ceia ce 
„dovedeşte că pe acolo oameni! nu vor fi fiind beţivl. 
Nevoile politice! de partid mînă apa la moara acelor 
exploatatori ai fraţilor lor ţerani cari sînt „alegătorii 
de Colegiul L-iă“. Satul are boala sărăciel, „ Pelagra. 

5 Februar 1908. 
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UN” VOLUM JUBILAR. 
  

Profesorul de geologie din Iaşi [. Simionescu scoate - 
și în broșură separată studiul cu care a; contribuit la * 
volumul jubilar ce s'a oferit d-lur P. Poni („Universi- 
tăţile -Romîne“, Iași, Goldner, 1906). Nu e una din pă- 
rerile d-lui Simionescu pe care să n'o poată iscăli orice 
om luminat, cinstit şi cu adevărată iubire pentru cul: 
tura, noastră... D-sa ţine firește la, fiinţa „Universităţii 
ieşene: nu i se pare întemeiată, obiecţia' că.ea ar avea, - 
prea puţini studenţi, cînd atitea Universităţi” străine, 
despre. desfiinţarea, cărora n'a vorbit nimeni, a şi mal 
puţini, ba chiar cu mult mar- puţini. D-sa nu discută 
însă obiecţia dacă această Universitate are acuma şi 
poate avea întrun viitor apropiat destul profesori cum 
se cade (să nu uităm. că ea a cerut de curind Bucu- 
reştilor, „Muntenilor“, profesori fără valoare “ştiinţi” 

- fică reâlă). Oricum, Universitatea din! lași nu poate 
rămiînea nici întrun chip în condiţiile er 'de astăzi, 
care sînt umilitoare saă stricăcioase, ea nu poate 

- fi mult timp proprietatea politică a cîte unul poli- 
- cian, răzimat pe anumiți „patroni de cluburi. Ea tre- 
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buie să fie în necontenite legături frăeşt întrun ne- 
contenit schimb de studenţi, cu şcoala înnaltă din 
Bucureşti, ă 

* D. Simionescu atinge însă și alte chestii, cu since- 
ritate, cu iubire şi cu pătrundere. El semnalează, lipsa 
de interes a profesorilor pentru Universitate, lipsa de 
bună înţelegere între ef, pustiirile morale ale invidiel 
şi spiritului de. ponegrire “şi de intrigă, ciuma politi- 
cianismului, care încalcă și strivește în toate dome- . 
niile vieţii noastre publice. Cu cît vor fi mal multă 
cari, crezînd aceasta, o vor şi spune, cu atît va fi mal 
bine. ŞI, fiindcă astăzi o spune şi d. Simionescu, e : 
poate momentul să se ceară, cu toată stima; pentru 

„învăţat şi afecţia pentru coleg, şi acestui bun profesor 
şi om de inimă o lărgire a, 'cercului. săă de vedere 
şi de interes, care să cuprindă şi viața noastră cultu- 

» Tală de aici din Bucureşti, şi viaţa culturală. din toat6 - 
părţile romănești, și grelele lupte de fiecare zi icare se 
duc aiurea decit în Iași pentru izbînda unior ide! căre 
se: văd a îi în mare parte şi ale d-lui Simionescu. : 
Căci pănă acuma, ca şi cel mai mulţi dintre cărturarii 
ieşeni, şi d Simionescu s'a arătat: destul de rece 
pentru . aceste: lucruri, -de care trebuie să se intere- . 
seze însă şi cel' mai specialist dintre Specialiști | 

_5 Februar 1906. 
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CARMEN SYLVA ÎN LITERATURA ROMĂNEASCĂ. 
  

De sigur că nici într'o țară de cultură nu s'a cetit 

mal puţin opera literară,. foarte bogată, felurită şi 

vioaie, a regalei scriitoare -care iscăleşte, “fără grija, 

protocolului, Carmen Sylva, decît în Romănia, a cărir 

coroană de regină ea, o poartă. Aceasta, se ştie de 

„toată lumea, cu toate că nu sa, , Spus în acestă formă 

hotărită. 
În acest fapt nu e niclo zea-voinţă şi nu e, iarăşi, 

acea nepăsare orientală, acea, lipsă de interes pentru 

orice lucru ma! înnalt, care s'a adus înnainte, cu o 

mare nedreptate pentru societatea noastră. În clasa 
“bogată, care urmăreşte, cu o luare aminte ce nu se 
oboseşte şi nu se desgustă niciodată, toate apariţiile 
literaturi! francese contemporane, şi cele ce se impun 
“publicului -universal, şi cele care nu privesc decit a- 

numite cercuri din Franţa, şi cele care.nu pot avea 

o legătură firească cu nimeni, se “ceteşte foarte multă 
literatură străină. Ardelenii, Romiînit din Ungaria sînt 

cetitori harnici. Dincoace la nof, o parte dintre func- 

ţionari şi studenţimea, profesorii tineri aduc şi un.
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adevărat simţ, critic în cetirea lor, şi ei nu se opresc 
numa! la cartea romănească, ci răsbat, în măsura 

cunoştinţelor de limbă 'ce pot să aibă, întruna saă 

în mai multe literaturi străine. 

Nu se poate zice iarăși că spiritul din scrierile poetei 

„care dă un prestigiu de intelectualitate superioară, de 

fin simţ pentru artă micii Curti romăneşti, că acest 

spirit ar fi potrivnic răspîndirii scrierilor în care el se 

sălăşluieşte. Carmen Sylva e o fiică a Rinului, cres-: 

„_cută în mijlocul” unei minunate naturi care a rămas 

sălbatecă în ciuda civilisaţier aşa de înnaintate a ora- 
şelor ce o încunjură, dar o respectă. Farmecul vechi- 

lor legende pe care nimic nu le poate. goni din acest 

cuib al lor, a. înrîurit-o de la început. Locurile acelea. 
sint aşa de adînc străbătute de viața.unul lung tre- 

cut, încît oricine porneşte să cînte acolo nu se poate 
împiedeca de a privi în urmă, spre: zarea fumurie a 

timpurilor moarte. Cu viaţa actuală, naţională, speci- 
fică a Rinului, a Germaniei din orice parte a avut 

foarte puţine legături scriitoarea, care a fost isolaţă, 
de dinsa întăiă prin situaţia el princiară, şi apol în- 

străinată, “foarte. de timpurii, de dinsa prin strămu- 

tarea în ținuturi cu totul depărtate. Trăind pe urmă 
în eticheta, rece, reservată, a une! Curți nouă dintr'o 
țară oarecum primejdioasă, la o parte de priveliştea, 
„moravurilor noastre, de încordarea luptelor ce aduc, 

pentru noi, pentru ţara în care această cîntăreaţă, a. 

naturii, a legendei şi a trecutului e -regină, bucurii şi 
dureri așa de puternice şi de roditoare cum le afli nu- 

mal în epocele mari de crisă, şi apărată de cunoştinţa 

lucrurilor şi a oamenilor noştri printr un formalism :
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care nu face escepţii pentru nimeni, Carmen Sylva a tre- 
buit, atunci cînd naţura de acasă, pierdută de supt ochi, 
cînd legenda, xenană şi trecutul de acolo aă dat tot 
ce puteau da acestui talent, a trebuit să se îndrepte; 
sai pe drumul ce duce la simbolul care poate înnoi 
toate subiectele poetice, sai pe acela care se pierde 
în autopsia sufletească, în-veşnica cercetare a. sufle- 
tului propriu, care nu e nesecat decît atuncea cînd e 
reînnoit totdeauna, prin cetire, prin experienţă, prin 
sălbatecul val de bogăţie al fericirilor și durerilor celor 
rari. 

„Ce -avem noi însă ma! sfint și mal înnălțător, mai 
sfătuitor spre frumuseţă şi spre' bine decit această 

„covirşitoare natură felurită, care de două mil de ant 
îmbrățișează, viaţa: neamului nostru ? Nu creștem oare 
toţi în şopotirea poveştilor vechi ca Jumea ? Nu ne 
îngenunche spre închivare trecutul nostru, de cite ori 
el ni răsare 'nnainte? N'avem noi pornirea . aceia fi- 
rească a popoarelor din Răsărit, din Răsăritul soarelui, 
nu din Orientul barbariei, de a iubi şi întelege sim- 

„ bolele, de a îmbrăca în ele o înţelepciune largă, care 
vede pănă - la: capătul de sus și de: jos al lucrurilor ? 
Nu ne ispiteşte și pe noi, n'a ispitit pe cel mai mari 
din cîntăreții! noştri adîncul plin de' taine umbrite al 
sufletului în cate fiecine- ȘI coboară ca într'o Vistierie 

„ascunsă lumir comorile iericirii, ale suferințit şi do- 
.- rurilor ? 
„O scriitoare care sar fi inspirat de la. viaţa iute, 
pripită, încordată, lacomă, de bunurile pămîntului, o- 
riântată spre americanismul: luptător, a Germanier: de 
astăzi, aceia n'ar fi putut prinde la not. Iar nu această 
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urmaşă a timpurilor „romantismului“ albastru, care 

trebuie să ni placă şi să ne înduioşeze. 

Adevăratul motiv pentru care regina, noastră a Tă- 
mas pentru noi, — ceia ce nu se poate să fi voit — 
numal Regina, e limba în care a scris Carmen Sylva, 
care-nu putea să scrie însă în altă limbă decit aceia 
în care-l vorbia vechea inspiraţie de acasă. Abia cîte 
unul ştie la, noi ceva nemţeşte, chiar astăzi. | 

Trebuiaă traduceri. Scriitoarea însăşi a căutat să 
le dea, atunci cînd Alecsandri era un oaspete al pa- 
lațului, un prieten. Între cele d'intăiă cărți ce le-am 
primit la premii a fost frumoasa. ediţie romănească, 
a Poveștilor Peleșului, poveşti ale munţilor noştri, spuse : 
în graiul nostru: Tinerii cetitori „cari au primit atunci 
cartea ati păstrat amintirea ei, şi, dacă „Poveştile“ 
ar fi ieşit cu ma! puţin lux și ar fi fost în sama 

"unul librar vioiă, - ele şi-ar fi îndeplinit chemarea, a- 
rătind în cercuri largi cum. scrie regina Romăniei 

- despre ţara în care e Doamnă. ii 
În acel ant Alecsandri avea un mare rol, pe care. 

nu_l-a înțeles. Se ivise un adevărat interes, o mare 
dorință de a cunoşte acest pămînt, în care cîntăreaţa 
care se formă abia, şi căuta o îndreptare, gîcia un 
al doilea Rheinland, cu natura, poveştile şi. trecutul 
săă. Alecsandri însă,. marele diletant, vedea natura 

„in cerdacul casel boiereşti în care era stăpîn, legen- 
dele pe care le aflase în copilărie se vestejiaă în 
mintea lui, şi nu veniaă să li iea locul altele proas- 
pete, smulse atunci .din pămînt, iar trecutul nostru 

nu l-a ştiut şi n'a vrut să-l știe nicrodată pentru el şi 
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pentru sine, ci doar pentru vre-o poemă saăi “dramă. 
“În Alecsandri, tovarăşa, de cîntări căuta un ROmiîn, şi : 
ea a găsit un elegant Frances de modă cam veche, 

avînd însă încredințarea, că, înfăţişează, poporul romă- 
nesc căruia-l este poet naţional. 

De aceia Poveştile Peleșului n'aă avut urmare; Citeva 
nuvele cu subiect romănesc vădesc informaţie neîn- 
destulătoare. „Meşterul Manole“ n'are atmosfera, ai- 

„easma trecutului nostru. Cînd Alecsandri s'a dus, a 
dispărut cu el singura legătură ce avea regala, scrii- 
trare cu sufletul aestei ţeri, în literatura și arta el. 
"Traducători sati ivit din interes şi din linguşire, înfă- 
țişind prosă fără vigoare .şi versuri stingace, în: teme- 

" nele și cu mîna întinsă. 

- lată îusă că astăzi cel may original de nepractic, de 
neatîrnat, de neînţelegător pentru înnălțimi sociale, 
titluri, onoruri, laude și răsplătiri dintre scriitori! N0g- 
tri, cel d'intăiă poet al Rominilor din acest timp, Ar-. 
deleanul Coşbuc, începe traducerea, versurilor Reginel. 
„Adine cunoscător al limbi! germane, stăpîn pe limba 
romănească şi pe metrul poetic în aşa chip încît face 
din ele ce vrea, Coşbuc a prirait în sufletul său poesiile 
cu poesie şi, cînd le-a tradus, le-a, transpus romăneşte, 
precum transpul -un cîntec de. pe un registru musical pe 
altul. Printr'o astfel de lucrare, întăiași dată se înfră- 
țese sufletul postic format în locuri străine şi printr'o 
viaţă cu totul deosebită Și sufletul mare al neamului 
nostru. 

Pană acum apariţia. „Valurilor alinate“ de Carmen 
Sylva traduse de George Coșbuc n'a avut nici urma-



= 
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rea banală a unei audienţe. Dacă va. marge la Palat, 
Coșbuc nu va putea, fi un Alecsandri. Ar fi însă mal 
mult: ar putea f,el; ; interpretul poetel faţă de nol, in- 
terpretul nostru fata de poetă. 

- Şi, fiindcă scriitorii aă feluri alese prin care pot 
mulțămi, Sar putea .mulțămi şi pentru această tradu- 
ducere printr'un dar pe care şi literatura, universală 
l-ar primi cu recunoştinţă. S'au strîns atitea poesil 
populare romăneşti în ediţii dintre care unele sînt de 
o grosolănie revoltătoare. Afară de culegerea Birseanu 
nu euna singură în care să se fi 'avut ca îndreptariă 
frumuseţa. Este azi de sigur vremea de a se face o 
adunare a celor în adevăr frumoase. Şi este vremea 
ca, după ce, timp de peste cinczeci de ani, nu s'a dat 

într'o limbă răspîndită traducerea cîntecelor poporu- 
lui nostru decit prin prelucrări făcute de străini tără * 
chemare, această traducere să se facă, şi anume 

după acea adunare, în limba germană, deprinsă şi 
ea a cînta astfel de cîntece. 

Oricine ar încerca însă această traducere ar râpi un 
drept, un sfint şi „dudee drept al poelei care e regina 
României. 

„12 Februar 1908. . o
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| „Năvălin barbare“ de tînărul scriitor Lucian Bolcaş 
e o povestire-schiță, cuprinzîna nunţi, petreceri, jocuri, 
lupte din viaţa ce se 'poate bănui că ar fi trăit-o 
neamul nostru în timpul cel mal depărtat, pentru 
care ni lipsesc izvoarele. Locul ales pentru desfășu- 
rarea întîmplărilor e o închipuită cetate din părţile 
Crişulur, 

D. Bolcaş s'a inspirat de la; romanul de veche viaţă 
barbară al d-lul Slavici. Ştirile şi le-a cules din. po- 

" veştile de cucerire ale Ungurilor, orînduite apoi în 
latineşte, în. chip de cronică, de un povestitor tărziu, 
Datinile, graiul sînt cele ale ţerănimil crișene de. 
astăzi. 

Cu toate că mişcarea e cam zăpăcită, că oamenil 
se. asamănă straşnic între sine, că nelămurirea, în care 
trebuie lăsat mediul pentru a, da fiorul sălbătăciet în- 
făşură şi persoanele de căpetenie şi fapta, lor, este î în 
„această cărticică destul pentru a căpăta părerea că . 
d. Bolcaş va fi un scriitor. Are avînt, simţ de armo: 
nie, înţelegere pentru natură, i întrebuinţeăză o foarte 
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bună limbă, în felul cum generaţia noastră pricepe. . 
limba, cea bună. Din cetirea „nuvelei“ acesteia, care 
nu se va impune amintirii cetitorilor, se desface fără, 
îndoială această credinţă în viitorul literar al celui 
care a soris-o. i 

12 Februar 1906. 
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„DESPRE TEATRUL „NAȚIONALE AL CAPITALEI 

ROMĂNEŞ TI. 
  

Între clădirile ceva mal vechi, dar frumoase, ale 

Bucureştilor este şi Teatrul zidit după planurile unul 

„arhitect, din Viena supt Domnia lui Vodă Ştirbei. Acum 
cîțiva ani i. sati înnădit o mulţime de impunătoare 

şi haotice atenanse, cerute de nevoile cele nouă ale 

Instituţier, care ţine să sâ moderniseze şi să se îm- 

bogăţească în cărămidă, tencuială şi stuc. Un număr 
de lunt pe an, fereştile din faţă ale Teatrului, pe care 
o firmă veche îl proclamă Naţional, sînt luminate. . 

Dese ori afişe mari anunţă represintaţiI: n'am văzut 

lume oprindu-se la ele. Totuşi persoanele care vreaă . 

să scoată în vileag fiinţa sai îmbrăcămintea, lor re- 

- curg şi la sala Teatrului „Naţional“. Aceasta explică 

întrarea furtunoasă: în: gangul răzimat pe stilpt a tră- 

_surilor de casă şi a birjelor elegante. Totdeauna, cînd 

e 'represintaţie, se văd încă din amurg rătăcind | 

pe piaţa “Teatrului. elevi de liceii: fără permisie de la | 

direcţia şcolii lor, buhoşi, cu şapca pe-o ureche, cu 

ţigara în gură, -sumbri de toată însemnătatea vristei
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„lor eminamente respectabile: clienţi statornici at ga 
leriel, învăţăceil noştri sînt chemaţi de farmecul ne- 

"învins al cutăril din artiste, care nu ştie ce ochi de 
“foc o mănîncă din Olimpul locurilor ieftine, unde nu 
lipseşte admiratorul buhos, ce nu cutează a, se da pe 
față. Arta dramatică n'are prețuitori mai convinşi. 

Teatrul „Naţional“ e deschis oricărui străin care 
„vrea, să-I: facă onoarsa de a juca pe :scena lui. Mar 

ales dacă e Frances, i se face o primire ” deosebit 
„de prietenoasă. ÎI e îngăduit străinului însă şi altă 

calitate: nu ştii dacă Sada laco, Iaponesa, n'a înfă- 
ţişat de pe aceste scîndury „naţionale“ grozăvia ago- 
niilor sale. Mimil, pantomimil, boscaril, echilibriştii 
străinătăţii, necunoscînd menirea Teatrului nostru „Na- 
ional“, n'a făcut încă cerere de a li se închiria, sala 
pentru arta specială pe care o represintă, Ar trebui 
să li se aducă la cunoştinţă că s'ar dori Şi colaboraţia, : 

“lor pentru înnaltele scopuri de cultură ale acestul aşe- 
Zămînt, . ! 

Rominil cari joacă franţuzește la Teatrul „Naţional“ 
Sînt mai puţin prețuiţi decit străinii cari dai speo- 
tacole în această limbă, pe care, dreptatea cere să, 
spunem, nici n'o iubesc ma! 'mult, nici n'o vorbese 
mal bine. Totuși sai văzut și de aceştia. De obiceiă 
actorii primesc aplause şi alte manifestații înnuntru; 

„0 parte din studenţime, care n'are însă nicio ură îm- 
potriva uneia din cele 'intăiii civilisații ale. lumii, 
dar trăieşte în ilusia, că rostul el e acasă la dînsa, 

„ad prejudecat asupra aplauselor' şi a manifestaţiilor 
şi le-au făcut să se audă și afară. Pentru care poliția 
Sa supărat şi „i-a împrăștiat, Sa făcut greșala, de a . 
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se. scrie şi. în presă despre incidentul de afară. Ase- 

menea. purtări de indigeni înnapoiați ai avut urmarea. 

_rea că ati răpit Teatrului „Naţional“ colaborarea în- 

tîmplătoare a Romiînilor cari joacă franțuzește. -S'au 

„jignit astfel tradiţiile ospitaliere. ale instituţiei. 

Despre “Teatru se aude din cînd în cînd Şi altfel 

„decit prin foiletoanele, foarte scurte sati foagte lungi, 

pe care le aştern răbdător, în solilocvil sa în dia- 

loguri discrete cu actorii, „cronicarii teatrali“. Cind 
se schimbă Guvernul, domnul director al Teatrelor se 
“duce în oposiţie cu tovarăşii săi de opinii, şi vine - 
altul. Domnil societari — aşa se zice după o foarte 

"isteaţă socoteală francesă care merge pănă în veacul 

al XVIl-lea şi se înţelege pe deplin acolo, în Franţa, — 
d-lor nu se schimbă însă-odată cu Guvernul, şi e : 
păcat. Nădăjduim că vre-un partid cu iubire pentru 
„popor“ se va gîndi şi la, contingentul electoral ce pot - 
să-l -represinte absolvenţii fără ocupaţie ar. Conserva- 

„„. toriului de artă dramatică. Astfel actorii liberal şi - 
censervatori ar. alterna. Sar putea numi şi oratori 
electorali: cari aă dovedit patos şi ştiinţă de efect. 
Amatori pentru rolurile de intrigant . sar putea găsi 
destul; multă grandomani ar năvăli lă rolurile prime. 
Agenţii partidului ar avea întrarea gratis şi ar formă 

- un public. foarte” pasionat. EI ar fi răsplătită astfel 
pentru civismul lor. S'ar alege tot piese tari. Un spital 

„ar putea fi instalat pentru învinși în clădirile acelea 
-din fund care şi samănă a casă de sănătate. 

S'a auzit foarte mult de Teatru şi acuma în urmă. 
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Încă odată fluctuațiile politice aduseseră schimbarea 
directorului. Sa dus d. Sihleanu, care se găsia foarte 
bine acolo. și a -venit d. Davila. Alegerea s'a făcut 
în persoana d-sale pentru că e autor dramatic însuși, 
om de gust şi om de societate. Sa dat multă, vreme, 
și cu un succes deosebit, Manase, dramă naţională 
evreiască, şi publicul de această nație a defilat pe 
rînd în mal multe seri la Teatrul „Naţional“. Piesa, 
era scrisă, de şi numai pănă la un oarecare punct 
— căci nu trebuie jignit auditoriul! — în romăneşte. - 
Din alte naționalități nu s'a ridicat scriitori: dra- 
matici pentru a ferici Teatrul „Naţional“ cu piesa, 
cu limba, cu publicul lor special. Un Grec însă, 
un Bulgar, un German, tratîna teme naţionale, ar îi | 
prins bine. S'a mers atunci cu traduceri, toate smulse 

“din actualitatea vieţii moderne, — traduceri din fran- 
tuzeşte, din nemţește. Publicul cel putin care vine de 
obiceiă, a mers. Mam mirat cînd am văzut că se 
reiea, . repertoriul lui Caragiale, pentru care de mult 
Teatrul romănesc nu avea nicio simpatie. Se întîmplă - 
însă une orl și lucruri ca acestea! | 
„Apoi iafă că prin ziare, prin discursuri din Cameră, 

prin conversații se află de un conflict la 'Teatrul Na- -- 
“ţional. Un: bătrîn actor de merit, d. Notara, se duce, 
se - mal duce și unul tînăr, cu o foarte -mare știință 
a artei sale, d. Liciu, Mar pleacă şi alţii. Cer ce pă- 
răsesc Teatrul cred că sii toată dreptatea; directorul, - 
din partea' lui, crede că n'a greşit nimic, ci repre- 
“sintă nevoia, unei, discipline. Acuma, ce disciplină se' 
“mai încape într'o organisare ca, aceia a „societarilor“, 
un parlament, de actori, inamovibil, nu se poate în- 
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țelepe bine. Directorul pare a fi un fel de preşedinte. 

Dar preşedintele are dreptul de a face un regula- 
ment, el singur, şi de a expulsa, membri din parla- 

mentul artistic. E bine să nu se vorbească prea mult 
de un asemenea, drept, căti el ar putea, fistrămutat în 

“Parlamentul celalt, pentru asigurarea unanimităţilor 

dorite. În sfirşit o situaţie foarte încurcată. Ea, ar in- 
teresa mai mult. pe publicul cel mare, dacă el ar 

merge la Teatru. Dar el nu merge. 

Nu merge pentru acelaşi motiv, pentru care apar 

neînțelegeri care se pot judeca aşa de grei. Fiindcă 

_ Teatrul e o scenă de spectacole uşoare pentru spec- - 

tatori uşurateci, spectatori cu toalete şi spectatori cu 

şăpcuţa pe-o ureche. Fiindcă .el nu iea nicko parte în 

mişcarea, noastră culturală, niciuna. Fiindcă, dacă n'o 

poate înrîuri, nu se poate nici ţinea, de dinsa. Fiindcă 

e o instituţie demodată, o caricatură de împrumut, o 

păpuşă de -import, în care nu scînteie un sullet. Fiindcă, 
aici nu e nici de împăcat, nici de judecat, nici de 

dres ică şi de cîrpit colo, ci de -dat la pămînt tot ce 

"este, ca, aşezăminte şi ca, tradiţii, şi de clădit din noi, 
îndrăzneț şi cu jertfe. 

Despre cea, fost odată Teatrul romănesc Şi despre ce | 

poate fi din noi, cu ajutorul acelora dintre artişti 

cari sînt şi oameni culți şi oameni capabili de a pune 
un ideal mail presus de gloria, lor, va fi vorba însă 

"în numărul viitor. Să | 

IE A 

Inceputurile Teatrulul romănesc sînt în legătură cu 

mișcarea de trezire naţională, de aviînt cultura! care .
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se ivește, se îmuterniceşte şi cîştigă izbînda, între 
anil 1820 şi 1860. Fruntaşii prin naştere şi prin si- 

tuaţii ar Romiînilor din Principate întelepeaă pe atunci 

foarte bine care pot fi foloasele, care poate fi che- 

marea unui teatru. El aveati cunoştinţă că se află 

întro ţară foarte înnapoiată, în mijlocul unor oameni 

neatinși de binefacerile învăţăturii, şi simțiaă, în urma 

acestei constatări, nu dorința de a fugi, de a se as- 

cunde în bielşugul, în strălucirea altor neamuri, ci 

îndemnul poruncitor de a preface lucrurile de la nol, 

prin lungi și mari silinţe desinteresate, în aşa, fel, 

încit el înşii să nu mai aibă motive de durere şi de 

rușine. Acel desprețuiți işlicari şi purtători de giubele 

înţelegea foarte bine, în judecata lor practică şi cu 

temeiă, că nu te închini către lumină furisîndu-te 

lîngă focul aprins de alţii, ci scăpărind cele d'intăii 

scîntei în mijlocul întunerecului celui mai adînc. 

Astfel, alăturea, cu Greci! de la noi, cari aveati acum 

scopuriie lor naţionale deosebite, ati început a, se face 

încercări de teatru, cu oameni de gust, şi de talent 

— ca în Ardealul de astăzi —, prin casele boierimii. - 
Mal tărziă, în 'Țara-Romănească, dacă nu în Moldova, 

- a fost o societate pentru „teatrul naţional“, Socie- 

tatea Filarmonică, prin îngrijirea căreia s'a întemeiat: 

o școală modestă care a dat însă “actori cu meșteșug, 

cu destule cunoştinţă (Eliad Rădulescu însuşi era, 
profesor de literatură, — fără plată, cred) şi cu o ne- 
mărgenită tragere de inimă. Cu grei s'a căpătat apoi 

"un teatru, şi iarăşi în Bucureşti ceva mal curind și 
mai bine decît dincolo, în Iași.
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Teatrele acestea nu erau înfiinţate numa! pentru 
că și alte popoare 'aii teatre. Ele nu erai înjahebate 

„pentru a dovedi străinătăţii, care n'avea grija noastră, 
- că sîntem — vezi bine! — în acelaşi rînd cu popoa- 

rele de cultură ale lumii. Cer ce cheltuiseră muncă şi 
dăruiseră bani pentru ca să se poată asculta cel d'in- 
tăiă actori în “roluri spuse romăneşte, nu căutaseră 
a-şi mal face un loc de petrecere, căci viața socială . 
era foarte restrînsă şi fiecare stătea serile mal : mult 
acasă Ja, diînsul, afară doară de Jucătorii de cărti cari 
deprinseseră această. plăcere! a vieţil de la consuli! 
Europei și de la ofițerii Țarului. Actori! maveaă niciun 
fel de vanitate, şi scriitorii, traducătorii nu se îndesaii 
diu lăcomie. Scopul -tuturora era altul: să înnalţe po- 

“porul lor prin acel gen de literatură care prinde pe 
om mal puternic, îl stăpîneşte ma! deplin şi e mai 
mult în măsură să-i preschimbe sufletul, prin acela 
care coboară slova din noă în viață şi pune cuvîntul | 
îndreptător, purificator pe buzele unor oameni cari. 
trăiesc şi impun astfel ilusia “mîntuitoare. Vezi, așa, 
gindiaă înnaintaşii aceia cu anterie, scufii, papuci şi 

„prejudiţit ar căpeteniilor Romănier de astăzi. 
Pentru. a se atinge acest frumos scop de frăție” o- 

menească şi naţională, de îmbunătăţire şi îmbogăţire 
a bietelor suflete nelămurite şi grosolane, ei ai ales 
ca să le traducă singuri, — ej, boierimea, cea mare, 
dascălit cei mat învățați, oamenii cel mai cu greutate, 
cu autoritate şi cu pricepere din vremea lor, — ati 

_ales deci ce aveaă mai bun, mal senin, Mal armo- . 
Dios şi mai ajutător de înnaintare literaturile * nouă și 

"declă ale. tuturor popoarelor. Auziţi numay ce s'a tăl- .



  

  

Teatrul „Naţional“ a! Capitalei romăneşti: -249 
  

> 

măcit pentru „scena bucureşteană“ între anii 1820 şi 

1840: Hecuba lui. Euripid, care a ocupat una din cele . 

d'intăiă represintaţii, Corneille (Heraclius), Racine (Bri- 

tannicus), Molitre („Preţioasele“), Voltaire (Jfahomet), 

Florian, Beaumarchais, Scribe chiar; din italieneşte o 

operă de Metastasio, tragedii, desăvărşite ca şi cele 

antice, de. Alfieri, de 'Monti, o comedie de Goldoni, 

tradusă, de un profesor de drept; din nemţeşte, Schiller 

(Kabale und Liebe), şi, fireşte, mat ales foarte popularul 
Rotzebue. 

„Se putea ca spectatorii unor astfel de represintaţii 

să nu se apropie pe încetul de acea nouă viață eu- 

ropeană spre care rivniaă, fără invidie și fără lin- 

guşire, patrioţii cei adevăraţi al acelei epoce ? De sigur 

că nu. Pănă la bătrineţele lor unil şi-au adus aminte 

cu înduioşare de cîteva din lucrurile ce văzuseră și 

„auziseră la teatrul romănesc. - 

Xe 

Am ajuns nol oare de atunci un popor cultivat? 

Am. cucerit toate formele Europei moderne, ni le-am 

însuşit fără nicio lipsă, şi: am înnaintat oare acuma 

aşa de mult, încît să stăpinim în. noi şi sufletul care 

li corespunde şi de unde, în chip firesc, ele au plecat? | 

A răsbătut lumina în stratele adinci ale mulţimir? 
lar în stratele superioare aflăm noi oameni cari să: 
nu se deosebească întru nimic, în gîndul şi inima lor, 

"de Apusenil către cari tindem? 

Cred că nimeni n'ar putea să spuie că da. Din 

- potrivă, în timpurile din urmă tot mal multe glasuri 
şi tot mal calde sfătuiesc crearea, ființei morale a nea-.
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mului nostru, de la care apoi vor pleca pe rînd, pentru 
„a dăinui toate. Această creare nu poate fi zăbovită, supt cele ma! mari pedepse, de îngenunchiare faţă de străini, de înlăturare chiar, - | 
„Deci la noi nu poate fi vorba de teatrul pentru 
petrecere, pentru uimirea ochilor prin toalete, pentru 
gidilirea patimilor rele prin ghidușii nemernice, potri- 
vite cu cine ştie ce stricăciuni de vechii oraş mare, pentru trecerea unel seri de rîsete, în glume proaste, "în şopotiri la urechile vecinelor, 
Sau aşa poate să înfiinţeze — dacă-l îngăduie po- liţia — un negustor evrei sai grec, care înţelege să „facă bani măgulindu-ni păcatele, de urmările cărora 
n'are “pentru ce să-I pese. Dar Teatrul este al Sta- tului. El nu este nici măcar al Curţii, de și ar fi fost. bine ca.el să i se fi oferit pentru a se da astfel încă 
un prilej de amestecare a, Casei domnitoare în- viața 

„culturală a poporului nostru, precum aceasta se face 
în vecinătatea noastră nemijlocită, la Viena, unde 
generaţii întregi de Vienesi au fost adînc recunos- “cători. dinastie pentru că prin darul e! mărinimos - ai putut: să se educe la unul din cele -d'intăiă teatre ale lumii. Dar s'a făcut această greșală, care nu ştiu 
dacă se poate repara (să nu uităm” că, Regina, a scris „pentru teatru și că Principesa Romăniel are un eo-  Sebit gust şi în această privinţă). Teatrul e prin ur- -mare al Statului, şi în împrejurările de astăzi Statul. trebuie: să .fe dascălul, pedagogul cel mare al unul neam întărziat. Cînd. teatrul are un caracter oficial, 
— cu toată nevinovata; fictiune a „Societății drama- + 

matice“ —, e] trebuie să fie astfel încît să facă, parte,
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ca un capitol neapărat, din marele program al edu- 

cațiel naţionale. 

Aşa fiind, repertoriul instituţiei nu poate fi cules 
din piesele străine care ati avut succes în ultimil ani 

sati în ultimele luni şi: care pentru viitor pot să nu 

însemne nimic. El trebuie alcătuit, cu o largă cunoş- 
tinţă literară şi.0 cuminte judecată, din tot ce ati 
maj bun literaturile lumii fără deosebire, de la Euripid 

„pănă la Hauptmann, pănă la, Cossa, pănă la Rostand, 

la, Echegarray şi la Ibsen. Nu cu sărituri, ci încet, 

sistematic, educativ. EI trebue alcătuit din acele lucruri 

foarte bune. pe care le avem, dar le-am uitat, afară 

doar de „Răzvan şi Vidra“. 

Se va, zice: lumea nu va veni atunci la teatru. La 

început, poate că nu. Şi anume fiindcă i-aţi stricat. 

Pe urmă însă da, de sigur că da. Iar, dacă va fi un 

spor de cheltuială, Statul va plăti. Nare decit să în- 

terce citiva sugaci din partidele la putere. Saii, dacă 

nu poate, să lase teatrul în mîna particularilor, să 

deserteze cu totul de la o înaltă sarcină de cultură. 

Acest sistem se aplică fără îndoială mal greu decit 
cel de astăzi. Şi sar întreba cineva unde se află 
omul pentru a-l aduce la îndeplinire, unde se află di- 

rectorul reformei ? Directorul cel necesar la, teatru, şi 

nu în viaţa politică năvălită şi 'n teatru, e directorul 

de scenă. lar marea misiune culturală, de alegere, de 

pregătire pe romăneşte a bucăţilor, de trezire în lumea, 

- scriitorilor a unul interes pentru teatru, o ar avea în, 
chip firesc, prin delegaţi. ai lor, neplătiţă, acele aşe- 
zăminte care domnesc asupra culturii noastre gene-
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rale sat pregătesc pe cea, specială artistică: Academia, - Romînă, Universitatea, Conservatoriul. 

Le spun. acestea aici fiindcă pare că ne aflăm într'o clipă de răsgîndire cînd realităţile practice de iery încep să pară nebunii, iar utopiile „nebune, îndru- mări cuminţi pentru viitor. 
19 Februar şi $ Mart 1906, .
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La 17 Februar trecut cel may bătrin din arhierei Bise- 
ricii ortodoxe din Ungaria 'a serbat una din acele ani-: 
versări înnaintate pe care nu oricine are norocul să . 
le ajungă şi care dai celui ce se învrednicește de ele 
un prestigiu deosebit pe lîngă acela, pe care şi l-a ştiut 
cîştiga, prin muncă spornică şi prin. purtări curate, . 
prin iubire faţă de poporul săi în mulţi ani ce are - 
acuma, în urmă. P. S.S. episcopul Nicolae Popea, al | 
Caransebeşului, adecă al Banatului romîn de confe- 
siune ortodoxă, a, împlinit atunci cinzeci de ant de 

” viaţă călugărească şi optzeci de an! al vristei sale. 
„Un episcop de optzeci de ant, un episcop 'romîn de 

această vristă trăind în astfel de împrejurări cum 
sînt ale conaţionalilor noștri din acele părţi de peste. 
munte se impune prin singură această însuşire a, bă- 

„_.. tineţer sale adinci şi a situaţiei sale înnalte respec- 
„tului tuturora. Dar episcopul Popea are şi calităţi 
personale. care-l înnalţă înnaintea lumil. romănești 

- sai — fiindcă nu avem o singură lume romănească, - 
„măcar în astfel de sentimente frumoase — ar trebui 

să-l înnalțe înnaintea Rominilor de prâtuiindent.:
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Anume Prea Sfinţia Sa represintă în Biserica or- 
todoxă din regatul unguresc cu toată desăvirşirea un 
vechii tip simpatie de cleric: „$agunistul“. Iar, în | 
timpul cînd nu may găsim acolo scriitori printre ar- 
hiereii noştri de amîndouă confesiile, episcopul de 
Caransebeş e un om deprins cu lucrul literar, un 
om de o înnaltă cultură, care a simţit încă din ti- 
nereță iubirea de ştiinţă şi a înţeles că un popor nu 
se. ține numai din materialitatea bunurilor, oricît de . - 
îmbielșugate, ale acester lumi, ci-şi din pînea sufle- - 
tească, prin care capătă conștiință de sine, încredere 
în viitorul său, mîndrie faţă de ălte neamuri, simţ 
pentru idealul care-uneşte pe oameni ma! presus de 
interesele şi de patimile lor, trecătoare şi nemernice, 

- i-l fac să se poată păstra în Mijlocul celor mai vrăj- 
mașe vijelil și pornirilor celor mat îndirjite împotriva 
lul. Şi, în sfirşit, Romînii de orlunde, şi nu printre 
cei din urmă și nordin Regat, trebuie să ni amintim 
cu acest prilej că Vlădica Nicolae din Caransebeş a 
fost ales membru al Academiei Romîne și că, aflind 
această veste, şi-a pus bătriîneţele pe drum, a venit, * 
spre spaima, fricoşilor, în București, a cetit cu o vred- - 
nicie, cu un înnalt simţ al demnităţii. sale care a 
impresionat -pănă la lacrămi pe toţi cel de faţă, cu- 
vîntul săi de deschidere înnaintea regelui Carol, pa- 

„tron al culturii romănești, care presida ședința de 
primire a venerabilului arhiereu. Episcopi ax noștri 
“erai de față la, această, neobişnuită serbare a cărtu- - 
Tăriei, a Bisericii. şi a unităţii: de cultură care ne 
leagă pe toţi în amintirea, trecutului şi în pregătirea 
viitorului. Şi: de sigur „a fost pentru 'orişicine, pentru 
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„Sufletul cel mar acrit şi may lhîrşit, una din. acele 
privelişti care nu se uită întîlnirea, în aceiași sală 
închinată ştiinţii . noastre, . scrisului nostru, limbii 
noastre, geniului neamului nostru a acestor bătrîni 
dintre cari “cei doi erai purtători! cîrjelor arhiereşti 
din două mari Ținuturi, iar cel de-al treilea era, însuși 
suveranul Romăniel libere. A fost mişcătoare și pome- 
nirea din partea bătrinului episcop a Mitropolitului 
aceluia mare mulțărmită căruia Romînil ortodocşi, 
„Deuniţii“ din Ardeal și-aii cîştigat neatîrnarea, israr- 
hică față de străinii de. aceiaşi lege şi o alcătuire 
înțeleaptă care, pe departe, nu are numai o însem- 
nătate bisericească, ci e încă un zid de cetate tras 
în: jurul vieţii naţiunii noastre. Nimeni nu putea, 
lăuda, cu mat multă cunoştinţă, cu ma! multă căldură, 
cu mai multă evlavie de ucenic, de fii după sullet, pe 
Andrei Şaguna, decit acela, care a, crescut în preajma 
lui, i-a primit învățăturile, i-a, văzut viața de toate: 
zilele, — ceia c6 înseamnă și mai mult în pregătirea, . 
unei firi omenești de către alta —, şi i-a cules oare- 
cum moștenirea de tradiţii. După această cuvintare, 
episcopul bănăţean s'a îmbolnăvit şi a stat cîtia timp- 
în primejdie la Bucureşti, ca, şi cum întîmplarea ar fi 
vrut să ni aducă dovada jertfei pe care o făcea bă- 
trînul pornind la un drum așa de “lung pentru a-şi! 

- face datoria față de cartea, romănească 'și față de 
„. Poporul căruia ea trebuie să caute totdeauna a-l sluji. 

% 

" Activitatea literară și ştiinţifică a episcopului Popea, - 
începe încă 'de pe cînd era, student la Cluj,. prin par-.
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ticiparea la, silinţile de literatură ale tinerilor romîn! 
de la şcoala înnaltă din acel loc. 'Toema! peste vre-o 

„ douăzeci de ani, studentul de odinioară, care a mai 
mers la Pesta şi chiar la Viena, dă o lucrare însem- 
nată, „Istoria : vechii Mitropolit ortodoxe romîne a 

„ Transilvaniei, suprimarea, și restaurarea, el“. Această 
carte din 1870 nu mai are pentru noi preţul pe care 
l-a avut pentru contemporani : şi ortografia, și limba 
noastră, şi informaţia ştiinţifică, şi punctul de vedere 
— pe care, din fericire, şi clerul tînăr, de amîndouă 
confesiunile, îl are cu mult mai larg, cu mult 'mai 
puţin aplecat spre dușmănirea pentru Papa şi filiogue 
sau contra lu! filiogue şi Papei, în mijlocul unul biet 
neam  primejduit şi abia atins de cultură —, nimic 
deci din acestea nu mal sînt astăzi ca atunci. Dar 
oricine va lua în mînă această scriere întinsă Și 
„contra-critica“ menită să o apere va căpăta impresia, 

„că are a face cu un cercetător îngrijit, cu un om în- 
" tradevăr cult, cu un cleric ce-și impune seninătate 

şi cuviință chiar atunci cînd are să se învingă cu 
greutate. pe sine însuși. . 

___Nu va fi cu putinţă să serie cineva despre Şaguna - 
„fără să iea ca basă mărturisirile și actele pe care: 
Veniaminul lui le-a, răspîndit supt ma! multe forme, 
dar mal ales în Memorialul din 1889. A urmări însă 
viaţa lui Şaguna e a te strămuta, în mijlocul întregii 

„activităţi de crisă'a Romînilor din Ungaria, după anul 
1818. Academia Romînă ar putea să iea asupră-și | 

“continuarea acestei publicaţii, care. sa oprit la volmul 3 
I, cu toate că autorul are de sigur toate. materialele 
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pregătite, ca unul. ce a copiat cea, ma! mare parte 
"din archiva învățătorului săi. 

Acesta ar fi un frumos dar pentru ştiinţă şi. ar 
aminti aniversara de optzeci de ani a episcopului 
Popea în acel: chip care l-ar mișca mal mult şi pe 
venerabilul jubilar. ! 

26 Februar 196. 
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D. sublocotenent Vulovici, care stringe întrun vo- 
lumaș de versuri intitulat „Vitejeşti“ încercările sale 

“literare de pănă acum, e un tînăr inimos, -cu foarte 
bune sentimente, mal dispus să cînte datoria şi jertfa 
oștirii decit amintirile de iubiri fluturatece care ar : 
putea, ispiti la, cîntec, pentru colegi şi pentru o mică 

„societate de cunoscători, pe alţii. Ca, unul ce a cetit 
Şi scriitorii mai nol — aceasta se simte şi în inspi- 
raţia şi în tonul şi chiar în metrica și stilul unor 
bucăţi —, d. Vulovici are o limbă uşoară, mlădioasă, 
de sigur bună. În cele citeva, poesii ce s'a tipărit 
în această revistă chiar, este mişcare, avînt, putere 
de a stringe emoție în cîteva cuvinte sati întorsături - 

„de vers; este chiar şi un netăgăduit talent de a chema, - 
lucruri dvioase şi nelămurite' într'o- gamă de altfel 
cunoscută. În cărticică, „menită unel întinse răspîndiri 
în “oaste, mal sînt vre- 0- două-trei pagini care pot sta 
lîngă acelea pe care le-am dat aici. Sînt altele “care 
se. pot ceti. Sînt. multe însă foarte banale, în care 
pu e nici destulă căldură, nic! destulă suflare pentru
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a învia lungul vers molii, solemn al odelor și al de- dicaţiilor, care parcă a mar îmbătrinit încă de la Alecsandri încoace. i 
„*N'ar crede cineva, că aceste elaborate, făcute de - sigur cu tragere de inimă, cu multă sinceritate Şi oare- care răbdare, a același autor ca, şi legendele ostaşilor morţi sai chemarea la, arme care s'a cetit de puţin. “timp pe aceste pagini. E uşor să se afle explicaţia, | D. Valovici ma cetit încă destul, n'a, legat încă de su- fletul săi cele cetite, nu şi-a format încă un gust. Toate lucruri pe care le Poate face şi e dator să le facă şi faţă, de îndemănarea, poetică cu care 'e dăruit şi care prin stăruinţă, prin alegere, prin muncă și bună socoteală poate ajunge: un talent, D-sa să nu uite că astfel de sentimente cer o haină de tot potrivită, : pentru a nu putea fi ridiculisate, dintr'un “motiv sai "din altul, 

a 
"5 Mart 1006, - 

 



La, 
TREISPREZECE MART . 

1. 

- Tarăși reptesintaţii francese date de Romini la Tea- 
“trul „Naţional“, care va trebui împodobit atunci. cu 
colorile naţionale fiancese, din acest „Bucarest“ pe care 

vulgul îl numește Bucureşti. Ziarele romănești anunţă 
în ortografia francesă numele persoanelor care:vor juca. 

Actul de patriotism pleacă de la societatea de bine- 
- facere. D. director al Teatrelor n'are, fireşte, niclo 

obiecţie să cedeze sala. Frumoasa faptă se va, săvirşi 

în serile de 13 şi 15 Mart. Se vor găsi neapărat 

destul spectatori ca să aplaude. 
Studenţii să nu mai facă greşala, de acum doi ani, 

-să nu vie pentru a protesta şi a fi bătuţi de gar- | 

diştii de stradă. Să lase celalt neam decît cel romă- - 
nesc să-și petreacă în pace. Dar nol, ceştia din neamul 

„cel de. rând şi grosolan, să ni însemnăm bine în minte 

-numele celor .ce ne- desprețuiesc şi să, ținem samă şi 

"de cine nu va, veni. | 
„Petrecere bună, domnilor!
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TI, Bi 

„0 rugăminte, DI a 

Cetitor cari. eţr avea, în mînă acest ziar! lasat să 
vi se facă o rugăminte, „nu pentru . Un om, pentru o 

_ mare “finţa, nenorocită, luptînd de. două. mil de. ani 
cu împrejurără duşmane, pentru. literatura Iul, pentru 
limba, lui, pentru sufletul -lul.. Pentru obrazul acestui 
neam care e obrazul - nostru, | 

Avem în Bucureşti un Teatru Wa țional. | 
„Statul romîn subvenţionează, aceșt, teatru. a 
"O "societate romănească de binefacere pentru Ro- 

mini dă la 13 şi 15 Marto represintaţie pe scena 
acestul Teatru romănesc. 

Ce poate fi mai frumos! . 
Dar trel părți din : această, zepresintaţie Vor fi în- 

tr'o limbă, străină, care ne .cotropeşte,.care ne sub- 
jugă şi ne umileşte,, care rupe un popor în, două, 

- punînd de-o parte pe vorbitori! graiului nostru despre- 
țuit, iar de alta pe cel mari şi bogaţi cari vorbesc 
altă limbă, cari cugetă, simt, trăiesc, iubesc şi „Mor - 
prin această limbă. - 

Orice bun Romîn va privi această zepresintaţie ca, 
o jignire a; celor:mai frumoase, mail nobile sentimente 
ce poate să -aibă un om, | 

- Nimeni n'o poate: opri, odătă: ce d, director. al Tea- 
trelor a îngăduit-o. Un ministru cu situaţia d-lul VIă- . 
descu mai "puțin decît orice alt ministru. Nu vom cere 

N 
1 „Bpoca.t
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mulțimii, fie şi mulțimii studenţilor, să se amestece. 
Dar rugăm, — prin mine, unul dintre cel multă, roagă, 

trecutul şi viitorul unul neam, care nu e doar menit: 
unei umilinţă şi unei batjocuri pentru toate veacurile, — 

rugăm" pe ocine simte că are o ' ţară, pe orlcine 
aude glasul poruncitor al sîngelui săi, pe oricine se. 
poate gîndi la moșii, la strămoșii să, trăiţi cinstit, 
în ţara romănească, cu grai romănesc, cu suflet ro- 
mănesc, rugăm pe oricine nu vrea să- ŞI arunce copiil - 
în vălmășagul neamurilor, fără să ştie în ce limbă, 
îl vor pomeni aceia cari vor veni după dînșii, îl rugăm, 
cu 0 căldură ce nu se poate cobori în cuvinte, să 
nu vie la Teatrul Naţional în seara, de 13 Mart și în 
seara de 15 Mart 1906. 

Au luat bilete; ai făcut o faptă i bună pentru să- 
raci. Să nu vie la represintaţie, căci ar face o faptă 
rea, faţă .de sufletul chinuit al acestui popor. De ce, 
„pentru plăcerea, lor de cîteva ceasuri: orl-pentru o 
legătură socială, să strice inima; fraţilor lor rămași” 
credincioși neamului ? De ce să ne înjosească, -să ne 
umilească, înjosindu-se - şi umilindu-se şi pe dinşii | 
printrun act de trădare - sufletească faţă de patria şi 

" naţia lor?. 

x 

, Şi altă rugăminte se îndreaptă, acum, „pentru același | 
cuvînt, lumii de tot felul, mai ales: tinerimii. din Şcoli, 
care obişnuieşte a veni la -Ateneiă. 

D. Jules Brun anunţă pe seara de 12 Mart o confe- 
ferință francesă despre poesia noastră populară. Despre 
poesia noastră populară, în' casa, „noastră de conferinţe 
a Ateneului Român.
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şi DU- numai atit.- 
D. Brun ştie romănește:: “Trebuie să ştie “fiindcă, îste 

„ ziarist ronin, fiindcă este și acuria, sad. & tost măcar , 
profesor romîn. - Di 

“Şi totuși profesorul romîn, ziaristul: Tomiîn - uliu | 

Brun, fiindcă e de origine francesă, ține 'o 'confe- : 
“rință francesă despre cîntecul romănesc, în Ateneul, 

.Romin, înnaintea, unui auditoriu romîn, într'un ciclu 

de conferinţe romăneşti. - 
„Dacă aveţi inimă în. val, tinerilor cari i mergeţi la 

conferințele Ateneului, nu veţi cunoaște-o pe aceasta, 

nu veți călca pragal sălii unde se va ținea; o: asemenea, 

conferinţă. i 

Jar cîţl dintre ziarişti! romîn! se ţin de acest neam, : 
vor pune şi el o vorbă pentru ca fapta :de. umilinţă 

'să nu se îndeplinească. ” 

% 

„Dacă şi unir și alţii, şi aceşti tineri săraci şi ac 
nobil! şi bogaţi de sus, veţi lăsa goale cele două săli 
în care se face jertfa- mindriei şi demnității noastre, 

atunci va, fi întraceasta un mare şi frumos învăţă- 
mînt, vredric de a fi pus alături cu cele- mai înnalte 

din tot trecutul nostru. Atunci veţi fi săvirşit, împie- 

decînd pentru totdeauna, | asemenea igo, ana eveni- - 
ment istoric. 

Veţi putea oare să călcați în . picioare aceste în- 

demnuri, această rugăminte a. uneia din inimile ce 

sîngeră pe urma, batjocoriril neamului, veti putea să 

proclamaţi încă odată, în auzul tututora, că Romănia, 

e Statul-cîrpă al unul popor-zâreanţă, care nu înţe- 
lege să fie stăpîn acasă la dînsul? 
-
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Vom vedea din aceasta, dacă “aici. mal. este -pă- 
„Mântul, de .strădanie sfintă, al strămoşilor sau Trans: vaalul Europel, cu o limbă străină, oarecare, așteptând, | "chemînd prin inconştiența sa, şi - prin despreţul său 

de, gine. însuşi, .năvala spre: cîştig a tuturor aventu- rierilor fără neam din lumea, largă. 

UL 

Despre drepturile limbii naţionale în Statul modern 
(lecție țintă la Universitatea din București în ziua de12 Mari). 

- Universitatea, noastră e a, ştiinţer, Și ştiinţa are da- 
toriile sale ştiinţifice. În afară de aceste datori! ale 
sale ştiinţifice, ea are însă şi altele mult mal întinse, . 
datori! de acelea. care se întind asupra întregului po- 
por. Şi, pentru a, arăta, aceste datorii, pentru a măr- 

- turisi o foarte legitimă, dorință care stă în sufetul 
nostru al tuturora, se ţine această lecţie de astăzi. 

D-lor, “temeiul vieţii orcărul popor este limba hă. 
-Temeiul acesta al: vieţii “orlcărul popor care se nu- 
meşte limba a, fost înţeles și r&cinoscut în toate tim- 
purile. Nu există o singură operă în- viaţa omenirii 
în care poporul să nu se fi adunat. în jurul: cultului 
pentru limba lui cea adevărată. E a 
"A fost o "vreme. cînd toată lumea părea că se adună 

“în jurul a două limbi învăţate, a două limbi care tre- - 
 buiaă să domine pe toate „celelalte în viața popoarelor „lumii. A fost un -timp-cînd.se credea că numal vor- 
bind latineşte şi numar vorbind -greceşte poate cineva 
să se arăte om cult, poate dovedi că. face parte din 
lumea civilisată a timpului său.
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Răsăritul în acea vreme era, cu ţotul eacerit pentru 
limba; grecească; Apusul „tot coţropit de limba latină. 
Sa crezuț că foarte mulță vreme se va putea păstra 
această stare de lucruri, şi totuși a, fost o mare, gre- 
şală, care a dispăruţ răpede. .Căcy aţă. ce vedem -. 
îndată după alcătuirea vieţi! nouă de Stat. în Europa 
evului mediu: vedem în toate Ştatele din Apus limba 
învățaţilor, limba, stăpiniriy, limba Bisericil, adecă limba, 
latină, căzînd în folosul limbilor deosebitelor popoare. 
„Pe acea, vreme ni era nici răspindire a instrucţie 

prin şcoll, nici răspîndire -a instrucţie! prin cărti, 
nici răspîndire a instrucţier prin ziare; prin urmare 
în chip instinctiv, răspunzind unel nevoi fireşti, toate 

"popoarele din. Apusul Europel „aă părăsit limba, la- 
tină pentr ca să, dea un loc din ce în ce mal: 

„mare limbilor propril. În felul acesta, aceste limbi, care 
păreau a fi mnenite pentru totdeauna, oropsirii, negli- - 
jăriy, limbile acestea aă ajuns graiurile Europe nouă. 
„Pe de altă: parte, „chiar în. Răsăritul . european, :a 
fost un timp cînd tot limba latină era, socotită ca sin- 
gura limbă capabilă de a exprima cugetări înnalte, 
sentimente nobile. Şi n'au trecut nici două sute de ani 
şi limba, aceasta latină a fost părăsită pentru a face | 
Joc 'limbil greceşti, nu în calitate de limbă elină su- 
perioară limbi! latine, ci în calitate de limbă a po-: 
„Porulul care trăia în Răsăritul grecesc. , 

- Mar departe: în afară de lumea; aceasta - grecească, 
în Orientul Europel erai alți supuși a! Imperiului, în -- - 

"Asia, cari Vorbiani limbl deosebite: limba. armenească 
„în Xord, limba siriană în Sud. S'a încercat multă - 
Xreme -a ţinea pe aceşti locuitori de limbă, siriană şi
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„” “i 

de. Tirnbă. armenăască în cercul cultarir greceşti; "dar 
nu s'a: izbutit. Limba, aceasta grecească, socotită ca... . 
limba culturală în Răsăritul Europei și în Apusul. | 
'Asiel, a fost învinsă cu desăvirşire, şi pe ruinele acestei 
pretinse: limbi culturale unice s'a ridicat o cultură nouă, . 
s'a, ridicat o; literatură nouă, s'a ridicat o: "viaţă. sufle- 
tească "a popoarelor. din 'Asia. ! 

-Pe de o parte:s'a întemeiat literatura, armenească, 
din. care. un popor întreg Sa nutrit secole întregi, 
iar; pe de altă.parte, s'a întemeiat. limba şi literatura. 
natională : siriană. Aceasta ni-o spune prin urmare 
exemplul celor: d intăiti timpuri din -evul mediu, | 

Vă, adaug : acum un alt exemplu. Mal. tărziă, într un 
anume moment din: secolul -a! XI-lea, nişte -aventu- 

rieri din Franţa au venit de aă cucerit Insulele - Bri- - 
tanice şi ai întemeiat un Stat: frances,- căruia i s'aă 

- supus; locuitorii indigeni de naţionalitate străină, de 
naționalitate germană, Anglo:Saxonil. Limba de Stat, 
limba de ' cultură, limba de civilisaţie a fost foarte 
multă vreme; limba, francesă. Toate actele de Stat se 

- scriau. în limba francesă, toafe predicile în biserici 
fu se făcea decit; în latineşte sai în limba francesă, 
orice operă literară în limba lâtină sati în cea, fran- | 
cesă se scria. Pe atunci iarăși nu erau nici ziare, 

-nică “cărți, decit foarte 'puţine, nici: şcolile - care 
fac educaţia - “unul popor, şi totuşi de -la sine, prin 
mersul firesc al împrejurărilor, limba, aceasta, străină, 
care: atita vreme 'stăpînise un „popor de alt suflet, 
a -tost învinsă. şi înlăturată, şi astfel, în secolul al . 
XIV-lea, poporul engles a ajuns să introducă în toate
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ramurile vieţii sale de Stat, în toate 'ramurile culturii 
sale, limba, naţională englesă. i 

Mal departe, în epoca, modernă: Odată regii, claselă . 
dominante au crezut că pot schimba după plac viaţă | 
popoarelor.: În Franţa sa sâcoiit că limba, vulgară, 

"limba pe care .o întrebuința; poporul; nu poate con- 
tribui la, înnaltele scopurl literare, şi atunci, în secolul 
al XVIl-lea,. supt Ludovic al XIV-lea, s'a pornit o 

„mişcare pentru a, crea.o limbă' de Curte şi a socie-. 
tății înnaltâ. - a i 

În această limbă de Curte, în această limbă. a so- 
cietăţii înnalte; sai scris operele de căpetenie ale 
literaturii francese din secolul al XVII-lea. Oricine - 
poate ști însă cîtă pagubă s'a adus literaturi! fran- 
cese prin această sărăcire, prin această împuţinare 
şi scădere a limbii pe care-o 'vorbia poporul. 

Literatura, de Curte, literatura din straturile înnalte,: 
a. durat numar 'cîtăva, vreme, şi secolul al XVIII-lea a, | 

„dat în ea opere literare de mare slăbiciune, de o lipsă 
de durată şi de un .caracter de artificialitate cum nu 
se mai pomenesc vre-odată în: istoria, unuj Popor. : : 

Acesta e totdeauna resultatul pe care-l produce 0 
limbă ce n'are'a face cu poporul, ce stă în legături 
numai cu puterea şi slujeşte numai stăpînirea unei 
clase sociale asupra altora; Revoluţia, francesă, nu nu-. 
mai în Franţa, dar şi în celelalte țeri ale Europei, a: 
avut de efect transformarea, pentru toată viața, a po- 
poarelor de cultură, Această revoluţie a găsit însă în' 
Germania, o ţară în care pănă în ultimele timpuri
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toate; Curțile, fără -deosebire, și: mar'-toţi :-membril ;s0- 
cietăţii înnalte nu voiaă.:să -recunoască + drepturile 

- limbii germane de a, crea, o literatură. S'a, mers atît 

de.departe -cu : această: -prigonire -a limbii “naţionale, 
încit un:rege.mare,.marele:rege prusian:din secolul al 

XNlil-lea, Frederic al -Il-lea,:nu -voiă să :primească pe 
scriitorii .german!, și. păstra-:toată: ironia ;şi batjocura 

sa, pentru începuturile de literatură germană. În schimb, 

acest..rege, care. nu..cobora.niclodată : “pe hirtie'un' cu- 

Xînt în, limba naţională, ;care-cerea, ca toate rapoartele 

„ diplomatice, toate actele administrative să-i: fie pre- 

sintate numa! în limba, favorită. francesă, regele:acesta, 

este .scăzuț. şi astăzi în gloria şi însemnătatea sa; faţă 

-. de desvoltarea poporului. german prin. acest mare păcat. 

„ Tăcut ;de dinsul faţă, de poporul săi. - 
„„Şi..aceasta :nu s'a înţîmplat:numai în Prusia, ci în 

toate celelalte părţi ale Germaniei. | 

„Pe. cit. de mare este însă: recunostinţa poporulul:e ger- 

man faţă .de critici Şi literaţii secolului :al-. XVIII-lea, 
pe atit, este de mare despreţul. pe care-l poartă astăzi, 

în deplina ]ul. conștiință, faţă de acei cari au spriji- 

nit, căutînd să o -răspîndească în dauna sentimentului 

naţional, .0 literatură, străină. 

ta afara de Gerinaniz aceasta. şi de! Franta, supusă 

unei limbi artificiale, întilnim în secolul 'al: XVIII-lea, 

eri, cum este bună oară: Suedia, unde.:societatea : în- 

naltă a. primit în, toate ramurile vieţii literare, cultu- 

-rale. şi sociale literatura. francesă. Ce. foloasă-a, produs 
literatura francesă în Suedia? Toată adevărata - viaţă 
literară, toată adevărata viaţă de cultură a .Suediel
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„pleacă din secolul al XIX-lea, după ce această. influ:. 

„enţă străină, menită. să :rămiie: totdeauna: şi "oriunde . 
stearpă, a dispărut. 

- Din celelalte State, — Rusia. are în momentul de 

faţă una din cele mal. frumoase: literaturi de pe lume; 

„ frumoasă pentru că:se îndreaptă 'către multime, fru: | 

moasă pentru. că se îndreaptă “către totalitatea, ace: 

lora cari: formează, națiunea rusească,:0o literatură care 
este în: stare: astăzi. să lupfe:pentru'a:înlătura unele | | 

- din' relele seculare şi a pune temelia: 'unef. nouă so- 
cietăţi. rusești, societate de libertate, societate de drep: 
tate şi de lumină. 

În ţara. azeasta, era în secolul al XV. lea. numai 
o imitație: servilă a, literaturii francese. Împărăteasa, 
cea mare: de atunci, Ecaterina a; Il-a,. nu voiă să ştie 

că existati oameni cari jertfiai 'sufletul 'lor ca să încerce 

a întemeia; o literatură pentru -popor; Nu voiă să ştie 

acest lucru: -corespundea:cu Voltaire la, Paris, primia, 

instrucţiile. sale: de guvern “şi. cărţile sale de acolo şi 

căuta, orice sfat; şi orice îndrumare de la această de: 
părtată ţară apuseană, - 

Din: această. perpetuă neînțelegere între Suverani 

cari nu voiati să înţeleagă. spiritul poporului 'lor, în- 

tre -clasa; dominantă, care se servia.: exclusiv de cul: 

„tura străină, ştiţi cine a'rămas învingător. A'rămas - 
învingător acest popor rusesc, care, în afară de in- 

fluențele apăsătoare din: străinătate, trăgîndu- “ȘI: toate 

inspiraţiile. din viaţa, sa, proprie, â. dat, cum 'am spus, 
una din. cele ma! frumoase,.una, din cele mai 'oms-
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neşti şi. mal reparatoare pentru sufiet din cîte. litera- 
turi s'au scris vre-odată în lume. * 

„A venit Revoluţia, francesă. A creat nouă State, a 
creat o viaţă nouă pentru popoare, şi, de acum în- 
nainte, un .Stat nu mai .este deci, precum era odi- 
nioară,. Statul clasei cuceritoare și al aceluia, care stă 
în fruntea, clase cuceritoare. De acum înnainte, orice 

-- Stat deplin consolidat nu este "decit, expresiunea; unet - 
naţiuni, orice Stat nu e decit forma înnaltă de adminis- 
traţie, de. organisaţie şi de conştiinţă a, vieţii. unu! 
“popor întreg. Acesta este bunul mare pe care l-a 

„lăsat tuturor popoarelor Revoluţia francesă, 
“_De acum înnainte prin urmare, existînd numal 
State menite să represinte într'o formă înnaltă, alcă- 
tuirea, şi viața deosebitelor popoare, aceste State nu 
pot să-şi arăte această unitate a lor, acest suflet co- 
mun al lor, într'altă formă decît în încurajarea, în 
cultivarea și în iubirea, nemărgenită pentru limba, tu- 
tuvora. 

Limba nu e, d-lor, numa! un mijloc 'de a se înţe- | 
„lege, nu e numai mijlocul practic prin care un om - 
poate să-și comunice gindurile şi sentimentele sale 

- altor oameni; o limbă represintă pentru un popor 
mult mai mult. Este forma cea ma! înnaltă, cea, mal - 
deplină în' care se poate exprima, sufletul acelui popor. 

Şi viaţa materială, interesul material, rostul mate- 
rial al unui popor nu se pot compara niciodată ca 

„- însemnătate, în ceia co priveşte chemarea, în ceia, ce E 
Î.
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priveşte puterea lor. ds a. rodi şi de a preface, cu 
viața sufletească a unul popor.:Tot ce 'stăpîneşte un - 
“neam. la un anume timp, nu sînt 'doar:numal forme 
“trecătoare, nu sînt elemente brute ale vieţii materiale 
care se amestecă, între dinsele şi se luptă pentru în-: 
tiietatej ci număr expresiunile materiale âle “ sufle- 
tului acelui neam. e a o. 

Dar în niclo alcătuire nu se poate întrupa, may de-: 
- plin şi mal frumos sufletul unui neam decit în limbă. . 
Limba, cuprinde într'o formă înțeleasă, veşnic de toti, 
întrebuințată necontenit de toţi, întreaga viaţă, timp 
de secole întregi, timp de mil de ani une ori, a po- 
porului aceluia. Limba pe care o vorbim acuma, nu 
este numai limba romănească de astăzi, nu este ceva, 
fixat acuma de gramatici, pe care oameni! să-l între- 
“buinţeze. după normele ce se află în aceste, grama.: 
tici: ea, este fiinţa vie care ni vine din timpurile cele. 
ma! depărtate ale trecutului nostru, ea este cea mai 
scumpă moștenire a strămoşilor cari ati lucrat, ge- 
neraţie de generaţie, la elaborarea acestur suprem 
product sufletesc care este limba. - - 

Dacă strămoșii noștri ai luptat pe acest pămînt, 
dacă strămoșii noştri ai muncit, ai suferit şi aă gîndit 
şi ai visat pe acest pămînt, nu-i nicunul din gîn- 
durile lor, nu-i niciunul din visurile lor, nu-i nicluna, 
din muncile lor cele grele, nimic din gloria şi din 
suferința străbunilor noștri, care să nu fi lăsat o urmă, 
neștearsă în limbă. - 

Strămoșii noştri aii fost, d-lor, şi sai dus. Dacă 
n'ar fi fost el, nu ne-am găsi unde sîntem. Cu dinșiy 
nu mal -putem corespunde. în nictun chip, p8 dinşii
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nu-l mal putem vedea; nu-i mar putena auzi. Ne în. 
chipăim numa! despre” dinişii, după slovele' care ai 

- xămâăs din timpuri şi după icoanele 'din biserici, dă 
ni. putem închipui ce ati. fost ej, înnainte! de toate, 
prin: această "limbă romănească, în- care şi-a coborit 

” sufletul şi care trăieşte pănă astăzi: pentru că gene- 
- rație după generaţie ai îmbogăţit-o, spre a..0 trimete 
mai bogată, mat curată şi mal glorioasă celor cari a 

| venit după diînsele, : 

Sia zis:că literatura, formează o limbă, că, astfel, cu- 
getarea unul popor, coborindu-! -s8 în limbă,o desă- 
vîrşeşte. Această, părere este întru cîtva,. greşită, 

De fapt, literatura, Cugetarea. unui popor se for- 
mează în foartg mare parte, în: mult mai mare parte 
de cum ne închipuim de obicei, din limbă. .Ce sînt 

ideile desbrăcate cu. desăvirşire de învelişul lor ma: 

terial, ce' sînt; ideile lipsite de. strălucirea graiului, -ce 
sînt -pentru: simțirea omenirii ideile pure?. 

Este o aşa de strînsă legătură între ideie şi între - 
cuvînt, încît ele nu pot fi despărțite, și prin urrhare 
sufletul unul popor întro anumită epocă şi literatura, 
unul popor în acea; epocă, toate manifestările lui de 
ordine: ideală din acel timp, pornesc din asemenea 
transmisiuni sufletești cuprinse în limba poporului. 

Astfel în această formă, transmisă; de epocele an: 
„terioare, fiecare generaţie nouă coboară, îmbogăţind-o, 
felul ei particular de a cugeta și felul ei particular de 
ă, simţi; În aceste forme străvechi, în această: alcă- 
tuire al. căril trecut nu se poate urmări, atît e de lung, 
în această trainică alcătuire materială: coboară trep-
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| | _ 
tat ceia ce ai mal bun și ceia, ce aii mal înnalt rîn- 
durile de oameni! care se urmează. 

După ce ni dăm samă cu desăvirşire de ceia ce repre- '. 
sintă pentru un popor din timpul nostru limba, să ve- 
„dem care sînt drepturile de care ea se bucură, rostul 
pe care-l are în viaţa deosebitelor popoare din timpu= 
rile noastre, pentru ca, apol, constatînd ceia ce fac altii, - 
să luăm învăţătură spre a. face și noi. tot astfel, 

Sînt în Europa, în lumea, civilisată de astăzi, două 
feluri de State: State care ati o singură naţiune şi 
State care cuprind cîte două sai mal multe naţiuni. 

În Statele care aii o singură națiune în cuprinsul 
lor, națiunea, aceasta impune o singură limbă în toate 
domeniile vieţii. În Statele care cuprind două sait 
mal multe naţiuni, nu se întilneşte, cum ar crede ci- 
neva, o limbă care să stăpînească în toate domeniile 
limbile celelalte. Ar fi o greșală a crede contrariul. - 

Uitaţi-vă la Statele-Unite ale Americei, care se al-. 
cătuiesc din locuitori de origine foarte deosebită, cari 
saii lăcomit la anumite bunuri materiale sait pe cari 

„ aceiaşi atmosferă de libertate i-a atras. În Statele- 
Unite se întîlnesc Germani, Italieni, vechi Olandesi, 
Francesi de odinioară, pe lîngă, Englesii aceia, cari 
au pus basa Statulu! şi at întemeiat viaţa, materială, 
şi sufletească de acolo. Veţă zice: iată un Stat unde 
limba, nu joacă niciun rol, în această mare republică 
atit de înnaintată supt multe raporturi, republică re- 
voluționară care stă cu mult înnainte: în calea viito- 

„ Tului faţă de Statele micer noastre Europe; iată deci 

8 -
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o . puternică, organisaţie de Stat. ce.n'are . nevoie de 
limbă naţională, n'o cultivă şi. n'o poate înțelege. Un 
ideal comun de libertate şi de muncă, — aceasta ar 
putea, înlocui cu desăvirşire- acea sentimentalitate co- 

„mună tuturor oamenilor. dintr'un timp care.se. întru- 
-„pează în această, formă înnaltă, -a, limbil. 

Dar. nu -e așa: În Statele-Unite există o limbă de 
Stat, care e limba englesă. Limba, aceasta nu are. nicio 

„valoare în afară de domeniul Statului, sai, dacă areo 
valcare, ea este numal, pentru acel cetăţeni cari sînt . 
ei înşil de rasă şi de limbă englesă. Cit priveşte. pe 
cellalți,. Germani! se grămădese în jurul focarului limbil 
şi literaturii lor, Italienii strămutați tind către pămîntul 
Italiei; el duc amintirile patriei lor în această nouă 
regiune - a Americei, păstrînd aceiaşi iubire pentru limba, 

italiană, pentru literatura, Italie. 
În depărtata Canadă, supusă, dominaţiei englese de 

atita vreme, se păstrează, pănă astăzi cu pietate cul- 
tul limbii francese, de.:oare ce locuitorii acestul pămînt 
întins de la Nordul Statelor-Unite nu sînt decit Francesi i 

* strămutați în diferite timpuri la Nordul Americel pustii. 

„-- Un alt cas: în Europa noastră a existat-un Stat 
unit al Suediel -şi Norvegiei. Suedia era ţara, care 
“pusese mîna pe Norvegia; s'ar crede că urmă, să se 
 întîmple supremaţia, Jimbil suedese asupra, celel. nor- 
-vegiene. Ar fi o greşeală a se crede. astfel. Norvegia 
fără voia el a fost unită supt aceiaşi dinastie, suedesă, 
şi Norvegienil, cari nu puteai să apere independența 

„lor naţională, -pe calea - armelor, pănă în: timpul din 
urmă, sai îndreptat în altă „direcţie, care : este tot-
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«deauna,. fecundă, şi binecuvîntată, 'spre cultul. fanatic şi „asemenea cu o religie al literaturi! naţionale norve- 
giene. Şi Norvegia, "a răpus Suedia; Norvegia, - care avea drept lu un steag, Norvegia, 'care.n'avea drept la un rege, care n'avea drept la, un viitor,: a produs una;din cele mal frumoase literaturi a timpurilor noastre: ea a dat literaturii universale o forţă ca, „Ibsen, care 
a revoluţionat cugetarea şi simţirea europeariă. 

Din această literatură a Tesultat, nu numai stima | generală pentru un popor ce se poate împodobi cu astfel de . scriitori, dar încă ceva: un fapt de ordine politică, care s'a, petrecut în timpul din urmă, adecă libertatea, Norvegiei ajunsă la deplina cunoştinţă, a caracterului săi particular Şi a viitorului săi deosebit, “liberarea Norvegiei culte Şi  consciente de supt jugul “Suedier. Aceasta, este.un efect al literaturii și culturii norvegiene, al. iubiri! exclusive cu care poporul nor- vegian a încurajat această literatură şi această. cul- tură. A 

La 1815, diplomaţii din Viena, ai crezut că fac o faptă trainică unind Belgia cu Olanda, două ţeri „Mici care se pot teme în viitor de - încălcări” din partea vecinilor. Belgia şi Olanda, sînt, acum, două țari fe- ricite care fac de o potrivă industrie şi comerț, ţeri- „care într'un trecut depărtat, fuseseră chiar Supt stăpi- „Direa, aceluiaşi domn. Ei bine, în timpul nostru Belgia „Şi Olanda n'aă putut să trăiască alături, cu toate le- păturile de tradiţie istorică, cu toată legătura, muncii „industriale şi comerciale, din timpul nostru, cu -toată, situaţia, lor comună geografică şi cu toate primejdiile 
i
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trecute! împreună. Aceste două teri s'au despărţit pen- 

tru că Olanda înțelegea să aibă o limbă, o literatură 

naţională, olandesă şi fiindcă Belgia trebuia să aibă 

"limbile, literaturile et. Căci în Belgia, iarăşi pentru mo- 
tive de limbă, se luptă între dînsele două literaturi, 

"două culturi şi două civilisaţii: pe de. o parte litera- 
tura, cultura, civilisaţia, francesă, valonă, pe de altă. 

parte, literatura, cultura şi civilisaţia flamandă. 
Belgia nu e fără îndoială o ţară cu totul statorni- 

cită, o ţară unitară; totuşi ea are fără îndoială, una din 

cîrmuirile cele mai bune din Europa şi avantagil eco- 

nomice pe care le ai foarte puţine State, o cultură - 

foarte înnaltă şi o foarte mare parte de libertate. Causa 

pentru care ea nu înseamnă nimic în rîndul popoarelor, 

pentru care viitorul Belgiei este necontenit primejduit, 
pentru care ea a rămas o formă de Stat fără rosti, 

„este că în această ţară conlocuiesc două civilisaţii, două: 
literaturi şi două limbi. care sînt menite să lupte ne- . 
contenit pănă ce, sai forma Statului se va schimba, 
sai una din aceste forme va învinge cu desăvirşire. 
pe cealaltă. 

În apropiere de nor, este Statul austro-ungar. O 
bucată de vreme era numa! monarhia austriacă, de 
un timp s'a introdus dualismul de -astăzi: Austria la 
Apus de Leitha, Ungaria la Răsărit de acest rîă. 

În Ungaria, limba, cîrmuirii, limba, Statului, limba, 
jandarmeriei, a procurorului, a temnicerilor, este limba, 

1 Viitorul trebuia să arăte că înnalte elemente sufleteşti se 
pot naşte şi aumat. din comunitatea de tradiţie (1915).
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ungurească;. limba întrebuințată în administraţie, în 
poliţie, în toate formele vieţii de Stat, în toate -for- 
mele represintînd tronul şi Statul la, Apus de Leitha,?, 
este limba germană. . 

"Va zice cineva: a exercitat poate una din aceste 
limbl o influență adîncă asupra vieţii culturale a po- 
poarelor supuse aceluiași regim de Stat? Oricine cu- 
noaşte împrejurările, va spune că nu. Limba ungu- 
vească rămîne în Ungaria limba, suprafeței politice, a. 
celor cari participă aparent la, strălucirea acestei vieţi 
superficiale; încolo, fiecare popor ce există în Un- 
garia ține morţiș, ţine cu toată puterea sufletului săi, 
ţine cu toată pregătirea, pentru jertfă la individuali- 
tatea naţională pe care o alcătuieşte, şi la limba, la 
civilisaţia şi literatura ce resultă, dintr'însa. 

În Austria, același lucru. 
- Şi “ru: e vorba. numai de popoarele de număr, de 
popoarele de. mare trecut, de popoarele de mindru 
viitor, este vorba şi de popoare aşa de mărunte, aşa 
de uitate de împrejurări, aşa de maltratate de toate 
tumulturile războinice, . de toate schimbările adminis- 
trative care sai petrecut în ţara vecină, cum sînt 
Slovacii, de pildă. Ce represintă Slovacil în Ungaria? 
Represintă o .minoritate disparentă. Er bine, aceşti 
Slovaci din Ungaria nu. înțeleg să jertfească nică tre- 

-_cutul, nici viitorul lor nimănul. Pentru a păstra ast- 
fel aceste - tradiţiuni ale trecutului, cît şi pentzu a - 
pregăti viitorul la, care au dreptul, se îndreaptă înnainte: 

„de toate acești vecini la izvoarele tinereţei veșnice care ' 

1 Afară de Galiţia.
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sînt limba, şi literatura; naţională. şi aiurăa, în poporul 
Slavilor celor, mat puţini, din regiunea de Sud austro:un- 
gâră, Croaţii, s'a ivit laun anume moment: un om, mort : 
dăunăzi, al cărui nume trebuie păstrat cu:pietate, nu 
numai e poporul slav supus dominaţiei străine, dar 
de toți aceia, cari înțeleg. rostul în civilisaţia modernă: 
al unei vieţi omenești. consacrată scopurilor el celor 
mal înnalte. Acesta a fost, episcopul Strossmayer; De: 
la, începutul pănă la sfirşitul activităţii sale binecu- 
vîntate, acest prelat n'a; fost numai şeful diocesel sale, 
n'a .fost numai un: membru al .Bisericil catolice, - ci: 
acela, care, întrupînd toate amintirile şi toate aspira- 
tiile poporului săi, a luptat cu .reaua;: voinţă, a luptat: 
cu neînțelegerile, cu indiferența, a luptat. cu: voinţa. 
exprimată de atitea orl a Împăratului săi de la-Viena, 
şi a izbutit să dea poporului sâti'-o Academie, '0 lite- 
ratură și o ştiinţă naţională, Şi, cînd: el a murit dău- 
năzi, moartea, sa,.a, fost: considerată, de întregul popor 
ca un doliu naţional, care a - făcut.să se verse multa: 
lacrimi, ca -un doliu .naţional, care multă vreme a dăi: 
nuit în mijlocul poporului lipsit de- conducătorul! săti.- 

Aceasta, este prin. urmare viaţa din. Statele cu.mati 
multe naționalități. - 

Stat zaulte popoare: care ai pierdut. linăba lor, Și “mar 
sînt unele popoare: care aă adoptat limba; biruitorilor. 
lor, care at, adoptat limba acelora cs i-ati întrecut 

„supt raportul politic şi' supt raportul civilisațier. “ 
„ Să-vedem care .este soarta: culturir: şi! soarta vieţi” 

sufieteşti u aceştor popoare. 
 Irlandesit, din depărtate timpuri, ai pasi o cu d
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săvirşire limba, strămoșilor lor; 'Englesir: li-aă impus, 
venind în calitate de' cuceritori î în insula vecină, limba 
englesă. - 
“Există, cum ştiţi, un popor al Inahder care păstrează, 

amintirea, că a fost şi este' un popor. irlândes, dar care 
nu mal vorbeşte limba irlandesă. Ştiţă situaţia, supt 
raportul sufletesc, a acestul. popor :- Irlandesit aceştia, 
cari cer necontenit o viaţă, deosebită, cari cer îndărăt- 
nic un regim aparte, acest popor irlandes n'a pro- 
dus, din momentul de cînA a părăsit limba lut proprie, 
forma proprie a întrupării vieţii sale sufleteşti, niciun 
om cu adevărat mare în domeniul. cugetării şi al li-" 
teraturii, şi viața poporului irlandes în timp de mai 
multe secole n'a fost decît viaţă materială stearpă, 
tot aşa de puţin însemnată ca: viața buruienilor care 
răsar în fiecare an pentru ca apol coasa, odată; saă 
de mal multe orl, sâ le înlăture de pe faţa pămîntului. | 

În viața aceasta stearpă, în viața aceasta fără im- 
portanță pentru -viitorul poporului irlandes şi pentru: 
civilisaţia, lumil a trăit neamul nenorocit! care, supt 
povara împrejurărilor, a fost silit să-şi părăsească iimba. 

va voiă aduce încă n un: i exemplu, al unul popor care 
trăiește supt ochil noştri, -care trăieşte supt ura. și” des- 
prețul nostru şi această, ură.şi despreţ sînt provocate 
în mare parte prin faptul că e! şi-a părăsit, cu desă- 
virşire aproape, toate amintirile naţionale, toate visu- 
rile cinstite şi. sănătoase: şi tot-rostul unui Stat na- 
ţional. Vreau să vorbesc de. nenorocitul popor evreiesc; 

Poporul acesta a; uitat în timpul evului mediu limba, | 
sa, veche, limba ebraică, în care s'a, scris una din cele
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mai frumoase literaturi de pe lume, literatura Vechiu- 
lui Testament, literatura, Bibliei; a uitat această limbă, 
care nu se ma! păstrează decit ca amintire de învă- 
țaţii lor, de rabini, numa! în slova, cărţilor sfinte, pe 
care credincioşii nu o ma! înțeleg. 

ŞI, în schimb, o mare parte din poporul acesta evre- 
iesc, aşezată în Germania, a adoptat ca limbă obiş- 
nuită pentru dînsa limba, germană, Ştiţi resultatul 
acestei strămutări sufleteşti a, poporului evreiesc din 
vechea limbă asiatică în noua limbă europeană, ger- 
mană: capabilă de a represinta cele may înnalte Cu- 
getăni şi cele mu! frumoase sentimente ale poporului 
ce.0 vorbeşte, această limbă germană a degenerat, 
ajungind cea, mai urîtă şi vrednică de despreţ şi de 
batjocură din toate limbile care există pe faţa pămin- 
tului; a ajuns acel jargon evreiesc înnaintea, căruia cu 
groază își astupă urechile toate popoarele din lume. 

A “fost aporde vre-un folos pentru civilisaţia germană 
că limba pe care o poartă a fost transmisă la un popor 
deprins să simtă şi să cugete cu totul altfel de cum simte 
Şi cugetă poporul german? Şi a fost oare de vre-un 
folos pentru acest popor evreiesc însuși ? 
„Evreil nu. sînt un popor lipsit de însușiri, ci unul 

ager, inteligent, în unele privințe stăruitor. Aă produs 
cugetători ca Spinoza, aă produs musicanţi, aă produs 
oameni de ştiinţă. De cînd poporul acesta nu se mal 

„poate îmbrăca sufleteşte în limba strămoşilor săY, cari 
ai auzit graiul Biblier desfăcindu-se de pe buze vii, 
din acest moment ce ati produs, în largul domeniu al 
poesie!, -Evreil ? ., | 
AU dat în limba deosebitelor popoare, într'o limbă
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care nu era nici măcar acest jargon evreo-german, 
„scriitori superficiali sai scriitori cinici, seriitori fără - 

putință de o înnălţare sufletească în acele regiuni 
supreme către care poate tinde sufletul omenesc. Unde 
este poporul european care se poate mîndri cu litera- 
tura, evreiască scrisă în limba, lui, şi unde 'este litera- 
tura. deosebită, de literatura deosebitelor popoare din 
Europa, pe care s'o fi scris poporul evreiesc; unde este : 
noua, literatură, evreiască pe care so fi produs Evreii ? 

Acesta estă blăstămul care atinge totdeauna un 
popor, ca poporul irlandes, ca poporul evreiesc, care, 
fie chiar fără voia lui, a părăsit singura-limbă în care 
se poate exprima pe deplin viața, sufletească a acelut 
popor, — fiindcă viaţa, sufletească, conştiinţa şi limba, 
unui popor sînt unul şi acelaşi lucru. 

Într'un colţ din Ardeal. trăieşte şi pănă astăzi o 
parte a poporului romănesc care nu mal ştie romă-. 
neșşte, care s'a pierdut. în Secuimea ce locuieşte acea, 
parte a Ardealului. Sute şi mil de oameni, răspîndiți 
în acest inut străin ai faţa de Romin, aii portul de 
Romina, dar nu ma! ştii romănește. Cind îl întreabă 
cineva ce sînt, nu' pot spune decit, în limba, cotropi- 
torului lor : şi eă sînt Romin! Şi atît! 

Aceşti oameni. nenorociţi, această parte căzută și 
pierdută a poporului romănesc, mal păstrează'0 amin- 
tire: că ati fost cîndva Romini pe “deplin şi că mal. - 

„sînt şi astăzi Romin!; în * oarecare măsură, scăzută. - 
şi depreciată, prin faptul că ati biserici deosebite şi 
lege deosebită de legea și bisericile Secuilor. Dacă 
n'ar fi existat legea şi biscrica, de altă confesiune, de
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mult această. frîntură; a. poporului: nostru s'ar fi: :pier- 
„dut cu: desăvirşire - în: mijlocul îmbielşugatei naţionia-- 
lităţă “care-o. încunjoară din toate părţile. Atita, vreme: 
însă cît un neam: se păstrează numal prin - religia, sa. 
și numal prin: numele: săi Şi prin anumite amintiri 
istorice, — precum se păstrează şi poporul evreiesc—,. 
atita vreme acel popor este Condamnat la o viaţă, 
stearpă. a Ă 
“Din toate:regiunile' romănești, în adevăr, ni- i-au venit i 
scriitori, ni-aă vanit "conducători politici, ni-aii venit 
cîntăreți şi: îndreptători al vremurilor. Niclodată; nu. 
ni-au: sosit astfel:da- oameni din acea Secuime neno- : 
rocită unde: „poporul: romănese: a păstrat numay nu-- 

mele. nostru, fără nimic din limba, strămoşilor noştri: 

În fundul Bucovinel dincolo de Prut, sînt sate în- 
tregi, un Ţinut întreg de oameni cari ai fost cîndva 
Romini şi. cari acum. grăiese limba, ruteană 
-Am vorbit cu acești oameni. Părinţii, bunicii lor 

știa bine româneşte, se socotiaii în toate că Romiîni. 
Astăzi, aceşti oameni abia mai pot îngîna cîteva cu- 
vinte romăneşti. -Nu-e privelişte mar' duioasă decît să 
"vezi cîte -un bătrîn, care, cînd îl vorbeşti. romăneșşte, 
își încrețeşte frântea cu cea mai mare: încordare a aten- 
ţiei pentru -a; culege oarecare” cuvinte,. înțelese încă, 
dintro limbă dispărută pentru “dînşii, Şi, cînd se adre»: 
sează cineva; 'către unul din aceşti: ţerani, care nu fără: 
„oarecare duioşie își aminteşte că în tinereța, lut a trăit ca: 

a Romîn;: cînd se: îndreaptă către unul din acei nenorociți 
țerani care-nu'e nici. Rus, nici Romîn; și-l întreabă co' 
este, el dă: acest, răspuns, care luminează mal bine
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| decit; toate; teoriile - Alosofice ce valoare are limba pen= 
tru: un popor: „Am fost Romin cînd eram tînăr... Acum, 

sînt Rus! !* Fiindcă vorbeşte limba rusească. 
* Prin? urmare; în mintea acelor oameni: din popor,: 

atît de mult este legată limba, cu naționalitatea, încît, 

din: momentul ce s'aiă pierdut datinile: „vorbei, ale lim- 

“bir „moldoveneşti“, cum zic dînşiă, din acel moment 

el se consideră: ca Ruși, şi o spun cu umilinţă, o spun 

cu ruşine, o spun cu durere, şi de multe or cu ochit 

plini de lacrămi, ca, şi cum şi-ar vedea, trecînd înnaintea 

ochilor încă odată anil copilăriei lor. 
* a 

După ce am: văzut care “esto însemnătatea limbil. 

în genere, după ce am văzut; care: este însemnătatea 

limbit naţionale şi a tuturor bunurilor ce pornesc din- 

triînsa în timpurile noastre, rămîne să Bxăm care sînt. 

drepturile . .pe care, în „puterea, acestei teoril ce s'a, des-- 

voltat şi. a explicaţiilor ce s'a dat, le are limba, naţio- 

nală în Statele lurnil culte. : 

“În orce Stat ce merită numele de colt, în. orleă; 

Stat ce înţelege să trăiască, nnitar şi să-și pregătească: 
un: viitor, în- orice Stat. ce-are: mîndrie, ce are putere 
şi conştiinţă, limba naţională- ȘI menţine toate drepiu- 
rile în următoarele: domenii: . , 

Limba naţională; inebuie: să îs singură limbă de Stat. 
Nu sa: “poate” înţelege în -niclun - domeniu din: viaţa :pu:" 

blică, din viața de Stat, introducerea; unei limbi străine, 
- şi în această. privință, sîntem încă, într'o privinţă, de- 
pârte de idealul acestă, În adevăr! nu sg răspîndesc: 
prin administraţia noastră; acte scrise franţuzeşte; dar:
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ştie toată lumea; că toată, corespondenţa noastră diplo- 
matică se poartă pănă acum, precum se purta în Prusia 
desprețuită naţionaliceşte din vremea, lui Frederic al 
II-lea, exclusiv în limba, francesă,1, Diplomaţi! noştri, 
cel mal mulți dintr'înşii, socot ca, o datorie să negli- 
jeze cu desăvirșire limba obişnuită a Statului în aceste 
rapoarte care trebuie să lumineze Guvernul nostru 
asupra lucrurilor ce se petrec în deosebitele State 
unde er sînt trimeși ca represintanţi. 

AL doilea domeniu în care limba, naţională trebuie 
să fie pe deplin stăpînă este domeniul literaturii, în- 
tregul domeniu al literaturi. Nu se poate închipui ca 
locuitorii de orice treaptă ar unui Stat naţional din 
secolul al XX-lea să coboare cugetarea şi simţirea lor 
în opere literare scrise 'n altă limbă decît limba. po- 
porului lor, căci altfel este, sai un act de inconștiență 
sai un act de trădare. 
Prin urmare, dacă în materie de ştiinţă cineva este 

liber, pentru. răspîndirea mar întinsă a, ideilor sale şi 
a, cunoştinţilor sale, să adopte o limbă europeană răs- 
pîndită, el are datoria, de cîte orl scrie o operă, lite- 

_xară, să nu întrebuinţeze alt mijloc de -exprimare de- 
cît mijlocul acesta natural de exprimare al cugetărilor,: 
impus de: împrejurări şi impus şi prin însemnătatea, 

> 

32 sa ideală, *care. este limba, națională, 

e 

iau 

_1 Informaţii nouă arată că . se , făceaăi tâcă de la! Taceputul 
Domniei lui Carol -iă şi rapoarte în B românește (ca ale lui De- 
gre. de la Berlin) (notă 'din 1916), - ”
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meniul cuvîntăril. Deci, fie în predica religioasă, fie în 

elocvenţa parlamentară, fie în discursurile de la întru- 

niri, fie în “conferinţe, un Stat naţional nu poate în- 

gădui altă limbă decît numai-limba naţională. 

D-lor, nu numai în ceia ce priveşte predica ce se 

ţine în religia ţeril, în religia care primează, ci chiar 

în predicile ce se ţin prin bisericile de alte confesiuni 

decît cea, pe care o admite Statul ca dominantă, nici 

în astfel de predici nu se poate admite limba străină. 

În privința, aceasta, însă este o foarte mare deose- 

bire de făcut, printre lucrurile care se petrec în a- 

ceastă ţară a “noastră, între catolicismul ieşean şi ca- 

tolicismul bucureştean. - 

Văzînd că, azi, credincioşii catolica! Bisericii din Iaşi 

aparţin unor naţionalităţi multe şi deosebite, unii fiind 

Polonesi, alţii Germani, alţil Italieni, văzînd acest lucru, 

un episcop al Iaşilor, om luminat, un Italian iubitoral po- 

porulul romănesc, Monseniorul Camilli, a luat măsură, . 

care se observă şi pănă în momentul de faţă, de a 

se face toate predicile numai în limba romănească. 

Acest principiu, păstrat şi de episcopul Jacquet, este 

menţinut pănă în momentul da faţă, de succesorul 

- acestuia, care e tot Monseniorul Camilli. 

Dincoace, la, Bucureşti, nu e nevoie să spun că în 

catedrala catolică se ţin predici într'o limbă străină, 

care nu e nici măcar limba majorităţii locuitorilor ca- 

tolică, ci este limba francesă, şi se tin, nu ca să se 

vorbească acestor catolici, de cari clerul catolic din 
Bucureşti este sigur, ci acelei părtă din societatea, ro- 
mănească, care este cu desăvirşire înstrăinată în ceia 

ce privește limbagiul obişnuit în casă, care este cu
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„ +desăvîrşire . străină “în ceia,. ce priveşte- literatura pe 
care o întrebuinţează şi care,.de la o bucaţă de vreme, 
e socotită în creierul preoţilor că poate.fi momită 
chiar de la legea noastră despreţnită, către legea, care 
admite predica, în limba nobilă francesă. | 

Domnilor, niciodată o cuvîntare: romănească nu a, 
adunat atita lume cîtă adună biserica catolică în fie- |. 
care zi de predici cînd vorbeşte acel cuvîntător. de 
talent care este părintele Olivier. Şi, pentru că el po- 
sedă şi atracțiunea, . aceasta pe care conferenţiarii. şi 
cuvîntătoril romiîni n'o pot avea, de oare ce el vor- 
besc limba, despreţuită a, plebei, el are Qarul de a a- 
trage fruntaşii, în ceia, ce priveşte de multe ori chiar 

„viața politică, ai poporului romănesc. 
De cîte ori vede cineva, trecînd pe o anumită stradă, 

un şivoiii de mulţime care n'are caracterul. uneY mul- 
imi sărace, ci din potrivă, de atitea or! poate fi sigur 

că la biserica, | catolică a ţinut un discurs. în limba 
 francesă părintele Olivier, propagator biruitor al ca» . 
„tolicismului din causa superiorității limbil î în care ţine 

. predicile sale. 

“Adaog idrăşi că nu se poate admite, în margenile 
„unul Stat naţional, ţinsrea, de conferințe publice în 

"altă limbă. decit î în limba poporului acestuia, şi aceasta 
este cu atît mar impus, cînd este vorba de o persoană 

„„ care cunoaşte. această limbă şi poate să aibă anumite 
legături și o anumită situaţie în societatea romănească. 

Şi am; de insistat încă asupra, unul fapt: că Statul 
- nostru a dat în deosebitele timpuri o destul de slabă 
„atenţiune vieţii noastre culturale, şi, acolo unde Sta-
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“tul n'a putut să facă un lucru, l-am făcut noi cu toţii, 

„dînd banul nostru pentru a. se ridica în .mijlocul Bu- 
« cureştilor. acea, frumoasă clădire care se numește Ate- 

--neul Romîn, cu. gîndul ca .să fie romănesc şi să lu- 

„creze pentru înnaintarea culturală a poporului nostru. 

Ateneul este făcut din banil săracilor romîni, acest 

“Atenei este clădit din banul tuturor Rominilor și este 
ridicat în vederea celui mai înnalt : scop al poporului 

nostru, şi acest înnalt. scop nu se poate servi acolo 

“decît prin cultul necontenit şi exclusiv al limbil noas- 
tre romăneşti în acest Atenei Romîn. 

D-lor, învățămîntul public sai învățămîntul privat, 

pentru locuitorii romîni de pe pămîntul romănesc, nu 

se poate înțelege în altă limbă şi în altă direcţiune 
„culturală decît numal în limba romănească şi în di- 
- recţiunea culturală a poporului romîn. Prin urmare, de 

„cite ori se observă în- ţara noastră şcoli întemeiate 

de pribegi a! culturi sai de pribegi al jumătăţi! 'de 

" cultură sai șfertului de cultură, veniţi numai cu un 

; anume scop dintr'o anume ţară, de cîte orl se observă 

“acest lucru, . e încă o dovadă despre slaba noastră 

conştiinţă, despre puţina îngrijire pe care o avem 

- pentru idealul. nostru cel. înnalt; aceasta este încă. o 

„dovadă de lipsa noastră de solidaritate de-cite ori 
viața romănească este atacată în cele may frumoase 
-şi-ma! nobile manifestări ale el. i 
„Nici învățămîntul public. nu se poate întemeia decît 

pe limba, naţională, dar nici învățămîntul privat, dacă, 

- vrea să capete . şcolarii şi şcolăriţele sale printre Ro- 

mîni, nu poate cere alte drepturi.
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În sfirşit, dacă fiecine are âreptul de a vorbi în 

casa sa limba care-i pare mal bună, este o datorie 

elementară de solidaritate socială şi naţională, este o 

_ datorie de înnaltă cuviinţă a nu face să se audă niclo- 

dată în afară, de margenile casel tale altă limbă decit 

limba, naţională. | 

Nu se poate impune nimănui acest lucru prin legi 

materiale, dar este o impunere mal puternică decit o 

impunere materială, este impunerea, conştiinţii, este. 

impunerea moralității superioare a fiecăruia. Dacă noi - 

sîntem un popor foarte tolerant în această privinţă, 

oricine călătoreşte dincolo de hotarele Romăniel ştie 

cum poate fi primit şi cum poate fi tratat acela, care, 

întrun local public din Ungaria, sati din Austria, Ger- 

mania sati chiar din Franţa, fiind de acelaşi neam 

cu cellalță pămînteni, şi-ar permite să întreprindă, sfi- 

dînd lumea, o conversaţie în: altă limbă decit în limba 

cetăţenilor acelui Stat. 

În această, privinţă, fără îndoială că biruința noastră 

va, fi mal tirzie, dar va trebui să se îndeplinească 

odată. Pentru că, dacă. cele ce am cuprins în rubri- 

cile din urmă ale acestei lecţiuni nu se vor îndeplini, 

dacă nu se va ajunge ca poporul să, impună limba. sa 

-» naţională “sentimentului de iubire ai tuturor stratelor 

sale sociale, dacă nu vom fi în stare prin cetirea, şi 

admirarea, aceleiaşi literaturi să, unim toate păturile 

sociale ale poporului nostru în aceiași mare unitate 

"etnică, — vom avea soarta “Poloniei, ţară care odată 

a avut glorie, a avut strălucire şi-a cării urmă se 

caută încă pe pămîntul Europei. 
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Conferinţa de la 13 Mart 1906, 
Domnilor, | 

Sint mulțămit întăiă pentru împrejurările particular 
do înnălțătoare în care s'a ţinut manifestarea d-voastră 
de ieri. . . | ., 

În această ţară s'aă văzut multe manifestări studen- 
teşti. Din nenorocire, cele ma! multe din aceste ma.-. 
nifestări ai fost determinate de interesele unui partid 
«sai de interesele celuilalt partid. Manifestările acestea, 
determinate de vre-un interes de partid, n'ai-niclo 
valoare ideală şi n'a nicio valoare naţională, şi stu- 
dențimea, trebuie să trăiască numar pentru ideal şi 
numa! pentru naţionalitate. Lăsaţi, — cuvîntarea mea 
e lungă, ascultaţi-o. pănă la, sfîrşit. 
„O voce: Nu se aude.. . 

Tvată sala: Ba se aude! . 
" Voci: Se aude chiar foarte departe! 

D. prof. N. Iorga. Singurul lucru de care nu vă pu- 
.teţi plînge, este că nu se aude. ” 
„Deci, cum vă spun, întrunirea” de ieri - este întâia, | 
pe cure studenţi! ai ţinut-o în afară de interesele mes-.! 
chine de partid; este întăia întrunire și întăia, mani- - 
festare pe care studenţii au făcut-o pentru interesele | 
superioare ale poporului :romănesc din toate locurile 
şi din toate timpurile. Este întăia, manifestare pe care 
'stndenţii au. făcut-o în cea ma! desâvirşită, disciplină, 
pe care sînt mindru că nol, generaţia tînără de 'pro- | 
fesori, am putut s'o facem să se coboare în sufletele | 

„19 ..:
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d-voastră. Această manifestare făcută cu un astfel de 
scop şi în aceste împrejurări de înnaltă disciplină poate 

servi.de model oricări! studenţimi,:de orlunde, şi a- 

ceasta formează bucuria mea în momentul de faţă. 
Sai mal făcut, d-lor, demonstraţii cu caracter na- 

ţionalist în această ţară. Demonstraţiile cu caracter 
naționalist: s'a făcut însă în vederea împrejurărilor 

de dincolo sati în vederea împrejurărilor de peste Dunăre. 

Ey bine, să-ml daţi voie să cred că nu e mare vi- 

„ tejie în a demonstra înnaintea consulatului străin care 

este apărat de poliţia romănească. Că nu e mare vi- 

tejie:de:a provoca aici patimi care se răsbună dincolo 

-p& spinarea fraţilor noştri cari n'ai mijloace de a.se 

apăra. Dar este fără îndoială vitejie ca, într'o ţară 
stăpînită ma! ales' de o clasă politică desnaţionalisată, . 
'care se împarte, în adevăr, în partide, dar care păs- 

trează toate legăturile de la un partid la altul, în care 

clasa aceasta desnaţionalisată înţelege multă vreme 
să păstreze ceia ce se cuvinea. se ceda poporului în 

înfăţişarea, în înţelesul cel ma! înnalt, este o vitejie, 
este o bărbăţie ca tinerimea să manifeste împotriva, 

„acestor obiceiuri rele, în ciuda tutulor sfaturilor, în. - 
ciuda, tutulor presiunilor, în ciuda tutulor . mijloacelor. 

de înriurire, în ciuda, amenințărilor. cu pumnul Şi is- 

pitirilor cu deosebitele mijloace. pe. „care oamenii pu- 

teril le ai totdeauna la îndemină. 
Prin urmare, cum spun, sînt  mîndru de lucrurile în- 

„ tîmplate “ieri, sînt mîndru :d6 auditoriul de astăzi şi. 

sînt bucuros că în: tinereţa, mea încă am trăit să văd 

o studenţime aşa de stăpinită de ideal şi aşa de pă 
trunzătoare în ceia ce privește ţinta către care tre-
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buie să se îndrepte: și mijloacele prin care o poate, 
atinge, să- văd la studenţime' atita avint, de o pârte,- 
şi atita disciplină şi măsură în manifestările sale, de 

-. altă parte. o | _ 
După această declaraţie, să-m! permiteţi să vă yor- 

besc de primejdia. naţională care - resultă. pentru” un 
popor din desnaționalisarea. claser' sale dirigente. 

” > 

D-lor, acum cițiva ani de zile am serbătorit amin- 
tirea lui Ştefan-cel:Mare, cea mal mare amintire pe - 
care am păstrat-o din tot trecutul nostru, prinosul 
adus celul mat mare om pe care l-a produs poporul 
romin. Acesta, a fost înțelesul acele! manifestări. E 

Biruința lu! Ştefan-cel-Mare, strălucirea Domnie lui, : 
îndelungata eX durată și moartea senină a marelui 
Voevod'se pot explica în multe feluri. Unii pot să a- . 
ducă înnainte vitejia, boierilor de atunci; alţil pot să 
aducă înnainte destoinicia țeranulul 'romîn din acea, 
vreme, alţi! iarăşi marele talent militar şi geniul po-' 
litic al acelui Voevod. Nictuna din aceste explicații nu 
e deplină, Adevărata explicaţie este că atunci, în tim- 
pul Domniei lu Ştefan-cel-Mare, poporul romiîn, de şi 
compus din mal multe clase care aveau interese fi- 
reşte deosebite între dinsele, poporul acesta, era legat - 

„prin aceiași credință, 'vorbia aceiași limbă, avea 'ace- . - 
laşi ideal, formă, o singură ființă, râpresintată de o 
potrivă prin Voevodul ţeril de pe tron şi prin cel din: 
urmă ostaş biruitor din armatele sale. Aceasta, este 
taina biruinţii lu! Ştefan-cel-Mare. e 

Poporul, d-lor, se împarte firește în clase; clasele să -
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împart în indivizi. Interesele indivizilor nu se împacă 

între ele, şi interesele claselor de multe ori se duş- 

mănesc; însă mal presus de interesele indivizilor, ma! 

“ presus de interesele claselor, trebuie să se ridice so- 

lidaritatea, naţională, sentimentul de unitate care să 
îmbrăţișeze o societate de la un capăt la altul. Acest 
sentiment asigură menținerea, . unui popor, acest sen- 

„timent permite afirmarea unui popor şi-l dă biruinţa. |. 

în toate împrejurările. | 
De ce natură este acest sentiment de. solidaritate 

națională? Acest sentiment de solidaritate naţională nu 
se poate sprijini decît pe următoarele - temelii, ne- 

clintite. Ni 
„+ Întiiă: vorbirea, limbi naţionale de toță aceia cari 
fac parte - din acel popor, vorbirea, cu aceiaşi iubire, 

cu aceiași curăţie, de la, cel mai mare la cel ma! mic,. 
de la cel mal bogat la cel mal sărac. De la cel care 
stă în fruntea, unul popor până la cel din urmă dintre 
“supușii săl. Numai pe această basă se poate întemeia, 

„ în rîndul întăi, acest sentiment "de solidaritate na- 

tională. a 

în rîndul al doilea, sentimentul: de . solidaritate na- 

ţională, se sprijină pe conştiinţa aceleiaşi tradiţii isto- 

rice. Toată lumea trebuie să-și 'amintească, nu din 
„cărți, nu din lecţiuni, ci, ca să zic aşa, din turnarea, . 

în sufletul săi a, trecutului,. de; faptele marl pe care: 
-întreg poporul. le-a. săvîrşit în. curs . de mat multe 

veacuri. a 

„În al treilea rind, solidaritatea, aceasta, naţională, 
“care nu are un caracter material, — căci nu sîntem. 

laolaltă pentru că este pentru toți același regim | vamal,
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aceiași administraţie, aceleași împrejurări de viaţă zi . 
de zi, nu pentru aceasta, ci pentru că același suflet 
ne însuflețește pe toți—această solidaritate naţională 
se razimă pe cultivarea aceleiași literaturi, pe iubi- . 
rea pentru aceiaşi poesie, pe cîntarea aceluiași -cîn- - 
tec, pe urmărirea aceloraşi isprăvi, pe îmbrăcarea în 
același veșmiînt, de înnaltă valoare şi frumuseță, a, 
vieţii actuale şi a vieţi! trecute, ca şi a aspirațiilor 
de viitor ale poporului întreg. 
„Numa! pe această temelie se poate stabili solidari- 

tatea sufletească şi numa! prin solidaritatea, sufletească 
“care merge de la cel d'intăiă la cel din urmă, care - 
îmbrățișează pe toți locuitori! teritoriului naţional, care 
cuprinde pe toţi oamenii de acelaşi sînge, numa! prin 
„aceasta se: poate asigura păstrarea tot înnainte a unul 
popor. 

- Din trecutul nostru vă voii aduce dovezi care să 
întărească aceasta: - 

„“Pe vremea lui Ştefan-cel-Mare, am fost unul din cele 
dintăiu popoare ale Răsăritului Europei. Astăzi cine . 
se teme de not? Vecinii de peste Dunăre se cred: de 
0 potrivă cu Romiînii,-ma! vechi decît - dînşii. Vecinul 
de la Răsărit şi vecinul. de la Nord, de la Apus sînt 
mai puternici decit nol. Aproape nu mai există printre 
vecinii noștri unul care să ne stimeze cu.stima aceia 

„1 “care. se îndreaptă, nu către un egal, ci către unul mai 
"bătriîn şi mai înnaintat în civilisaţie. Aceasta, este -si: 
-tuaţia,. de astăzi, — să nu.ne înşelăm!. . 

Nu există în istoria fiuropel neam mar: isolat -de 
fraţii săr de- sînge şi. mar: primejduit,- nu există neam 
„privit. scu' mai multă Guşmănie de.vecini ca 'acest'săr- 

”
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„man neam romănesc. din „care numa! şese milioane. 
locuiesc pămîntul „Romăniel, iar cenlalți sînt în ghiarele. 
sîngerate ale tuturor pasărilor prădalnice de la ho-: 

_tarele” noastre. Da, aşa sîntem astăzi ! E 
Pe vremea, lui Ştefan-cel-Mare nu era însă un vecin. 

care să nu fe respecte, nu era unul caresă cutezea. 
călca pămîntul moldovenesc fără să se gîndească la. 
straşnica răsbunare a tînărulul sai „pe urmă, a bătrînului: 
Voevod. De la începutul carierei lu! şi pănă la, moartea-l. 
senină, nu numa! în Inargenile hotarelor ţerii, ci mult 
departe peste. aceste hotare! Şi, din acele depărtări ale. 
secolului al XV-laa, şi astăzi el sa înnalţă pănă la no! 

ca 0 umbră. tutelară, ţinînd în mină spada veşnic 0-- 
crotitoare a țeril sale. 

- Şi de ce oare? Pentru că în persoana Voevodalui, 
„în sabia Voevodului sta simţul siguranţei, care pornia 

din adevărata, unitate a poporului întreg. Pentru că. 
“acel cari-l compunea nu “erai isolaţi în clase duş-- 
mane, fiindcă o clasă înstrăinată nu se formase prin. 
alt ideal de cultură şi prin altă limbă vorbită de acea. 
clasă. 

A trecut o bucată de vrame, și solidaritatea socială, 
- a dispărut: poporul romin a căzut adînc supt stăpi-. 
” nirea turcească. 

Atunci s'a, ivit un om ales de Dumnezeă pentru - 
a ne ridica, iarăși la înnălţimea, de unde. căzuserăm.. - - 
Acest om a fost Mihal- Viteazul, 
Stiţ cariera lur “Mihai Viteazul: sfărimînd pe de o. 

| parte lanţurile: care ne ținea aici, el a străbătut, pe: 
de alta, pasurile Carpaţilor Şi? a cucerit. Ardealul, A. 

x 
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răsbătut peste hotarele țeri! de cîte orl a voit el, pănă 
prin apropierea Constantinopolet, şi a făcut să 'se audă, 
în toate unghiurile Europei încă odată numele unul 
viteaz romiîn, NR . 

Și ştiţi cum a, fost sfirşitul lu Nihai Viteazul . faţă, 
- de sfirșitul lur Stefan-cel Mare. După o îndelungată - 
„Domnie, la, vrista cea ma! innaltă pe: care şi-o poate 
dori un om, Ștefan-cel-Mare s'a stins liniştit în capi- . 
tala, Sucevei, iar Miha! Viteazul a căzut tînăr supt sabia. 
unul trădător, pe cîmpia Turdel. - 
_ De ce? a | | 

Pentru că, pe vremea lui Ştefan-cel-Mare, întreg nea- 
mul romănesc, pe de-asupra, deosebitelor clase, trăia 
aceiași viaţă sufletească, avea aceiași conştiinţă na- 
țională, presinta adevărata, solidaritate a neamului. 

Pe vremea lui Miha! Viteazul însă, poporul romă- 
nesc era tăiat în două clase duşmane:. de o parte era 
boierimea - bogată, boierimea, vitează, boierimea stă- 
pinitoare, în puterea tuturor însuşirilor sale 'covirşi- 
toare, iar de cealaltă parte era terănimea noastră să- 
răcită, umilită, terănimea, care se mulțămia cu pînea | 
mucedă de toate zilela. Şi între clasa, aceia de sus, 
care se răsfăța în bielşug, şi cea de jos, ce trăia în' 
lucrul -greă de plugărie la străini, care nu-l -aducea 
nico răsplată, nu era niclo legătură; ochii unora, se 

"uitai cu ură în ochil celorlalţi. Şi, atunci cînd boie- 
rimea, în frunte cu un Domn genial, a plecat să cu- 
cerească Ardealul, țerănimea a rămas la vatră, Şi, În 
loc să meargă şi .ea după steagul marelu! Voevod, apă- . 
rîndu-l pănă în momentul din urmă, sai văzut moșneni | 
cari S'aii dus în Ardeal, la Alba-Iulia, spre a cere fă- .
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rîma lor de dreptate de la acâla care represinta, :în- 
nainte: de toate, interesele boierilor. Şi acele cete da: 

" moșneni desbrăcaţi de proprietăţile lor s'au: întors 
înnapol, nu bucuroşi că ai văzut pe. Voevodul lor bi- . 
ruitor, ci cu - ultime laerămt de desnădejde în ochil - 
lor scurşi de,plins! 

Aceasta a, fost causa pentru care a perit Miha! vii 
_ teazul: dispariţia solidarităţii sociale, dispariţia unităţii 

de conştiinţă -a poporului romin. ŞI, pe cînd Ştefan- 
cel-Mare s'a stîns între vitejii săl, între sfetnicii să, 

_între cel d'intăiă a! poporului “săi, Mihai . Viteazul a 
muritîn astfel de împrejurări, încit nimeni nu s'a'pu- 
tut ridica, dintre oameni! cumpăraţi, dintre oamenii 
cu leafă,. dintre oamenii de vinzare şi de închiriere: 

„cari stăteaă în jurul lui, toţi străini, toți” mercenari 
niciunul nu sa putut ridica, dintre dînşii pentru casă 
apere; măcar printr'o ultimă luptă, printr'o ultimă răs- 
bunare, numele bun al şefului asasinat. A. murit între . 
străini şi de mînl străine, şi-a trebuit să se găsească : 

rîvna evlavioasă a unul adevărat boier, tovarăş de luptă, 
„al său, ca să culeagă. măcar capul de lîngă trupul cel 
“aruncat pe cîmpie: şi.să-l aducă spre înmormîntarea 
de care pănă astăzi se bucură 'creștineşte. în mă- . 
năstirea părintelui săi de la Dealu.. - 

:De o parte evlavia -acestul. singur om, care. era: Ro- 
min de -neamul săi, pe de altă -parta indiferența, Te- 
ceala. acelei gloate, care a luptat cu.Mihat Viteazul 
cînd o: ducea ia biruinţă, adecă..la pradă, şi care-l pă- 
răsia Cînd era învins, tară: să verse apol.0. lacrimă 

„pentru moartea lui. Terănimea era lă vatră, ne- 
. dreptăţită, înjosită Şi. sărăcită, ţerănimea nu avea miclo 

 



„Lrelsprezece Mart“ | 297 

tragere de inimă -pentru boieri săi, pentru. Domnul 
săă. Şi acesta a fost resultatul: moartea acelui om 
care, după Ştefan-cel-Mare, a cuprins mal multă pu: 
tere, care a avut mal multă credinţă, în viitorul ro- 
mănesc din ciţi.oameni a, dat acest pămînt. 

- Iată resultatul duşmăniilor de clase, -iată resultatul. 
uril. care se ivește între acel cari deţin totul şi acel cari. 
n'a nimic, iată prăpastia, care se deschide între aceia 
cari ieau și o anumită cultură străină pentru: dînșil 
şi acel cărora li se interzice orlce drept la cultură, 

4 3 

- Mergem mal 1 departe, - 
Mihai s'a dus, şi am căzut tot mai I adine în  obia 

turcească, Nam. -ajuns în robia turcească pentru:că 
eram mal răl decit odinioară; - am. căzut. în această 
robie pentru că aveam mai puţine mijloace de a ne 
apăra, pentru că viaţa era ma! slabă în nol, şi, de cite 
orl viaţa slăbeşte întrun popor, de atitea or! viaţa 
mail puternică a altul popor se- aruncă asupra, lui. Şi: 
viața unul popor slăbește totdeauna în măsura lipsel 
de solidaritate a deosebitelor: clase care-l” alcătuiesc. 

Pentru că în secolu! al. XVII-lea :boierimea,- era şi 
mal răpareță decit odinioară, pentru că în. secolul. al 
XVII-lea boierimea aceasta :se simţia încă mal puţin 
romănească decit înnainte, - pentru că. ţeranul era şi 
mai nenorocit, şi mal: robit, ză mai: întunecat;. din 
„această .causă am. căzut noi în acea nenorocită situaţie 
de robie desăvîrșită, faţă de Turcl.: Şi, cînd au venit 
Grecii, de ne-a stăpînit întru :cîtva,-cu boierimea lor, 
cu negustorii lor, cu cartea lor înnaltă, cu clerul Jor su 
perior, nu a fost vina Grecilor, ci a fost. vina noastră. 
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A fost vina noastră pentru: că, printro desvoltare 
greşită, printr'o duşmănie nenorocită între clasele care 
"alcătuiaă poporul romîn de atunci, el nu era destul de 
“strîns laolaltă pentru a împiedeca, împlintarea, pătrun- 
derea necontenită şi dominaţia rasel străine.* Şi, în 
felul acesta, prin sentimenţele greşite ale „boierimil, 
„prin lipsa de sentimente a țeranului, coborit pănă .la, 
situaţia de: dobitoc. al ogorului, am. fost supuși în a- 
celaşi timp la, două robil: robia, brutală a Turcului şi : 
robia şireată a. Greculul. - 

În împrejurările acestea deci am plătit, timp de o 
sută douăzeci de ani, lipsa de solidaritate naţională. 

A venit apol secolul al XIX-lea, secol de trezire a | 
neamurilor, secol de libertate, secol de prefacere a-po- 

" poarelor care pot să trăiască. aa ă 
A fost acest secol al XlX-lea pentru popoare ceia. 

ce este primăvara pentru - mersul naturii. În primă- 
> vară se înnoiesc toate. puterile, şi cel cari nu-şi pot 
înnoi puterile sînt înlăturați de matura . nemiloasă, 

„ care .nu sufere să trăiască milogii, care nu îngăduie să 
“dăinuiască scăzuţii de puteri, care nu lasă să trăiască 
“acel;oameni ce nu mal pot-fi o forţă sau acele fiinţe - 
«ce nu mai pot fi podoaba firil. a 

Ei bine, același lucru se întimplă şi cu popoarele: 
secolul al XIX-lea învie-saă face să dispară neamuri. 
lar din secolul al XX-lea nu vor ieşi decit acele po- - 
poare care vor dovedi că se pot întineri, nu vor ieşi 
din acest secol al XX-lea, decit popoarele care. vor do- 

„vedi că se pot supune condiţiilor nouă de existenţă, 
Nu vor trăi după acest secol decît popoarele voinice, 

 



  
  

„Trelsprezece Mart“ 299 
  

popoarele înfloritoare, popoarele: unite. Am apucat, « a- 
nul 1901, —.să ne ferească Dumnezeu ca nepotii NOŞ-: 

„tri să nu apuce niciodată anul, care va începe. veacul 
al XXI-lea sai să-l apuce supt acea, stăpinire străină 
care este mai rea pentru un popor decît chiar distru- 
perea materială a tuturor acelora. cari-l alcătuiesc, 
decit chiar moartea, om. _ deom, a “tuturor acelora cari 
formează împreună poporul, — "pentru | că, aceia, este 
moartea trupului cu suflet mindru, pe. cînd cealaltă 
este moartea sufletului în trupul coborit spre pămînt ! 

Dar pentru a ne reface, „pentru, a ne reîntineri, 
pentru. a ne pune laolaltă cu. „celelalte „popoare, am | 
simţit. şi nol nevoia de a gusta, cultura apuseană, - 
„Nu urăsc cultura, apuseană, şi nimeni n'o poate uri: 
este o cultură ciştigată de multă vreme, cu multă si- , 
linţă, de popoare harnice, dar cultura: aceasta, trebuie 
luată de aceia cari n'au lucrat Ja, alcătuirea el potri- 
vit nevoilor lor, şi nu ma! mult, și nu altfel de. cum 

„sînt aceste nevol particulare fiecărul. neam. | 
„ Bătrinil noştri, oameni cu multă, judecată,— înţeleg 
bătrînil cei de demult, cel de la, 1820 şi 1830; este atita 

- timp de-atunci —, decr acești bătrîni s'aă dus în' străi- 
nătate ca, să înveţe „carte evropienească“. Nu s'ai dus 
cu gindul de-a se mîndri cu limba străină: pe care ar 
învăţa-o acolo, cu gindul de a ne umili prin superio- 

„ritatea lor. în -vorbirea acester limbi, şi nai venit în- 
napol cu gîndul să facă la not coloni! străine, să 
causeze peirea noastră sufletească ori să împiedece 
înnaintarea noastră, să creeze încă o prăpastie într'un - 
neam a cărul :carne era tăiață -de atitea. prăpăstil.



    

- 800 _ o luptă literară 

N'ai venit cu “acest gînd. Au venit cu gindul ca, în 
torșI cu acea, cultură apuseană, să grăbească înnain=- 
tarea noastră, să. întărească: puterea noastră, să ni 
pregătească adevăratul viitor modern. - 

= Multi -dintre bătriniă aceştia ad murit în împrejurări 
grele, mulţi nu se ştiă. unde sînt înmormintaţi, dar 
lacrimi de. recunoştinţă'ar trebui să cadă pe mormin- 

-tele acelor oameni cari s'a dus: ca să aducă din de: 
părtări, pentru fraţii lor de- “țară şi de neam, comoara 
cea scumpă a culturii europene. ' 

” Între dînşil e un Petrachi Poenaru, cel dintăiu e 0- 
zînduitor al şcolil nouă romiîne, un Eufrosin” Poteca, | 

„este 'acel Costachi Moroii . care a fost unul din cel 
dintăiu întemeietor a Facultăţii noastre de drept...:. 

Aceştia ai mers în Europa pentru ca să afle în. îo- 
“losul nostru care. sînt cele din urmă înnaintări cultu- | - 
-rale ale. popoarelor apusene, ale părţii superioare, din 
punctul de vedere al civilisaţiel, a locuitorilor conti: 
nentului nostru. S'aă întors în țară, şi de pe urma lor 
am folosit : s'a, întemeiat literatura noastră romănească 
propriu-zisă, cea, nouă, şi adevărata, “poesie romănească, - 
De.pe urma lor s'a întemeiat învățămîntul superior 
din. această țară; de. pe urma lor am--ajuns, în cîteva, 
decenii, să fim alt popor decit Poporul de la sfirşiţul 
epocei Fanarioţilor. '.. i 

Aceasta este întăia clasă de oameni care s'a dus ! 
în străinătate pentru. ca să „guste cultura, francesă.. 

“A venit după aceia : 0: alta. generaţie. „Generaţia. ar 
ceasta, s'a :dus: în străinătate, nu la. xrista -de matu: 

zitate,.ci “la. vrista cînd „un. tînăr, nu poate să opuie: 
„2
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nicio . resistenţă năvălirii cotropitoare a unei culturi” 
„străine, oricît de nepotrivită ar fi pentru dînsul. 

" Sau dus. de tineri, uni! de copil, în Paris. Oraşul 
acesta i-a uimit, i-a zăpăcit, i-a, înnebunit, i-a con- 
fiscat pe toată viaţa. Şi de acolo nu ai adus atita. 
iubire de cultură şi iubire de civilisaţie, ci ai adus 

„_— această a doua generaţie, încă cinstită, pănă la, 
cel din urmă; vom lăsa, pentru may tărziu pe a treia, 
care nu e nici măcar în întregimea el cinstită, —, a 
adus a doua generaţie, iubire pentru ideile liberale. 

De multe lucru era nevoie în anul 1848, Era, ne- 
voie, fără îndoială, şi de anumite aşezăminte liberale 
și de curente liberale în opinia publică, dar nevoia, ce se 

- simția la 1848 înnainte de toate, era aceia dea des- 
robi cele cîteva milioane de țerani nenorociţi cari l0- 
cuiai pămîntul Moldovei şi al 'Perit-Romăneşti. - 

Sau întors domnii aceia, de la Paris, vorbind fran- 
țuzeşte- perfect, scriind franțuzeşte perfect, ştiind toate . 

„ stradele mari şi mici şi toate răspîntiile Parisului, 
amintindu-și toate cursurile, bune şi rele, cunoscînd 
toate instituţiile ca, şi toate încurcăturile vieţii pari- - 

„_siene- din acele timpuri. Saă întors mîndri, despre- | 
"țuind pe părinţii lor, -despreţuind pe bunicii lor, des- - 
preţuind pe strămoşii lor, desprețuind țerănimea,. bar-. 
bară a, acestul pămînt romănesc. S'ai întors ca oa - 
men! superiori, coboriţi cu. hîrzobul .din cer. 

Cînd s'a, întors în tară un Petrachi Poienaru i s'a zis... 
doar „cărturarul“ Petru Poienaru, cînd s'au întors az. 
menil. de la 1840 în ţară, li s'a zis: guleiaţii, panta-. " 
lonarii“ străinătăţi, „duelgiil“ străinătății. 

Pui 7
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Eraă insă oameni cinstiți. Păcatul cel mare nu era, 
al lor: era al împrejurărilor rele în' care ai fost ajuns 
să cunoască și'să guste: cultura europeană. Aceste - 
împrejurări rele făceau ca ei să nu vadă nimic în 
politică :mal presus de anumite forms: şi de anu: 
inite idei metafisice. Deci, la: 1848, âu venit într'o 
tară da întunerec,' o țară de miserie, de nedreptate, - - 
într'o ţară în care milioane de creaturi vii, supuse tu- 

„turor maltratărilor, erati 'reduse la o situație mal rea 
une ori şi decit a dobitoacelor. Aă venit în această 

- țară cu gîndul să ridice steagul tricolor, care, în astfel 
"de împrejurări, nu putea; fi decit o zdreanţă, şi au ri- 
dicat zdreanța lor cea mîndră, ai adunat împrejurul 
el lumea, strigînd tre! cuvinte străine pe care nu le 
înțelegea: libertate, egalitate, fraternitate, în- schimbul 
cărora trebuiau să se audă două: vechi cuvinte romă- 
neşti: omenie și dreptate. 

Au venit și ai făcut în Bucureşti „vevoluțiune“. Nu 
răscoală, nu ridicare a, poporului: răvoluțiune | 
A făcut: revoluțiunea cu lipscani! greci 'din Bucu- 
reşti, au făcut-o . cu franțuziții de la Paris. Au creat 
„guvernul provisoriu“. Ai visat Adunări naţionale. Ai 
început a: corespunde cu nu ştiă cine din Londra, şi 

„cu nu ştii cine din Paris. ȘI în vremea aceia, ţerănimnil 
". îl cereau să se ridice împotriva, asupritorilor. 

” Şi ţerănimea va fi zis acestor: necunoscuți: 
— Oare nu 'sînteţi și d-voastră dintre aceia ?. Ce 

„- Voiţă să faceţi cu not?: - 
— Voim să vă dăm libertate, fiăternitate; egalitate. 

- lar, dacă. veţi muri totuși de foame, v6m ridica de-a- 
„supra voastră, îmbuibaţi cu apa chioară, a, fraternității, 
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libertății şi egalităţii, vom ridica un monument; mare 
din țărîna voastră muncită, pentru ca să se arăte-că, 
aic! a trăit în suferință şi a murit în părăsire un popor / 

Şi au venit,-d-lor, întrun anume moment, chemat ; 
de un Moldovean de inimă, pe care trebuie să-l pre- 
țuim, de Ion Ionescu dela Brad, au venit ţerani din 
toate 'colțurile Ţerit-Romăneşti, ca. la: judecată, ai ve- 
nit de s'au adunat întruna din sălile acestul mare . 
oraş, de s'aă adunat pentru dreptatea lor. Şi, pe cînd 
domnil aceia: din Paris, dintre cari niclunul n'avea 
treizeci de -ani şi cari erau plin! de înțelepciune po- 
litică şi de : mare experienţă, pe cind domnii aceia, 
se mulțămiată- cu exhibiţia, tricolorului, e s'aă adunat - 
şi au vorbit gospodăreşte, au vorbit frumos Și respec- 
tuos față de ciocoimea care trăise necontenit pe spi- 
narea lor şi pe sufietul lor, care-l împiedecase 'să: se 
înnalțe către cultură. Ai vorbit frumos şi aă cerut, nu 
să li se dea dreptatea, ci să li se acorde voia s'o 
răscumpere. : - - i 

Au cerut să-și răscumpere demnitatea omenească; 
au cerut să-și răscumpere păriintul muncit timp de 
două mil de ani, neam de neamul lor, Au venit să-şi 
răscumpere . dreptul de a-și avea'un loc pe brazdă » 
şi un loc supt soare. - o . e 

Şi stii ce li-aă spus. ideologil de la 1848, plini peste 
cap de ideile franţuzeşti ? Nu-l de aceasta grabă; grabă “ 
ni este să negociem cu Turcii şi.cu Rușii, şi cu dracul 
şi cu lacul, pentru că lucrurile . celelalte se pot face... 
“mal tărzil. Judecatii dacă se puteau -face “mal tărzii! 

Aceasta. aii făcut. Aceasta O.poate face tineretul 
înstrăinat al clasel . diriguitoare a “unui popor cînd el 
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pierde legăturile cu familia din care :a plecat, cînd 
pierde legăturile cu ţara, în care s'a născut şi cu po- 
porul pentru care trebuie să se lupte. 

Ştiţi care 'a fost resultatul. : 
“Din cîte revoluţii aă făcut popoarele în 1848, nico 

revoluţie n'a căzut ma! adînc în noroiă decît revolu- 
„ţia boierească, decit revoluţia franţuzită de la, 1848.. 
“Alte revoluţii ai fost înnăbuşite în sînge, în altă tară 
au căzut . oamenit drepţi cu ochii la ideal; în ţara 
noastră s'au risipit fruntașii în dreapta, și în stînga 
în ţara noastră ai rupt pămîntul în fugă fruntașii, 
fără, să se mal uite înnapol. | 

Şi atunci, d-lor, dacă nu erai cîțiva feciori de ţe- 
ran! cari, în momentul cînd ai văzut oastea turcească : 
suind spre Dealul Spirer, ati simţit mișcîndu-se ceva în 

“inimile lor, sar fi înnăbuşit această revoluţie fără să, 
se verse o picătură de sînge. Revoluţie fără o pică- 
tură de sînge, revoluţie fără lacrămi venite din inimă —, 
Cine a văzut .vre-odată această, enormitate, cine a 
Văzut. vre-odată această, stupiditate în 'viaţa, popoarelor ? 
Noi âm fost: chemaţi. prin boieraşil noştri franțuziţi, 
prin entusiaşti! bonjuriști de la 1848 „ca să încercăm 
această lașă imitație a une! mişcări nobile; Şi cu a- 

„ceasta ne-am fi ales fără acel flăcă! din popor cari 
ai înfruntat tunurile turceşti pe Dealul Spirel. Ţeranil 
aceia cari aduseseră înnainte dreptatea lor în cuvinte 
-cuviincioase, țeranil aceia cari nu știati de libertate, 
egalitate și fraternitate şi de steagul tricolor, ţeranil 
aceiă ai murit cu pieptul înnaintea tunurilor și puş- 

„tilor unei armate de. atitea ori mal mare decît a. lor! 
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Şi a mal venit, d-lor, cu vremea, încă o generație 
de tineri plecaţi în Apus. Aceştia nu se ducea, în 
atitea casuri, nici pentru carte, nici pentru idei libe- 
rale: se duceaă pentru” a străluci. cu gheată franţu- 
zească, pentru a străluci cu îmbrăcăminte și pălăriuţă, 
franţuzească, pentru a străluci cu bastonaş franțuzesc, 
pentru a străluci cu o obrăznicie pe care o cred fran- 
țuzească! | Mi 

D-lor, multe însuşiri are poporul acesta frances, dar 
nu oricine le poate descoperi. Însuşirile lut cele bune 
nu umblă pe stradă şi ma! ales nu umblă pe stradă 
la un anume ceas de noapte şi nu se întîlnesc în orice 
cafenele şi cîrciume deschise orlcul. Aceste însuşiri 
marl ale poporului frances, care fac din poporul acesta, 
şi vor face totdeauna dintriînsul unul din cele mal - 
mari şi cele mai nobile popoare din lume, însuşirile 

- acestea se găsesc în şcolile francese, însuşirile aces-, 
tea, se găsesc în societăţile literare și ştiinţifice. fran- - 
cese, se găsesc în sfinta familie a, burghesiel francese, 

„care este temelia, neamului. EI bine, în locurile aces- 
tea n'aii pătruns toți băieţii noştri cari ai plecat cam 
de pe la 1830 ca să se adape la civilisaţia, Apusulul, 
„Mulţi credeati numa! că aici în ţară era prea puţină, 
civilisaţie pentru tineri meniţi la un rol așa de mare: 
adecă la friseri! noştri prea puţin talent în a stircui 
mustața, iar la profesorii noştri o prea adincă igno- 

-ranță a filosofiei de cafenea. 
Prin urmare el s'a dus să găsească alte lucruri la, 

Paris. N'ai plecat — oră n'au fost trimeşi — din iu- 
bire de cultură, din iubirea, uner ider, n'a plecat mai 
ales din iubirea noastră, m'au plecat ca să ni facă. 

20
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„bine cu ceia ce vor lucra în calea lor de muncă, ci 
din sentiment de despreț faţă de nor s'aă aruncat în 
brațele culturii străine din acele locuri şi s'au întors- - 
cu un sentiment de despreţ, înzecit, însutit și înmiit 
față de noi. 

N'ai ținut să păstreze rostul lor romănesc decît în 
două lucruri care, singure, nu valorează -nimic: ai | 
tinut să păstreze un nume care sună frumos și care 
nu e un nume oarecare de rostaguoutre, iar în afară 
de aceasta aă ţinut să, păstreze aici în tară acele le- 
gături care pot pregăti pentru o carieră politică Şi 

pentru o carieră practică. Atita li-a rămas din rostul 
lor romănesc. 'Tot ceia ce au adus de dincolo n'a fost 
pentru folosul nostru, şi a- fost şi spre ma! adînca scă- 
dere a acestei clase. 

Chiar cel.buni s'au întors aşa. încît abia își mal 
recunoșteau țara; și puţini s'au. deprins de atunci a 
o cunoaşte, şi mar puţini a o iubi. 
„Şi astfel au trecut împrejurări însemnate pentru 
timpurile noastre, au trecut patruzeci de ani de liuiște, 
o jumătate de veac de liniște, şi, cînd va veni cineva,— 
un istoric pe care nimeni să nu-l poată bănui de 
părtenire saii vehemență; —'cînd va veni cineva 

şi va întreba pe această generaţie: Ce a! făcut cu 
talantul pe: care ţi l-a dat stăpinul tău? Ce al făcut 
cu moştenirea pe care generaţii muncite şi viteze au 
lăsat-o timpurilor noastre? Ce ai făcut cu acel patru-. 
zecă de an! în cari anumite popoare, cum este popo- 
rul bulgăresc, s'au ridicat din nimica şi se află în unele . 
privinți pe aceiaşi treaptă cu Nol. şi în anume privință ! 
mal presus chiar decît noi? Er vor răspunde: în acești 
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patruzeci de ani am :vorbit şi cetit franţuzește, am 
exploatat ţeranul, ne-am dus pe la Paris, ne-am în-. 
tors batjocorindu-ni țara şi am murit avînd miîndria 
că sintem ma! puţin Romiîni decît alţii. | 

Aceasta este scara desnaţionalisări! clase noastre 
diriguitoare; aceasta este povestirea pierderil unor an! 
prețioşi din viaţa noastră contimporană, aceasta, este 
istoria scăderii unei clase conducătoare şi a îndepăr- 
tării unui popor de pe drumul firesc pe care-l arată 
trecutul şi care duce la, viitorul său. 

O altă conferinţă va fi ținută cu prilejul. repetiţiei 
acelor lucruri frumoase care se vor petrece în vecină- 

„tatea, noastră chiar în această sară, Jor.—la acelaşi ceas, 
şi în aceiași sală; dacă ne va îngădui lumea. Căct d-voas- 
iră ştiţi bine-că această conferință trebuia să se țină 
la. Liga, Culturală; venerabilul președinte al Liget Cul- 
turale însă a. crezut că trebuie. să ni refuse acea, sală 
pentru inconveniente sociale; de: la. Liga Culturală, 
am mers deci pe la numeroase alte sale care toate 
ni-aă fost refusate pentru motivul că, precum se știe 
în ţara aceasta,. respectuoasă de ordine, studenţimea, 
anului 1906 este privită ca un element de scandal. 

Prin urmare, dacă 'ne vom putea întruni în aceiași 
sală, vom vorbi despre partea franțuzită, despre par- 

tea înstrăinată a neamului, despre domeniile înstrăi- 
nării clasei noastre diriguitoare, 'ca. să: vedem şi în 
cercetarea amănuntelor vieţii noastre cît de puţin a 

“xămas romănesc: ca limbă de astăzi, ca amintiri ale 
zilei de ieri și ca presimțiri ale zilei de mint.
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Şi, d-lor, am primit astăzi dimineaţă o scrisoare în 
- care, prin mine, d-voastră eraţi invitaţi la moderație. 

Această scrisoare vorbia de două lucruri: că incon- 

testabil este multă fatalitate în acea direcţie a în- 
străinăril şi că este foarte trumos ca oamenii să sa- 

crifice tot timpul lor, să întrebuinţeze toate relațiile 

lor sociale pentru a ajuta pe săraci. 

La, această scrisoare am răspuns prin alta, pe care 

să-mi daţi voie să o resum în liniile ei generale: 

Am spus: este în adevăr o fatalitate că astăzi 

clasele noastre diriguitoare se află în gradul de înstrăi- 

nare pe care-l ştim, dar fatalitatea, aceasta este ca. 

o infirmitate ruşinoasă care se ascunde şi care se în- 
__cearcă a fi lecuită cu sîrguinţă, iar nu se exhibează, 

nu se scoate în vileag ca un titlu de merit. Şitotuşi 
la no! o astfel de infirmitate se exhibează ca un me- 

rit ori de cite ori faţă cu un poporale cărui idei, ale 
cărui sentimente, a cărui limbă şi-a! cărui scop sînt. 
bine cunoscute, se proclamă o altă limbă, care cu- | 
prinde alte amintiri, care se îndreaptă către alt viitor 
şi care înseamnă un element de înstrăinare şi de slă- 

biciune şi poate de peire în viitor a poporului nostru. | 
Şi am mal adăugat în acea, scrisoare: mă voit duce 

la oara 6, şi voii ţinea, împotriva oricui, această con: 

ferinţă,; iar, dacă mă întrebi ce vor face studentii, ţi-aş 
putea, spune: aceasta nu mă priveşte. Dar din celece - 

am văzut ierl, presupun ceia ce vor. face studenţii 

astăzi. 

- Studenţii de azi: nu- mal sînt cei de acum cin- 

sprezece, douăzeci de ani, cu cari eraii deprinse ad- 

ministraţia şi politia de atunci. Studenţii aceştia, de
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astăzi vor manifesta, cu cea mal înnaltă disciplină. Şi 
„am zis iarăşi: voii număra între cele mai frumoase 

zile a mele, — şi o voii socoti ca una din cele mal fo- 
lositoare ale timpurilor din urmă; — aceia în care, împo- 
triva tutulor puterilor, împotriva tuturor iSpitirilor şi. 
tuturor înrîuririlor; împotriva, tuturor intrigilor şi min- 
ciunilor, nişte tineri sărmani şi fără sprijin, tineri cari 
"vai fost nici îndemnatţă, nică îndreptaţă de nicăieri, vor fi 
izbutit să aducă desvoltăril civilisaţiei romăneşti unul 
din acele foloase care nu se uită. 

Trecînd acum de la ceia ce a cuprins această scri- 
soare, voiă mai spune încă un lucru pe care nu-l pu- 
team cuprinde în ea, dar pe care vi-l pot spune ei 
de-a dreptul. Mă veţi întreba: ce să facem? Vă voii 
“spune aşa: în situaţia mea, la vrista mea nu pot merge 
cu “d-voastră... (Unul ride). 

D. A. Iorga: Nu ride: Vel vedea; că n'alde ce să rizi. 
Căci mai la urma, urmel aş dori să am situaţia şi 

vrista d-voastră ca să mă duc, cu dreptatea, şi cuviința | 
mea, pănă şi acolo unde se împunge lumea, cu tesa- 
cul sai se înlătură lumea cu cotul. 

Dar, dacă mă veţi întreba ce aş fi făcut ei fiind 
în vrista și în situaţia d-voastră, aș fi făcut următo- 
rul lucru: m'aş fi dus înnaintea, acelor oameni cari nu - 
recunosc sufiețul romănesc, ci numai existența mate- 
rială a unul popor romin. N'aş fi dus înnaintea, aces- 
tor oameni şi aş fi-stat pe Piaţa, Teatrului și împre- 
jurul pieței un ceas, două, tre ceasuri, şi naș 
fi făcut nimic alt. decit aş fi cîntat acel imn care re- 
sumă vechile noastre lupte din Ardeal, acel imn la 
auzul căruia se va cheltui acolo „încă multă vitejie
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romănească; m'aș â oprit două-trei ceasuri. pe Piaţa 
Teatrului și aş fi cîntat senin şi cu ochit spre viitor: 
Deşteaptă-te Romiîne! : 

D-lor, . se întîmplă ca, în împrejurări. care nu sînt 
cele mai bune, să întilneşti oameni cum se cade. Este 
foarte curios :că se dă întrunirii acesteia un caracter 
tulburător pe care nu-l are, căci cred că, dacă este 
un om ce nu poate fi bănuit de aptitudini talbură- 
toare, sînt fără îndoială et.. i 

Şi se may întîmplă că la o'astfel de întrunire tre= 
buie să „lăudăm pe prefectul poliţie. 

- Da, d-lor, nu e de ris. E un om foarte cum se cade. 
Mulţămită lu!, d-voastră la, Ateneii aţi putut împiedeca. 
ținerea; conferinței străine, 

O. voace: Să trăiască! 

Nu: „Trăiască!“; aceia, i-o vetă spune- o lui la, urmă. 

Mulţămită luj, zic, aţi putut demonstra aşa de frumos * 
și aşa de seninla Atenei. lată ce zice în adevăr unul 
din. d-voastră: 

„D prefect, al poliției ni permite să cîntăm, dar atit.“ 
Atita e tot! Atît: să cîntaţi „Deşteaptă-te Romiîne“ 

Şi să vă jucaţi danţurile tre! ceasuri pe Piaţa Teatrului 
Naţional.. 

Y 
Conferinţa, de la 20 Mart 19061. 
Domnilor, . . 

Acum, d-lor, să-mi daţi voie, toomat în legătură cu 

  

1 La adunarea chemată de ccriitorii rormini, în frunte cu d. 
AL Vlahuţă. Sai cetit telegrame de aderenţă « din toate provin-- 
ciile Rominimii. 
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unanimitatea, acestor telegrame şi cu sentimentele atît 
de onorătoare şi de sincere care se exprimă în ele, 
să vă arăt dorintele noastre, ale. tuturor scriitorilor 
de acum, cred, în ce priveşte chemarea, literaturit To- 
măneşti actuale. 

Mișcarea, din urmă s'a făcut pentru limba, romă 
nească care servă drept veșmînt, cugetări! romăneşti 
şi dă astfel naştere literaturi! romăneşti. 

Literatura aceasta pănă mat dăunăzi era socotită 
numai ca un fel de podoabă, sai, cu un cuvînt vul- 

gar, ca un fel de „floare la ureche“. Pe lîngă atitea 

„lucruri practice şi folositoare era, şi această literatură, 
rorănească, un număr de cărți, risipite prin vitrine, 
pe lingă multe cărți numai franțuzești odinioară, fran- 
țuzeşti, italienești, nemțești şi englezeşti în timpul din 

urmă. Cugetarea romănsască era un element folositor 
“ numal în ceia, ce priveşte aplicaţiile el practice: ora- 

toria romănească, era, necesară numai în ceia, ce pri- . 
veşte legăturile ei cu viaţa deosebitelor partide. Cit 
privește ideia, romănească, ea era considerată ca o 

utopie “a cîtorva: naivi, a cîtorva nebuni, sai, ca să 
întrebuințez un termen mal recent, a cîtorva, „dese- 
'ctilibrați“, | 

„ Prin urmare se zicea: sîntem mulțămiţi cu viaţa 
practică, sîntem mulţămiţi cu viaţa desăvirşit ma- 

_terială pe care o trăim de la o bucată de vreme, 
În viața aceasta, materială, practică, preocupată de pro- 

bleme politice de ordin nu tocmat superior, de probleme 

economice nu tocmai bine studiate, de interese parti- 

culare, în aceasta îşi are rostul poporul romănesc. 

Această concepţie era o mare greşală din ma! 
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multe puncte de vedere: poporul romănesc nu repre- 
sintă numai ceie şase milioane care locuiesc Romănia. 
De o parte şi de alta a granițelor noastre trăiesc Ro- 
mini. Uni! dintrinşii ai fost odinioară împreună cu 
noY, atunci cînd Prutul nu era o graniţă a noastră şi 
atunci cînd partea de Nord a Moldovei nu fusese în- 
străinată; trăiesc alţi Romiîni cari n'aă făcut parte 
niciodată din viaţa de Stat a noastră şi trăiesc atiţia, 
și dintro categorie şi dintralta, cari poate nu vor avea 
niciodată bucuria de a sta supt acelaşi steag cu nol. 
Şi legăturile acestea între Rominii de aici și Romînii 
din părţile celelalte, între Romînit de peste Molna, de 
peste Prut şi de peste Carpaţi şi chiar între acel Ro= 
mîni cari trăiesc în regiuni îndepărtate şi nol, legătura 
între toți aceştia nu poate să fie nici tăria partidelor de la 
NO), nici interesul economic, nică interesul politic, nici in- 
teresul particular care poate călăuzi pe unul sati pe altul. 
Între not şi toți aceşti Romîni desbinată, între nof şi-toți 
“aceşti Romîni din cari o parte numal se găseşte supt stea- 
gul regelui Romănier, între toţi aceşti Romini înstrăi- 
nați sau desrobiţi poate să fie totuşi o legătură mare, 
trainică, o legătură sfintă. Şi această legătură, care 
nu e de ordine materială, care nu are a face cu oa- 
menil practici, această legătură care nu e positivă ca. 
a nevoilor și a întimplărilor de toate zilele, este marea 
legătură morală, marea legătură tare a limbii noastre 
literare, a, limbii .unitare în care ni se întrupează şi 

„trecutul şi aspiraţiile viitorului - | 
Pot să facă, domnilor, politică de realism, pot să facă 

politică de oportunism,— de și o fac şi ele cu jertfirea 
multor interese, —.acele popoare care se găsesc rcu- 
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nite în acelaşi Stat, întrun Stat unic, care-şi are 
toate mijloacele sale de acţiune, toate garanţiile sale 
pentru viitor, care-şi are toate asigurările sale în present. 

Dar aici ne găsim numa! o parte din poporul nos- 
tru: numa! o parte este într'un Stat, periclitat, şi acela, - 
pe cînd atitea elemente vrednice din acelaşi popor 
Tomiîn se găsesc supt stăpînirea străinilor, 

În asemenea împrejurări nu putem face politica zi 
de zi, ceas cu ceas, clipă de clipă pe care o pot în- 
gădui neamurile unite, neamurile fericite. Şi numai 
atunci vom putea şti unde să îndreptăm silinţile noas- 
tre şi unde să revărsăm sentimentele noastre, cînd 
ni vom da samă pe deplin de adîncimea nenorocirii 
în care am trăit totdeauna și trăim pănă azi. Pănă 
cînd nu ni vom îndrepta toate silinţile pe care le pu- 
tem cheltui, şi trebuie să le cheltuim, pentru a trăi unitar 
sufleteşte în mijlocul de primejdie şi de suferință în care 
ne găsim, pănă atunci legătura aceasta nu va fi pe 
deplin desăvîrșită. Prin urmare nol, ca un popor împărţit, . 
ca un popor periclitat, pîndit şi amenințat, ca un po- 
por care nu poate întinde către fraţii săr alt mijloc 
de ajutor decit numa! acela care vine din vorbirea 
limbii, din cultivarea literaturii, din desvoltarea idea- 
lului, ca, un astfel de popor, zic, nu putem sta alături de 
popoarele realiste, socotitoare, nu ne. putem mul- 

„ţămi cu pomana de viaţă practică pe care o aruncă 
fiece zi, ci toate silinţile noastre trebuie să se îndrep- 
teze întracolo ca să facem cît mai puternică, cît 
mal trainică legătura tuturor Rominilor întrun cult 
și într'o ideie! a 

Şi. mal este un motiv, d-lor. E foarte greşită păre- . 
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: rea aceia care crede că materialitatea unui popor vine 
din alte fenomene materiale, care crede prin urmare 
că dintr'o organisaţie curat brutală se trece la altă 
organisăție” brutală, că din lucrurile care se văd, se. 
simt, se pipăie, se trece. la alte lucruri care se văd, 

se simt și se pipăie. Toată înfăţişarea unul popor în- 

tr'un moment dat nu-i altceva decit efectul uhel ide! a- 

propiate sai depărtate; tot ceia ce se află la un povor 

întrun anume moment, nu porneşte decit de la această 

” desvoltare a ideil, pănă ce ideia ajunge li deplină- 
tatea ei luminoasă, în toată puterea e! învietoare, 
pănă ce ea se poate: transforma deci în materialitate - 
trainică, durabilă. Tot: ceia ce avem astăzi vine de la 
o-ideie -mai veche, de la o luptă în numele ideilor; 
totul nu este decit efectul unor lungi desvoltări ideale 
pe care "părinţii, moşii şi strămoşii noştri ai conti- 
„nuat-o veacuri întregi. Şi, cînd noi datorim totul 
unor astfel de ider mintuitoare, nu putem zice: ce ni 
pasă nouă de asemenea idei, ca, unil cari trăim din 
viața, noastră de astăzi, din pîn. a trupească de toate 
zilele... 

, * 

“ Pentru ca, să vedeţi că toată desvoltarea . noastră 
vine de la ' mersul ideilor mîntuitoare, vă voii arăta, 
ce a făcut literatura romănească pentru acest popor. 
Se va vedea că tot ce stăpînim astăzi nu e, mal la 
urmă, decit efectul desroltăril unel literaturi pe care o 
putem urmări din secolul al XVII-lea pănă în timpu- 
rile noastre. 

Să ne gîndim ce era neamul nostru în acel. secol 
al XVil-lea. Eram supuși robiei turceşti. În ţara noas- 
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tră, o mare parte din clasa dominantă nu era, de ori- 

gine romînă; cultura noastră nu era, în cea, mai mîndră 

parte cultură romînă, ci cultură slavonă sai grecească. 

Societatea, romănească din Moldova sai din Țara: 
Romănească părea o societate menită, peiril. 

În aceste momente ati apărut cîțiva oameni luminaţi 

cari sai adăpât la izvoarele cițilisaţiel europene, ale 

Polonie! vecine, şi aii stabilit în Moldova marea, 
şcoală a cronicarilor: a Costineştilor şi a urmaşilor: 

vrednici. - 

Dintre aceştia, Dimitrie Cantemir a afirmat î în auzul 

“unul popor menit unei decăderi răpezi şi disparitiel 

din rîndul neamurilor, a spus în urechea acestui popor 

că, cu toată umilinţa, presentului, el este vrednic a se 

socoti între - cele d'intăiă neamuri din lume; de oare 

ce originea lui este o origine care nu cedează alteia . 

în ce priveşte însemnătatea şi nobleta, şi care. nu 

poate inspira ma! puţină mîndrie decît originea, celor 
d'intăii popoare ce se află în lumea, civilisată.. Cos- 
tineştiI: Miron, Nicolae, urmaţi de Constantin Canta- 
cuzino Stolnicul și de Dimitrie Cantemir, ai spus 

Romiînilor de pretutindeni, şi nu numai Rominilor Gin 

Moldova, căci atunci pentru întăia oară sa vorbit 

despre Romînii din toate părţile şi de peste toate 

hotarele sfişierii, li-ati spus: voi veniţi de la Romani; 

străbunii voştri aă făcut parte din acel neam care a 
stăpinit odinioară lumea întreagă; niciodată nu v'aţi 
clintit de pe pămîntul acesta romănesc; neam de nea- 

mul vostru l-a apărat cu toate puterile lor de jertfă; 
nu v'aţi depărtat niciodată de pe acest pămînt sfinţit 

„prin. muncă şi luptă, şi, prin urmare, de la depărtații 
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coloni romani şi pănă în timpurile din urmă a fost 
în aceste părţi o continuitate, o singură și nedespăr- 
țită viață romănească, ce porneşte de la Roma eternă. 
Şi neamul acesta, care părea menit peirii, care stătea, 
umilit înnaintea tuturor celorlalte neamuri, neamul 
acesta care era strivit supt călcîiul Turculul Și strins 
de gît de foamea, răpăreață a Greculu!, neamul acesta, 
a înțeles pentru întiia oară că este pentru dînsul o 
chemare, că are pentru ce întrebuința silinţile sale, 
şi în puterea idei! neamului a înţeles că este pentru 
dînsul un viitor, că are pentru ce întrebuința. zel și 
putere. Şi, acestea descoperindu-le, al noştri ati între- - 
prins o mare luptă, luptă de pe urma căreia ne-am 
regenerat. . : 

Forțe materiale, d-lor, erau; erau toți, Domnul, boierii, 
oastea, negustorii cel bogaţi şi puternici, oameni din 
toate ramurile vieţi! romăneşti. Dar nu prin forțeleacestea, 
materiale am înviat, nu prin forţele acestea ne-am ridicat 
din adînca umilință şi din marele despreţ de noi înşine: 

„ne-am ridicat prin ideia pe care trei-patru oameni, numa! 
trei-patru oameni al unu! popor de mal multe milioane 
au făcut-o să scînteie pentru a ne mîntui, 

Aceasta este cea d'intăii datorie pe care o avem 
- față de ideie, acesta este cel d'intăiu serviciu vrednic 

de recunoștință pe care ni l-aă-făcut scriitorii, croni- 
caril, — deocamdată pentru decoperirea principiului 
romănese în trecut. Şi, mulțămită acestor cronicari, nu 
ne-am pierdut cu totul. În veacul al XVIII-lea. marele 
curent al grecismului, cu şcolile înnalte greceşti, cu 
parte din clerul înnalt aparținind naţionalităţi! grecești. 
cu atitea instituţii de caracter străin, ne-ar fi înghițit, 

7 
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Dar s'a menţinut ceva din acea notă de mîndrie şi în 
tot cursul secolului al XVIII-lea, şi aceasta “a tăcut 
să ne păstrăm. 

Ai venit după aceasta o mînă de oameni cari ati 
trezit din noi această ideie, cari i-au dat iarăși stră- 
lucire, şi, răspîndind-o larg, ne-ai ajutat în chipul cel 
mai puternic să ajungem la stările de astăzi. 

Alături de nol, în ţară străină, erai Romînil din Ar- 
deal. Oraşele le aveai âcolo Sașii dușmani a! nea- 
mului nostru; cea, mai mare parte din stăpînitoril de 
moşii erai Unguri, cari priviai pe ţeranil romiîni ca 
pe nişte dobitoace legate de brazda lucrată din neam . 
în neam. în folosul altora; ţeranul nostru din Ardeal 
navea niciun drept: nici măcar dreptul la compăti- 
mire, nici măcar dreptul la milă nu-l avea terănimea 
romăneacsă din Ardeal. Ea nu avea nicio clasă con- 
ducătoare: preoții erai în rind cu țeranii, preoţii, 
ca şi credincioşi! lor, abia dacă ştiai să cetească; nică 
dînşil nu erai cruţaţi de domnil pămîntului, de orășenii 
din târguri, ci despreţuiţi întocmal ca țeranil. 

Şi din mijlocul ţeranilor acestora s'a ridicat o treime 
„de preoți săraci, o treime de călugări umill, fără nict- 
un fel de bogăţie, fără niciun -fel de sprijin, fără cî- 
tuşi de puţină nobleţă a sîngelui. Ni se pare ciudat 
cînd ne uităm în depărtarea veacului al XVIII-lea spre 
a vedea pe începătorii regenerări! noastre naţionale că, 
în loc să găsim cine ştie ce însemnătate de putere, 
de bogăţie, de rosturi materiale, descoperim pe acel 
irel săraci clerici: Samuil Micul sai Clain, Gheorghe 
“Şincai și Petru Maior. Iarăşi numai tre! oameni, cari, 
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aceștia, nu stăteau. bine nici măcar cu Biserica lor. 
Biserica lor era Biserica unită din Blaj. Acolo, la acea 
Biserică, era un Vlădică foarte bogat, care a întemeiat 
atitea așezăminte, despre care s'a vorbit cu multă 
laudă în timpul săi şi cu multă laudă și după timpul 
său; acel Vlădică însă, Ioan Bob din Blaj, care n'a în- 
țeles pe Şincai, pe Micu şi pe Petru Maior, acel Vlă- 

_dică a fost puternic prin mitra și cîrja, lui, prin bogăţia 
lui, prin sprijinul ce i-l dădea cîrmuitorii, dar, duşman 
al conducătorilor înţelepţi a! poporului nostru, el a 
căzut îndată: după moartea sa în desprețul tufuror 
generaţiilor următoare. Şi acei tre! bieţi cărturari, 
“dintre cari Samuil Clain a murit în miserie, dintre. 
cari Gheorghe Sincai a rătăcit pribegind şi abia a 
găsit un adăpost la un şcolar al săă, la un străin, 
abia a găsit un locuşor unde să moară, cu mult, în- 
nainte de sfirşitul firesc al zilelor sale, „iar Petru 

Maior a fost mulţămit. cu o bucăţică de pîne în si- 
tuaţia mică de protopop al unui îndepărtat Tinut 

"muntos țerănesc din Ardeal, bucurindu-se apoi fără 
de margeni că şi-a găsit hrana „în corectarea căr- 

“ţilor romănești 'ce ieşial în Buda, — aceşti trei ai 
fost oamenii mari a Romiînilor din secolul al XVIII-lea. 
EX au putut face maY,mult decit toți cânonicii lu Bob, 
aă putut face ma! mult decît toată bogăția lul Bob, 
au putut face mai mult decît toată sțăruinţa în a ne 

“ ţinea supuşi, în a ne împiedeca 'de la cultură, şi a Sa- 
şilor, şi a Ungurilor, şi a Guvernului împărătesc chiar 
la o anumită vreme. Ca, și faima scrisului lor şi ideia, 
care pornia de la acest Scris nu s'a oprit numai, în - 
Ardealul rob, ci a mers mult mai 1 departe: ea a stră- 

 



  

„Treisprezece Mart“: i 319 
  

bătut şi aici. Şi a venit o clipă cînd unul care era 
să fie episcop în Sibiiui s'a coborit ca dascăl sărac. în. 
Țara-Romănească, — Gheorghe Lazăr, a căruia sta-. 
tuie, de marmură albă ca: sufletul săi, se ridică în 

faţa celui d'intăiă așezămînt romîn de cultură -a tine- 

rimil, în faţa Universităţii din Bucureşti. 

Gheorghe "Lazăr a venit ca pribeag, abia îmbrăcat 

în haine proaste, fără niciun ajutor din partea, ni- 

mMănui, fără niclun viitor care să se deschidă înna- 

intea lui. A venit ducînd cu dinsul numa! învățătura, 

“lui, care cuprindea în sine ideile mîntuitoare ale 

„celor trei călugări şi preoţi săraci din Ardeal. Cu . 

aceste idei mîntuitoare şi cu nemărgenita bunăvoință 
şi căldura sinceră care -stăteai în. sufletul săi, a 
mai venit el la noi. Şi n'a trecuţ nici douăzeci - de 
ani şi toată viaţa romănească a tost prefăcută, şi în 
Mantenia şi în Moldova, prin acțiunea acestul pribeag 

„sărman, .coborit. din Ardealul iobagilor. lată ce poate 
face ideia în desvoltarea unui popor ! 

“Si supt acţiunea acestel ider sa întemeiat la no!, 
de prin anil 1830, şi a ţinnt pănă la 1859.— deci 
vreme de vre-o douăzeci de anl — o literatură cu 
efecte aşa de binefăcătoare, încît abia acum putem 
să le prețuim. Literatura aceasta avea în fruntea el, 
nu numal oameni meșteri în a aşeza cuvintele unele 

„după altele, nu numar oameni isteţi în a găsi cu- 
vintele care strălucesc şi uimesc. nu numai oameni 
experienţi în a descoperi și realisa frumosul, ci a găsit 
apostoli așa de adevăraţi ca scriitorii acestei literaturi; . 
oameni cu o adincă bunăvoință faţă de tot poporul - 

1.2 
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romănesc, cu o înnaltă conştiinţă de datoriile lor, oa- 

meni de jertfă, oameni de. muncă, oameni de solida- 

ritate naţională. Şi, atunci, printrun Asachi, printr'un 

Eliad şi prin toţi acel cari aă venit pe urma lor, sa 

întemeiat pe pămîntul acesta, romănesc pentru întăia 

„oară o literatură inodernă ale căril principi! binefă- 

cătoare ne-ai. trezit din starea în care rămăsesem 

pănă atunci. , 55 
Şi a, venit anul 1859, al Uniri, a venit 0 vreme 

nouă pentru noi. Era, firesc lucru să se aştepte ca, li- 

teratura romănească să îndrumeze şi mal departe 

desvoltarea, politică şi socială, să îndrumeze înnain- 

tarea, poporului romănesc. Dar atunci, d-lor, de pe la 

1859 înnainte, literatura noastră face o mâre greşală, 

care a, împiedecat foarte multă vreme desvoltarea 

noastră normală în secolul al XIX-lea. Literaţii ve- 

niţă pe urma lui Lazăr şi a scriitorilor de la 1830-1859 

n'a înțeles misiunea lor în acelaşi fel cum o înţe- 

Jeseseră, înnaintașii lor. EX n'a înţeles că literatura 

“unui popor cu originea depărtată trebuie să urmeze 

totăeauna, o îndrumare normală, căci niciunei gene- 

raţil nu-l e îngăduit să înceapă din noă calea în- 

'cepută şi. dusă pănă la o bucată de vreme de în- 

naintaşi. a | - 

EX mau înteles că trebuie să fie o.continuitate 

: desăvirşită între înnaintaşi şi urmaşii lor, nai în- 

țeles că literatura trebuie să se inspire. înnainte de 

toate de la nevoile şi aspiraţiile poporului în mijlocul 

căruia, trăieşte, n'a înţeles că numa! cu această 

-: condiţie literatura, are, în acelaşi timp, şi caracterul 

trainic şi caracterul mîntuitor, că numai pornind de .
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la toată cunoştinţa poporului în mijlocul căruia, se 
„iveşte, numai înțelegînd toate nevoile acestui popor, 
numai prevăzînd întregul lu! viitor, numa! inspirîn- 
du-se din toată bogăţia, trecutului şi presentului săă, 

“literatura ajunge un factor esenţial în desvoltarea, 
neamului. 

* i Ă 

Prin urmare ce aă făcut scriitori! de la 1860 pănă . 
la 1880, în curs de alți douăzeci de ani? S'ai în- 
dreptat cu lăcomie către civilisaţia Apusului,—cu lă- : 
comie, dar nu cu pregătirea ce trebuia pentru a în- 
țelege' şi întrebuința, şi literatura cea .veche şi lite- 
ratura cea; nouă a Apusului. EI n'a făcut o alegere, 
mau făcut o preţuire, nu s'aă gîndit că din între- 
buințarea literaturii universale, din toate timpurile Şi 

„de la toate popoarele, ea are chemarea să scoată în- 
vățături folositoare, să -întrebuințeze modelele veş- 
nice pentru binele şi propăşirea poporului romănesc. Aă 
uitat scriitorii aceştia, chiar că este un popor romănesc, 
că: poporul acesta romănese trăieşte în multe eri, 
supt multe stăpîniri; ati uitat scriitorit aceştia că se 
datorește ceva, acestul popor romănesc, că i se da- | 

„torește cu atît mai mult, cu cît el este rămas mat în 
urmă, cu atit mai mult, cu cît îl trebuiesc mat multe 

„ silințe pentru a sta alături cu alte popoare —, căci 
poporul care rămîne în urmă este distrus de cele- 

„ lalte popoare. Acest lucru nu l-aă înţeles scriitorii de 
la 1850 la 1880, ci: sati îndreptat: cătră un singur 
izvor de civilisaţie, către minunata civilisaţie francesă. 

Face un păcat acela care nu “recunoaşte însemnă- . 
n 
2
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tatea acester civilisaţii, precum face un păcat acela, 
care nu înţelege marea faptă bună pe care poporul 
frances, tocmai! în acest timp, o îndeplinise faţă de 

„Nol ajutind Unirea şi ajutind viața modernă a popo- 
rului romănesc. a 

În loc să aducă însă o înțelegere desăvirşită pen- 
tru literatura francesă cea bună şi cea clasică, veche, 
în loc să aducă sentimente de recunoștință adevărată 

„pentru poporul frânces al cărul Împărat, Napoleon | 
“al Ill-lea, ajutase aşa de puternice și aşa de frăteşte 

silinţile noastre către Unire şi către viața modernă, în. 
loc să facă aceasta, el s'au îndreptat numai către o 
parte din literatura francesă, către: partea nouă și 
chiar către partea mat puțin bună a literaturii nouă. Şi 
atunci, în loc.să avem o- literatură romănească înrîu- 
rită în sens favorabil, în sens cuminte și folositor, de 
literatura . francesă, am avut o imitație proastă.a, 
acele! literaturi francese, iar unil din public s'a 

„putut întreba: dacă este să cetim într'o limbă ce nu-i 
mal este decit o falsă romănească împestrițată cu atit 

“de multe cuvinte” francese, încit alcătuieşte un fel de 
jargon noi, un volapiik franco-romîn, decit să. cetim | 
în limba aceasta franco-romînă imitații ale poesiel şi - 

„povestiri! francese,-să ne ducem la însăşi această . 
poesie, să n ducem la însăşi povestirea francesă. Şi. 

„ astfel, d-lor, s'a deprins pentru întâia oară lumea să 
lase la o parte cu desăvirșire literatura romănească 
şi-să se îndrumeze către civilisaţia francesă, care dă- 
dea o literatură mai -desăvîrșită, o literatură may 
spontanee, mar originală OO a 
„ Acest păcat, care a îndreptat, cum vă spun, în chip 
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hotăritor o mare parte din public către singure iz- 
voarele străine ale literaturii noastre ma! nouă, a fă- 
cut, ca acea mare parte din public să piardă interesul 
pe care-l avuse, marele interes de iubire pe care-l a-. 
vuse pănă atunci pentru literatura romănească ori- 
ginală, a făcut, pe de altă parte, pe scriitori să se 
învețe cu o situație artificială, cu acea, situaţie ciu- 
dată a omului care n'are nicio legătură cu poporul 
săi, care trăieşte într'un cerc restrins, 'ca și isolat, şi 
care face literatură numai pentru tendinţele şi tre- 
buinţile sale individuale. 

După anul 1880 a început o: schimbare în aceste 
împrejurări. , - : 

Pe de o parte, S'a cunoscut mat bine, mulțărnită 
şi Junimii Gin Iaşi, literatura germană, și cunoaște- 
rea aceste! literaturi germane, aducînd încă un factor 
de influență întru formarea literaturit noastre moderne, 
a fost de un mare ajutor. - - 

Vechea iubire pentru literatura francesă s'a: îm- 
binat cu iubirea nouă pentru bogata literatură : ger- 
mană, așa - încit cel. ce au venit de la 1880 pănă în 
timpurile din urmă aă curăţit iarăși limba romănească 
şi gîndul romănesc. Întrebînd apol tot trecutul nostru, 
cercetînd toate cărţile literaturii noastre istorice, ei 
al putut crea astfel o limbă care este în stare as- 
tăzi” să exprime în forme desăvirşite tot; ceia ce ex- 
primă alte limbi literare ale popoarelor europene. 

Căci este sigur, d-lor, că astăzi în limba romă= - 
__ nească se poate exprima cugetarea cea mai fină, se - 

poate exprima simțirea, cea ma! gingașă, se poate 

d
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exprima, cea, mal mare înălţime a cugetări, că această ” 
limbă poată fi tot aşa de măiestrită cînd se află în mîna. 
maiestrului cum sînt acelea pe care le întrebuințează 
soriitoril cet mai mari al Apusului civilisat. 

si, acum, cînd avem o asemenea limbă; cînd avem 
o astfel de literatură, literaţir unei generaţii nouă tre- 
buie să înţeleagă marea, misiune care lise. deschide în- 
nainte şi trebuie să se îndrepte şi mal mult către toţă 
aceia, cari pot fi înnălţaţi sufletește prin graiul şi scrisul 
scriitorilor, să caute.a, trece peste hotarele nedrepte ' 
ce:ni S'aii impus şi să meargă pretutindeni; ea tre- 
buie să caute a cuprinde, a resuma, a exprima în 

„forme superioare întreaga simţire, întreaga cugetare, 
întreaga, conștiință şi solidaritatea unică a poporului 
romîn de pretutindeni, . 

Faţă de acest scop înnalt, rivalităţile personale sai 
deosebirile de școală nu pot.avea nicio însemnătate - 
hotăritoare. 

-Unil-pot să dea prețuire mar “mare elementului 
terănesc, alţii. pot, acorda acestul element țerănesc o 
valoare mai mică; unil pot fi pentru un împrumut 
mai mare de la; literatura francesă, alţii pentru un 
împrumât . mal slab; unii se;pot inspira, de la, anumite 
nevol ale poporului 'romin, alţi de la alte nevor. Dar - 
niciuna din aceste deosebite categori! de scriitori 
nu-poate,—faţă de grandioasele dovezi de solidaritate 
ale Romînimil de pretutindeni, dovezi: care culmi- 
nează în evenimentele din urmă, — nu poate să lase .: 
afară: din. privirea. sa întregimea acestul POpor.- 

  —
_
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Şi, iarăşi, se pot ivi între nol multe neînțelegeri, 
dar ele nu pot fi niciodată aşa de mari încît să ne 
împiedece de-a conlucra, cu iubire frăţească, la de- 
săvîrşirea, civilisaţie! romăneşti, întru deşteptarea, a- 
cestul neam. Să luptăm deci împreună, uitînd toate 
dușmăniile trecutului, să luptăm trățeşte pentru acest 
scop, cel mat înnalt al vieţii noastre întregi!



LIV, 

UN ROMAN ISTORIC. 

Ciudată ideie și la d. Gh. Silvan: să scrie „Valea 
Albă, 1476, roman“, adecă roman istoric! Nu se poate 
lucru mai grei decît un adevărat roman istoric. Tre- 
buie să ştii perfect epoca pe care ți-al ales-o, să 
trăieşti în ea, ca în lumea, d-tale de astăzi, să al o 
neobişnuită putere :de închipuire, un simţ, fin al evla- 
viel ce se datorește strămoşilor și al respectului ce 
se cuvine adevărului, să capeți graiul“ simplu Şi Cu- 
minte al vremurilor patriarhale, cînd tot poporul vorbia, 
aceiași limbă. Toate acestea, trebuie neapărat. A putut 

„crede d. Silvan că le are? Dacă s'a putut înşela, nu-i 
greu să-și poată şi recunoaşte greşala. Împrejurările, 10- 
cuinţa, vorba, portul, totul e falș în această carte, în. 
care autorul a trebuit să puie totuşi atitea zile din 
viaţa sa.. D-sa, pare să creadă că pe vremea lul Ştefan- 
cel-Mare se - trăia în Alhambre maure cu covoare de 
»Ispahan“! Şi de fapt, nu era atunci la Curte decit 

“traiul unul ţeran chiabur. Da, dar, înțelegiînd acest 
adevăr, d. Silvan n'ar putea să se mal joace cu cuvinte 
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care, chiar întrebuințate altfel decît la locul lor, sînt în 
stare a uimi pe tinerii cu gînduri romantice. Şi, iarăși, 
pe acea vreme era o curăţie de simtire răspicată cum . 
se întilneşte astăzi numa! în cele mat bune Ținuturi 
țerăneșşti. Din potrivă, la cîntăreţul acestei „Var Albe“, 
„jupăneasa Ruxandra halucinează încă şi, pe cînd frage- 
dul trup al micel jupăniţe se zbate în friguri omoritoare, 
etc. Jupăniţe de-alde astea se căd des pe Calea Vic- 
toriei cînd s'a lăsat noaptea, şi sînt foarte bucuroase 
dacă se iea, după dinsele vre-un „pan“, cum scrie d. 
Silvan. Găsești mirat neologisme ca, „proserise“, „svelt, 

_„hermelin“, într'un astfel de roman! De ce nu sar fi 

început aşa: „Alteța, Sa Ştefan principele era: pe punc- 
tul de a pleca la rezbel contra inimicilor, şi princesa 
tristă nu se putea consola de abandonare“? Alături; 
neologisme turceşti, care nu 6xistaii pe vremea lul 

Ştefan (mehterhanele, d. p.). Sint locuri așa de neîn- 
țelese ca acesta (p. 105): „Ce ai ma! rămas să hie.. 
pentru “Mehmet Sultan şi pentru barhiduir,.. şi pentru 

„chirchezari... şi pentru hini“.- Istoric sînt, şi nu pricep 
nimic de aici! Greşelile de limbă: surghăună (exilată, 
surghiunită), pizanie fsic ; ca scrisoare, pe cînd înseamnă 

nurnal inscripție pe piatră!) şi altele, se află din bielşug. 

Cred că am adus o îndatorire d-lui Silran spunîndu-!, 
cu toată părerea de rău că lucrarea sa nu e mai bună, 

acestea. Nădăjduiesc, de alminterea, că autorul n'a 

trimes cartea, cu alt gînd decit acela, serios şi sincer, de 

a căpăta o judecată nepărtenitoare, oricît de aspră ar 

îi ea. Judecata e aceasta: o carte cel puţin ciudată, 

13 Mart 1906, 

 



LV, 

SECȚIA LITERARĂ A ACADEMIEI ROMÎNE. 
  

Adese ori s'a adus împotriva Academiel învinuirea 
că ea nu cuprinde în sînul et pe cei d'intăiă poeti, 
povestitori, dramaturgi al țerii şi poporului lor. l-ar fi 
plăcînd mal mult persoane cu individualitatea may. 

“puţin pronunțată şi cu o activitate literară mal puţin 
harnic şi stăruitor urmată. Pe de altă parte, e de 
sigur o observaţie întemeiată aceia că multe din ra 
poartele asupra cărţilor de premil sînt făcute, fiindcă 
nu se poate altfel, de scriitori cari. vorbesc - de lite- 
tura, poetică fără să fie el înşil poeti saii critici, oa- 
meni de un gust literar tocmai aJes. ŞI, trecînd de la . 
aceste constatări, măcar întru cîtva, adevărate, la ex- 
plicarea lor şi la, -mijloacele de îndreptare, se cere 
Academiei să facă în adevăr literară secţia, sa, cu acest; 
nume. Să lase secţia istorică istoricilor, şi oamenilor 
de ştiinţă să li se dea, secţia ştiinţifică, iar represin- 
tanţii literaturii, poeţii în versuri și prosă, să aibă în - 
sfirşit secţia literară. o - 

Pentru faptul că în uceste constatări şi dorințe se 
amestecă judecată bună şi judecată greşită, e bine. 
a se da unele lămuriri. | 
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Academia Romiînă - e de sigur menită a fi un aşe- 

zămint de ştiinţă. În materie de limbă, ea urmă- 

reşte cercetarea şi desluşirea eI-în toate privinţile, 
„prin studii de morfologie, de etimologie, de sintaxă, 

de dialectologie în sfirşit. În materie de literatură, ea 

are în vedere culegerea, întregirea, şi legătura ştirilor 

„privitoare la scrisul nostru. din vremuri. Memoriile, 

zise poate greşit „Analele“, secţiei literare nu sînt 

menite a. cuprinde poesie sai povestire beletristică 

de orice fel, ci filologie şi istorie literară din deose- 

bitele ramuri. După exemplul Academier Francese, 

"a noastră a căpătat încă de la început sarcina de a, 

pregăti şi redacta un dicţionar al limbil romiîne, pe 

care uni! l-ai plănuit prea mare, alţii prea mic, alţii 

prea mult ştiinţific, alţi! prea mult practic şi care a 

zăbovit şi s'a rătăcit de atitea or pănă â întrat supt 
cumintea îngrijire de astăzi a d-lur Sextil Puşcariu. 

Memoriile, în cite volume le avem pănă astăzi, ni 

dai de sigur însă mult folelor şi cîte ceva de istorie 
literară. Ele n'ai nici bogăţia, nici întinderea Memo- 

riilor secţiei istorice. Literatură nu se prea publică şi, 

cînd publicul ascultă versurile cetite de dd. Naum şi 

Olănescu, el nu se gîndeşte să le caute apol tipărite 

în „Anale“, unde chiar ele nu se pot afla totdeauna. 

Poeţii n'ar găsi, zi de zi, lucru în secţia literară a 

Academiei. Dar Academia are totuși o mai mare ne- 

„voie de dînşii decît cum cred atiţia din membrii et.: 
Las la o parte ajutorul ce pot dala dicționar, cu sim- 

"tul lor fin pentru înțelesul cuvintelor, cu cunoştinţa, 

ce au despre bogăţia dialectală a limbii. Dar Academia, 

care dădea odată în măsură mare şi care dă și astăzi, 

 



    

330. _O luptă literară 
  

cite puţin, traduceri, foarte puțin cetite, din literatura, 
“latină şi chiar grecească, ar trebui să se simtă da- 
toare a pune la cale, cu o cuminte rînduială, şi. o 
vedere largă asupra întregului, un şir bogat de tra- 
duceri din toate limbile moderne, care ar fi o comoară 
pentru desăvîrşirea culturii noastre. Cărţi ca Eneida 
tradusă de Coşbuc or. Dante. tradus ae același sai 
de d. N. Gane: ar trebui să şi fi făcut parte. din bi- 

„ blioteca de traduceri raţionale a Academie! Romîne. 
Să, se „adauge acum nevoia dărilor de seamă pentru 

-premil, făcută cu toată, competenţa de maieştrii deo- 
sebitelor genuri. ŞI, în sfirşit, oare par avea nico: 
însemnătate să se vadă. în fiecare. an, măcar. la, “se: 
siunea generală din Martie, poeţii lîngă învățați, 'ochil 
de lumină a! celor diintăiă lîngă. frunţile -lucii de cu- 
getare ale celor din urmă? Da RR 

“A pune'la un loc în orice prilej pe unii și pe cel-! 
„Ialţi, ar fi un lucru: greşit. A face, din poeţi: membri! 
corespondenți al învățaţilor, cum s'a încercat : cu 
d. Vlahuţă, ar îi .jignitor. Cel :ma! bun lucru e de 
Sigur. să se facă din fruntașii literaturii zise beletristice 
nişte membri agregați la, Academie, în număr nedefinit. 
EI.ar avea în: mîna lor rapoartele literare, ar rindui 
şi face traducerile, primind răsplata cuvenită, pentru 
aceasta; ei ar putea fi chemaţi oricînd cu dreptul de 
vot la acele. întruniri ale Academiei unde s'ar' simţi 
nevoie de dinşii. Iar încetinel, sistematic, filologii şi-ar 

„urmă la .0- parte activitatea. i - 

19 Mart 1906. -: 

 



LV. 

O ÎNTRARE E LA ACADEMIA - RONINĂ. . 

Mediciniștir ţin: şi el la profesorii lor şi se intere: 
„Yesează şi de alte chestiuni decit acelea ce se expun 
la curs. Doctorii în medicină păstrează amintirea, pro: 
fesorilor bun! ce ati avut şi prind orice prilej ca să-t 
mai asculte. Deci era foarte multă lume la Academia 
Romină în ziua de Vineri, 10 Mart, cînd şi-a cetit 
discursul de întrare învățatul neurolog d-r Marinescu. 

D-sa a schiţat metodic și într'o limbă cît se poate 
de limpede progresele medicinel în ultimele decenii. . 
O asemenea. expunere, care ar fi fost banală din 
partea unul medic oarecare, era interesantă şi în cele 
mai mici amănunte prin aceia că simţiai necontenit 
cunoştinţa largă a unul mare învăţat, pătrunderea, 
puterea de a prevedea a unul cugetător în stare să 

„atingă cele mal: înnalte generalisări ale ştiinţii sale. 
Ică şi colo, d. Marinescu atingea işi întrebări la, ordinea, 
zilei, precum starea, sanitară de tot rea a, țerănimil, 

* — așa de rea, încît cuvîntătorul a putut vorbi de 
100.000 de pelagroşi. Din nenorocire; adaug, ase- 
menea, constatări se fac: în cărți, în discursuri şi se
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opresc apol acolo. D. Marinescu a citat cuvintele pline de 
milă şi de revoltă ale-unu! om politic, care e şi mem- 
bru al Academie. Acest om politic, fiind la Guvern, 
n'a făcut însă mar multă ispravă în .această chestie 
hotăritoare decit alţi! cari n'ai arătat compătimirea 
lor pentru sprijinitorul nenorocit al frumosului,. dar __greului regat romîn. a 

A răspuns d. d-r Babeş. D-sa a avut de învins pănă 
„mal dăunăzi nedeprinderea de a vorbi limba romă- 
nească. Trebuie să recunoaştem că astăzi profesorul 

„de la Facultatea de Medicină, se exprimă mult ma! 
bine decit. altă dată, şi auzitorii ai trebuit să simță 
plăcere văzînd silinţele pe care şi le dădea, oratorul 
pentru a rosti frase corecte cu un accent bun, — lucru 
la care a izbutit pe deplin. Însuşirea de „căpetenie a 
scurte! şi cuprinzătoarel cuvîntări a, fost însă, nu atît 
o înnălțime de privire cu care 4. Babeș ne-a deprins, 
cit o căldură neobișnuită în -lăudarea noului membru | 
căruia îl răspundea. Prea des ati fost auzite la Aca- 
demie: răspunsuri care nu se ocupaii de acela care 
trebuia recomandat colegilor săr şi publicului cultural, 
prea adese ori am rămas miraţă de rătăcirea în alte 
chestii a celui ce trebuia, să îndeplinească o asemenea, 
misiune, saă de tonul rece, de înfrînarea, gîndulu! şi-a 
vorbei cînd. era o datorie să se dea măcar la un a- 
semenea strălucit prilej unic toată prețuirea şi recu- 
noştința „unul învăţat meritos, cu o lungă carieră .de 
muncă. D. Babeş n'a făcut aşa; şi niciun membru al 

„. Academiei n'a, fost lăudat așa, de frumos la întrarea. * 
„ sa în această, instituţie ca d. „Marinescu. Se spune că 
„cel dol doctori ar fi prieteni, şi d. Babeș a arătat că 
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- a fost profesorul iubitor al d-lui Marinescu. Aşa fiind, 
ar trebui ca de-acum înnainte să se aleagă pentru. 
răspunsuri prieteni adevărați ai celui ce vorbește. Au- 
torul acestor rînduri, membru corespondent al Aca- 
demiei, cere aceasta încă de pe acuma. 

Publicul a dovedit o simţire aleasă cînd, împotriva. 
deprinderilor de la Academie, a început să aplaude, 
şi a urmat îndelung, la amintirea, din partea, d-lui 
Babeş a sprijinului pe care-l dădea d. Marinescu din | 
micul săi stipendiu de student în străinătate rame! 
sale bătrîne. _ 

19 Mart 1906. 

   



NI, | 
O CARTE DE FILOSOFIE POLITICĂ A UNUI ROMI. 

  

Pănă mal dăunăzi erai foarte puţine şi foarte slaba i 
cărţile menite să vorbească străinătăţii, care putea, ho- 
tări, punctul nostru de "vedere în deosebite chestir 
mari care ne ating. Din cînd în cînd cite un stu- 

- dent în Apus, cîte un diletant arăta pe scurt şi. mat 
mult superficial părerile 'sale, care nu priviaă şi pe 
alţii. De la „Replica“ ardeleană și de la, marea lu- . 
crare sistematică, deplină şi rece a d-lul Brote n'a 
apărut în limbr străine şi pentru străini niclun studiu 
mai întins și mal solid care să vie de la un Romîn 
pentru susținerea intereselor. noastre. | a 
Navem astfel nicio carte de oarecare proporţii care 

să arăte rostul „Şi dorinţile fraţilor noștri din Basa- - 
Tabia. Nicăiri nu şi-aă arătat într'o -formă ma! încă- 
pătoare şi mai! hotărită Bucovinenii suferinţile Şi ag 

„„_teptările lor. Unde aver NOI, în limbile francesă, ger- 
„ „mană, englesă, lucrări asupra Macedoniei, căreia, totuşi pare că i se acordă -de o bucată de vreme atita 

interes, care. să. poată sta alături cu acelea ce 
le-au scris duşmanii noştri de rasă din acele părţI? 
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De la d. Brote încoace nu s'a adaus cu privire la, Ar- 
deleni nimic de e adevărată însemnătate la infor- 
maţia europeană.. - o Ă 

Odată, era altfel. Ce bogată literatură de broșuri, 
de articole de revistă, .de traduceri din literatura, 
noastră, de studii istorice scrise în alte limbi pentru 
ca, să fim cunoscuţi în lume, nu s'a revărsat! asupra 
întregului public politic european între 1810 şi 1850! 
Atunci nu scria un-tînăr dornic de notorietate, un 

„străin pripăşit pe la nol, care me: măguleşte fără a, 
ne iubi, nu scriau oaspeţi pe mincare şi băutură, ale | 
căror simpatil pentru „nobilul popor romîn“ țin tocmay 
atita cît şi mincarea în farfurie. Autorii broşurilor şi 
cercetărilor mal întinse erai dintre cer ma! bunt re: 
presintanţi al generaţiei tinere, care. luptă pentru vii- . 
torul naţional, de la Brătianu pînă la Ion Ghica, fără 
a pomeni pe cîte un Eliad, care avea mal mult grija 
faimel sale. e | i 

Nu sînt printre aceia cari cred că prin: astfel de 
publicaţii se poate schimba “stuaţia noastră astăzi, 
că ni se poate limpezi prin ele o - cale împiedecată 

“şi tulbure. - Da SI 
Prin anul 1850 se scriaă broşurile lut „Brătianu şi 

celorlalți cu credința îndreptăţită că ele. vor “aduce 
schimbarea lucrurilor în folosul -nostru. În acele tim- 
puri romantice, - 'opiniă publică avea - în unele pri- 
„vinţi drepturi pe care le-a pierdut de atunci. . Astăzi 
alte motive şi“alte puncte de. vedere sînt acelea. care 

„hotărăsc viata, şi acțiunea Statelor. Cu cea mar stră- 
lucită broşură polemică. şi cu cea mal. bogată carte 
de informaţiuni nu căpătăm noi, totuşi, drepturile pe 
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care singură mîna noastră luptătoare le-ar putea, im= 
pune și pe care această mînă nu-l încă destul de pu 
ternică pentru a le reclamă şi apăra. 

Într'o epocă de realism, ce n'are och! pentru drep- 
tatea desăvirşită, nu scrisul nostru pentru străini, ci 

„Scrisul nostru pentru al noștri, acela care formează o 
conștiință naţională şi provoacă sentimentele naţio- 
nale, acela care trezeşte, organisează şi îndreaptă €e- 
nergia, acela, singur ne poate miîntui. 

Totuşi un oarecare rost i-a rămas opiniei publice, 
care nu mal tronează. și hotărăşte. Pe de-o parte, 
oameni! de Stat, cabinetele europene,ziarele cu înrîu- 
rire trebuie să capete şi de la noi o informaţie bună 
în sensul nostru, care este de cele mal multe ori şi 
sensul adevărului; trebuie să opunem duşmanilor noştri 

"şi în această privinţă armele noastre legitime şi drepte. 
Dacă tineri! cari aștern pe hîrtie franţuzeşte sat 

nemțeşte' dorinți sentimentale ajută ma! mult cariera. 
lor decît mersul nostru, altfel este 'cu acer: cari, stu- 
diind pe deplin: un subiect în legătură cu viața ro- 
rănească, îl expun sistematic şi hotărît, cu toată, 

- ştiinţa și toată conştiinţa, într'o limbă europeană. 
Aşa, se întîmplă :astăzi: cu d, Aurel C. Popovici, 

care â, trezit mişcare în cercurile ziariştilor şi cuge= 
|  tătorilor politici şi poate 'chiar ceva luare aminte în .. 

lumea, ma! puţin impresionabilă, a 6amenilor politici - 
„din deosebitele ţer! prin cartea sa „Statele. Unite ale 
Austriei Mari“, apărută la Leipzig: sînt . „acum. citeva 

"săptămîni. - . 
"D. Popovici este acela care a scris s Replica, cel mai 

însemnat, -mal trainic şi mal luminos dintre produsele E 
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literare ce aă izvorit din mişcarea de acum zece ani 
a Romiînilor din Ungaria împotriva une! anumite 
apăsări. - | 

Îndată după aceasta, d. Popovicl a trebuit să treacă” 
la: nol. Viaţa, sa aici poate servi drept exemplu. tu- 

„_turor Romînilor din alte părţi cari ajung să se aşeze 
pe pămîntul acesta slobod al Romăniel. . 

D. Popovici n'a bătut: monedă din jertfele şi pier- 
derile îndurate de dînsul dincolo pentru izbînda, cau- 
sei neamului ; n'a cerut impămintenirea, păstrîndu-se 
pentru Ardealul săi. Nu sa pierdut în mulţimea oa- 
“menilor cari se înşiră, nume _vil, suflete moarte, în 
catastihurile de robie ale cluburilor ; n'a vînat nici o 
situaţie de bani, nici o. situaţie de gloriolă în viaţa 
noastră de aici. A avut puterea de a trăi aceşti zece 
anl de zile, cari i-ai desăvirşit ființa, dîndu-l o şi | 
mai mare bărbăţie şi putere de a înfrunta, muncind, 
ca. profesor, în împrejurări. foarte ostenitoare şi grele, 
ca profesor la, şcoli particulare, unde şi-a înţeles me- 

*_nirea cu totul altfel de cum. şi-o înțeleg. dătătorit de 
note ieftene obişnuiţi pe acolo. 
„. Dacă a făcut un moment gazatărie, a făcut-o pen- 
tru neam, şi nu pentru vre-un partid, şi de sigur că, 

- în desvoltarea, ideit şi sentimentului romănesc, „Ro- 
mănia, Jună“ a lul, care a dispărut răpede, nefiind - 

„venită la ceasul potrivit, a făcut, cu toată înfrîngerea 

el, mal mult decit o sută de gazete biruitoare, pentru 

că n'a solicitat publicul linguşindu-l sai n'a solicitat; 
partidele mînînd la moara lor apa din largul traiulur 
nostru întreg. | 

În acest timp de migăloasă muncă nerăsplătită, d. 

22
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Popovici n'a pierdut nicio clipă din vedere preocu- 

patia cea mare a vieţii sale: chestiunea românească, 
pentru care şi nu prin care, ca atîţia alţii, el trăieşte. 

"A cetit necontenit în toate literaturile şi în toate ra- 

“murile, cu gîndul: că prin aceasta mal ajută şi ulti- 

mul scop al cugetării şi acţiunii sale. Pănă şi în ce- 
tirile sale de fiecare zi el şi-a însemnat totdeauna tot 

ce a putut să aibă de aproape sati de departe o le- 

gătură cu aceste mari probleme de viaţă ale neamului . 

nostru. Astfel, cînd a venit momentul cel mai potrivit: 
pentru a se putea vorbi din partea noastră, d-sa își 

avea, cartea. gata, rămînea. numa! să o coboare po 

» hîrtie cu toate informaţiile. şi cu ioate soluțiile pre- 

gătite şi mrmărite de mai de mult. 

Faţă de „Statele Unite ale Austriel Mari“ pot fi 

multe puncte de vedere. Unii pot zice: ce ni e nouă 
Austria -Mare, Mică sai Mijlocie? Am gustat. în „de 

ajuns, şi nu ma! putem primi nici din păharul de 

“argint curat al naţionalismului celui mal sincer, pre-. 

cum este al d-lui A: Popovici. Ali pot zice: dacă 

este vorba să nu fim 'cum am dori, de ce să mai 

“schimbăm. şi: să punem capul nostru sănătos supt 

alte evanghelil? Activiştii sînt slobozi să creadă că 
în cercul de astăzi pot luptă maj bine decit în cereul 

"de! mine. 

'- Cum se vede, “sînt multe feluri de a: judeca. o carte: 

din punctul “de vedere al tendinţelor sale, oglindite în 

„chiar - titlul celei 'de faţă, şi, dacă nu se poate -răs- 

pinge cu: totul părerea, d- lui Popovici, are totuși drep- 

tate şi acela care crede că, odată ce se' vede că nu
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putem trăi, este tot una dacă ne înnecăm în lac sai 
dacă ne înnecăm în fintînă. | 

Întîmplările din ultimele zile : inţelegotea între Dou- 
"Quichoţii coaliției şi aleazi! de la Viena, par chiar 
„a smulge cărţii d-lui Popovici acel interes practic, 
acel folos momentan care a contribuit fără, îndoială 
la succesul ek. Dar într'o revistă literară şi culturală, 

„pentru alteceva, decit pentru aplicaţiile lor materiale 
trebuie să se judece cărţile. şi, în afară, de această 
aplicaţie, „Statele Unite ale Austrie! Mari“ are o în- 
doită însemnătate care nu se poate înlătura, prin te- 

- legramele neplăcute nouă care sosesc astăzi şi “pot 
sosi mine, şi nici prin părerea fiecăruia asupra sco- . 
pului politic, asupra programului : de. viitor căruia îi 
serveşte propaganda aceste puternice cărţi. Anume : 
nicăiri nu va găsi cineva adunate cu atita străduință 
informaţii aşa de felurite, aşa de cu gust puse lao parte, 
ca în volumul. de acum al cugetătorului ardelean. O 
astfel de lucrare poate sluji-de temei unei literaturi 
polemice întregi, pe acest teren. În al doilea, rînd, este 
atita putere de a frămînta acest mare subiect, de a 
rîndui şi folosi atitea, şţiri de atitea feluri, culese din 
atitea, locuri, este atîta, energie de stil, care arată un 
scriitor de chemare, încît aceste însușiri, care ai CÎş- 

„tigat d-lui Popovici stima străinilor şi chiar a duş- 
manilor sistemului și teoriei sale, trebuie să-i asigure 

recunoştinta noastră, fiindcă s'a impus astfel încă un 
nume romănesc atenţiei publicului celui mare al Eu- 
ropei. - - 

În literatura noastră, această carte, scrisă în nem- 
țeşte, va rămînea, cu atîtea altele redactate iarăși în
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limbi străine, .ca o valoare colaterală, ca un mijloc 

de lămurire subsidiară, care trebuie ţinut în seamă 

pentru a înţelege înnaintarea, culturii noastre şi des- 

- voltarea cugetări! romăneşti în epoca modernă. 

Traducerea în romăneşte pe care d. Popovici. o 

poate înțelege ca o datorie, nu e de prisos, dar nu 

va aduce pe departe aceleaşi foloase pe care le-a 

adus originalul german. Şi pentru acest original se 

cuvine să-i mulţămim. 

2 April 1906,
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