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| Biblioteca Semănătorul . 
Bibliotecă de popularizare literară si științifică. 

Nr. 
Nr. 

Nr. 

Nr. 

Nr. 

Nr, 

Numărul 40 ileri. 

A Au apărut: 

1. Alexandru Ciura : Fraţii schiţă din răsboiu. 
2 Victor Stanciu : Cuib de: rândunică şi. alte 
schiţe de popularizare ştiinţifică. 

3. Ion Agârbiceanu : Din viața preoțească 
schiţe, - | 

4. Dr. loan Lupaș: Din trecutul ziaristicei i 
românești. - 
5. Dr. Ion Mateiu : Şcoală și educaţie pagini 
ardelenești. 

5. AL S Iorga : La chestiunea industriei noa- 
stre. - 

1. Jon Clopoţel: Însemnări pe răboj. 

8. Jon Barac: Pitelea Gâscariu sau Paradig- 
ma leneșului, mult curioasă şi în stihuri alcă- 
uită. - - 

9 10. Mihail Gaşpar: lzrael roman. 

“Pentru tot ce priveşte „Biblioteca Să- 
mănătorul“ a se adresă Librăriei diece- 
zane din Arad. 

-



Şcoală ; și. “ Educaţie.. 
. Pagini ardeleneşi. Ie 
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| Dr. Ion Mateiu. - 
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“In. numele lui Criss 
—. Orielinat românesc în Sibiiu.: 

An de an în Ajunul “Naşterii Domnului 
„po pagina aceasta gândul nostri se în-! 
dreaptă . “spre chipul sfânt şi luminos al 
Acecluia, care iprin patimile "sale şi prin 
scump sângele său ne-a, mântuit: Cu senină. 
şi. nemărginită dragoste - ne apropiem . de 
ieslele sărăcăcioase, în cari: Sa născut şi 
faţa Lui de blând „copil umple inithile noa 

N 

stre de mângăiere nevisată, ura şi: răuta- E tea -se ascund dinaintea strălucirei Lui şi." simţim :cum iubirea se ae stăpână sufle- 
telor noastre. 

, 2 

țiorii 'Tăi nevinovaţi, spre. dulcii copilaşi, 

aaa 

0, sfânt copil! Cum- -ai îritrat astăzi la 
noi, Tu ai îndreptat gândul nostru spre fră- .



“cari: au, rămas fără tată și săraci şi “fără î în- 
Srijire.. Tu: nsă Îi iai astăzi în braţele Tale, 

ra uţi pe fruntea lor nevinovâtă şi ni-i 
“arii? buă, că sunt: ai noştri . şi pentru iu- 
birea Ta, cu care Te-ai jertfit pentru noi, . 

“ni-i dai: iubirii noastre,. ca prin fapte să. 
" aăttim dragostea şi credinţa noastră că- 

tră Tine, iubindu-i pe ei şi îngriijindu-i în 
| numele Tău. 

ACE O, copil sfânt! In numele Tău scriena 
„astăzi rândurile acestea cătră neamul ro:- 
mânese. Răsboiul. a “smuls dela vetrele lor 
sute de mii din cei mai buni ai neamului 
-nostru.. Aceşti viteii sângerează |. pentru 
onoarea țării şi fericirea poporului româă- 
“pese. Mulţi: dintre ci nu vor mai "gusta 
seninătatea vieţii familiare, căci gloainţele- 
„dușmane le-a curmat firul vieţii. Ei Sau 
“stins cu sufletul sbuciumat de dorul plaiu- 
“rilor” și de murmurul isvoarelor,. care le-au 
alintat copilăria. 

-- În urma lor plâng . orfanii părăsiți... 
Vaierul lor trezește lacrimi - şi te înfioară. 
Aripa caldă care i-a. ocrotit sa dus. De 

af 
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acum ci sunt orfanii - neamului. Datoria 
noastră e să ne- gândim la vieaţa lor, 1a 
rostul lor. Aceasta nu este numai un act. 
de caritate creştină, dar mai presus de toate - o faptă naţională, la -care suntem. obligaţi 

„toţi cei ce simţim aceleași fioruri sfinte ale 
conștiinței “naţionale. - m 

„ Rândurile noastre s'au rărit, golurile 
"mari, înspăimântătoare, trebuie nivelate, 
Cu toţii purtăm în suflet imagina. dure- 
roasă a nesfârşitei cohorte de ciungi, ologi, 
invalizi, cu feţele crispate de lungi sufe- 
rinţe, cum defilează după răsboiu ea o „tristă 
ceată de îngropare”. N 

In numele Celui astăzi născut apropia- 
ți-vă do ei şi-i mângăiaţi. Ei sunt al noştri. | 
_'Eroismul 'lor înălţător le-a frânt trupul - sfilit şi li-a luat bucătura de pâne. Ei nu 

su mai pot: hrăni. Acestor viteji nenoroeciţi” 
le trebuie un adăpost, care să le aline chi- 
nurile vieţii. Şi: dela ei gândul nostru se 
întoarce. iarăș spre miile de dulei copilaşi, 
cari nici nu ştiu poate că tăticul lor nu mai 
vine. Cu ochii scânteitori ei aşteaptă şi azi, 
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ea altedăţi, colindători și. darurile lui Moş- 
Crăciun. Națiunea română are datorinţa 

„supremă să le aducă azi, în ziua Naşterii 
Domnului, darul mângăietor pentru dânșii. 

„Să se înalțe din. ofrande naţionale la Sibiiu * 
marele orfelinat: românese şi casa. de. soldaţi 
invalizi. ” . | 

Suntem foriciţi să anunţă suflării ro- 
mâneşti de pretutindeni, că în Sibiiu sa 
pus la cale înfiinţarea- unui astfel de or- 
felinat şi case de invalizi sub ocrotirea şi 

. ! îngrijirea conşistorului arhidiecezan. Doi- 
"Sprezece fruntași ai vieţii” noastre biseri- 
„ecşti şi naţionale, au dăruit frumoasa sumă 
-de- 3400 cor. care să servească de bază la. 
„organizarea orfelinatului. Reproducem aci. 
actul comemorativ al iniţiatorilor dimpreună 
cu sumele dăruite de dânşii precum ur-. 
mează: ? | 

„Răsboiul actual a scos la suprafaţă o 
mulţime de necesităţi, pe cari ne simţim 
datori a le sprijini. 

O asemenea necesitate de actualitate și 
după părerea noastră. de cea mai mare ur- 
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„genţă 6ste înfiinţarea unui orfelinai în Si- 
- biiu, pentru orfanii celor căzuţi în răsboiu, 
„sau deveniți şi alteum incapabili de muncă 
Şi câştig. | LL 

Subsemnaţii me-am - constituit . îniţia-. 
tori ai: acestui așezământ umahitar de în- 
troţinere, de creştere şi de lumină Şi cou- 
tribuim în acest scop cu sumele „arătate 
lângă: numele nostru u, iar suma între cagă o 
punem : la dispoziţia Veneratului Consistor, 
cu rugarea să o ia în administrare, să aug- 
menteze fondul şi prin alte. „contribuţiuni și 
să-l doteze şi” din fondurile „proprii astfel, .. 
ca tincă în toamna anului 1916 să se înfiin- 
țeze 'orfelinatul, faţă de cars nu ne 'rezer- 
văm nici un drept. — Sibiiu, în 12/25 De- 
cemvrio: 1915. Nicolae Ivan, as. cons. 500 

, Pantalcon Lmeuţa 500 cor., — Ioan 
de Preda 500 cor., — Alexandru Lebu 500 

cor., Dr. Ilie Beu:-200, cor., Dr. Lucian: 
Boreia 200 cor., Dr. Vasile Preda 200 cor., 
Dr. loan  Fruma 200 - cor., Lazar Triteanu . 
200 cor., Dumitru Vuleu 200 cor., Ioan La. 
pedatu 100 cor., Constantin Pop 100 .cor., 
total: "3400 cor.> ” . 

n



Gândul măreț al nobililor. iniţiatorii. tree 

buie să se înfiptuiascăi. Copilul astăzi năs- 

cut a inspirat gândul acesta şi eine nu va 

asculta. porunca Lui, nu este vrednic de 

iubirea Lui. Suntem convinşi: că Românii 
do pretutindeni fără întârziere vor grăbi 

să-şi dea tributul lor pentru marele orfeli- “ 

nat românesc din Sibiiu. 

Necesitatea lui, ne chiamă astăzi 3 pe toţi 

la fapte creştineşti. Şi nu ne îndoim, că 

toţi fiii credincioşi ai neamului nostru, * 
plecându-şi inima și simţirea spre plânsul 

şi jalea copilaşilor orfani, îşi vor deschide 

pungile lor: spre cea mai curată și mai fru- 

moasă milostenie. “Fiind orfelinatul 'pus sub - 

oevotirea sigură a bisericii, nădăjduim, că 
el .va deveni cel mai bun și mai creștinese 

adăpost al atâtor vieţi lipsite de ocrotire 

şi amenințate de viforul aspru al mărilor! 

pământeşti. Arhiereii noştri, în "conştiinţa 

răspunderii şi chemării lor apostolice, nu 

vor întârzia să-şi îndrepteze glasul de pă- 

stori luminaţi, cătră turma lor credincioasă, 
contribuind: înșiși cu oferte de " mecenaţi, 
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arătând valoarea morală atât de înălţată. a. 
instituţiunei proiectate, și îndemnând:o spre” 

jertfa dreptăţii şi milosteniei, căci după 

cuvântul sfânt al Seripturei „mai mult este 

a face milostenie, decât a strânge aur” 

Doar însuş Mântuitorul, cel ce sa născut 
astăzi în ieslele . dobitoaeelor; a spus eter- 

nele cuvinte: adevăr zic vouă, că 'cecace aţi: 

făcut unuia dintre aceştia mai miei, mie 

mi-aţi făcut. Ascultând înţeleapta povaţă a 

Seripturei şi urmând cu sfinţenie cuvântul | 

de îndrumare bunăoară a celui ce ne-a răs- 

cumpărat, din” întunerecul pierzării, moi ne 

vom câştiga recunoştinţa neuitată a urma- 

şilor și binecuvântarea vecinică a lui Dum- 

: nezeu. - - A 

Nici o jertfă nu esto prea grea, în sco- 

pul unui ideal atât. de frumos. Noi toţi 

avem imperioasa datorie, ca să jertfim nu 

“din prisosul nostru, ei din lipsa noastră, 
rupând cu hotărîre din minimul nostru de : 

existenţă și aducându-l ca dar! neprihănit 

pe altarul orfelinatului “din Sibiiu: Numai - 

dacă vom privi în lumina acestei concepţii 

9



7 

" datoria noastră cătră orfelinat, va fi posi- 
“Dil ca cel să se şi realizeze în cel mai scurt 
timp, prin darurile tuturor părinţilor şi 
instituţiilor, fără deosebire de: Sraniţi pă- 

_mântene. . . 
Cu gândul acesta serbiizn noi astăzi Na- 

şterea Mântuitorului. Căci EI, sfântul copil, 
a îndreptat azi gândul ncstru spre frăţiorii 
săi nevinovaţi, spre dulcii copilaşi, 'cari au 
rămas fără tată şi săraci şi fără îngrijire. 
Pe aceştia. EI astăzi îi ia în braţele sale, 
îi sărută pe fruntea lor nevinovată şi ni-i - 
arată nouă; că sunt ai noştri. şi în: numele : 
iubirii Sale de oameni, cu care s'a jertfit 
pentru noi, ni-i dă iubirii noastre. 

Nu vă lăpădaţi de dânșii, ca să nu vă 
lăpădaţi de Cel ce astăzi sa născut: din fe- 
cioara Maria. 

Sibiu, Ajunul Cateiunului 1916. 
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Invăţătorii noștri pentru: 
orielinaful românesc. -: 

„Mişearea de însufleţire, ce sa pornit - 
pentru înfiinţarea orfelinatului nostru, în 
toato părţile locuite de ' Români, este o do- 

„vadă strălucită, că însemnătatea naţională 
superioară a acestei instituţiuni, a intrat în 

„conştiinţa publică eu puterea de convingere 
a marilor necesităţi ce .sbuciumă sufletul 
colectiv al neamului în clipele istorice ale. 
evoluţiei sale. Ea este ercaţiunea sponta- 
nee, voluntară, a acelui instinet: de conser- 
„vare şi apărare, caro a format în cursul tu- 
turor frământărilor noastre de veacuri, nota 
imanentă a geniului românese. Născută în 
zile de restriște din plânsul şi durerea. celor 
mici, ea va' fi căminul mângăitor şi cetatea 
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"de. adăpost cald a miilor de orfani ncri- 
novaţi, . chemaţi să dea noua generaţie de 
luptători viguroşi şi conştienţi pentru fiinţa 
şi sporirea neamului, astăzi atât de rărit şi 
sărăcit în vlăstarele sale. Aceşti orfani ai 
neamului sunt nădejdea noastră de mâne, 
şi recunoscând acest adevăr, vom mărturisi 
cu toată puterea credinţei, noăslre, că sal- 
area lor din ghiarele înstrăinării, consti- 
tue actul logic şi necesar al mântuirii noa- 
stre. Iată pentru ce trebuie să vedem în 
orfelinatul, românese din Sibiu un simbol 
naţional sinteza preocupărilor şi mai ales 

1 jertfelor. noastre din ziua de azi. Totul 
trebuie să se mişte, ca el să fie activat cât 
mai curând şi să poată cuprinde sub aripile 
sale: ocrotitoare po toţi orfanii cari plâng 
nemângăiaţi pe mormântul. „ necunoscut al. 
părinţilor pierduţi. | 

Şi în centrul acestei mişcări naţionale 
şi umanitare, ne place Să așezăm pe acei 
"oameni, cari prin rostul lor profesional s sunt - 
chemaţi” să înțeleagă mai bine decât orice 
tagmă, valoarea covârş șitoare ce o implică 
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grija de buna educaţie a: miilor de copilaşi 

rămaşi pe drumuri. Ne gândim prin urmare 

la învăţătorimea. noastră, acel factor impor- 

tant, în mânile căruia stă toată ssoartea înăl- | 

țării poporului românesc. li cari zi de zi 

îşi irosese puterile în slujba ideală, dar 

istovitoare a luminării, nobilitând inimile, 

şi făurind. sufletele generaţiilor de mâne, - 

“sunt în măsură să aprecieze întrun mod cu 

totul superior şi “special, justificarea nece- 

sităţii din care a isvorit înfiinţărea orfeli- . 

natul românesc. Umanitatea şi naţionali- 

tatea, sunt stâlpii de granit, pe cari se va 

iinălţa strălucitor fortul de apărăre şi “de 

întărire al celor. ce. sunt ameninţaţi să 

ajungă copiii nimănui. Dascălii noștri, cari 

în - toate împrejurările grele au ţinut să-şi . 

facă nu numai datoria de educatori, ridi-, 

când-o la semnificaţia superioară . a unui! | 

_ apostolat devotat şi înălţător, ci au ştiut”. 

„totdeauna, pe lângă: toată sărăcia ce li:a fost 

tovarășă nedespărţită, ș să sprijinească şi prin 

jertfe materiale “iniţiativele. „largi pentru. 

crearea şi susținerea instituţiilor de ordin” 

7 
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religios Şi naţional, Sau simţit şi de astă- 
dată obligaţi să se înşirue printre cei dintâi 

“aderenţi însufleţiţi ai. orfelinatului din Si- 
biiu. Sufletul ni se umple de mândrie legi- 
timă, când 'ni-se dă din nou prilejul fericit 
de-a constata, că în ciuda tuturor paragra- 
filor oneroși, învățătorii noştri trăiesc în 
ocecaș atmosferă sufletească de curăţenie 

„morală “şi de avânt naţional sclipitor, care 
a împodobit în tot trecutul nostru dureros, 

„fruntea senină a dascălului. tradiţional. „De 
aceea nu. ne mai îndoim nici % clipă, că - 

„toţi membrii corpului didactice! primar ro- 
mân, îşi vor face o chestiune de onoare din * 
dorinţa “de-a fi trecuţi, prin jertfa de bani, 
ce-o vor aduce, în şirul sprijinitorilor con-: 
ştienţi ai orfelinatului din Sibiiu, alăturea 
de vrednieii lor tovarăşi din arhidieceză,: 

“a căror jertfă întroduetivă de peste 
600 - coroane o înregistrăm astăzi cu 

“un sentident de înaltă: plăcere şi căldă 
recunoştinţă. Suntem” siguri, că neamul-în- | 
treg va urmări cu o vie mulţămife şi adâncă 
mângăiere seria mesfâ şită de nume învăţă- 

! , 
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toreşti,- e. care se va - fixa pentru, vecie. ÎN seQ-., 

loanele ziarelor, ea o „mărturie “ elobvenităş 

şi netrecătoare despre; înalta! concepţie de | 

jertfă naţională a dăscălimii: zilelor noastie.. 
Invăţătorul român, caro”! “sub, controlul. 

rigid, al „unei inspecții .nu rareori trecând 

peste limitele” admise ale preceptelor peda- 

'gogiei a ştiut cu. desăvârşită -artă să armo-. Ă 

'mizeze împlinirea: datoriilor impuse de pa- 
ragrafi cu conştiinţa” lui: de român cinstit 
va fi şi acum deplin conştient de marele. ade- | 
văr al principiului pedagogic exempla tra- , | 

hunt şi. prin pilda sa strălucitoare va. 

> aprinde . lumina chiar în sufletele 'cele mai” 

părăginite.: Suntem deplin convinși, că ală- . 

- turi de preoţime, învăţătorimea română va 

"fi. adevărata întemeietoare a orfelinatului 

roniânese din Sibiiu prini pilda dăruirii sale 
şi prin “neobosita propagandă ce o va. face | 

pentru măreţul ideal “răsărit din durerile” 

remărginite ale răsboiului de azi, | 

Sibiu, 26 Ianuarie 1916. 
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"tului românesc, 

e Din procesul unei cercetări sumare asu- 
pra desvoltării vieţii românsşti mai recente 
din Ardeal, se desface în mod firesc, pentru ... 

" -orice observator inteligent. al fenomenelor | 
„sociale, : formula sigură a unui mare ade- . - 

văr: nici una din ideile înalte şi luminoase, 
chemate să evoluţioneze spiritul public în 
direcţia unei superioare înţelegeri a pro- 
blemelor de adâncă şi perpetuă valoare na- 

„ţională, n'a pătruns: eu: atâta -putere de . „caldă şi stâtornică cucerire, ca ideea mân- tuitoare a orfelinatului.. românesc din Si: biiu. Poate veţi spune: iată un merit real al pressei româneşti, “conștientă “de îndate- 
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ririle ce rezultă din rolul ei.de îndrumă 

toaive serioasă a opiniei -publiee. Voiu răs-. 

punde: da şi nu. (Căci ori cât de prodi- 

gioasă ar fi activitatea de .agitaţio-a pres- 

sei în favoarea unei idei, dacă această, idee 

-nu isvoreşte din adâncurile . subconştiente 

ale 'sufletului naţional cu forța voluntară E 

a trebuinţelor mari: şi imperative, popula- 

rizarea. ei dă greş şi moare cu ultimele în- 

esrcări nobile dar desperate ale idealistului 

incorigibil care serie însufleţit la gazeta de 

provincie. | _ 

Pentru ca ideile mari să „poată pătrunde tă 

"repede şi! “permannt în conștiința populară, 

au nevoie de două elemente esenţiale: ne-: 

cesitatea și oportunitatea. In: toate timpu- 

rile, ideile de largi şi surprinzătoâre pre 

faceri. sociale, "au fost determinate în hi- 

-ruința or, de prezenţa şi intensitatea ace- 

stor două importante criterii în spiritul de 

concepţie 'şi de judecată elementară al so- 

cictăţii omeneşti: Purcezând din admiterea, 

acestei - analize teoretice principiare, vom” 

putea da. fără nici o „greutate, interpretarea, 
pi SL: 

am —. „Pa 
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„1 logică şi cauzală a rutei triumfale, pe care a străbătut-o ideca ortelinatului naţional 
cu o iuţeală aproape necunoscută la noi sub raportul duratei. Ea a răsăriţ din sbu- 
ciumul. înfrigurat al sufletului. românese, 
cu puterea de expansiune a marilor necesi- „tăţi organice, pe cari în clipe istorice, in- „stinetul, de rassă le scoate totdeauna la su- prafaţă, în forma unor imperative naţio- - nale.. Și lângă această interpretare sinte- 
tică, vom adauge imediat al doilea adevăr: 
actualitatea răsboinică a prins în chip feri- 
cit. în cadrele-i de vaier şi durere nemăr- -ginită, nota de oportunitate a: ideei orfeli- natului românese. |. Da 

„Aşa se explică taina de. cucerire neli- mitată,- po ale cărei aripi întinse se. lea- gănă, în speranţa întruchipării apropiate, 
x instituţia de înălțător umanism a neamului : „nostru. Când o idee, urmând impulsurilor "“imanente ale. econorhiei de rassă, se. coboară din „Sfera -Preocupărilor ' visătoare în câm- pul primitor al realităţii productive, . în- seamnă mai presus de orice îndoială. a aa . 
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minţii; că ea este smulsă, din frământările 

mari de conservare instinetivă a sufletului 

" naţional genuin; Şi prin aceasta - ea trece 

în conştiinţa masselor, cu notele de-stră- -:: 

lucire sobitoare ale adevăratelor idei po? 

_pulare. | eu 

In această: succesiune de gândire, vom 

avea facultatea intelectuală de a fixa cu 

“toată siguranţa convingerii, adevărul clar 

şi atât de categorie al zilelor noastre răs- 

vrătite: ideca orfelinatului este prin logica 

faptelor,-mna din rarile idei populare. ale . 

vieţii publice actuale “din Ardeal. Din seria 

interminabilă. de „dovezi, cari se îmbie seru- 

tătoruluii conştiincios al. mişcărilor sociale, 

vom alege un singur fapt, potrivit să ve- 

rifice în' sens integral cuprinsul: afirmației 

noastre apodietice. Spuneam” altădată, tot 

dela «înălţimea acestei - tribune: de propa- - 

„gand că în centrul mişcării efective pen-. 

“tru înfăptuirea orfelinatului, va trebui să: 

aşezăm în mod firese, alăturea “de preoţi- 

mea noastră luptătoare, pe cei ce prin rostul 

lor profesional 5 sunț mai indicaţi să înţe-



| jeagă . valoarea şi necesitatea superioară a 
„acestei - arzătoare probleme de vieaţă.” Şi 
dacă noi ţinem să împodobim dăscălimea 
românească cu atributele” unei chemări atât 
de importante, această, atitudine de justi- 
ficată prevenire se explică uşor prin împre- 
jurarea, că în lupta noastră de emancipare 
progresivă, trebuie să ne răzimăm pe acei „factori direcţionali, cari acolo în satele pă- 

“strătoare ale energiei naţionale, sunt ex- 
- presia intelectualismului îndrumător spre 
lumină. In urma unor preocupări stator- ! nice de ordin sufletesc, învățătorii au ma- 

 nifestat totdeauna un simţ, ales şi o înţele- 
Sere pronunţată pentru curentele. de cul- 
tură şi de progres obştese,. isvorîte din Înin- 
tea luminată a capetelor gânditoare ori din . 
munca binefăcătoare a instituţiilor, chemate . să susţină idealurile unui popor. Pentru 
„noi deci, 'n'a fost o surpriză neașteptată 
însufleţirea caldă prin care ideea orfelina- 

ul receptiv a]. 
tului s'a repercutat în suflet 

1 corpului didactie primar. 

0
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Indatăee,, problema sa pus în discuţie: 

publică cu atribuţiile unei. coneretizări ne- 

cesare, învățătorii şi-au dat seama că asu- 

pra lor se coboară ca o frumoasă şi onori- 

fică însărcinare, datoria supremă de â în- 

troduce î în satele noastre cea mai largă pro- 

pagandă, pentru popularizarea unei idei 

atât de. luminoasă în concepţia şi în urmă- 

rile. sale de fecundă înrâurire naţională. 

Urmând preceptelor fundamentale de pe- 

dagogie ştiinţifică ei şi-au inaugurat apo- 

stolatul prin gestul de proprie jerfire :ma- 

terială, oferind astfel “poporului. pilda con- 

cretă şi - dovada convingătoare a necesităţii 

instituţiei, ce se va înălța la. Sibiiu. Dar 

cecace constitue nota de. frumseţe * spe- 

cială în acţiunea .de propagandă a în- 

-ăţătorilor,: este -pornirea” simultană de a 

angaja în serviciul acestei probleme naţio- 

nale, și falanga imensă-a elevilor din şeoa- 

„lele noastre primare. Tendinţa. învăţătorilor 

de a întroduce în sfera de nobleţă jerfitoare 

a marei mișcări: cr estineşti şi miile de copii 

Lă 
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„ai satelor noastre, reprezintă o valoare. ex- | 
cepţională din două punete de vedere egal 

“de importante. Și anume: se va putea spune 
"cu toată: mândria, că instituţia orfelinatului 
esto cea mai populară operă, fiindcă ca 
Sa „înălţaţ din ofrandele generoase ale 1u- 

“turor elementelor ! e cari, constitue neamul 
românese, - 

Din punet de vedere moral: Şi naţional, 
acest fapt are-o însemnătate uriașă, deou- 
rece instituţia se înfăţişează c2 o sinteză 
â: voinţei” și energiei colective, din ale iii 
ror isvoare reconfortante își va lua, i 
permanenţă, apa fermecată de tineresc avânt 
ocrotitor. Prin „urmare, ca: va trăi cât şi 
neamul, care i-a dat ființă. A- doua eali- 
tate prețioasă: ce-o ascunde mişcarea dască- - 
lilor,. se . găseşte în. momentul de admira: - 
bilă educaţie ce.se dă elevilor prin partiei- 
parea, lox activă la înfăptuirea căminului 
maţional.: Se ştie, că. o educaţie adevărată 
mu îse poate “concepe pe temeiurile alşe 

“ale unei volatile memorizări - de lecţii pe: 'Jagogice, 'ci mai presus de toate ea trebuie 
De — 3% — IN Să 
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“să isvorască din! procesul sufletese de intui-- 

ție personală, a vieţii omeneşti şi vieţii na 

turii, Contactul direct al copilului cu fapte 
şi realităţi, este formula apodictică, în care 

| cugetătorii contemporani, | resumă ca. într”o 

luminoasă maximă conducătoare, toată în 

ţelepeiunea pedagogiei ştiinţifice aplicată 

la educaţie. Astfel avem. mulțămirea de a - 

constata, că prin împrietenirea. elevilor cu 

ideea orfelinatului, învățătorii noştri întră 

în chip norocos-pe drumul unic și sigur al.. 

creşterii tinerimii, indicat de preceptele 

directive ale pedagogiei. şi evoluției umane 

aimonice. ..-. a 
“Prin activitatea. săvârşită în. această, di- 

recţie, se 'făurese sufletele fragede ale ele-. 

vilor în sens naţional, primind caracterul 

lor liniile mari 'de sănătoasă și: puternică 

expresie -sculpturală. Voința, care se for- 

mează în condiţii educative. de un;.aspect 

atât de fericit, oste nu numai: nebiruită, ci 

are facultatea superioară de a-și desvolta 

energia productivă ă, cehia! şi în împrejură- 

rile cele mai neprielnice pentru activitatea 

omenească. 

„rr 
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“Iată pentru ce am încercat un “sentiment 

de vibrantă emoție şi de neaşteptată bucu- 
“rie, când am cetit în zilele trecute serisoa- 
rea duioasă .pe care mi-au trimis-o elevii 

„Nunei 'şcoale primare de pe Târnave. In rân- 
“durile lor aduse frumos pe hârtie, tremura 
"strălucitor ca:întrun joc de :curcubee, pul- 
berea: de raze bogate ale unor suflete vir- 
ginale. Cum stau aşa gânditor la masa mea 
de: scris. cu capul sprijinit în mâna 
stângă, simt cum 'mi se proiectează în suflet 
cu seninătatea 'reveâtiilor argintate, toată 
imaginea şcoalei - „câmpeneşti din! liniştea 
satului 2lbit de zăpadă. In dimineaţa acelei 
zile, dascălul Miron pleacă la şcoală mai 
curând. Mintea lui: este: frământată de un | 
gând neobicinuit, 'eare-l urm măreşte în taina | serilor triste” cu: „Puterea nepotolită a ma- “rilor probleme eterne, - Ascultând îndru- | mările înțelepte ale cărţii sale, e] şi-a pre- | 
gătit cu grijă schiţa, în careva pune astăzi | toată căldura sufletului său. In starea acea- u sta de aşteptare Palpitantă, îşi „dă seama 
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mai bine ca. altădată de nobleţa rostului 

cău mare în împărăţia celor. mici. 

Cu feţele îmbujorate de: asprimea di- 

mineţii geroase, gaminii simpatici intră 

grăbiţi în sala încălzită, dau bineţe şi trec 

la locurile lor desfăcându-și străiţile și abu- 

rindu-şi . stăruitor , mânile: finghaţate.. Das 

călul îi întimpină cu priviri de iubire pă- 

rintească. După rugăciunea . începătoare, 

cântată” în accente de „mişcătoare evlavie, 

cl urcă catedra şi stă o “clipă învăluit în. 

tăcere. Băieţii nu, vor fi chinuiţi azi cu. 
+ 

silabizări de nume străine, căci dascălul 

desfăcut de robia ce-l. mistue, se coboară 

fericit, pe aripile, sincerităţii, în "lumea lor 

sufletească... Şi: înduioşat, el începe. pove:.. 

stea tristă a bădiţii Gheorghiţă dus la bă- 

taie. Cei, trei mititei cu chipuri senine, 

oerotiţi altădată. de iubirea aprinsă a ma- 

„mei lor stinse, plâng părăsiţi în căminul 

"lor rece şi gol. Sărmana „bătrână cu tre- 

miurun -mâni şi pe buze, încearcă să dea 

mângăiere nepoților; alintându-i în farme- 

cul basmelor visătoare. Dar nopţile tree în 

y



Spaima vedeniilor fantastice. Icoana îngr6- 
zitoare a răsboiului, „din Păduri sinistre cu spadasini- plini de sânge, îi cutremură. 

7. i Speriaţi în somnul lor--agitat, ei văd în depărtări necuprinse „profilul de” tată, cum aleargă vultureşte în: ploaia de foc in- fernal;: fluturând 'cutele drapelului zdren:! țuit. Apoi arătarea halucinarită se pierde şi 
ochii se-închid obosiţi. Aşa se deapănă firul 
snbţire al vieţii lor năcăjite, când în amur- 

". ul. unei seri posomorite biata bătrână cado. grămadă în sughiţurile unui plâns sfâşie- 
tor. Sărmanii copilași, -de acum ei: sunt „crfani... SE i , In glasul dascălului vibrează emoția ca- denţei de jale. Privirea lui blândă, se odih- neşte pe feţele contractate ale elevilor ce stau aiuriţi; şi poate niciodaţă sufletul nu. i-a tresărit - mai ferieit ca--acum, când se scălda în limpezimea boabelor. de mărgări- tare! calde ivite în ochii micilor- auditori. Sub vraja cuvântului: Sau muiaţ * inimile, „răsărind dim adâncuri tăinuite ca o, frumu: seță divină, “sentimentul simpatetic. Das-  



călul a ajuns “acum Un. necontestat stăpâni- 

tor de stiflete şi lucrarea psicologică + se des- 

voltă cu: siguranţa. sucedsullui deplin. EL 

„spune elevilor în graiu-convi ingător, că po: | 

vestea dramatică a Dădiţii. Gheorghiţă, o 

întâlneşti cu aceleaşi note : 'de. invariabilă - 

tristeţă, în toate satele româneşti. Aceste Bă 

mii de „orfani: cu părinţii: pierduţi şi. casa 

destrămată, tremură părăsiţi în “colţuri de 

stradă fără hrana trupului şi îngrijirea su- 

“letului. Cuvântul . Scripturii. - şi porunca 

sângelui ne învaţă, că ei nu sunt ai nimănui, 

ci ai marei familii. româneşti, care este nea- 

mul nostru, întreg. Ei sunt deci ai noştri . 

prin toate suferinţele şi - nădejdile lor. De | 

"aceea. oerotirâa şi mântuirea lor din vul-, 

toarea iadului plin de „ispite. pierzătoare, 

constitue cea mai frumoasă și mai mecesară 

faptă a fiecărui suflet, ce se închină aceleiaş- 

legi 'şi simte. sfintele: fioruri ale aceleiaş 

limbi de strălucită moştenire . naţională. 

Tată pentru ce îmbrăţişem cu toată căldura 

bucuriei moastro” curate, pe noii sprijini 

tori ai căminului din Sibiiu, sub ale cărui . 

7



calde și primitoare” aripi, Frăţiorii lor orfani 
vor găsi isvorul neseeat. al iubirii paterne 
şi al adevăratei edueaţii româneşti. 

„.. Dim acest spirit de admirabilă însufle- 
țire colectivă, se înalţă, plutind peste vremi, 
nebiruitele forturi sufleteşti ale neamurilor 
ce:şi simt o “chemare pe lume. 

- Sibiiu, 16 Februarie 1916. 
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- Istoricul - 

orfelinatului românesc. 

Avântul unanim, cu care a fost întâm- - 

pinat de întreagă obștea românească, ideea 

înființării acestei instituţii umanitare -în 

Sibiiu; ne îndreptăţeşte să afirmăm,. că ea 

răspunde. unei necesităţi adâne - simţite şi 

astfel propaganda ziarelor noastre - pentru . 

realizarea cât mai repentină a noului aşe- 

| zământ naţional, va fi continuată cu aceeaş 

“ energie. şi: cu -aceeaş credinţă înflăcărată.. 

în triumful final al: idealului ce-l urmărim. . 

„Ar fi însă greşit să se creadă, că ideea 

orelinatului ar fi răsărit abia acum ca:v , 

creaţie a suferințelor şi mizeriilor : provo- N 

cate de răsboiu. Meritul acestui teribil fla- - 

gel este exclusiv acela, : «de a. fi creat: pro-.. 
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paganda călduroasă: pentru întruparea unei - 

„probleme, care se .ivise în vieaţa noastră 
publică cu mulţi ani înainte de zilele rele 
prin cari trecem astăzi. - .. 

Concepţia de: caritate, nu este numai 

un element al religiunei. creştine, ci în ace- 
laş timp şi al umanităţii în genere. Astfel 

ca se găsește” la -toate popoarele - din orice 

Atimp, chiar şi la cele mai sălbatice 'seminţii 
asiatice, cari şi ele au într'o anumită mă- 

sură sentimentul de milă! către cei infirmi 

ori: lipsiţi de condiţiile unei existenţe ele- 
mentare. Prin creştinism ea â primit o în- 
terpretare' mai înălţată, ridicându-se prin, 
„exemplul Mântuitorului la: valoarea unei 
porunci morale d&! cea mai mare însemnă- . 
tate. Biserica a ajuns “astfel: nu numai să 
păstreze această poruncă, ci. mai ales so şi 
cultive în cursul deșvoltării sale prin fapte 
şi instituţiuni puse sub. ocrotire ea şi îngri- 
jirea sa. 

+ Prin urmare e cu totul firesc, să vedem 
cum şi ideea orfelinatelor ' preocupă mai 
întâiu cercurile bisericeşti, bineînţeles la. . 
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început în cadre înguste și mai - nebuloase, 

însă cu vremea lărgindu-se tot mai mult 

și. limpezindu-se toţ: mai. intensiv. scopul. 
înalt moral, care servia ca punct de mâne- 

care şi de îndrumare” superioară. ia 

La noi, sămânând în marginile trecu- 
tului apropiat, se. pot verifica aceste miş- 

cări, cari mau pornit ce-i- drept cu avântul 

curentelor largi, ci s'au restrâns. să aibă ca 

obiect numai o parte a. bisericii vii: clerul. 

Ozfanii' preoţilor stinşi' în sărăcie şi lipsiţi. 

de rudenii:câpabile să-i ocrotească, erau ex- 

puşi anizeriei și 'decadenţei. morale. Pentru. 

biserică este an act de înaltă datorie cre- 

ştinească, să 40 îngrijească de. salvarea ace- . 

ster familii vreoţeşti, înzestrate nu numai 

cu' atribuţiile: de conducătoare ale vieţii re- 

ligiase, dar.în aceeaş vreme și de, păstrare . 

și desvoltare a fiinţei . naţionale. Generi:.. 

“ţiile. de “mteiectuali luptători pentru neă- | 

mul şi biserica noastră, au eşit în cea mai. 

mare parte “Gin sinul familiilor preoțești, 

atât de curate în virtuţi şi atât de meri- 
"tuoas€ în cultivarea tradiţiilor: Recunoscând 
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_Beu “publică o serie de scrisori în „Tele: 

. 

“îndreptăţirea acestei psicologii cum am 
zice clericale, s'a creat la Blaj fondul Filon 
V. Lath cu menirea de a se ridica un orfe- 
linat. pentru orfanii preoţilor gr.-cat. Fon- 
dul, după cum se afirmă, dispune astăzi 

„de o sumă care trece peste 50.000 cor, dar 
negăsindu-se un om care să ia afacerea în! 
„mână, ea stă nedeslegată spre mârea pa: 
“gubă a bisericii. - ,- 

Iixact acecaş problemă sa Dub! şi în sinul 
bisericii ortodoxe. In sinodul arhidiecezan 
din 1912 unul dintre deputaţi prezentase 
0. propunere motivată privitoare! la 'vergti- : 
rea orfanilor de preoţi prin înfiinţarea unui 

„orfelinat în Sibiiu. Sinodul a hotărât, ca 
propunerea să se transpună consistorului : 
arhidiecezan cu îndrumarea, ca 'acesta să. 
prezinte la timpul său un proiect: (vezi . 
“Protocolul sinodal din 1912 pp. 31 şi 63.) 
In acelaş an. medicul seminarial. Dr. Ilie 

graful - Român”: (Nr -ii pe: Main-—Oetom- 
vrie) relative la organizarea serviciului de 
car itate publică î în satele noastre, In ultima 

E ie 
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serisoare, d-sa spunea, că o seamă de paroliii 

mai puternice „ar putea înfiinţa colonii de 

copii, unele chiar şi orfelinate, cari aparţin 

carităţii publice. Dar toate în legătură. cu 

biserica, căci numai ea le poate ceroti şi 

garanta viitorul. Mijloacele de. întreţinere + 

a coloniilor de copii.şi.a orfelinatelor,. să - 

le procure reuniunile de femei. Căci pentru 

femee mu este o chemare mai potrivită, nu 

poăte fi o datorie mai sfântă, decât a con- 

tribui la promovarea sănătăţii genoraţiilor 

tinere şi a proteja copiii rămaşi fără pă 

rinţi.. D. Beu înțelegând, ca medic, pe deo- 

parte importanţa sanitară, morală. şi naţio-.. 

nală a orfelinatelor, iar pe de alta convins 

că el nu va putea lua fiinţă decât cu con- : 

“cursul. şi îngrijirea bisericii; singura orga- 

nizaţie solidă a. neamului nostru, a făcut o. . 

adresă către consistorul. arhidiecezan, stă- 

ruind ca acesta să supună propunerile d- sale 

unui studiu temeinic. . . i 

Consistorul a luat cu „plăcere. act de in- 

teresul dlui Beu, şi dintre "propunerile ce 

: i-s au prezentat sa oprit - asupra” orfelina- 

7 
... II 33 — | i 3 3



Îi - « 

tului, mai :ales în urma împrejurării, că 
primise dela sinod îndrumarea de a se ocupa 

de problema azilului pentru copii orfani ai 

preoţilor din arhidieceză. Astfel a însărei- 
nat pe d. Beu să studieze chestiunea orfe- 
linatului pe baza organizaţiei ce-o au in- 
stitutele similare ale bisericii săsești, cari 

„se: găsesc într'o. stare de. “frumoasă și să- 
mătoasă desvoltare. In urma raportului amă- + 
nunţit ce l-a primit, consistorul a îmbră- 
ţişat -cu simpatie această chestiune şi în 

“sesiunea de primăvară a. simnodului: arhi- 
diecezan din 1913 a şi făcut propunere con- 

. cretă, însă nu pentru orfelinat, ci mai în- 
tâiu pentru înfiinţarea unui: fond de bine- 
facere, din. care să se. susţină în Sibiiu şi 
mai târziu şi în alte centre île arhidiecezei 
orfelinate pe seama copiilor lipsiţi de pă- 
rinţi. și de mijloace, Sinodul primeşte pro- 

„Punerea cu adausul, că modalităţile privi- 
toare la: întemeierea Şi alimentarea fondu- 
lui, se lasă la apreciarea consistorului, care 
la timpul său -va raporta sinodului despre 
cele îndeplinite. i 
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Ocupându-se consistorul de mijloacele - 
prin care se 'poate crea fondul necesar a 

ajuns la convingerea, că înfiinţarea -simul- 

tană a mai multor orfelinate este peste pu- . 

tință de realizat, şi de aceea în sinodul din. 

1914 a propus ridicarea unui singur orfe- 

linat în Sibiiu. Sinodul 'cumpănind moti- 

vele invocate de consistor, şi găsindu-le ju- 

stificate, deeretoază î în prineipiu înfiinţarea 

unui orfelinat în Sibiiu, îndrumând consi- . 

stotul să. iniţieze adunarea de mijloace ma. 

teriale necesare spre acest scop. In urma 

acestui nou concluz, Sa numit o comisiune 

de 10 membri, care avea să: studieze che- 

stiunea orfelinatului în legătură cu: pro- 

blema de extremă importanţă a ocrotirii şi 

salvării tinerimei, cu specială consideraţie! 

“la tinerimea abandonată moralmente. 

Comisiunea — cu excepţia unui membru, 

. care-a crezut că-şi face o mare onoare de- 

barasându-se de o însărcinare, care-l obliga 

mai mult decât pe oricare — a admis rapor- 

tul documentat prezentat” de raportoiul Dr. 

Onisifor Ghibu, șia decis: să fie înaintat 

pe 
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consistorului cu dorinţa de a fi primit şi 

„executat în “întregime. Ceeace s'a și întâm- 

„plat, căci :Consistorul a adresat clerului şi 

„poporului credincios din arhidieceză fru- 
„ moasa circulară” Nr. 5193 din 8 Maiu 1914, 

“care constitue un titlu de mândrie pentru 

“ Liserică, nu numai prin. vastul şi ereşti- 
_nescul „program de educaţie religioasă şi 
naţională, ci mai ales prin competinţa și 

„spiritul de superioară înţelegere, cu care au 

„fost tratate problemele adevărate ale bise-: 

ricii noastre româneşti fără deosebire de 
"confesiune.: - 

In această circulară i, este atinsă şi che- 

" stiunea. ocrotirei orfanilor precum și a ri- 

dicării unui cămin pe seama lor. Ideile lan- 
sate prin circulara "menţionată, au început 

„să preocupe cercurile preoțești dela “sate, 

“unde strigătul orfanilor: se auzia mai.tare 

decât în sgomotul asurzitor al orașelor. 

Unele: sinoade protopopeşti,; au .şi trecut 

: dela vorbe la fapte, cerând autorizaţie dela 

forurile. bisericeşti pentru colecte,în scopul 

înfiinţării azilelor în Pântrele: protopiate- 
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lor. Int” aceea Consistorul însăreinase - o . 

comisiun€ de 3 membri. să studieze statu- = 

tele orfelinatului. Trebuie să constatăm, că i 

aici s'a ivit o greșală de logică în suece- 

“siunea acţiunii, căci mai înainte de sta- 

tute, e nevoie ile fondul din.care să se în- 

troţină orfelinatul. Şi fondul de bani încă 

nu era adunat. Dar comisiunea nici nu s'a 

întrunit măcar, căci președintele ci a lăsat 

“afacerea baltă, pe motiv că "unul dintre 

membrii comisiunei a fost silit să părăsească 

aceste “meleaguri. Prin .0 astfel de ciudată 

argumentare juridică, a ajuns să se înfunde . 

una din cele mai arzătoare, probleme ale . 

bisericii şi neamului nostru. Se părea că 

amorţirea chestiunii ŞI. căderea ei pe punctul 

mort, convenia şi. altor factori cu răspun- 

dere, căci. nimic nu tulbura liniştea bietu- 

- îui dosar ajuns: la. „quiescare” „"Răsboiul - 

însă cerea noi victime! Gloanţele ucigătoare 

perforaseră piepturile miilor de luptători 

"ardeleni, ei se stingeau în grozavele chi- 

nuri ale rănilor de şrapnele: cu gândul la 

soarta: nenorocită a orfanilor cari plâng în
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urna lor. În satele noastre urlă durerea . 
mamelor şi ţipetele desnădăjduite ale eo- 

piilor desculți. E o tragedie înspăimântă- 

toare acest blăstăm nenorocit. O dramă fio- 

roasă, care-ţi sguduie nervii şi-ţi. încleştează 

- inima “dedurere. In mijlocul acestui, pră- 

păd îngrozitor, sufletele tuturora se Cutre- 

--mură. Oamenii de inimă simt cum îi apăsă 

o greu răspundere, aceea de a alina suferin- 
țele cari plâng în căsuţele'sărăcite ale naţiei 
„noastre. Și din iniţiativa particulară a unui 

merituos fruntaş. al clerului nostru, pro-. 
Blema înființării orfelinatului este scoasă 
iarăş la suprafaţă. 

Suma de 5000 cor. a celor 12 donatori 
se “transpune Consistorului din Sibiiu, iar 
„Românul? vestind 'cel dintâi această faptă 
importantă, porneşte în numele lui Christos! 

„cea mai însufleţită propagandă. Astăzi avem 

2 bucuria de a constata, că nici una din ideile 
mari wa pătruns cu atâta putere de cuce- 
rire sufletul colectiv al neamului nostru, ca 
umanitara idee a orfelinatului românesc din 

. Sibiiu, pe care consistorul arhidiecezan a 
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4 ” - u. i | . SE ” îndrumat-o acum cu toată: solicitudinea și 
seriozitatea pe drumul drept şi sigur al în- 

făptuirii hotărîte,  ... 7 

Iată istoricul orfelinatului, care prin: 
spiritul de jerifă al tuturofa, se va înălța - 

între zidurile Sibiiului ca un strălucit mo- 
* nument al solidarităţii noastre naţionale şi 

ca una din acele. instituţii, culturale, cari 

sunt chemate să apere un neam de primej- 

dia înstrăinării şi să-l îndrumeze către cul- . 
mile senine ale umanităţii, vecinice. 

In legătură organică cu expunerile ante- 

rioare credem necesar, să facem- amintire și 
de stăruinţele „Uniunii Reuniunilor femei- 
lor române” desfăşurate în jurul înfiinţării, 

unui mare orfelinat pentru copiii români. 

de ambele sexe. In primul congres ţinut 

la Braşov în 1913, preşedinta dna M. Baiu- 
lescu a expus un vast şi frumos program 

"de muncă pe seama “Reuniunilor de femei. : 

Acel program cuprinde pumete de orientare 

şi cu privire la crearea instituţiei care 

agită astăzi opinia publică românească. Con- 
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gresul a acceptat propunerile dnei Baiu- 
„ -leseu angajându-se Reuniunile să-şi dea tor 

concursul pentru realizarea ideci abordată. 
Al 2-lea congres din 1914 ținut la Sibiiu, 
a discutat deja mai amănunţit problema, 
rămânând. să se procure mai întâi mijloa- 

- cele materiale necesare la întreţinerea or- 
"felinatului, Preveupările »Uniunei” sunt 
vrednice de toată. recumoştinţa noastră şi 
nimie nu ne va putea opri, ca să le dăm tot 
sprijinul nostru în urmărirea “unui ideal 
atât. de frumos. “Nu suntem în măsură să 

" Ştim co rezultate materiale va fi dat acţiu- 
„nea pornită de vrednicele. Reuniuni ale fe- 
meilor - noastre, credem însă, că dupăce 

„aceeaş chestiune a ajuns să fie îmbrăţişată 
de biserica noastră cu cei mai siguri sorţi 
de isbândă, Uniunea nu va insista deocadmată 
să realizeze în mod particular ideea orfelina- 
tului unie,ci își va oferi serviciile sale,pe cari 
-noi: le socotim “foarte preţioase! şi necesare, 

- bisericii care are şi voinţa şi putinţa de a înălţa_ în timpul cel “mai scurt orfelinatul 
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naţional. Şi tocmai pentrucă atribuţia . lui 

"de frunte este caracterul naţional, sperăm. 

şi vrem să credem, că toţi fiii neamului își 

vor da sobolul lor, de jortfă curată şi nece- 

sară. N 

„Sibiiu, 19 Februarie 1916. 

DURERI 
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Educaţia fetelor noastre. 

Problema educaţiei, este una din „preo- 

cupările statornice ale spiritului "omenesc. 

Ea nu trebuie confundată cu ceeace numim 

în limba convenţională „cultură? sau „ci- - 

vilizaţie” „. Căci adeseori se întâmplă să gă-" 

sim oameni aşa zişi eulţi”, oameni -cu 

multă ştiinţă de carte, o oameni cari ştiu cele 

mai extraordinare lucruri, dar să. aibă 

edueaţie, fiindcă sunt deosebite aceste două 

noţiuni: rațiune și sentiment. Putem spune 

educaţia sentimentelor şi instruirea “inte- 

Jeetului,. dar niciodată invers. Şi să mai 

fixăim un adevăr: educaţia constitue pentru 

“ om “ adeseori o podoabă mâi prețioasă de- 

"cât știința rece, infruetuoasă. Ar trece drept 

un curiosum, dacă sar întâmpla ca un om 

manierat să fie depreciat, din simplul motiv 
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că nu este întâmplător. şi -un mare învăţat. 

Dimpotrivă se întâinplă nu arareori, că-lipsa 

de educaţie: expulsează din mediul social 

nenumărate exemplare de indivizi, victime : 

ale ştiinţei. lor. 

“Teza aceasta are o- valoare “integrală, 

“mai ales cu privire la sexul “femeese, Alei - 

trebuie să fie o împărăție a sentimentelor. 

Cecace nu. înseamnă însă, că partea inte- 

lcstuală, manifestările raţiunei mau intrare 

aici. O. au da, însă numai în măsura cerută 
de. condiţiile unei culturi generale. 

„Această edueaţie; care este podoaba su 
- fletului omenesc, nu se: poate câștiga la 
întâmplare şi nici în orice fe! de: şcoală; 
ca trebuie” Să răsară din. conștiință unui 
ideal etern, acela al perfecțiunii umane. 
ar la acesta cooperează de. mii de ani 
diferitele rase, diferitele popoare: eu în- 
treaga. lor putere - de creaţie. Şi energie. Și 
educaţia are deci un fond naţional, pe care 
se brodează florile infinite ale nobleţei ome- 
neşti. Ea trebuie să se facă neapărat în 
institutele cu caracter. naţional. 

A  
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Cum stăm noi în punctul acesta ? 

Şi aici ca în atâtea altele, am apucat 

drumul din stânga. “Am alergat şi mâi aler- 

găm şi astăzi cu fetele “noastre “pe la: şcoli: 

străine: ii bine acest procedeu a putut găsi 

în trecut: o justificare. în lipsa de şcoli To- 

mânești speciale.” Astăzi însă, el nu mai - 

moni justificat prin nimic. Şcoala străină 

uu poate da ceeace cere: sufletul nostru, 

chiar prin faptul că nu: înţelege și nu. 

poate înţelege :acest suflet. Educaţia ade- 

"Vărată Vrebuie să pornească din credinţă i 

Sentimentul religios este -0 necesitate „a, 

sufletului omenesc. Precum lumina și căl- 

dura sunt, condiţiile: principale ale” vieţii 

organice, tot aşa credința constitue mota . 

fundamentală a unei adevărate: cdueaţii. 

Ea este. _ ca soarele de primăvară care” 

trezește: la -vicaţă matura amorţită, care to- 

„peşte ghiaţa isvo oarelor şi omătul' munţilor, 

care. înverzeşte câmpiile rebegite. şi codrii. 

siniştri, făcând să, se înalțe spre bolta âl- 

* bastră cânturi de laudă, imnuri, de dulce 

rântare. Educaţia - şi ştiinţa deopotrivă, au 

7 
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să răsară din isvorul nesecat şi dătător de 
vieaţă al credinţei. Credinţa e în inimă; 
iar” aceasta e :lăcaşul' sentimentelor. Senti-, 
mentele suât multiple; Cunoaştem senti: 
ment. religios, sentiment naţional „şi... mă 
„opresc aici. . Poate oare şcoala străină, să 
cultive aceste: 2 mari sentimente: pe cel 
religios şi cel naţional ? Răspunsul ; cate 
gorie nu poate fi "decât negativ. Căci edu- 
caţie religioasă şi educaţie românească, nu 
pot da decât instituţiile aşezate pe aceste 
două "mari principii. Am numit şcoalele ro- 
mâneşti de fete.. Inainte cu o jumătate de 
veac nu le-am avut şi chiar şi la 1886 seria 
G. Barițiu, că „ne dăm ficele şi nepoatele 
noastre pe mâni de dăscălence străine, în 
multe cazuri de o provenienţă foarte "pTo- 
blematică şi uneori de o instrucţiune cât 

"so poate de superficială”, (Transilvania pe 
"1886 p. 41). Astăzi nu mai putem pretexta 
lipsa de instituţii româneşti. “Aproape în 
toate centrele româneşti mai de seamă avem 
şeoli de fete. Ele ar putea cuprinde foarte 
bine toate fetele: intelectualilor și condu- 

ia



: cătorilor noștri. Aceste şcoale au fost înfiin- ”- 

, țate toemai pentru a smulge străinismului 

. tinerele. odrasle ale neamului, şi a le creşte 

'înispirit ereștinese şi, românesc. | 

ste îndeobşte cunoscut rolul însemnat 

   
impoltanța cuvenită.. Diferitele prejudiţii 

şi păreri falşe cu: privire, la chemarea fe- 

meeij “tari păreri la noi au fost totdeauna 

mai avânsate şi deci cu atât mai regretabile 

decât la, alte popoare, au făcut ca educaţia 

lor să fie apreciată foarte superficial şi-în 

consecinţă să fie şi neglijată. 

Nu le cerem să fie savante, ci “precum 

zicea tot G. Barițiu la 1880 în stilul său 

incisiv şi cam impetuos: „pretindem însă 

cu toată perseveranţa, . ca să ne creștem fe- 

mei, cari să fie și de” rugă şi de fugă, şi. de - 

mamă Îşi de damă, să se. învârte cu cheile 

de brâu. în bucătărie şi cămară, ca și în 

saloane împrejur ide oaspeţi; să ştie co- . 

manda în sfera activătăţii lor femeeşti şi 

. ar i
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„a dea. Organizate după cerințele pedagogiei 

S 

_să poată. aprecia vocaţiunea bărbaţilor tre- 
cui prin cursuri şcolastice de câte 10—16 
ani, ajunşi în poziţiuni sociale, în cari cea. 
mai înfricoşată pedeapsă ce i-sar putea dicta 
pentru toate păcatele tinereţelor sale ar fi 
că să tragă după sine câte o consoartă, care 

“să stea' ca o mută tocmai în societăţile zele' 
“mai alese, în care este chemat 'a funcționa 
sau.a se prezenta bărbatul său; căci apoi 
în cazuri de acestea să nu ne "mirăm, dacă 
unii tineri. îşi: caută soţii din alte. națiuni, 
precum nu avem drept să ne mirăm dacă 
ficele noastre tremură 'de Frica unor pei 
tori trecuţi prin. şcoale, dar -bădărani și 
brutali în purtările lor... Să nu: ne mai 
ocupăm numai 'ca: diletanţi "de „creşterea fe- 
meilor - noastre, ca să mu plătim odată cu 

viaţa: noastră „naţională egoismul nostru”. 
(Analele "Asociaţiei pe 1880 p. 19). A 

“Deci educaţia lor trebuie să fie tot aşa 
de serioasă, ba în anumite direcţii chiar mai largă decât a băieţilor noştri. . - | 

Institutele actuale. sunt :în măsură să 

48 — IS a  



__ moderne, având profesoare şi profesori bine . 

* pregătiţi, dle sunt la acelaş nivel cu insti- 

tuţiile similare ale neamurilor mai bogate. 

Păcat că simţul nostru de solidaritate - - 

națională, ma. fost niciodată “destul de pu- 

ternie şi a făcut adeseori puţine sacrificii 

pentru instituţiile. româneşti, aşa. înicât-ele 

tree astăzi prin: clipe grele. Tată de pildă 

 şeoalele de fete din Sibiiu: şcoala Asocia- 

ţiunei, şcoala de menaj şi de industrie, din- 

tre cari cele 2 din urmă înfiinţate la -ini- 

țiativa dnei Maria “Cosma prin „Reuniunea. 

femeilor române?. Ele sunt, chemate să dea 

fetelor noastre o educaţie din cele mai îru- 

moase, mai solide şi mai “binefăcătoare pen- 

tru progresul neamului - nostru.. Im special .. 

scoala de menaj şi industrie umplu omare .- 

„ lacună în cultura “poporului românesc, Să 

când odueaţia. practică şi. artistică a viitoa- 

- zelor mame. Aceste şcoli șunt un isvor de 

bogăţie şi întărire„naţională foarte” pre-. 

- ţioasă. La alte popoare civilizate ele sunt: _ 

apreciate şi susţinute de toate clasele sociale. 

La noi însă silinţele stăruitoare şi Însu- 
ț 
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fleţire ale „Reuniunii femeilor”, nu găsese 
totdeauna: sprijinul pe care suntem: datori 
să-l dăm. Suntem cuprinși în adevăr de o 
xenomanie regretabilă. Ea însă mu ne face 
nici o onoare; dimpotrivă ne reduce valoa- 
rea, ne scade, ne umileşte înaintea străini- 
lor, .cari nu pot avea decât un sentiment 
de compătimire pentru noi, şi ne anihilează 
simţul de demnitate şi «de conştiinţă naţio- 

„ nală. Şi ar fi cel niai neînțeles, anahronism, 
ca tocmai îm. epoca. aceasta pronunţat naţio- 

„„nală, noi să ne pretăm la, rolul de trădători 
ai acestei idei, al acestui 'simbol care sinte- 
tizează vieața naţională. 

Să ne facem deci datoria cătră şcoalele 
noastre de fete, acordându-l6 în mod efectiv, 
tot. sprijinul de care suntem capabili. Căci 
sufletul unui popor trăieşte și se îmbo să 

“țeşte numai prin instituţiile sale; răspândi- 
toare de lumină şi educaţie naţională. 

- Sibiiu, 11/24 Februarie 1914.- 

ÎS : CDI 
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peezecce cata ezer a ezat QR CAII 

Păreri CU privire | 
la. educați ia fetelor. - 

Vă, creşteţi fetele ca şi. 

cum ar îi menite să rămână 

nişte ornamente de vitrină. 

Po John: Ruskin, 

Educaţia. fetelor este una din chestiu- 

nile cele mai însemriate, care ar trebui să 

atragă privirile mai ales ale familiilor noa- 

stre dela oraşe și sate. 

Trebuie să constâtăm în adevăr, că clasa 

noastră intelectuală, : n'a privit educaţia fe- 

telor, sub raportul | importanţei ce-o pre- 

tinde aceasta. „Cărtur arii noștri stăruiau şi 

stărniese şi astăzi să crească pentru vieaţă 

îu primul rând „pe băieţi, neglijind fără 
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"nici o îndreptăţire, educaţia fetelor. Acest 
fenomen € «le sizur un rezultat al voneepiei 
areşite — prefăcută în tradiţie cu privire 
la chemarea și rostul femeii. Suntem gata 
în orice moment să reducem valoarea femeii 
şi să susţinem cu mult aer de pretenţie, că 
toiul ce se face, tot ce se chiamă progrez 
porneşte dela bărbaţi şi mântue cu aceştia. 

Această, tradiţie” oste cât se poate de 
văzubitoare atât din punct de vedere ome- 
nese cât și specifice naţional. Noi trebuie să 
adoptăm ideile şi concluziile la cari au ajuns 
popoarele civilizate sîn această privință, şi 
să ne ocupăm cu tuată seriozitatea de clu- 
caţia fetelor noastre. Ele au acelaş drept 
ia binefacerile și roadele spiritului omenee 
ca ori ce băiat. Și de.altă parte e un adevăr 
intrat în conştiinţa: publică, că progresul 
şi trăinicia unui popor sunt “direct condi- 
ționate de concepţia ce-o an conducătorii lui 
relativ la rolul și valoarea femeilor, Pen: 
tru înlăturarea acestor rătăciri, ni-se par 
foarte potrivite” părerile marelui seriitur 
englez John Ruskin. 
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Acest filozof (1819—1900) puţin Cu 

noseut la noi peste unul din învățătorii 

Angliei moderne, omul care a avut îm- 

preună cu dascălul şi prietenul său Thomas 

Carlyle, cea mai puternică influenţă. asu- 

pra contimporanilor săi. Personalitatea fas- 

cinantă prin adânca ei sinceritate și serio- 

zitate, poet care știe să găsească pretutin- 

deni frumseţa şi poezia luerurilor şi o Să 

o exalteze în numiri inspirate, „aprig doje-: 

nitor al slăbiciunilor, -ătăcirilor și medrep- 

tăţilor, erainie neobosit “al unui “ideal de 

frumseţe şi de dreptate; John. Ruskin ră- 

mâne un învăţător și un. revelator pentau 

toate timpurile. Nimeni mu.se poate apro- 

pia fără un profit de vasta lui operă”. Ast- 

fel îl caracterisează traducătorul lui exce- 

lent prof. univ. QC. Antoniade în. prefața 

volumului întitulat. Comori şi grădini. ti- 

părit în Biblioteca pentru toţi” (Nr.-ii 

867—868). De aici scoatem şi noi fragmen- 

tele ce urmează. a 
; 

Ruskin subliniază necontenit neeesita- , 

tea unei educaţii bună în sine însăş, şi nu 

, 
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rin împrejurarea că ca asiguri o înain- npre; 2 
tare În vicaţă. În consecinţă cl detestă ten- 

- dinţa de a o scobâri la rolul de „;mijloe” 
spre ajungerea unei ținte, şi o fixează ca 

- »scopul” suprem al vieţii. E] spune, că.pri- 
mul folos al aducaţiei este, să ne facă în 

„stare de a lua sfat dela coi mai înţelepţi şi 
mai mari oameni asupra tuturor pumetelor 
celor mai grele. In această ordine de idei, 
caracterizează” operile marilor seriitori: en- 
glezi, şi în special a lui Shakespeare care 
mare &oi, ci numai eroine, pe cari le înfăţi- 
şează ca pe nişte. sfătuitoare neclintite ere- 
dineioase şi. înțelepte — ca pe nişte pilde in- 
coruptibil drepte și curate — .Pururea, gata 
să sfinţească, chiar când nu pot mântui. . 

„Suntem nerozi şi nerozi fără scuză, 
când vorbim despre „superioritatea” unui 

„Sex asupra -celuilalt, ca şi cum ar putea să fie comparate ca lucruri asemănătoare. Fic- care are ceeace mare celălalţ: fiecare com- 'plectează pe celălalt și se complectează prin celălalt; nu seamănă întru nimic şi feriei- rea şi desăvârșirea, amândouă atârnă -de 
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faptul că fiecare « core şi primeşte: dela ce- 

lălalt ceeace numai acesta poate 'da. 

Tată acuma, pe scurt, caracterele distinc- 

five ale lor. Puterea bărbatului, este activă, 

progresivă, defensivă. EL este mai ales tip. 

tuitorul, ercatorul, descoperitorul, apărăto- 

rul. Mintea lui e îndreptată spre specula-: 

ție şi invenţie; energia lui spre aventuri, . 

spre răsboiu şi” cucerire, ori “unde răsboiul 

c drept, ori unde cucerirea; necesară. Tar 

puterea femeii este. să cârmuiască, nu să 

se lupte — şi mintea ei nu e îndreptată 

epre invenţie sau creaţie, ci spre: rânduiala 

frumoasă, şi, spre hotărîre. Ea vede calită- 

țile lucrurilor, aspiraţiile şi locul lor. £ Marea 

ei funcţiune, &ste lauda: ea nu intră în nici .- 

o luptă, dar fără greş: dă cununa biruinţei. 

Prin locul şi rostul-ei, este apărată: de orice 

primejdie şi ispită. Bărbatul în aspra lui - 

luptă în lumea largă are să întâlnească tot 

felul de primejdii şi de încercări: ale lui 

au să fie deci înfrângerile, greşelile, ră- 

tăcirile; 'deseori are să fie rănit sau biruit; 

deseori ! dus în ispită: şi pururea oţelit. EI . 

D 
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fereşte pe femee. de toate acestea; în că- 
minul pe carg ea îl cârmueşte, afară numai 
dacă anu le-a căutat, mare de ce să intre 
nici primejdia, nici ispita, niei pricina de 
ătăcire sau greşală. Aceasta e adevărata 
fire a căminului — să fie lăcaşul ] păcii, adă- _ 

postul nu numai de orice nedreptate, dar! 
- de orice spaimă, îndoială şi desbinare. iDacă 
nu e așa nu e cămin: dacă meliniştea, vieţii 
din afară pătrunde într'însul, dacă bărbatul 
sau femeea dă voie "socictăţii frivole din 
lumea din afară, compusă din necunoscuţi, 
indiferenți sau “duşmani, să-i treacă pragul, 
incetează . de a mai fi. cămin, este atunci 
numai o parte din aceea lumea idin afară, - 
peste care aţi pus un „acoperiş şi în care 

i aprins un foc. Dar câţ timp este un loc 
sfânt un templu. al. vestalelor, un templu 
peste altarul căruia veghiază. Zeii Domestici, 
în faţa cărora nu pot apă: ea decât cei pe 
cari îi pot primi cu dragoste, — cât timp 
este aşa, iar acoperișul şi focul nu sunt; de- 
cât simbolurile unei umbre și unei lumini 

„mai. nobile — umbră *a a unei stânei în- 
> 
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iron pustiu şi luminii ca a farului pe ina- 
rea furtunoasă; — atât timp îşi. merită 

- uumele şi gloria de Cămin. 
Şi ori unde merge o adevărată soţie, 

căminul e pururea împrejurul. ci. Deasu- 

pra capului ei. pot fi numai stelele; licu- . 
rieiul îm iarba umedă a nopţii poate fi sin- | 

gurul foe la picioarele ei: dacă: căminul ' 

este o femee nobilă se- întinde departe în 

jurul ci, mai preţios decât de ar fi acoperit | 

„cu lemn de cedru sau zugrăvit cu cinabru, 

imprăştiind în depărtare liniştita lui lu- 

mină, pentru cei cari altfel. p'ar avea mici 

un cămin. Acesta cred cu că: este adevăratul 

loc şi rost al femeii. Dar mu "vedeţi că pen- 

tTu a-şi împlini. această menire femeia tre- 

buie să fie — întru cât putem înţirebuinţa 

asemenea vorbe, pentru o făptură omenească 

— incapabilă de greşală? Cât timp câr- 

mueşte totul trebuie să fie drept, sau nimie 

nu este. Trebuie să fie fără încetare, ne- 

clintit: bună; instinctiv şi fără greș înţe- 

eaptă — înțeleaptă nu pentru sine ci pen- 

tru jertfa: de sine: înţeleaptă nu ca să se 
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înalțe. deasupra bărbatului ci, ci ca să mu. 
șovăiască. niciodată alături 'de el; înţeleaptă 
nu eu strâmţimea unei mândrii trufaşe şi 
reci '6i cu blândeţa plină de iubire a unui 
devotament modest, infinit de variabil pen- 
trucă se poate aplica la orice — adevărata 
mobilitate a femeii; Nici schimbăcioasă ca 
uinbra făcută. de plopul tremu rător: . dar 
variabilă ca lumina, multiplă în senina şi 
curata ei răsfrângere, așa încât poate lua 
enloarea ori cărui era asupra “căruia cade 
și să o exalteze”. - 

ii. | 

Acesta ar trchui să fie — — după Ruskin 
— locul şi puterea femeii. Intrebându-se 
apoi care e educaţia: mimerită pentru âce- 
stea, el răspunde în chipul următor: „Mai 
întâi aveţi să-i. modelaţi forma fizică, şi 
în- urmă, când puterea ce câştigă va îngădui, 
îi veţi umplea mintea cu „toate cunoștințele 
şi gândurile cari tind să-i purifice simţul 
înăseut de iubire. Trebuie să i. -se dea toate 
cunoştinţele 'eari o pot face. în stare să pri- 
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ceapă munca bărbatului, şi chiar să-i vie în * 

ajutor: dar nu trebuie să-i fie date drept 

cunoştinţă, căci şelul-ei nu este să ennoască; 

ci numai să simtă şi: să judece. Nu e de nici 
v însemnătate, ca obiect de mândrie sau 

perfecţiune dacă ştie mai multe. limbi sau 

numai una; dar e de foarte mare însemnă- . 

tate să fie în stare a arăta bunătate unui - 

străin şi a pricepe . dulceaţa .limbei -unui 
străin. Nu e de nici o însemnătate pentru 

valoarea sau demnitatea i dacă a învăţat 

cutare sau cutare ştiinţă, d ar.e de cea mai 

mare însemnătate să fie crescută în obiceiul 

de a cuseta drept; să fie în stare să pri- 

„ceapă înţelesul, necesitatea şi frumseţa-le-, 
gilor naturale; şi să urmeze cel puţin una 

din potecile 'cercetăiii ştiinţifice până la 

pragul acelei amare Văi a Umilinţii, în 

care numai cei mai înţelepţi şi mai viteji 

dintre oameni se pot cobori, mărturisind sin- 

guri că sunt pururea ca niște copii cari 

adună pietri pe un nesfârşit țărm de mare. 

E de puţin folos să ştie poziţia geografică 

„4 multor oraşe, ori datele multor eveni- 
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„„mente, ori numele multor oameni vestiți 
-— nm e obiectul educaţiei să facă din femee 
un dicţionar; dar este profund necesar să 
fi fost învățată să pătrundă cu întreaga ei 

„personalitate în povestea pe care o ceteşte;. 
să i-se zugrăvească viu în închipuire peri- 
peţiile; să prindă, cu instinctele. ei fine, 
pateticul împrejurărilor şi dramaticul în- 
iănţuirii lor, pe cari povestitorul prea. des 
le întunecă sub raţionamentele lui şi le des- 
bină prin rândurile lui; este rolul ei să ur- 
mărească dreptatea. ascunsă a răsplătirii - 
dummnezeeşti şi să descurce prin întunerie 
firele de foc care leagă greşală de răsplată. 
Dar mai presus de toate trebuie să fie în- 
văţată cum să întindă limitele simpatiei 
dela povestea cetită la nenorocirile prezente, 
“Trebuie să se deprindă a-şi reprezenta în 
imaginaţie ce efecte ar avea asupra minţii 

"și purtării. ei faptul, că ar fi pusă zilnie 

" ajungă a pricepe nimicnicia unicei lumi în 
„care trăieşte şi iubește, faţă. de lumea în 

în faţa suferinţii care mu e mai puţin reală 
deşi e -ascunsă privirilor ci. Trebuie să 

a 
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p- 

care Dumnezeu trăiește şi iubeşte; şi so-. 
i 

!emn “trebuie să fie învățată să se, silească, 

ea gândurile ci de evlavie să mu slăbească 

în proporţie cu numărul celor ce:i cuprind, 

nici ea rugăciunea ci'să nu fie mai puţin 

aprinsă, când e făcută pentru mulţimea celor 
ce mau pe nimeni să-i iubească s,pentru toţi - 
câţi sunt nemângăiaţi. şi . copleșiți”, decât 

dacă ar fi făcută pentru. uşurarea, de o du. 

rere a bărbatului sau” copilului ci. 

Eu cred că educaţia ugei “fete trebuie [N 

să fie ca „mers și ca materie de studii, 
aproape aceeaş ca a unui băiat; dar cu de- 

săvârşire altfel îndreptată. O femee, orice 

rang-ar ceupa în vieaţă, trebuie să ştie în- 

tun chip deosebit. El trebuie să poseadă - 

principiile şi:puterea de a aprofunda fără 

 încetare,: pe când: ca trebuie să aibă numai 

idei generale şi puterea de a le aplica zilnic. 

la scopuri practice. Nu că par fi de multeori: 

mai bine pentru bărbaţi să înveţe lucrurile 
în felul oarecum femeese, pentru trebuin- 

țele zilnice,: şi să caute să-și. formeze spi- 

ritul în ramurile de studii cari au să le 
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fie de folos în: exerciţiul propunerei lor; 
dar, vorbind în genoral,-un bărbai trebuie 

să cunoască limba. sau ştiinţa pe care 0 în- 

vaţă în adâncul ci, — pe când o femee nare 

“nevoie să cunoască acceaş limbă sau ştiinţă 

decât atât, cât să o facă în stare să ia parte 

la bucuriile soţului ei şi la acelea ale prie- 
“tenilor lui cei mai buni. 

“ste o mare deosebire între o cunoștință 

a elementelor și o cunoştinţă superficială, 

între un început solid și o încercare slabă: 

de a cuprinde totul. O femee poate tot- 

deauna să vie în ajutorul bărbatului cui: 

| cecace ştie, fio cât de puţin; dar. cu ceeace 

ştie pe jumătate sau. pe dos, mai rău îl 
încurcă. Și întradevăr, dacă 'trobuie să fie 
o diferenţă între educaţia unei fete şi a 
unui băiat, cu aș spune că ceh a fetei, cum 
inintea. ei se coace mai repede, trebuie să 

"fie îndreptată mai de timpuriu spre lueru- 
rile adânci şi serioase; că felul de litera- 
tură ce i-se dă să fie nu mai mult ci mai 
puţin uşuratic, aşa încât să adauge calităţi | 
de răbdare și seriositate, la fireasca ei age- 

— 62 —



rime de minte şi vioiciune de spirit şi să 
v menţie într'o sferă de gândire înaltă şi ! 
curată”, Ie i - 

Așa înţelege filozoful Ruskin chemarea 
şi educaţia femeii. Paginile sale sunt de o 
admirabilă frumseţe şi înţelepeiune. Pline 
de adevăr şi căldură, de învățături adânei 

şi luminoase. Ele merită să fie cetite şi 
„recetite de toate familiile româneşti şi de 
toţi profesorii şi profesoarele dela şcoalele 
noastre de -fete. Vor vedea că .noi am păcă- 
tuit mult în această privinţă şi că educaţia - 
fetelor este pentru poporul. românese de. 

aceeaş importanţă ca și cele: mai însemnate 

drepturi politice, pe cari le reclamăm neîn- 

trerupt în numelg libertăţii naţionale, 

Să-i dăm deci. atenţia pe care o reclamă, 

educându-o în şeoalele româneşti, cari sim- 

Sure pot garanta o: creştere serioasă şi na- - 

“țională. Noi am - ridicat câteva ; şcoale spe- 
ciale, cu preţul celor mai grele jertfe. Inăl- 

țarea lor a răsărit din adânei necesităţi na- 
ionale. Noi alergam în şcoli de altă limbă, 
cari falşificau sufletele şi le înstrăinau de -



comorile: şi durerile noastre. - Şi aceasta 
pentrucă copleşiţi de prejudiţiul că șeoala 

românească” este -ineapabilă de a da 

“o cultură adevărată. Astăzi şcoalele noastre 
de fete, satisfac toate exigenţele umci vieţi 

moderne, în înţelesul bun al cuvântului. 
".. Apreciarea aceasta nu 6 a noastră, ci-a străi- 

nilor nepreocupaţi. E timpul deci: să înţe- 
legem acest mare adevăr, „care, trebuie: să 

fie şi crezul zilelou noastre: Educaţie ro- 

roâneâscă, mumai în scoală românească e cu 

putinţă. : 

Sibiiu,- Martie. 100. 
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Vieaţa femeilor 
în trecutul românesc, =) 

"Oricât de fecundă este literatura” noa- 
siră istorică de azi — şi aceasta o consta- 

tim cu un sentiment de specială mândrie 
și mulţămire sufletească, oricât de strălu- 
cite ar fi paginile sutelor. de volume scrise. 
cu căldură şi âvânt 'de istoriografii noştri 

atât de buni cunoscători ai trecutului. ro- 

mânesc, trebuie să mărturisim, că în 'acea- 

„stă liter atură se găseşte o mare şi însemnată 

lecună. Până: când aproape toate operele 

istorice înfăţişează vieaţa sbuciumată . 
neamului nostri prin zugrăvirea întinsă 

*) Material din conferența ținută în sala fe- | 

stivă a „Muzeului Asociaţiei”, la 3/16 Martie 

1912, după cartea, cu acelaş titlu a dlui N. Iorga, 
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dusă uncori până la o minuţiozitate pedantă 
a făuritorilor de ţară prin arma ascuţită 
şi sclipitoare a -răsboaielor înverşunate, 
vicaţa femeilor a rămas cu desăvârşire as- 
cunsă în umbra vremilor bătrâne, Abia ici- 
colea de mai zăreşti câte-o amintire, arun- 
cată în alergarea condeiului fermecat, cu 
privire şi la acele fiinţe discrete, cari au 
suferit şi Sau bucurat alături de ecice au 
fost Domnii şi upăriătorii pământului ro- 
mânese, Și desigur lipsa aceasta de relie: 
fare a Domniţelor blânde și binefăcătoart, 
însufleţito și jertfitoare a fost foarte puţin 
justificată, câtă vreme ele intră cu întreaga 
lor personalitate în cadrele istorici noastre, 
și nu ararcori cu un rol însemnat chiar, 
pentru soartea celor două principate ro- 
mâneşti, 

Această nedreptate şi în acelaş timp pă- 
Bubitoare lacună istorică, a simţit-o mai 
mult decât oricare altul tot spiritul uris: 
al dlui Jorga, omul sagacităţii şi al muncii 
legendare. D-sa deci, a ţinut să cuprindă 
intr'o carte simpatică, tot ce se poate spunt 
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despre Doamnele Românilor în temeiul do- 

cumentelor şi hârtiilor îngălbenite de aspri- 

mea vremilor şi uitarea vimovată a oameni- 

lor, cari aveau. datoria să le scoată la lu- 

mină, făcându-le să vorbească generaţiilor: 

ce urmează: Vom urmări şi noi astăzi ace- 

ste expuneri vioaie, conduşi de gândul su- 

perior, că în felul acesta ne împlinim o ca- 

pitală datorinţă naţională, “aceea 'de a cu: 

moaşte vieaţa neamului nostru sub toate ra- 

porturile, dar în acelaş timp o astfel de 

cercetare pe lângă partea folositoare ce .0o 

“are, poate fi şi foarte distraetivă, întrucât 

are ca subiect fenieia, acest etern simbol 

a] fericirii întruchipate în visările dulci din 

pacea serilor înstelate... = 

Despre Doamnele voivozilor şi boierilor » 

români se poate orbi din două puncte de 

vedere; anume din acela al originei lor şi 

al rostului ce l-au avut la curte, sub raporiy 

politie, social şi cultural. Privitor la origi- 

nea lor trebuie să ţinem seamă de cele trei . 

cpoce, în cari se divizează trecutul nostru 
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din punet de vedere politie. Intâia este 
aceeii a ncatârnării adevărate în care au 
trăit ţările româneşti şi care a durat până 
pe la 1550, apoi urmează epoca unei su- 
puneri cinstite și eruţătoare faţă de Turci, 
dela 1550—1720, dela această dată până la 
1559 avem epoca ascultării desăvârșite de 
acești stăpâni, și în fine dela 1859 înainte 
ar fi epoca de neatârnare nouă, în care 
trăim. 

- cerea, ea mireasa să fie română și ortodoxă. 
Intro vreme când siguranţa principatelor 
româneşti începea să fie Primejduită din 
partea seminţiilor mai mult ori mai puţin 
barbare, cari se întâmplă să ajungă pria 
veninul săgeţilor ucigătoare până în veci- 
nătatea înaintaşilor, Vocvozii ţărilor au în- 
ceput a-şi căuta soțiile la acei Domni 
străini, cari le puteau aduce mai mult rău, 
“prin puterea lor ea ârşitoare. Această tae- 
tică nu putea fi socotită ca o bruscă sfidare 
a bunelor tradiţii domnești, ca o lipsă a 
jubirii de neam, adecă o tradare” cum sar 

În cea dintâi epocă, obiceiul consfințit 

— 68: —  



pumi în - terminologia curentă, mpentrucă | * 

busola acestor fapte nu o constituiau anu- 

mite ambiţii sau pasiuni personale meschi- 

ne, ci raţiunea superioară de a asigura dăi- . 

nuirea neatârnată- a unor ţărişoare susţi- 

mute exclusiv -numai prin vitejia stăpâni- 

torilor pământeni alături. da aceea a boe- 

pimii şi a ţăranilor recalcitranţi. Dacă deci, 

intâmpinăm în epoca primă a prineipa: 

telor și Doamne străine lângă domnitorii 

români, faptul se explică prin înaltele jin- 

torese de stat” urmărite. de capetele înco- 

ronate.- Ele erau însă cel puţin ortodoxe şi: 

astfel răul.ce-l implica din punet de vedere 

naţional originea lor străină, se atenua în 

măsura însemnată prin această calitate de 

ortodoxie a lor. Aceste, dinastii ortodoxe 

mau fost greu de găsit. „Pe vremea când 

se închiagă marele -voevodat al Țării ro- 

nânești (1300—1350) erau trei neamuri de 

Țari bulgăreşti, în-'cele trei. Bulgarii ce se 

făcuseră pe atuncia: una la Marea-Neagră, 

alta la Tirnova și o a treia la Vidin; erau - 

apoi: neamurile regale sârbeşti din Serbia
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și. din Bosnia, mai târziu şi din Herţego- 
“vina; -veniau :apoi o "mulţime de stăpâni- 
"tori mai mici, tot dintre Sârbi, în Mace- 
conia şi lângă Marea-Adriatică; în sfârșit 

"ceva mai departe strălucia încă până la 
1453 familia împărătească a Constantino- 
poli, cu multe ramuri laterale”, 

Numele celor dintâi Doamne muntene 
nu Sau păstrat. Abia dacă: știm pe acela al 

; Calinichei lui Radu, Eupraxia lui Vlad- 
Călugărul cu fata ci purtând numele ro-: 
mânesc Capela, Maria lui Basarab-cei-tâ- 

"năr, o femeie de rând şi Maria sau Maria- 
Despina soţia lui Radu-cel-Frumos. Tot 

- lângă Radu se aminteşte doamna Cătălina, 
apoi Voica crudului Mihnea şi Ruxanda 
lui Bogdan fiiul lui Ştefan-ccl-mare. Ace- 
stea sunt toate ortodoxe. „Intâmplător însă, 
pentru anumite scopuri politice, Domnii 
munteni, cari îngăduiau, ba chiar spriji- 
sicau, din acelaş -motiv, propaganda cato- 
lică, îşi luau şi doamnele de legea Apusu- 
lui. Regii Ungariei erau din partea lor bu- 
curoşi de asemenea încuscriri,. aşa de folo- 

- , 
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sitoare dim atâtea puncte de vedere”. Astfej 

găsim, că Nicolae Alexandru-vodă ia, pe la” 

1530 pe vo. coborîtoare a xechilor Bani de 

Severin, Români unguriţi şi trecuţi la re- 

ligia catolică, Ea se chiamă Clara. Fetele 

ei însă,: Anca și Slava măritate' una după 

țarul bulgărese din Vidin, iar cealaltă du- 

pă stăpânitorul Serbiei, 'se crede a fi fost 

ertodoxe după indicaţiile numelui ce-l pur- 

tau. Vlad Ţepeş deasemenea „luase o soţie 

catolică, înrudită 'cu craiul ungurese Ma- 

“teiaş' Corvinul. Numele soţiei acestui om 

grozav însă, nu se “cunoaște. Tot dela Un- 

guri își aduce soţia şi Petru Aron, de astă- - 

dată însă mai puţin unguroaică. Ea era 

sora lui Lon Corvinul, o femeie de cincizeci 

de ani, însă de lege catolică, ca tot neamul 

e: înstrăinat de limba” şi -legeu părinţilor 

români, cari, le-au da vieaţă. * 

Alexandru-cel-bun şi cu el un număr 

însemnat -al Domnilor moldoveni: trec după 

soţii — tot din consideraţii politice — în -- - 

Litvania şi Polonia. Astfel Alexandru-cel- 

lun iă „pe: catolica polonă Margareta, încă 
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, pe când era namai i pretendent la coroână 

“Moldovei. A doua soţie a lui -era Neacşa; 
poate o fiică a lui Mircea-cel-bătrân. După 
moartea acesteia peţeşte pe o vară a regelui 

Poloniei: cu numele Ryngalla, e care era şi 
ruda lui în al treilea grad de pe. bkunică- -sa. 
“Muşata. Căsătoria însă se desfăcu, fără 'co- 
pii la 1421, la cererea „Ryngallei, care ară- 
tase că soţal. ei nu vrea în ruptul capului 

să se facă şi el catolic. Un caz acesta în 
care obicinuita putere de cucerire — ade- 
seori atât de simpatică a femeii asupra 'băr- 
batului, n'a putut fi încununată de :succe- 
sele, po cari: ştiu să le stoarcă «o isteţime 
şi artă totdeauna  vrednică de admiraţie, 
Ca. şi Alexandru cel-bun, Ştefan-cel-mare 

“al Moldovei încă a avut, trei soţii. Cu cea 
dintâi Evdochia fiica cneazului Oleleo din 
Chiew a făcut nunta la 5. Iulie 1463. Vieaţa 
ci însă a fost.scurtă şi nenorocită. Pe! ea 
a! face poetul - Coşbue în poezia „„Voichiţa 
lui Ștefan” din „Fire de tort”.fata lui Ra- 
du-cel-frumos, ceeace este cu totul: greșit 
"Qin punct tde vedere. istorie. Să admitem 

a



i A 

îusă că „badea. Gheorghe” câre a scris mi- 

nunatele pagini istorice „Din ţara, Basa- 

zabilor”, a uzat numai de o licenţă poe- 

tică” când de dragul frumseţii ce-l poate 

cuprinde... numele . archaic - „Voichiţa”, . a 

jerfit adevărul. istoric, atât de puţin cum- 

pănitor în împărăţia senină sa artei poetice. 

A doua soţie a lui Ştefan veni din Man- 

gup, un orăşel pe stâncă în Crimeia, unde 

“stăpânea o ramură a 'Comnenitor împără- 

teşti din Trapezunt. Maria Comnea fu_cu-: 

nunată cu Ștefan la 14 Septemwrie 14172, 

desigur în mănăstirea Putnei. 

Ca şi cea dintâi, vieaţa | ei a fost plină 

de noroc. După cinci ani ea se stânge.. la -. 

1471 în Suceava dupăce simţise, pe lângă 

nenorocirile neamului ei, spaima celor două” 

răsboaie ale soţului ei cu Turcii, luptele 

dela Podul-Inalt şi Răsboieni. | 

A treia soţie a lui Ştefan-cel- -mare, vine 

din Muntenia. In una din luptele sale pur-. 

tate cu Radu-cel-frumos, şi din care ace- 

sta ieşise sdrobit, Ştefan 1 duce în Moldova 

ca roabe pe soţia lui Radu împreună. cu 

m



cele două fete ale lui. Ele au avut norocul 
să moștenească ca zestre „marea frumu- 
seță” a tatălui, atât de vestit prin această 
însușire fizică. Ştefan, care avea prilej zil- 
nic să vadă aceste copile ale adversarului 
său, robit de puterea tainică ma acestor” su- 
fleto caste, ia în căsătorie pe Maria. la 
1480. Cu ea trăieşte Ştefan 24 de ani, anii 
liniştiţi ai mândrului apus de soare. Şi cât 

de capricios e jocul nemilos al soţii! Ște- 
fan a trebuit să se răsboiască cu insuș tatăl 
suţiei sale: Radu-cel-frumos. - Din clipa în 

„care gloriosul voevod pleacă împotriva lui, 
Maria sau Voichiţa Lun îi. spune Coşbuc: 

ssNU s'a mai oprit din plâns . 
Brâu pe trup ca n'a mai strâns 
Nu si-a mai gătit cosiţa. 
In genunchi cun dor păgân 
Ea, sărută iconiţa i 

“ Maicii Domnului din sân. 
Unu-i soţ, iar altu-i tată, 
Pentru care sc ruga? - “ - Zile întregi ea se lupta Ă 
De fiori cutremurată; | 
Când avea pe soţ în gând 
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Ea se pomenea d'odată 
Pe părinte blăstămând.. 

Dar iată, că Moldovenii se întorc pi- 

ruitori. 

„Sutletul 'de milă plin 
Al Voichiţei, cum se frânge 

Pentru soţul ei dorit 

Râde veselă, şi plânge. 

Pentr'un tată biruit: 

nn 

Ea vine să- şi cuprindă soţu-? n. prag, Şte- 

fan însă-o ocolește spunându-i aspre, vorbe 

de durere, 

Doamna „e un altar-ce se doboară - 

Când vin trăsnete de sus”. - PN 

Și rămas acum Viteazul în iatae cu 

fândurile; se trezește în el iubirea -iertă- 

loare, iubirea caldă ce-l leagă : de sufletul 

“iaţitor al Mariei. 

, 

„Si 'ngropând în coif obrazul 

Ştet:n Vodă — el plângea”... . 
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“După Maria li Ștefan; merită să fie: 
velovată, în cuvinte deosebite vestita „De. 
spină” a lui” Neagoe-Vodă, Miliţa, care e 
unul din 'cele mai curate “chipuri .de 
Doâmne române. Foarte evlavioasă, iubind. 
ca și” Neagoe, clădirile, juvaerele, cărţile 
preţioase — aceste. două însuşiri sunt În- 
trunite de închipiirea poporului în legenda 
care o face să-și vândă podoabele. ca să se 
poată mântui clădirea mănăstirii dela ir” 
Seş — bună soţie şi duioasă mamă, e ună 
“din cele mai luminoase meorporâţii a vir- 
tuţilor creştineşti, menită să se “servească 
pentru toate “timpurile alături de Anasti” 
sia Șaguna şi alte Doamne. evlavioase, ca un 
simbol sfânt 'al idealelor etice. Dar nici 
Despina, mare, , zile fericite. Sngurul ei 
fiu Teodosie — din care tatăl său voia Să 
facă un om desăvârşit prin minunatele 

sfaturi înțelepte ce: i-a adresat '—. și cari 
merită să fie cetite şi de noi, şi acest Teo” 

“dosie zic, a murit departe de ea în Constan” 
tinopol. . 

Au mai rămas langă ca, cele două fete:



e 
i | | 

Stana și Ruxanda. Cea mai mică Ruxanda 

țra atât de frumoasă şi înţeleaptă, încât 

imândoi Domnii români de atunci Ştefan-. 

cel-tânăr al Moldovei ş Radu dela Afumaţi 

al' Munteniei începură — ca în poveștile 

cu fata de împărat — ri ăsboiu pentru dânsa 

la 1325. Oştile celor doi Voinici se luptară 

eu o. înverșunare aprinsă, până când mol- 

doveanul fu biruit și astfel Ruxandra pri- 

mi de soţ pe viteazul Radu. Intâmplarea a 

făcut, ca frumoasa Domniţă să stea-în vre-: 

mea luptei Feţilor-Frumoşi tocmai în- 

te zidurile Sibiiului,- de unde după 

biruinţă, solii munteni au dus-o preste: Car- 

„paţi. Iată aici, o troiadă romiinească demnă | 

de dactilii lui Omer. 

O Doamnă după chipul Despinei a fost 

și Elena lui Petru Rareş. Fa a ridicat bi- 

seriei frumoase în Botoşani, înşiruindu- se 

astfel între ctitorii lăcaşurilor Dzeeşti. Cu, 

toate acestea: şi ci îi era păstrată o niieaţă 

bogată în multe primejdii şi nenorociri. 

Nu se asemănau, Însă, întru nimica cu ea 

fetele ei Chiajna şi Ruxanda. Dimpotrivă;



amândouă au fost tipuri de răutate îndrăz: 
ncaţă. Se pare însă, că aceste scăderi n'a 
fost o moştenire dela evlavioasa lor mamă, 
ci mai vârtos un împrumut greşit dar fatal, 
dela bărbaţii lor Mircea Ciobanul şi Alee- 
sandru Lăpuşneanu, cunoscuţi amândoi prin 
sufletul lor înăcrit de patima urii şi a rău- 
tăi, 

O _vieaţă sbuciumată a avut şi Stanca 
soţia lui Mihai- Viteazul. 'Câtăva vreme ca 
a petrecut împreună cu copiii ei în cetatea 
Făgăraşului chiar, dar nu în ceasuri de 
seninătate, ci în rolul trist a] ostaticei, pen- 
truca soţul ci să-şi poată apăra scaunul 
Munteniei ajuns în primejdie. In timpul 
şederii Viteazului Voevod în Ardeal, do- 
cumentele pomenesc de o altă Doamnă Ve- 
liea soţia italianului Fabio Genssa, care i-a 
fost o prictină desăvârșită. Velica aceasta, 
a trebuit să fie o femee deosebit de fru- 
moasă şi cuceritoare, căci un agent al îm- 
păratului Rudolf spune la 1600, „că toate 
afacerile "Ţării le are în: mână jupâneasa 
româncă, Veliea”, Dacă şi pe sufletul răs- 
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oinie şi oțelit al unui Viteaz ca Mihai s'a. 

jutut înstăpâni în măsură atât de covâr- 

țitoare, încât să:ij determine voinţa după 

capriciile ei chiar şi în chestiunile politice 

ale ţării, desigur că în aceste fapte avem-- 

motive puternice să credem, că Veliea a fost. 

fomeia care a ştiut uza de însuşirile ei 

speciale. în chipul cel mai strălucit. Locul . 

ci între figurile trecutului nostru este! ju- 

stificat, şi cazul ei poate servi ca un me- 

mento eldevent pentru împrejurarea, la ce” 

înalţ grad de perfecţiune se poate ridica 

arta parfumată a femeilor, - de-a subjuga 

prin puterea iubirii chiar şi inimile cele 

mai sumbre şi mai împietrite. i 

Ca o antiteză a Velicăi ni se înfăţişează 

fisura Elinei soţia lui (Constantin Postel- 

micul Cantacuzino. „Vieaţa acestei Domniţe 

d un curat tablou de patriarhală bunătate. 

Bună: gospodină, mamă a mulţi copii, fii 

și fete, cari toţi se îndreptau după sfatu- 

vile ei cuminţi, când moartea soţului sugru- 

mat o lăsă stăpână a casei, miloasă cu cas- 

nicii şi ţăranii ei, ea se desface ca un chip 

109 =
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blând din Seripturi în mijlocull unor aș 
pre vremi viclene şi răsbunătoare”, NE 

„Și riarăş în culori opuse. găsim pe El- 
saveta, „Doamna lui Ieremia Movilă. Fată 
a nemeșului ungur 'Csomortâny a adus Zu 
sine o fire deosebit de” pătimaşă. „Când 
Turcii scoaseră pe fiul ei Constantin după 
abia trei ani de. domnie, ea măvăli cu ace 
sta, care muri înecat, apoi cu cel de-al doilea 

. Alexandru și. cu cel mai mie Bogdan, cari 
„Fură prinşi în 1615 şi tureiţi. Doamna SU . . . . : . ea feri. atunci cea mai mare ruşine din partea. 
păgânilor, şi-şi desfăcu : de jale şi păru» 
închinându-l mănăstirii Suceviţa, unde- S€ 
vede.şi astăzi: „două . codițe castanii des- 
chis, hingi de-o palmă şi jumătate, îmPe 

- tite la partea de sus, fiecare în deosebi ăi 
legate la un loc cu un fir de sârmă de a 
Sint: Cronicarul Miron “Costin, care stu 
vuse prilej să vadă pe ambiţioasa înșine 
căzută în mâni dușmane şi batjocurită» i 
care putuse auzi povestiri înduioşate 
pre mărirea, trufia, neastâmpărul şi 30 € 

. nica ei cădere, înseamnă aceste. cuvinte, 
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„Iară Doamna la mare ocară au sosit: de 
care singură a mărturisit. către boieri: tre- 
când cu carul, au văzut pe boieri și lăcră- 
mând au zis: Boieri, boieri! ruşinatu-m'au 
păgânul”, | 

Accea care pierdea astfel pentru tot- 

deauna orice rost pe lume, orice legătură N 

cu lumea creştină, pe care o tulburase de 
atâtea ori, chemând pe Turci asupră-i prin 

provocările ei, e fără îndoială una din 

marile figuri tragice ale trecutului nostru”. 
O altă Doamnă vrednică de pomenirea: 

pioasă a urmaşilor este Elina fata postelni- 

cului Năsturel şi soţia luminatului "Voevod 

Mateiu Basarab. „Foarte evlavioasă ea a 

ridicat două biserici, la Negoieşti: şi Fic- 

răşti, locul. de maştere «al ei. Lubitoare -de 

învăţătură ca şi fratele ei Udrişte, care a. 

fost cel dintâi cărturar de slavoneşte al 

timpului său, câ a cheltuit pentru tipărirea 

unei cărți de cântări, unui” Triod slavon.” 

Gospodină harnică şi femeie îrdrăzneaţă ea 

a condus la 1633 chiar şi afacerile ţării, 

în vremea. mergerii soţului său la Constan- 
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tinopol. Tot dela ca s'a păstrat şi o fru- 
noasă şi îînţeleaptă scrisoare în româneşte, 
trimisă principelui ardelean George Râ- 
Ivezy Î., prietenul lui Mateiu. 

In şirul familiilor domneşti, se re- 
marcă accea a frumosului şi impunătorului 
domn moldovean Vasile Lupu, dușmanul lui 
Mateiu-Vodă. Lupu se căsători încă în 
boierie cu 'Tudosca fata lui Buceioc, care a 
murit tras în ţeapă de Turci. Ea a trăit 
mai mult în umbră, și abia dacă însenină- 
-rile bisericilor pe cari le-a miluit cu daniile 
sale, de-i mâi păstrează numele. In schimb 
însă, cu atât mai mult se știe «espre cele 
două fete ale ci, vestite prin frumseţa lor 
încântătoare: Maria și Ruxandra. 

Vasile Lupu hotărâse — din motive po- 
litice — să mărite pe Ruxanda după prin- 
țul Sigismund Râkoezy fiul principelui ar- 
delean George Râkoczy I. Acesta şi Doamna 
Imi se învoiscră, nu numai pentrucă fata 
cra frumvasă, dar și pentru motivul, că 
în chipul acesta îşi putea câştiga şi pe ca- 
zaci — prictinii lui Lupu — în ocuparea



tronului din Polonia. Lupu. îiş aduce deci . 

fata din Constantinopol, unde stătuse ea 
ostatecă, şi toţi câţi au văzut-o au fost una- - 

nimi în a spune, că e foarte frumoasă. Prin 

solul ardelean Boros, el trimite lui Sigis- - 

mund chiar şi un portret fotei. Prințului 

Sigismund însă, nu i-a convenit acest plan” 

de căsătorie, probabil şi pentrucă își dădea 

seama că frumseţa orbitoare a " Ruxandei 

ar putea provoca multe” complicaţii adese- . 

ori cu sfârşit tragic în şirul curtenilor is- 

pitiţi de vraja seducătoare a dulcilor ochi, 

negri ca păcatul: nopţii. Din chipul ce i sa 

adus, Sigismund. a. rămas cu impresia, că 

înfăţişarea. externă, deci toaleta” Ruxan- 

dei prea se apropie de accea a damelor de 

harem. De altfel. —- în puritanismul său 

protestant — el. ridică excepţii şi 'împo- 

triva anturajului ei. Ţinuta lui Sigismund 

a supărat mult pe membrii familiei domni- 

-tpare, şi: fratele lui George "viitorul voevod 

a] Ardealului îi serie o aspră scrisoare în 

care-l mustră: în cuvinte ca acestea: Doar 

e vorba de un Domn şi de lucruri foarte 

83% 
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însemnate; de un Domn puţernie, care nu 
Dbucurvs să-și mărite fata după nu ştiu 

ce shiuj bătrân. Schimbarea religiei, a mo 
ravurilor, îmbrăcăminţii şi altele ca acr- 
stea, atârnă de isteţimea a. Dacă tratezi 
frumos şi cuminte, vei avea totul; dacă vei 
fi însă rcee' şi imprudent, îi vei speria și 
prietenii. Zău ai face mai bine, să înveţi 
româneşte.*) Va să zică, pentru a putea 
primi mâna unei Domniţe române și încă 
atât de frumoasă ca Ruxanda, se impunea 
o condiţie și necesitatea imperioasă, chiar | 

ȘI unui ungur oricât de mult ar fi 
fost el prinţ — învăţarea limbii româneşti. 
Uneori găsim, că astfel de cazuri. se mai 
repetă şi în societatea noastră, spre mân- 
dria damelor române şi bucuria legitimă a 
celor cari le socoteau pierdute pentru nea- 
mul nostru... 

Deşi Ungurii voiau căsătoria aceasta, 
Vasile Lupu i-a refuzat în urmă, sub pre- 

  

*) Cf. lanes6 Benedek, A român nemzeti-: 
sezi torekvesek tărtenete. Budapest, vol, [. 537 
si urm. 
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text că preoţii lui nu-i dau voje so: în- 

cheie”, „în realitate însă pentrucă situaţia 
lui politică schimbată îi cereau alte pla- 

nuri. Privirile lui, se îndreptară acum spre 
"Polonia. e 

Dar frumoasa Ruxandă, a avut nenoro- 
cirea să fie jertfa celei mai brutale sălbă- 
tăcii. Ea trebui să primească -de'soţ pe fiul - 
hatmanului căzăcese Bogdan Chmelniezky, 
numit Timuș. Acesta o peţi cu sila dupăce 

avsese Moldova și gonise pe tatăl ei în 
adâncimea odrilor. Timuş .veni la nuntă 

în haine ce nu-l prindeau de loc, stângaciu, 
mie, eu faţa de Tatar stricată de vărsat, deci 

o brută respingătoare lângă o” podoabă de 

frumseţă antică. Acest: sălbatee, pe când su- 

nau muzicele şi se întindeau danţurile pen- 

tru bucuria de. nuntă a Domniței sdrobită - 

de durere şi ruşine: — prinse plietisit a-şi 

tăia unghiile la fereastră. Un veritabil gest 

de barbar tâmpit şi inconștient. După. nun- 

tă, luxoasa şi învăţata fata a lui Vasile- 

Vodă se duse departe şi trăi între Cazacii 

beţivi, ' ssomotoşi și lacomi de sânge, între 
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femeile lor ţinute ca slugile. Sfârşitul ace- 
stei minuni de Domniţe a fest dureros de 
tragie. Fugi înaintea Polonilor “ce năvăli- 
seră la 1687 în ţară şi se adăposti la Neamţ, 
dir şi aici răsbătu o ccată de Cazaci, cari 
tăiară po pragul casei capul stăpânei “ lor 
din vremea lui Timuş-barbarul”, 

Mult mai norocoasă și mai fericită în 
căsătorie decât Ruxanda, a fost sora ci mai 
mare Maria. Ca şi Ruxanda, ea primise 
dela tatăl său, ca o- moştenire aleasă, fru- 
museţa chipului. Intrun portret: la Acade- 
mie ea apare întrun bogat costum polon: 
o faţă lungăreaţă, obrajii „rumeni, ochii 
mari negri, umbriţi de geno lungi și sprân- 
cene arcuite, o plăcută armonie în trăsătu- 
rile feţii, gură mică, expresivă şi părul 

“bogat. De frumseţa Mariei, de bogăţia şi 
purtările ci alese auzise și principele Lanuș 
Radziwill din Litvania, în sângele căruia 
curgea sânge moldovenesc, fiind un nepot 
al voevodului Ieremia Movilă.  Radziwill 
pune „deci la cale peţirea, în înţelegere cu 
sfetnicii săi. EL trimite întâi la Vasile Lu. 
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pu pe principele ardelean, George Râkoczy 
|, a cărui procedură lipsită de sinceritate, 

faţă de Turci, îl îndeamnă pe Vasile să 
zespingă această -mijlocire. Atunci Radzi-. 
will rugă pe învățatul mitropolit al Chie-, 

vului, Petru Movilă român de neam, să 

iniervină în această afacere gingașe. Cu 
ajutorul lui a şi izbutit, săvârşind mai târ- 

ziu cununia însuşi acest mare arhiereu şi. 

puternie stâlp al întregei 6rtodoxii din bi-. 

serica Răsăritului: Punându-se logodna la 

cale, din dopărtata Litvanie sosi la curţile 

domneşti din Iaşi un răvaş pentru Domnița . 

Maria dela tomnaticul şi nu prea frumosul 

Cnoaz Radziwill. Cu multă smerenie şi bu- 

năcuviinţă îl “răspunde frumoasa Domniţă 

în următoarele rânduri: a 

„„Preă strălucite şi prea: milostive al 

meu prin, mult iubitul meu Domn, 

„Aducând Măriei Tale : mulţumitele 

mele ce le datoresc pentru prictineasca seri- 

soare, răspund şi din partea mea plăcutei 

iubiri din răvaşul Măriei Tale, cu dragoste, 

' îndreptându-mă în toate după voinţa „Celui 

i



Prea Inalt şi a Prea puternicului meu pă- 
riute şi binefăcător”, | 

Iu laşi la 2 Septemvyrie anul Domnului 
1044 ; 

A Măriei Tale, prea iubitul meu stă- 
pân, smorită servitoare, Aaria, fiica Dom- 
nului “Țării Moldovei”. Apoi mirii îşi tri- 
miseră unul altuia, inelele de logodnă prin 
soli aleşi la cari se adăuga ca o revelaţie 
răvaşul cu declaraţiile intime, ascunse în 
colţul tăinuit al inimii aprinse de dor. Ast- 
fel marele Vistier Nicolae Catargi. la în: 
toareerea sa din Litvania unde fusese. cu 
inclul de logodnă, aduse şi “scrisoarea. lui 
anuş, căruia Domnița îi răspunde în chi- 
pul următor: ! | 

„Prea strălucite și milostive Cncaz, 
mult iubitul meu Domn, 

Măria Sa jupânul Catargi,  întoreân- 
du-se din călătorie, mi-a dat răvaşul Mă- 
riei “Tale, iubitul meu Domn; primindu-l 
cu recunoştinţă, îi mulţumesc cu smerenie 
Măriei Tale că mi-ai dat prin răvaşul ace- 
sta o dovadă că nu m'ai uitat şi că eşti cu- 
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prins de iubire către mine, câre iubire sta 
zămislit prin. voinţa Celui Prea Inalt. 
Scriind. îi făgăduese aşişderea Măriei Tale, 
că voiu fi prietina ' credincioasă -a Măriei 
Tale, prea iubitul meu Domn; "așteptând 

aceasta, -mă îneredinţeze cu smerenie Voli: 

ței ALăriei Tale. In Iaşi la 9 "Noemvrie,. 

anul Domnului 1644. A Măriei Tale Prea: 

iubitul meu Domn, roabă pe vieaţă. Maria 

fiica Domnului "Ţării Moldovei.*) In urmă 

se făcu şi “nunta cu un fast în adevăr fabu- 

los apoi perechea princiară părăsi pentru 

totdeauna frumoasa Moldovă. ” 

„Dar nu totdeauna treceau Doamnele prin, 

formele creştinești. obicinuite ale căsătoriei. 

Aducerea unora din rândurile lor la casa 

soțului, ne amintește de povestea răpirii Sa- 

binelor din vechiul: Laţium. Astfel Goorge 

Ştefan al Moldovei furase în mijlocul. dru- 

mului po Safta, fiindcă-i plăcea. | 

Cronicarul Neculce redă povestea aşa: 

„George Ştefan-Vodă, “când eră boier, mu- 

  

2) Cf. 1. Grămadă, o nuntă, domnească. „Viea- 

ţa Românească”, Iaşi 1911, Nr. 5. |



"rindu-i jupâneasa, a rămas văduv 'şi tâlnind 
ci Jupâncasă săracă, „frumoasă, tânără, anu- 
me Safta, au tâmpinat-o pe drum mergând 
cu rădvanul la Iași şi au oprit rădvanul cu 
sila şi sau suit fără de voie în rădvan și 
au întors rădvanul la casa lui. Și pe urmă 
au primit şi ea şi sau cununat cu dânsul.” 

a | 

Doamnele vechilor “Voevozi nu se în- 
seamnă însă numai prin calitatea lor “de 
bune: Şi harnice gospodine, de soţii credin- 
cioase şi pline de evlavie pentru lucrurile 
sfinte, ci: ele „ştiau chiar să se lupte pentru 
Domnie, să poruncească oștilor, să pedep- 
sească duşmanii, să cârmuiască țara şi să: 
judece, când soţul pleacă în răsboiu sau ră- 
mân, ca văduve, epitroapele copiilor”, Când 
însă după 1700 începe aşa numita eră fa- 
nariotă, soțiile Domnilor nu. mai au nici 
un amestec în trebile ţării, ci lâncezese în 
Bineceu, în seraiul Curţii, apărând numai 
la hramuri şi la câte un alaiu. "Aşa cereâ 
moda. turcească, stăpânitoare în toate. De 
aceea vieaţa lor e mai puţin cunoseută, dar 
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ea nici nu ne priveşte prea mult, fiind ace- . 

ste Doamne străine de neamul şi legea noa- 

stră... 

II. 

Al punct de vedere, - din care pot fi 

privite femeile noastre, este. cel social. Se 

' ştie, că în lipsa femeilor, vieaţa socială în 

cele mai multe împrejurări este plată şi 

vulgară, Vioiciunea, nota -distractivă şi exu- 

berantă care umple sufletele de mulţumire 

şi fericire, fineţa manierelor şi  gingășia 

vrăjită în exprimarea „sentimentelor, -in- 

fluenţa magică aproape imperceptibilă ce-o 

ştiu exercita prin întregul complex. de în- 

suşiri superioare, fac din femei un element 

din cea. mai mare necesitate, fără de care - 

nici imagina nu Sar putea o adevărată viea- 

ță socială. Avem o senzaţie de plăcere, când 

constatăm acest adevăr . pentru zilele : noa- 

stre. Nu putem însă regăsi firul acestui 

adevăr, în desfăşurarea vieţii de mult apuse 

a neamului nostru. Va fi o descoperire sur-! 

prinzătoare pentru mulţi din rândurile 

noastre, când vor auzi, că multe veacuri 
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dearândul rolul social a] Doamnelor  ro- 
mâne a fost cât se poate.de redus, dacă nu 
aproape, nul: Această împrejurarea desigur 

„ curioasă şi aproape imposibilă, îşi găseşte 
justificarea î în concepţiile şi părerile ce stă- 
pâniau pe atunci capetele domnitoare, re- 
formatonii sociali şi în respectul tradiţiilor” 
uneori atât de absurde cu privire la rostul 
femeilor pe acest glob terestru, şi în ge-: 
nere asupra aprecicrii vieţii sub cele mai 
variate raporturi. | 

| Serutând vicaţa socială “a trecutului no- 
stru, găsim că ca se poate. cuprinde în trei. 
epoce, cari reprezintă şi trei influenţe. Ă- 
cestea ar fi: epoca bizantină alăturea de 
cea românească, influenţa turcească și în 

' fine formele sociale din apusul "Buropei. 

In era civilizaţiei bizantine, -vieaţa s0- 
“cială se mișcă în cadrele unor anume prin- 
cipii, cari" au izbutit s să rămână la supra- 
faţă vreme îndelungată, luând chiar carac- | 
terul unor «dogme sociale imposibile de în- 
lăturat. Așa era d. p. luxul, pompa, dorinţa 
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de-a mimi, care se întâmpină dela “Domn 

aveau ceva avere de risipit. - 

_ „AL doilea caracter «e isolarea femeilor. | 

Gineceul o unul din păcatele cele mai mari ! 

ale civiliaţiei bizantine. Femeea nu e pre: 

tutindeni pentru a. da vieţii sociale elasti-. 

citate, măreție şi: strălucire. Nu! Ea nu 

va sili prin autoritatea graţiei sale pe în- : 

văţat a nu se pierde î in amănunte, care nu 

_privese decât pe foarte puţini, a nu între- 

buinţa-o limbă greoaie care. miroasă a ate- 

lier, a nu face critice amare şi. grosolane - 

care arată totdeauna pe acel câre ştie "de 

prea puţin timp. un lucru şi e prea fudul 

de aceasta. Ea nu va deprinde pe răsboi- 

nici cu buncuviinţă a păcii, nu va învăţa” 

pe bărbaţi a se privi între ei cu alţi. ochi 

decât aceia cari vreau să impue şi să su- 

Due. Nici nu va fi lăsată să acopere aspra 

„realitate cu subţirea pânză albastră a unei 

_prefăcătorii — să, zicem — de împăciuire .- 

și înfrățire. Locul ei e e între roabe,;: la lu- 

cru; între! aceleaşi roabe, între negustorese 

venite din afară cu! tot felul de ştiri şi do. 
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şi până la cei mai mici din oamenii cari 

intrigi, la clevetire şi la lene, aşa se îm- 
parte vieața femeii în această civilizaţie 
greşită, care a început cu disprețul femeii, 
pentruca să aibă la urmă bărbaţi din su- 
fletul cărora perise: orice umbră de băr- 
băţie.? | 
“Im epoca. românească, aproape  aceiaş 
lipsă de vieaţă și de excludere a Doamne- 
lor. Singurele petreceri erau praznicile de 
mulţumită - "către Dumnezeu alături de bo- 
teze şi cununii, despre. cari nu știm nimic, 

„Cele mai mari petreceri din acest timp, 
„erau. însă beţiile cele stașnice. Aşa d. p. 
când Mihai-Viteazul cucerise Ar dealul, el în- 
tinsese în. Bălgrad unul din rarile chefuri 
ce s'au văzut vre-odată.. Jupăniţele şi Doam- 
nele însă, nu se amestecau la această mare 

„bucurie a bărbaţilor. Ele stăteau acasă, fără 
„pază bizantină de altminterea, țesând la 
furcă, între roabe, vise de fericire în clipele 

- straşnice ale. răsboiului” . Şi izolarea asta de 
plictisire :şi mortificare perpetuă, nu se 
schimbă. Se fac petreceri,: se dau serbări 
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tgomotoase şi vesele, dar femeile lipsese, 
Serbătorile cele mari ale.anului îşi aveau. 
toate petrecerile lor speciale. Anul nou cu 
împărţirea . darurilor; Boboteaza cu ieşirea 
lui Vodă la gârlă, cum sd obinueşte şi azi la 

Bucureşti. Acum apare şi Doamna lângă 
soţul ei la slujbă. „Numai la această serbă- 

„toare se mai văd, în acest-timp de orienta- 
lism bănuitor, zăvorit, soţia şi fetele ace- 
luia, după voia căruia se mișcă orice în 
țară. a 

„Intra petrecerile cele mari ale timpului, - 
rau şi alaiurile, cu deosebire acela al nou- 
“lui Domn. Tatroducerea în scaun, era în- 
soţită de un lung şi variat ceremonial, care 
mântuia cu luxoase agape luculice. Nici de 

astădată Doamna nu-şi face întrarea deo- 

dată cu soţul ei, ci zăboveşte măcar câteva 

zile, potrivind aşa iincât să sosiască mai târ- 

in. O primese jupănesele, soțiile boierilor, 
| în cueii şi rădvane, şi o duc la curte dea- 
dreptul, unde:şi ia în primire odăile ei. Ea. 

“Du va mai ieşi: de acolo decâţ la serbătorile 
celo mari ale Bisericii sau pentru distracţie



be uliţă, la baie, pe la mănăstiri, pe Fi vii 

“şi plimbări. Niciodată însă, cei doi soţi nu 

"se văd “împreună. Se. primese oaspeţi, se 
„serbează hramul, se face un Vlădică nov, 

se. dau vânători mari, toate cu largi forme 
"bizantine şi distracţii vesele, - Doamna însă 

lipseşte; Rolul ei, se reducea, -probabil, la 
aceste îndatoriri. . frumoase de altfel, :cu- 
“prinse” de poetul - Virgil în - cuvinte în: 
țelepte: | : i 

„Si-şi: ţină în cinste casa bărbatului său 

Şi să-şi crească-n virtute copii”. 

Vensau petrecerile de: familie; botezul, 

cununia, alaiurile de îngropare ş. a. Nun- 
țile, mai ales cele domnești, luau proporţii 

uriașe și.uneori nuntaşii se ospătau neîn- 

trerupt şi câte” trei săptămâni. Intre di- 
„ straeţiile cele mai plăcute şi. mai dorite de 
oaspeţi,” erau năsdrăvăniile -scamatorilor, 

„cari de obiceiu erau Turci sau Negri. Con- 
stantin Căpitanul Filipescu descrie în Cro- 

„niea sa logodna lui Ştefan “fiul lui Radu-. 
Vodă Leon cu Catinca lui Duca-Vodă din . 

. 
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Moldova și între altele “redă câteva: din îs- 
prăvile miraculoase ale acestor seamatori, - 
spunțind: „Adusau pehlivani de eci-ce joacă 
pe funii, şi do alte lucruri: adusese şi un! 
“pehlivan harap, carele făcea jocuri minu- 
nate. şi. nevăzute pe" locurile noastre: iute 
om cra şi vârtos. Lângă altele de nu le pu: 
tem lungi, făcea acestei mai ciudat: punea 
de rând opt bivoli și se repezia iute şi să- 
rind peste ei, se da” în văzduh peste cap, 
şi cădea în picioare de ceia parte. Alta: un. 
cal. domnesc, gras și mare; îşi lega chica 

de. coada lui, şi-l bătea comișeul cât putea, 
şi nu putea să-l 'mişte din loc. Alta: un eo- 
pae mare din -pădure adusese, şi înfipt sau 
suit. pe dânsul, ca o maimuţă; deci, după 
multe jozuri ce au "făcut $ sus în vârfu-i, sau. 
slobozit de acolo e capul în jos şi au dat 
în: picioare. “Alta: un tulpan lung de mulţi 
coţi, îl ţinea oameni în mâni cât cra, și se, 

repezia iute şi mergea călcând. “pe tulpan şi 
nu se afunda. Ca. acestea multe “făcea, care 

nu le ţinem minte” îneheic: Constantin FPi- 
| lipeseu. Dupăcum rezultă din această: des- 
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criere, bunii noştri înaintaşi aveau aceleaşi 
simpatii deosebite pentru  minunăţiile 

„Sauerteigi- lor”, pentru cari ne ştim însu- 

fleţi şi noi adeseori mai mult decât pentru 
preocupări inteligente, şi superioare, Decât 

că sufletul omenesc. şi cu deosebire acela 
al femeii, are nevoie de continuă variaţie, 

care delectează și alungă sentimentele de 
plictiseală ucigătoare. La aceste reprezen- 
taţii de pehlivani asistau şi femeile. Ele 
însă erau mult prea rari — căci se dădeau 
numai la zile mari, şi deci nu puteau servi 
drept drept prilojuri dese, pentru distracţii 
uşoare şi amuzante. Cecace se făcea la ser- 
bătorile obicinuite, era şi. puţin Şi grosolan. 
Aşa găsim jocul geridului sau al discului, 
prin care călăreţii cearcă să  nimerească 
ținta cu o mică meliţă de fier. Apoi jocul 
banului. Un ţigan dat pe faţă cu funin- 
sine vine în odaia de oaspeţi şi eu mânile 
la spate, ccarcă să ia cu Sura niște gologani 
ascunși într?o grămăjoară de făină. “Cine 
nu poate, face loe altuia, tot ţigan şi tot 9 

uns cu funingine. Alteori banii sunt lângă 
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imprejur. E în sfârşit jocul oului. care 
atârnă de o sfoară. şi pe care ţiganul trebuie 
să-l ia fugind. Ne putem imagina, cât: haz. 
produceau. opintirile” bietului” ţigan, ale că- 
rui expediţii caraghioase erau întovărășite 
do râsul plin” de veselie inocentă al asisten- 
fei:naive. - 

In noua epocă de influenţă: turcească, 
desăvârşita ziivorâre a femeilor par'că tre-, 
buie să învingă”. Elo trăiesc retrase în ca- 
mera, în budoarul” lor cum i-ar spune azi 
0 anumâ! românească franţuzită, şi. numai 

arareori se întâmplă - să iasă de acolo când 
formele. vieţii, sociale i-o îngăduie aceasta. 
Chiar şi petrecerile de curte “au început să. 
fie tot mbi şterse şi mai desbrăcate de po. - 
doaba' şi “strălucirea ce le-o “da: prezenţa fe- 
meilor. „O. bucată de: vreme, şi: danţul se 
Sistase acolo, “femeile neputând să. vadă alţi 
bărbaţi decât:pe' ai lor şi rudele lor bărbă- 
teşti. Era cu un cuvânt o adevărată. vieaţă 

turecaseă.. Religia -mohamedană cu :precep-, 

tele Coranului, se întimsese ca un văl întu- 

pp ae 

o lumânare aprinsă cu făină sau fără făimă .



neeat presto vieaţa socială a ţărilor 'romă- 
neşti. Abia către sfârşitul veacului al 

NVIII, şi anume la 178% Doamnele române 
au suprema bucurie să guste plăcerile unei 

petreceri cu desăvârşire nouă, modernă”. 
Este cel dintâi bal românese dat în Bucu- 

rești la acest an. Călătorul francez Petty 

a rămas foarte încântat, și el dă aceste im- 
presii culese din intuiţie proprie: „leri 

scara fm fost la un bal, dat pentru nunta 
unui boier. Sila era plină de lume. Fri 

multe doamne îmbrăcate grecește și româ- 

neşte, săteula lor cra fuarto bogată şi bine 
împodobită cu diamante şi alte pictrii scum- 
pe. "Totul îmi pare o magic. Totul era pen- 

tru mine o altă lume. liceare lucru era nou 

şi mi-a plăcut. Nevasta mea şi fiica au ju- 
cat. menuctul şi apoi cadriluri, destul de 
repede. Pot să te asigur că nu mă puteam 

ținea de râs văzând pe domnii ceia cu băr- 

bile or, siliţi să urmeze danţul după mă- 
sura pe cara o dase soţia mea. La urmă Gr>- 

conicele se încălziră aşa, încât. puteau să 
joace ca Englezele. "Totul era vesel, totul 
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în deplină înţelegere, A fost un supeu şi: 

apoi sa început iarăş, balul, care a “ţinut 
până:la miezul nopţi”. 'Din aceste impresii 

conchidem, că cel dintâi bal românesc” a:iz- 
butit destul 'de' bine, ceeace: de sigur e me- 
ritul incontestabil al femeilor. române, deşi 
Francezul nost prea își laudă. novasta şi 
fiica, atribuindu-le acestora rolul de. condu-. 

cătoare: E şi aceasta o mică exageraţie pa- 
ternă, admisă la un soţ, care de dragul unui 

„adevăr fără folos, -nu riscă să-şi schimbe. 
blânda Penelopă în Xantipă fulgerătoare... 

Astfel de' baluri încep. de-acum înainte a 
cuceri tot mai “mult, ca niște eminente - -mij- 

Joace pentru promovarea vieţii sociale atât 

de rudimentară. şi simplistă. Indată ce da- 
mele au putut lua parte la ele, savurând 
deliciul parfumat, al danţurilor plin de far- 
mec îmbătător, ele vor 'fi găsit expediente 

pentru'a le face să se repete cât de des, de-- 
sigur.şi spre plăcerea neașteptată a. bărba- 
ților, abrutizaţi de lungile! cartoforii şi che- 
furi noptatice vulgare... 

Cu începutul veacului al XIX-lea miea- : 

 



ţa socială românească întră în drumul unei 

desvoltări apusene, precipitându-se şi îmbo- 

săţindu-se în chip uimitor. Prin interme- * 
diul ocupaţiilor străine, ruseşti şi austriace, 

ţările româneşti ajung să cunoască apusul 
cu toate formele lui de vicaţă intensă, ŞI: 

astfel opera de împrumut, adescori servil, 

porneşte în toate direcţiile. „Lăsând nea- 
tinse ceremoniile de stat, serbările biseri- 

cești şi în parte, datinile de familie, 'acoa- 

„stă înrâurire apuseană, „evropienească” zi- 

ceau strămoșii, înlătură foarte repede o 
vicaţă de societate aşa de puţin desvoltată 
în ceeace priveşte plăcerile propriu zise şi 
puse în locul ei obiceiurile pe care la răs- 
pândiseră, timp de două-trei veacuri, Cur- 
ţile moderne”. De acum înainte femeia — 
potrivit influențelor franceze — va eşi din 
singururătatea odăiţei sale, având să dea 
prin apariţia ci strălucire și farmec vieţii 

sociale. 

Micile dudui vor primi deci, „demoa- 
zele străine? lângă. ele, cari să le facă în- 
strucţia şi educaţia. Vor învăţa: „franţu- 
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zeşte” elavirul? şi codul manierelor ele- 
gante, "pentru: a putea fi mai târziu zinele 
adorate, menite să primească complimentele 
dulei şi discrete ale tinerilor robiţi de frum- 

“seţa şi graţile :lor cuceritoare. Mai târziu, 
se găsese boieri cari cu abandonarea 'ace- 
stor „guvernante” să-și trimită fetele chiar 
în străinătate pentru civilizare. In această 

privinţă, şcoala Ursulinelor din Sibiiu, a- 
vea pe la 1800 un rol însemnat. »„Cloaşte- 
ru” cum îi spuneau ei, era. frecventat de 
o mulţime de fete boeroaice din Muntenia. 

Aici maicile: catolice - le dădeau o cducaţie 
potrivită ăxigenţelor vremii, _ nu arareori 

însă se întâmplă ca această şooală - să fie 

pentru tinerele eleve şi o primejdie din 
punct de vedere „religios, neavând cine să 
îngrijească de cultura religioasă-ortodoxă . 
a lor. „Trimiţând — — spune d. Iorga — gal- 
bini şi şaluri, tata de-acasă cerea ca pbroas- 

" lui-să fie „oteârmuită” bine, aşa încât 

„să părăsească orice nărav firese » acesta 

fiind şi scopul pentru care o piastrăinase”, 

ca să se poată îndestula de bucurie, auzind 
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că o laudă: lumea- de pricopsită și împodo- 
bită cu toate cele bune lucruri”; nemţeasca 
nu e de „atâta ananghic”, „ungureasca nu 
face dtrebuinţă”, dar fără „franţuzeşte” şi 
"fără „clavir” nu se poate „politefsi” cun 
se cade o fată de boier după moda. nouă” 
Deci aceleaşi păreri, cari stăpâneau cu mai 
bine “de o sută de ani în urmă, le vedem 
relicfându-sc şi astăzi cu privire la educa 
ţia fetelor. „Franţuzeasea” și  clavirul? 
sunt două atribuţii însemnate, de cari o 
duduie cu pretenţii de cultură, nu se poate 
dispensa. Acestea sunt condiţii elementare, 
“pentru a putea călea 'preșurile scumpe din 
saloanele moderne, unde cultul” calităţilor 
personale se face cu atâta _miăiestrie stu- 

“diată. Paralel cu acestea, merge și moda în 
îmbrăcăminte. Acum apar şi: mănuşile fe- 
meoiești de culoare albă și albastră. In coa- 

"fura meșteșugită a capului, sunt. înfipte 
„Părechi de pene”: de felurite forme. Fe- 
mcile se 'apară. de ploaie și chiar de soare 
cu cort nemţese” sau „umbrelă, deşi nu 
merg po jos decât la coborârea din trăsuri, 
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care. începe a fi „modă de Beciu? RI Evanta- 

_liul apare sub mumele, curând părăsit, de 

- apărătoare”. „Pantofii? sunt ceruţi de 
toată lumoa, şi se caută să fio „pe picior”. 

Apa de obraz „lavanti”, împodobește ptoa- 

leta”, se comandă mai ales „cea care a eşit 

acum”. Rochiile sumt de croazele cu . flori 

„mărunte, şi vărgate mărunţel, de creditoriu, 

sau yorbote albe faine”. Primirea oaspeţi 

lor. se face în acest timp după forme foarte 

aurigase. „A. primi cu cățelul în braţe, cu 

” căţeluşul cilibiu, cu. părul slobozit şi moale,. 

pe. care e frumos să-l strigi pe nume curo- . 
pene ca ,Miliort”, e o dovadă de eleganţă 

şi o plăcută trecere de vreme pentru.o „ma- . 

muzelă”. dela Curte, o -damă mare 'sau o 

domniţă. Se caută însă ca "foarte să fie 

mic, încât. să nu mai. fie în toată “Europa 

mai mie decât acela”. | 

In toate manifestările vieţii sociale, for- 

mele și obiceiurile - apusene pătrund co iu- 

țeală vertiginiosă, aşa încât prin. gustul de-o 

subtilă rafinerie al femeilor, ea e în mă- 

sură să dea plăceri sufleteşti chiar şi învă- 
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ţaților, obicinuiţi să se încălzească numai' de raţionamentele minţii lor- pururea rigide şi: calculatoare. Cine ştie ce Surprize para- doxale dar plăcute, nu ne mai pregătește în curând: spiritul plin de invenţie al „damelor, “atât de isteţe îm combinarea multiplelor va- riaţii de modă. a o | Distracţiile sociale importante şi loeali- „Zate eu atâta însufleţire, încep dela o vie- me a nu mai fi practizate-cxelusiv în cadre- le înguste ale țării sau ale țării sau “ale “familiei. Dorinţa : de-a savura aceste plă- ceri nouă, chiar în locurile „de unde ele au Pătruns la noi, face să. răsară În gâmdul înaintaşilor planuri de călătorii în străină. - tate. Astfel găsim pe «el dintâi boier român Barbu Știrbeiu mergând la băi în străină- tate, şi la Carlsbad, unde se opreşte, aşa de multe bucurii, încât biata lui cocoană. de acasă, buna Vorniceasă “Catinca, nu ştie cim să-l mai aducă înapoi din acea depăr- “tată ţară,” unde-i trimite cisme, papuci şi ișlice după datină, tot chipuri și lucruri care-l ispitese şi-] subjugă”. Dar şi în 'acest 
a. 
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punet, fomeile au ţinut să îmtreacă pe băr- 

baţi. Anume cu mult înainte de vornicul 

Știrbeiu, la 164 -Domniţa Maria, una din 

cele -mai frumoase Românce, fiica lui Va- 

sile-Lupu, a făcut după ospăț împreună cu 

bărbatul ei Tanuş Radziwill o călătorie de 

nuntă în Apus, care a durat patru luni de 

“zile. Ne gândim cât de bogate în impresii 

Şi bucurii au putut să fie pentru frumoasa 

Marie aceste patru, luni, în. cari o lume 3 nouă 

cu toate, deliciile şi revelaţiile «i au 'robit-o, 

formecându-i sufletul. Do 'sigur că, tinerii 

însurăţei de azi ar avea motive! să invidieze 

această poreehe pentru . lunga. călătorie de 

nuntă; care astăzi e. mult mai redusă: în pro- 

"Porții din consideraţii pe cari nu totdeauna 

Cata să le aprobe tânăra Doamnă. Pentru 

boierii noştri de atunci însă, astfel de lungi 

“Plimbări se puteau face cu "multă ușurință, 

din simplul motiv, că “scerul mie ținea: să-și 

Cinstească "ginerele eu: o zestre din cole mai 

Princiare.. (Vezi minunata „fonie de zestre” 

tăcută de logofătul. Jordachi Cantacuzino 

or a



fiicei sate Nalaza la 1750, în cartea dlui 
Jora: Aduce), 

Arras im aţa intele ce ni le îm 
lie cartea dlui Deore, din care două fru. 
tace caiitile și autori ulnbeiiciunintea 
st nul fetnriloz în cultura şi hteraturu 
Petite au fozraat obiectul cun feren. 
ide astazi Am sastit că Văzut 
za utile căt tiaa pizinie să Vă utrase | , tolera MORE ASTA atei cars, 
De e peste cutmpâta cu d Leu 7 ani în 
harta artitivonzană din Sibiu sau în 
te atata zi si din ară, 
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Să iubim po acest om genial, cetindu-i 

opera strălucită şi însufleţindu-ne . prin 

fapte de muncea sa uriașă şi eroică, risipită 

cu langă dărnicie ca o scumpă pulbere de : 

diamante pe toate cărările vieţii românești. -
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In numele lui Christos 3 

Invăţătorii , „noștri pentru orfelinatul . 

roivânese. . : TI 

Noii sprijinitori ai orfelinatului româ- 

nese PR 16 

"Educaţia fetelor noastre . 43 

Păreni cu privire la educaţia fetelor 51 
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Arad, Str. Deâk Ferenc Nr. 85. 

Telefon pentru oraş și comitat N-rui 266. 

  
  

  
  

| “Are un mare depozit. 

- de cărţi literare şi bi- 

“sericești, manuale și. | 

recvizite şcolare, rec- - 

vizite de cancelarie p. | 

„oficiile parohiale, insti- 

tute de credit şi can- 

"” celarii advocaţiale etc. 
- bogat asortiment de 

     
ornate, prapori şi rec- . 

vizite bisericești: potire, 

cruci, cădelniţe etc. etc 

: Serviciu prompt şi pe lângă - 

prețurile cete bai mcde- 

“rate. La cerere servim cu 

catalog gratuit şi "4ranco, 

             
    

         


