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PRESEI ROMÂNE 

Ore, în deplină proprietate, acest modest volum, 

fărit în şoo de exemplare, Presek Române, la a. 

„cărei desvoltave trebue să fe fericit de a contribui 

ori-ce Român care se interesează de viitorul intelectual 

și moral al făreă sale. 

Cine nu vede, în adevăr că presa serioasă de- 

vine din Ai în Qi mai puternică și mai folositoare. 

Zofă oamentă politică din statele croilisate recunosc 

Că darul quotidan este apărătorul neobosit, păzito- 

rul credincios al legilor care asigură autoritatea 

sfatului şi libertatea cetățeanului. 

Adi un bun iar nu conține numai dliscufiună 

Bohtice, maă mult sait mai puţin banale şi pasionate, 

cz este ca un fel de şcoală superioară de adulti, unde 

ori-cine poate găsi un supliment de instructiune po- 

etică, diterară, Științifică, şi se poate pune în coren-
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ul progresului care se îndeplinește pe fie-care di în 

foate ramurile activităței omenești. 

Personalul presei vomâne este destul de numeros 

și de distins pentru a îndeplini şi la noi aceasta 

nobilă misiune. „Și dacă, printre bărbații de talent 

care scriii în diarele noastre sîntem Silifi să scuzăm 

fe ună fineră de violența scrierilor dor, Jiariștii mai 

în vârstă și mai cu experiență, printre care vedem 

adesea fersonalităfi din cele mal distinse, vor ști, nu 

ne îndoim, să dea qiarelor pe care le dirige, de tn- 

spiră, saă în care scrii, o generoasă impulsiune către 

fot ce este onest, demn şi folositor.



 



 



CĂ m adunat act câte-va din scrierile ce am pubia- 

cat în diferite epocă şi sub diferite impresiună. Știind 

cât de ușor dispar lucrările care există numaă sub 

forma frecătoave a unuă articol de vevistă sai a 

unei broșură, am voit să adun aceste pagină întrun 

volum, și să prezint ast-fel câte-va trăsuri ale unul tre- 

cut biterar şi politic, încă vecent, fixate în treacăt şi cu 

sinceritate de un simplu observator. Ast-fel, vefusul 

fără moto, al Ministrului Bosianu, de a autorisa 

crearea unui dar arată stavea hbertăţei pe atunci, 

resistența comitetului Ateneului de a admite pe Eliade 

Rădulescu înfățișează situațiunea şi atitudinea gru- 

furilor hlerâre. 

În vetipăvirea aceasta nam șchimbat ninuc, 

am notat numai unele pagină care de ar fi să de 

scri acum, de-așă scrie poate alt-fel. Căci vremurile 

se schimbă și ne schimbăm și mol cu ele. 

În a doua Parte a secolului trecut, fara noastră 

și foafe ramurile vieței naționale ai trecut prin 

schimbări urieșe; multe din aceste schimbări Sînt
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binecuventate şi vodutce, unele însă aul fost mal pu- 

fin fericite, cum €, dle exemplu, indiferența generală a 

Românilor pentru literatura noastră nafională. 

Puţină, din nenorocire, Şi mai aduc aminte aă 

de marii noştri scriitori. Câfi maă știii alt-fel de 

cât din augite pe Eliade Rădulescu, Bolintineanu, 

Alexandrescu, Odobescu și atâți alți. Avem însă un 

poet, ale căruă opere ai străbătut fără întunecare 

și fără slăbire, perioada aceasta, relativ dungă, de 

o jumătăte de veac. Lui îX sunt consacrate o mare 

favte din studiile adunate act. 

Pun dar aceste pagini sud invocaţrunea marelui 

nostru poet Vasile Alexandri. 

Am dorit astfel a îndeplini un fel de datorie 

națională, şi fot-de-odată am cedat unul sentiment 

cu totul personal, oferind acest omagii scriitorului 

Bentru care am avut cea mai mare admirațiune, și 

de a cărui amiciție am fost onorat până da finitul 

glorioasă sale cariere.     
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V. ALEXANDRI 

Ve Alexandri a murit aproape cel din urmă din 

acea generațiune atât de bogată în acte şi în 

scrieri, care şi-a început viața intelectuală în ajunul 

sati a doua di după mișcarea de la 1848. Ela urmat 

în mormânt pe Bolintineanu, Alexandrescu, Asache, 

Negruzzi, Heliad, Panu, Rosetti, etc. 

In ultimii dou&-deci de ani ai vieței sale, el a 

fost adevăratul nostru poet naţional, și a avut acelaş 

prestigiii de glorie ce a încongiurat în Franța bătrâ- 

neţea lui Victor Hugo, cu care poetul nostru are multe 

puncte de asemănare. 

Ca și autorul Contemplaţiunelor, Alexandri era 

la noi fără seamăn ca poet liric; ca poet dramatic 

n'a avut decât egali, nică unul din rivalii s&i nu la 

întrecut. Încă din tinerețe, se pregătise prin studii 

serioase și variate, şi prin numeroase călătorii, a înde-
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plini rolul eminent al cugetătorului și al scriitorului 
care seamănă idei roditoare, și îmbogățeşte limba na- 
țională. EI publică opera care a dat naștere renumelui 
săi, la Paris, în timpul exilului ce-i impusese reac- 
iunea din 1849. Prima sa culegere de poezii apăru la 1853 sub titlul Dorne șz Lăcrămzdre. La 1833 
urmară Cânfecele Populare. 

Alexandri se deduse cu tot focul sufletului săă 
de poet şi de patriot la culegerea operelor anonime 
ȘI încântătoare ale muzei noastre populare. Lui da- 
toresc noile generațiuni cunoștința frumoaselor Și ve- 
chilor noastre legende, Doinele tenguitoare şi pline 
de blânda supunere a Românului împilat. 

Mai târdiii reluând șirul întrerupt al tradițiunei 
clasice, el scrise două drame, una asupra lui Floraţii, 
Și alta asupra lui Ovid; pentru a aminti Europei 
vechia noastră origină, el cântă Sentinela romană, 
acel păzitor etern Și nestrămutat al Pomariuluă. 

Marele nostru poet a avut, în Bucuresci, diua 
sa triumfală, precum în secolul trecut a avut'o Vol- 
taire la Paris. Pe când însă Voltaire nu trăi de cât 
numai câte-va dile după triumful s&ă cu Irena, Alexan- 
dri avu fericirea de a se bucura mai mulţi ani de 
strălucitul succes cu care fu salutată Fântâna Blanduzie). 

Vom păstra tot-d'a-una amintirea dilei de 22 Martie 
1884, care fu pentru Capitala României un fel de ser-
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bare naţională, una din acele dile în cari inima unui 

popor bate mai tare, şi care va r&mâne ca o dată 

glorioasă în istoria literaturei noastre. In diua aceea, 

toţi câţi luaii parte la viața noastră intelectuală, se 

adunase în sala Teatrului Naţional. Reprezentațiunea 

nu fu de cât o lungă ovaţiune ce elita națiunei române 

o făcea poetului săi care evoca dinaintea ei marele 

umbre ale glorioşilor s&i străbuni, contimpuranii îm- 

păratului August. Când cortina cădu pentru ultima oară, 

și când se stinse ecoul celor din urmă versuri sonore 

şi pline de armonie, entusiasmul se manifestă cu un 

fel de furie, și acel entusiasm era legitim, căci el se 

adresa nu numai unei opere de o mare valoare, dar şi 

unui bărbat dintr'aceia cărora România datorează ri- 

dicarea și independența sa. 

S'ai pătruns oare pe deplin toți tinerii cari asis- 

tai la această memorabilă serbare de înțelesul și de 

însemnătatea ei? Înţelesul acesta am voi să-l arătăm 

aci lămurit, însemnătatea aceasta am dori să o lumi- 

năm bine, ca o lecţiune folositoare pentru tinerele 

generațiuni cari nu ai fost marture ale muncii inte- 

ligente, stăruitoare și eroice, care a produs renașterea 

României. 

In anii grei și întunecați cari urmară învingerea 

revoluțiunei de la 1848, totul părea perdut pentru 

patria noastră, și totuși la 1857, toate speranțele 
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reînviase. Cine a îndeplinit această minune? Departe 
de mine idea de a micșora meritul oamenilor po- 
litici cari aă luat iniţiativa actului decisiv de la 27 
Octombre 1837. Dacă însă acest act a putut fi în- 
deplinit, dacă declarațiunea adresată puterilor de Adu- 
narea ad-hoc, afirmând pentru prima oară în fața lumei 
existența naționalităţei române, a putut fi bine pri- 
mită, cui datorim aceasta înainte de toate? Scriitori- 
lor, poeţilor, publiciștilor, care ca Alexandri pregătise 
cu mult mai înainte spiritul public Şi în ţară și în 
streinătate. 

II. 

Este întradevăr o lege care nu suferă nici o 
excepțiune că, pe scena unde se joacă drama fără sfîrșit a istoriei, popoarele trăesc prin cultura inte- 
lectuală, literară, artistică, Sciinţifică ; lângezesc când 
această cultură slăbeşte, ȘI mor când ea dispare cu desăvârşire. Exemplul Italiei este cel mai vii în pri- 
vinţa acesta. 

| 
Nici un popor nu căduse mai jos, din punctul de vedere, nu numai al vieței politice, ci ȘI chiar al vie- ței civile și naţionale de cât poporul Italian pe la 1700. Astădi Italia este cu totul alt-ceva decât o es- presiune geografică, este o națiune mare care a reluat în stăpânire capitala sa firească și a redobândit limitele
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sale naturale. Dar cine oare a pregătit acest resul- 

tat? Cine a contribuit mai mult la renașterea Italiei 

în perioada contimpurană dacă nu filologii, filosofii, 

poeţi cară s'aii succedat în această țară de la jumă- 

tatea secolului al XVilllea. Tot astfel a fost şi la 

noi; poeții, istoricii, şi înaintea lor filologii şi lexi- 

cografii ne-ati creat o limbă şi o literatură, ai deș- 

teptat în noi simțimentul naţional şi ai proclamat 

existența României. 

Dacă căutăm acum cauzele de decadență și de 

disoluţiune cari aii produs tot-d'a-una efectele cele mai 

ruinătoare în Statele cele mari ca şi în cele mici, ve- 

dem că cele mai puternice elemente de desorganisare 

naţională sunt luptele partidelor, agitaţiunile politice cară 

degenerează în rivalități şi în lupte personale. Ast-tel 

aii perdut una după alta, Atena, Roma, Milan, Florenţa, 

în antichitate saii pe la începutul erei moderne, mai 

întăiu libertăţile lor interioare, și apoi neatârnarea lor. 

Și mai aproape de noi, la porțile noastre chiar, 

avem un exemplu mai convingător încă, exemplul Po- 

loniei. Nici un popor n'a desfășurat vre-odată mai 

mult eroism pe câmpul de r&sboiii decât Polonia în 

luptele uriaşe dintre civilizația creştină și barbaria asia- 

tică. Care o fost veninul care a ucis Polonia? Nimic 

alt decât anarhia în permanenţă, dzefele, /zferum 

veto, rivalitățile de caste și de familii, dezbinările ci- 
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vile, cu un cuvânt convulsiunile vieței politice. Gravă 
şi severă lecțiune pe care n'am putea-o îndestul re- 
comanda cugetărei tinerilor noştri concetățeni cari 
intră, sai ai intrat abia de ieri în viața publică. Ce 
e mai bine și trebue preferat, viaţa intelectuală care 
a redeșteptat România şi Italia, sa agitațiunile sterpe 
care ai perdut Polonia? 

Este evident că operile spiritului ocupă azi pe 
Români mult mai puțin ca în trecut. Aceasta este un 
pericol pe care ne credem datori să'] semnalăm. 

Un celebru scriitor francez, Alfred de Vigny, a 
dis: «Trebue ca oamenii cu talent să se adune ca să 
apere punctele slabe ale cercului spiritului omenesc, 
și să le întărească acolo unde sunt amenințate.» Ni 
se pare că sunt adi multe puncte amenințate în do- 
meniul intelectual al ț&rei noastre. Neapărat nu poate 
ori-care să scrie /Fnrâna Blanduzieă sai Seutinela 
Romană. Nu poate ori cine să fie poet dramatic saă 
liric; dar afară de literatură, mai sunt la noi Și alte 
ramure care se pot usca din lipsă de cultură. Istoria, 
artele, sciintele teoretice aplicate la industrie, cer ase- 
menea toată îngrijirea spiritelor luminate și patriotice, 

Toţi Românii bine cugetători trebue să regrete 
de a vedea că atâți tineri, înzestrați cu daruri solide 
și adese-ori strălucite, cu o instrucțiune superioară 
aceleia de care s'aă bucurat părinții lor, lasă necul-
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y tivat nemărginitul câmp al sciinței şal literaturei na- 

ționale, și ronsumă toate talentele şi toate puterile 

lor numai în lupte politice, fără bază și fără însem- 

nătate, cari nu pot produce alt resultat de cât satis- 

facțiunea vanităţii șa ambiţiunilor lor personale. 

"i îndemnăm Către aceștia ne îndreptăm privirile şi 

să cugete asupra vieței și operilor lui Alecsandri, și 

asupra servicielor pe care le poate aduce cineva ţărei 

sale, nu numai în cercurile restrânse ale politicei, dar 

şi în sfera înaltă a cugetării și a studiului desinteresat. 
9 

 



 



 
 

 
 

DOINE ȘI LACRAMIOARE 

 



  

 



DOINE ŞI LACRAMIOARE 

| un moment caracteristic în viața popoarelor, 

momentul când geniul li se deşteaptă, consciința 

li se întăresce, și devin stăpâne pe sine, după nisce lungi 

secoli de suferințe şi de adormire. Putem compara 

acest moment cu ora dimineței când umbrele se risi- 

pesc, când ultimele văluri se desfășură, când toate 

încep a se distinge și a se lumina. Moment solemn 

care în natură se numesce zzzoră, şi când este vorba 

de naţiuni se poate numi fRepaș/ere. 

Această auroră apăru și luci încă din secolul al 

XVi-lea în Europa Occidentală. România se deşteaptă 

abia în secolul al XIX-lea şi salută dătătoarea de viață 

lumină a regenerărei sale. 

O asemenea epocă este decisivă; e de mare în- 

semnătate când omul înțelege sigiliul misterios cu care  
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e întipărită. Caracterul proprii și distinctiv al unuţ 
popor însuflețit de acest spirit de renaștere este un 
sentiment profund al vieței sale trecute, o aspirație 
energică către un viitor promis și dorit, o putere ge- 
neroasă ce-l sbuciumă ȘI-Ă comunică un avent extra. 
ordinar de activitate. 

Ferice atunci de națiunea care găsesce în nisce 
oameni aleși expresia sa intimă și fidelă. Și din no- 
rocire suflete încercate, generoase şi poetice, apar tot- 
d'a-una în asemenea momente supreme. Pare că aceste 
suflete nasc sub scutul Provedinței, ca şi florile sub 
puterea primăverei. 

Imi propui a vorbi aci de unul din aceste spirite 
alese ce apărură, înconjurate de o lumină curată, în 
ora fecundă și în adevăr sacră a Vieţii noastre na- 
ționale. 

II. 

Alexandri este unul din acei bărbați eminenți în 
care putem dice că se personifică geniul român. Inte- 
ligență plină de mișcare, activă ȘI în neastâmpăr de 
a-şi aplica activitatea sa în cestiunile publice, el fu 
înzestrat mai pre sus de toate cu darul poesiei ce-l 
acordă Cerul fiilor săi de predilecție. E unul din acei 
ce sunt însemnați cu sigiliul renașterei ŞI poartă semnul 
acesta, precum vasele prețioase ce acoperă și împo-
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dobesc altarele templelor celor mai vestite, poartă mai 

adesea sigiliul artistului. 

Alexandri a ajuns a mânui și afacerile publice, 

însă numai în treacăt. 

Politica, când are drept scop libertatea și feri- 

cirea popoarelor, este cea mai mare din toate sciin- 

țele și cea mai frumoasă din arte. Fineţea combină- 

rilor, înălțimea maximelor și nobleţa cugetărilor sale, 

ridică demnitatea nativă a omului. Aceia dar cari se 

ocupă de dinsa, merită interesul simpatic al concetă- 

țenilor lor; însă ca să-i cunoascem bine, cată ca ei 

mai ântâi să se facă cunoscuţi, cată adică să fi trecut 

prin încercarea timpului și a împrejurărilor de grea 

cumpeEnă. 

V. Alexandri n'avu această ocasie, căci deşi a 

fost ministru În mai multe rînduri, trecerea-i însă prin 

afacerile Statului fu atât de repede, în cât e cu ne- 

putință de a prețui cine-va tendințele şi valoarea cu- 

getelor sale ca om de Stat. Se poate dice numai că, 

în faptele sale de ministru, nimic n'a desmințit gene- 

roasele cugetări ce le-a exprimat ca scriitor. Nu voii 

examina dar pe omul politic în V. Alexandri, și mai 

vârtos că aci o asemenea critică nu și-ar avea locul. 

Tot ce voesce este a arunca o privire asupra operilor 

scriitorului, poetului, omului ce a luat o parte stră- 

lucită la mișcarea literară a României. 
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III. 

Este o artă supremă pe care o simte Şi 0 prac- 
tică şi păstorul la munte și la câmp muncitorul, și de 
care chiar cei mai rafinați epicurei se încântă în re- 
pâusele lor elegante. Această artă este foesia care 
nu e alt de cât spiritul când ia forma cea mai cu- 
rată şi cea mai frumoasă spre a se manifesta oame- 
nilor. Poesia este ca duhul Domnului între profeții Pa. 
lestinei, ce se r&spândea peste om și "l coprindea în 
toată ființa lui; ea agită simțurile cu blândețe și mișcă 
inima și imaginaţia, străbătând până în fundul lor cel 
mai tainic. 

Arta aceasta nu este un privilegii al claselor avute 
și puternice, ci e comună pentru toţi; uşile altarului 
ei sunt deschise pentru ori-cine va putea să intre; 
copila care coase seara dinaintea flacărei | căminului; 
X poate precepe delicatețele mai bine de cât vechiul 
diplomat albit în intrigi. Ea unesce pe toți oamenii 
Și prescrie legea egalităței a tot ce este mat intim 
și mai perfect, a egalităței în eleganța morală ȘI în 
desfătările spiritului. | 

Nici cel mai puternic, nici cel mai avut, nu se 
bucură de densa, ci, o simte Și o posedă cel mai bine 
inzestrat de natură Şi, cutez a o dice, cel mai curat 
cu sufletul ŞI cu inima. Arta aceasta nu suferă imi-
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tație, după cum unii din amicii lui Alexandri ai vrut 

să înțeleagă, când aă pretins că poetul nostru se in- 
. spiră numai de la poeții moderni ai Occidentului și 

că s'ar cuveni al pune printre autorii școalei roman- 

tice. Din norocire, Alexandri .are propria, sa origina- 

litate şi sentimentul general al Doinelor sale pe atât 

nu ţine de școala romantică, pe cât apa Dâmboviţei 

n'are nici un amestec cu apele Senei și ale Tamisei. 

Sunt, în adevăr, câte-va poesii printre aceste 

Doine ce par a fi inspirate de Byron, Lamartine şi 

alți poeţi contimporani; dar sunt rare, şi chiar aci 

se cuvine a felicita pe poetul român. In materia aceasta, 

trebue să scim că una este a imita şi alta este a avea 

cine-va maestrii mari de model, și a se încerca să 

ajungă până la înălțimea lor. Byron în forma sa este 

clasic ca și un poet din secolul Reginei Anna, și La- 

martine însuși declară că "și-ar da cea mai mare parte 

din versurile sale, ca să poată asigura celei-l'alte părți 

puritatea limbei lui Racine. 

IV. 

Poesiile lui Alexandri, se pot clasa în trei cate- 

gorii_ distincte ; Cânturile patriotice ce ati de subiect 

independența României sai triumful drepturilor uma- 

  

nităței, apoi_cânturile_inspirate_de-—tradiţiunile. și da- 

tinele naționale, și în fine cânturile ce poetul con- 
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sacră impresiunilor şi sentimentelor—sale- personale. 

Să notăm printre cele d'intâii: /zlerarea sclavilor, 

Adio la Moldova, Reîntoarcerea în patrie, Păsărica 

și flora Unirei. Printre cele de al doilea: Uzszzz2 

saii fintâna Permecată, Hora, Făt-Logofit, Dorul, 

Cinel-Cinel, Zina Munţilor și Tătavrul. Printre cele 

din urmă: Bzondineta, Canfonela Napohitană, Lăcră- 

moare, etc. 

V. 

Amorul patriei este pasiunea sufletelor tari, sen- 

timentul acesta este cu totul poetic și a inspirat în 

tot-d'a-una inimi de o virtute supremă. 

Scepticismul şi ușurința de minte a împedicat 

mult timp unele clase de a putea înțelege și împăr- 

tăși acest sentiment pe care nu-l găsea nici delicat, 

nică nobil de ajuns pentru gusturile lor corupte, și 

care introducea un principiă amar oare-cum în sălcia 

dulceaţă a deșartei lor existenţe. 

Astă-di însă operile patriotice n'aii de cât a se 

presenta mulțimei, şi îndată un fluid magnetic o stră- 

bate și o umple de entusiasm. Popoarele cari ar sta 

reci şi nepăsătoare la expresia sentimentului patriotic, 

ar fi închinate la o eternă servitute. 

In republicele antichităţei se vede adesea, pe de 

o parte un simțimânt naţional ferbinte, iar pe de alta
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obiceiul de a privi ca nisce dușmane pe cele-lalte 

națiuni. Civilisaţia modernă însă, mulțumită doctrine- 

lor christianismului, nu ne mai iartă a judeca ca pă: 

gânii. Astă-di omul scie a uni pe lângă căldura spre 

binele patriei și amorul către umanitatea întreagă. 

Aceste sentimente, întărite unul prin altul, aă ajuns a 

face să bată inimile generoase, și vor mântui cu tim- 

pul toate popoarele împilate. V. Alexandri exprimă 

nisce asemenea idei nobile în Deștepfarea homânzey. 

Eată câte-va strofe: 

Nu simţiţi inima voastră că tresare și se bate? 

Nu simțiți în sînul vostru un dor sânt și românesc 

L'acel glas de înviere, acel glas de libertate, 

Ce pătrunde şi resbate 

Or ce suflet omenesc? 
, 

Libertatea, 'n faţa lumii, a aprins un falnic soare, 

Ș'acum naţiile toate către densul ațintesc, 

Ca un cârd de vulturi ageri! ce cu aripi mântuitoare 

Se cerc veseli ca să sboare 

Către soarele ceresc. 

Numai tu, popor român! să zaci vecinic în orbire? 

Numai tu să fii nevrednic d'acest timp reformator? 

Numai tu să nu iei parte la obșteasca înfrățire 

La obșteasca fericire, 

La obştescul viitor? 

Aceste sentimente răspândind o putere generoasă  
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în strofele din care cita câte-va, le aseamănă chiar 

cu acel cârd de vulturi ageri ce 'și iai sborul, plini 

de veselie, către lumină. 

Deșteptarea României e o poemă în adevăr bine 

compusă prin unitatea și noblețea cugetărilor ce o 

animă: aceste calități produc expresia de tărie și de 

libertate ce constitue adevăratele opere de artă, cari 

sunt și ele ca ființele vii, cu atât mai frumoase cu 

cât se înalță de sine, nefiind conduse de nici o altă 

putere de cât de legile lor firesci. 

Din punctul de vedere al ideilor, se vede că 

Alexandri tinde a uni avintul patriei spre indepen- 

dență cu mișcarea ce duce omenirea către un viitor 

mai bun, în care ideea justiţiei va avea o mai mare 

şi mai complectă îndeplinire. Poetul îndeamnă pe com- 

patrioții s&i a intra şi a înainta pe calea popoarelor 

libere, el aprinde în noi o emulaţie sacră spre a res- 

pinge ori-ce dominație a popoarelor străine. 

Aceste frumoase sentimente strălucesc cu culori 

și mai vii de se poate, într'o altă poemă, intitulată 

Emanciparea sclavilor, din 21 lanuarie 1844. Aduna- 

rea Naţională a Moldovei, decretă liberarea Tiganilor; 

Alexandri, atunci în virstă de 25 de ani, celebră acest 

mare act de reparare socială într'o poemă pe care o 

privea ca primul săi pas în calea poetică; cu toate 

că încercările sale cele d'întâii datează de la 1841.
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Te slăvesc! o di ferice, sântă di de libertate! 

Tu, a cărei mândră ragă, 'sufletul român străbate. 

Te slăvesc, o di măreață pentru patria'mi iubită, 

Tu ce arăţi ochilor noștri omenirea desrobită. 

Adi e soarele mai falnic, lumea adi e mai voioasă! 

Adi în pept inima-mi cresce! adi e viața mai frumoasă, 

Căci la glasul libertăţei văd Moldova deșteptată 

Și la glasul omenirei o simțesc înduioșată. 

Fală *'n lume și mărire pentru tine 'n veci să fie 

O! Moldovo ţară mândră, tu ce dai sânta dreptate, 

Braţul t&i ce sfarmă astă-di un jug aspru de robie, 

Ție însăţi pregătește viitor de libertate ! 

Această di de fericită amintire electrisă toată in- 

teligența României, şi mulți bărbați de elită se între- 

cură a o celebra. DDiua aceea fu ca o muză puternică 

a libertăţei ce inspiră frumoase poesii, chiar celor ce   nu cutezaseră până aci să scrie un singur vers, 

Găsim într'o broșură publicată la lași, și în Cu- 

rierul de ambe-sexe, printre alte frumoase poesii, câte-va 

versuri pline de putere și într'un stil foarte original 

și imitativ de K. Negri. 

Sculaţi, Alergați, 

Măi frați, + Cântaţi, 

Sculaţi ! Jucaţi, 

Din grei somn vă deșteptați; Și vadunați, 

Ca nisce turbați, Fii şi taţi,  



Paharul închinaţi! | “Turnaţi, 

Căci bir nu dați, Și închinaţi 

Și de Pângărați, Mulţi ani la deputați. 

Sunteţi scăpați, Și din inimi strigaţi : 

Rescumpărați. Hurra ! 

Deci vărsaţi, Măria Ta! 

(Sub-semanat) X. J-ri. 

Neapărat căta să devie liberă o ţară în care poeți 

ca autorul /Deșzeftărei României cântă ast-fel triumful 

umanităței. — De multe ori poesia s'a abătut șa ajuns 

până la ficțiuni, aci însă redevine ceea ce e în ade- 

ver, o creațiune plină de viață ; şi inima omului se înalță 

până la simțimentele ce poetul le exprimă cu atâta 

ardoare și fericire. 

Adunarea Moldovei nu emancipase de cât pe Ţi- 

ganii Statului. Poetul nostru ar fi voit ca măsura să 

fie generală, ar fi dorit să se emancipe toți ţiganii. 

In 1855, imitând pe loan Câmpineanu, care încă de 

la 1834, emancipase pe ai săi, Alexandri dimpreună 

cu alți fii ai Moldovei, liberă pe toți sclavii săi. Nu 

sar crede cine-va în dilele glorioase ale revoluțiunei 

francese, când privilegiați generoși se desbrăcaii ei 

însuşi de niște drepturi, în adevăr nedrepte, și inau- 

guraii cu atâta mărire o eră nouă de civilisaţie? 

Cele-lalte cânturi patriotice ale lui Alexandri 

animate de o suflare în genere mai slabă, sunt cu



toate acestea pline de graţie şi de acea culoare vie 

ce dă putere oră cărui. simțimânt profund şi sincer. 

Poesia intitulată Păsăzzca și altele sunt de această 

categorie. 

O păsărică albă trăesce singurică, durerea o amu- 

țesce; dulcele ei cânturi nu se mai aud, în zadar na- 

tura și pomii înfloriți o invită la bucuriile vieței, pă- 

sărica stă locului tristă, pentru că un șarpe cumplit 

se strecoară şi "i străbate cuibul, un vultur uriaș dă 

jururi d'asupra ei, și aţintă ochii, şi 'şi întinde ghiara 

sfâșiitoare către scumpul ei cuibuleț. 

Această păsărică este România, șarpele cu atâtea 

încolăcitură e soarta ce prin atâtea multe și felurite 

nevoi s'a încercat ai răsturna ori ce așezământ, ori-ce 

inceput de stabilitate. Vulturul uriaş cu ghiare ame- 

nințătoare este o mare putere vecină. 

Parabola atinge simţurile prin simplicitatea ei. 

Fie-care vorbă, prin dulcea sa naivitate, străbate 

drept la inimă: 

Albă păsărică, Frate, 'n depărtare | 

Ce stai singurică O pasăre mare 

Lângă cuibul t&ă? Se 'nalță merei: 

Nu'i diua senină, Ghiara'i se lungeșşte, 

Sai nu curge lină, | Ochiu'i se ţinteşte 

Apa la păriu? Tot spre cuibul meu...» 
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«Apa'i lină, frate, Dar cuibu'mi jos cade, 

Frunda lin se bate Că, de mult 1 roade 

In codru "'nflorit ; Un șarpe cumplit. 

Adio Moldovei exprimă melancolia sufletului care 

a cunoscut întristările exilului în mijlocul loviturilor 

ce amenința independența naţională. 

Simte cine-va în aceste versuri, în care străbate 

dorul patriei, că poetul s'a deprins şi el a suferi şi 

â duce nevoile streinătăței. 

Silit a părăsi pământul României, unde viaţa, 

cum dice, e dulce și frumoasă ca o di de Maiă, du- 

reroase suspine es din peptul exilatului: 

Cine știe, cine ştie, Ș'ai tăi codri de verdeață 

Dacă 'mpins d'al soartei vent, Unde curg, șoptesc ușor 

M'oi întoarce 'n veselie, Reci isvoare, ce daii viaţă, 

Să sărut al tău pământ! Doine care dic de dor, 

De-oi vedea încă odată Ș'al tăă cer care zimbeşte 

Munţii t&i r&sunători, | Sufietului românesc, 

Ce cu:o frunte înălțată, | Și ori-care mă iubește, 

Se perd falnic printre nori! Ș'ori pe care ei iubesc. 

M&sura acestor versuri este lină, strofa se des- 

tășură cu încetul, și devine așa de duioasă ca și ne- 

norocirea ce o exprimă. 

Întoarcerea în fară răsbună inima tăcând un con- 

trast de bucurie la întristarea și suspinele poetului din 

Adio Moldovei.



Sentimentul și cugetările acestor două poesii, se 
întîmpină şi corespund întocmai! ca strofa și antistrofa 
din corurile tragediei grecesci. Pe lângă aceasta, ele 
mai coprind și o îndoită oposiţie, care deşteaptă in- 

teresul cu mai mare vioiciune. In prima poesie na- 

tura întreagă e înflorită, şi cu toate astea durerea 
îneacă inima poetului; în a doua, natura 'și întinde 
toate asprimele ei de iarnă, inima poetului însă este 
inundată de bucurie. 

Să însemnăm în treacăt că în aceste două com- 

posițiuni se află o cugetare adânc filosofică: ce "e 
omului fața zîmbitoare sai întăritată a cerului, când 
în sine, în inima sa, se află isvorul nesecat al bucu- 
ritlor și al durerilor sale! ” 

Aci versul e viii și repede, strofa uşoară ca și 
aventul ce duce pe poet însuşi, în ţara-i cea frumoasă. ) 

Pe muchi de prăpăstii lunecând ușor, 

Cu corbii de iarnă m& întreceam în sbor 

. . . . . . . . 

Gândul mei ca mine în ceruri sbura, 

Căci mergeam departe: el către o stea 

Ei, înstrăinatul, către țara mea... 

Călătorul e neobosit, merge, merge neîncetat, 

fără răsuflare, până când ajunge la intrarea paradi- 

sului s&ă. 
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In ţara mea cea dulce sunt drumuri de flori; 

In dulcea mea ţară sbori, murgule, sbori, 

In blândul luceafăr am un ânger blând; 

Inalţă-te "n siînu-i, o tristul mei gând! 

Un cuvint să dicem numai despre /fora UVuzrei, 

ce aparu după publicarea poesiilor lui Alexandri. 

Calitățile ce disting cântul acesta sunt o severă 

cumpătare de limbagiii și o mare concisiune. Autorul 

Sa ferit de ori-ce ornament deșert. Sunete, accente 

bărbătesc, iată toată înfrumusețarea stilului stă, ori-ce 

cuvânt exprimă entusiasmul amendoror popoare ro- 

mâne pe cari același avânt le apropie unul de altul. 

Pare că ar vedea cine-va strinsa îmbrăţișare a doi 

frați ce se întâlnesc după o îndelungă despărţire. Cu- 

getarea îmbracă aci o formă concisă şi este expii- 

mată cu o mare tărie, mai virtos acolo unde poetul 

doresce să nu fie nici un Milcov şi vechile hotare să 

devie un drum mare. 

Hai! să dăm mână cu mână, Măi Muntene, măi vecine, 

Cei cu inima română Vino să te prindi cu mine, 

  

Să 'nvertim hora frăției; 

Pe pământul. României. 

Iarba rea din holdă piară! 

Piară dușmănia din ţară; 

Intre noi să nu mai fie; 

De cât flori şi omenie.   

Și la viaţă cu unire, 

Şi la moarte cu 'nfrățire 

Amândoi avem un nume, 

Amândoi o soartă 'n lume; 

Eu "ţi's frate, tu'mi ești frate, 

In noi doi un suflet bate,



Vin la Milcov cu grăbire, | Și să vadă sântul soare, 
Să-l secăm dintr'o sorbire, Intr'o di de sărbătoare, 

Ca să treacă drumul mare, Hora noastră cea frățească 

Peste a noastre vechi hotare. Pe câmpia Românească, 

VI. 

Doinele ce ne vorbesc de datinele, suvenirile Și 

tradițiunile noastre naţionale, atrag atențiunea în mai 
multe privințe. Nepreţuite în ceea ce privesce cu- 
noscința moravurilor și a simțimintelor poporului, ele 

presintă mai tot-d'a-una mari frumuseți de composiţie. 

Unele reamintesc luptele noastre cu străinii, altele re- 

volta bandiților contra unei autorități vitrige şi tirane. 

Aceste poeme ca și ale clefților Greciei sunt pline 
de patriotism. 

Tătarul, un cântec r&sboinic din al XV-lea secol, 

e plin de energie; pe de o parte exprimă amenin- 

țarea, şi pe de alta vedi pe Român cum duce dorul 

vrăjmaşului cu mărețul dispreț al triumtătorului. In 

poema aceasta se vede spiritul r&sboinic al românului 

din timpii când ținea în respect pe vrăjmașii săi, în 

atâtea eroice bătălii. 

Composiţia e naturală şi coprinde, cum am dis, 

numai două părți: întâii amenințarea dinaintea străi- 
) 

nului îndrăsneț ce ar voi să violeze pământul patriei. 
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Măi Tatare, ţine-ți calul, Că pe crucea sântei lege 
Măi Tatare, strânge-i friul, De voi da peste hotare 
Măi Tatare, lasă malul, | Nimic, zăi nu s'a alege! 
Nu cerca a trece riul, Măi Tatare, măi “atare. 

și al doilea, execuţiunea, care nu întârzie: 

Măi Tatare, unde "ţi i pala? |! Nu sciai tu, măi vecine, 
Măi Tatare, unde "tă "i calul? Ce'i Românul în turbare? 

Măi 'Tatare, unde 'ţi i fala? Corbii mușe acum din tine, 

Nu'ţi spuseisă nutreci malul? | Măi Tatare, măi Tatare! 

Puterea stilului și a culoarei poetice, caracteriză 
numeroasele cânturi de haiduci: Soză și foful, Au- 

drek Popa, Strunga, Cântec Haiducesc, etc. 

Când în urma unor evenimente fatale popoarele 

'şi perd independența, mai tot-d'a-una răsar nisce in- 
dividualități nemlădioase, îndrăsnețe până la eroism, 

cară se r&scoală contra autorităţilor stabilite mai adesea- 

ori de străinii cotropitori. Neîmpăcat cu cei mari, 

banditul e, după legendă, plin de dor și generos cu 

cei mici şi fără putere: urit de autorităţi, devine po- 

pular printre gloatele împilate. 

Din toate aceste cânturi ale lui Alexandri, ne 

vom opri la două din cele mai frumoase: 

Andrel-popa şi Strunga. 

In cel d'intâiă, haiducul apare în mijlocul acțiunei 

arătând un curagiii ce de nimic nu se teme și care
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remâne neclintit până la moarte. Frumuseţea deose- 

bită a acestei composiţii este mișcarea vie și avântul 

ce "i dă armonia imitativă, mai cu seamă în versurile 

următoare: 

Fug cum fuge o rondunică, 

Fug ca fulgerul ce pică, 

Și se duc voinicii, duc 

Cu urgie de haiduc! 

Strunga. Intrun codru unde trăesc tâlharii, în- 

tr'o peşceră adincă unde nici o dată nu străbate soa- 

rele, staii opt voinici semeți, așteptând cu dor prile- 

jul de a se pune pe muncă: 

Trei sărut o cruce sântă, 

Trei se luptă grei la trîntă, 

Unul drege, unul cântă, 

Cântă şi laudă tot ce e scump semenilor lor: 
„averile, amorul, prada și ura în contra stăpânirei. 

«Oliolio, ciocoi bogate ! | <Oliolio, mândră fetică! 

Ici de-ai trece din păcate, | De-ai veni colea 'n potică 

Să'ți arunc doi glonți în spate. Să te fac mai frumușică.. .» 

Această poesie este o icoană fidelă și complectă 
în proporțiunile sale, calculate cu artă, şi care ne 

permit a o coprinde cu o singură căutătură. In aceste 
picturi ale banditului se află o simţire sălbatică ce 

se adaptă de minune cu efectele stilului. 
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Ast-fel este şi cu poesia Bala C/oanfa : strigoaia 

bătrână, știrbă, care și-a dat sufletul dracului cu toc- 
) meala de a” implini dorința, de a-i readuce pe iubi- 

tul ei, cel mai frumos din toți flăcăii. Dracul îi pro- 

mite tot, cu condiţie numai ca Baba Cloanța să-l ia 

în spinare, şi de trei ori să facă cu dinsul jurul băl- 

ței printre flori şi printre șerpi ce înconjoară țărmu- 

rile lacului fermecat. Cloanţa se învoesce; Satan în- 

calecă pe umerii ei, fuge, fuge strigoaia cu părul 

despletit, e aproape, doui pași numai, şi a câștigat 

r&măşagul, când de o dată cocoșul cântă și Satan, 

afurisitul Satan, se asvârle cu dinsa în fundurile bălții. 

Această temă, care este de gustul primitiv al po- 

poarelor vecine de starea sălbatică, e tratată cu multă 

artă. 

Poetul a sciut să facă din Baba Cloanţa una din 

cele mai frumoase poesii ale sale. Ce să dicem! fa- 

voritismul intră şi la poeți; sub protecţia lor, Babele 

Cloanţe devin eroine, deși dracii rămân tot draci. 

Nimic nu e mai natural descris ca colcăitul apei, ca 

valul sbuciumat prin confundarea lui Satan cu biata 

Baba Cloanţa. Armonia imitativă e aci În tâtă pute- 

rea ei. 

Sbucnind apă 'n 'nalte valută, Şi de trestii şi de maluri, 

Mult în urmă clocoti, Mult cu vuet se isbi. 

In mari cercuri se 'nvârti, Iar în urmă liniştită,



Dulce unda 'și alina, Faţa lunei înălbită 

Şi în taină legăna Ce cu ziua se 'ngâna.... 

Alcătuirea acestei poesii este gingașe. Subiectul 

se desvoltă ast-fel în cât se produce o vie întipărire 

în imaginaţie, și un oare-care tainic fior. 

Baba Clvanţa, ne reamintesce pe fermecătoarele 

lui Gothe, din noaptea de la W'alpurgis, însă acolo 

sunt mai multe, pe când aici n'avem de cât una sin- 

gură, ceea ce face situația mai infiorătoare, şi perso- 

nagiul Cloanţei mai îngrozitor. Am dis mai sus, că 

aceste subiecte nu prea sunt de gustul nostru. Nu se 

prea află exemple de felul acesta în epocile când li- 

teratura e în culmea desvoltărei sale, nici printre po- 

poarele unde raţiunea și gustul sunt formate printr'o 

lungă cultură. În adevăr, Germanii şi națiunile nor- 

dului se delectă cu asemenea ficțiuni, noi însă nu ți- 

nem nici de seminția acestora, nici de tradițiunile 

lor. Dracul la noi, n'a prea jucat alt rol de cât de 

bufon în credințele populare. In legendele sale, Ro- 

mânul numai odată "-a aprins luminarea și a păţit'o, 

d'atunci nu la mai cântat nică tămâiat nimeni. Pe de 

altă parte este necesar ca arta să se menție neîncetat 

la 6re-care înălțime în sfera ideilor, şi este de dorit, 

ca poetul să nu încurajeze rătăcirile imaginaţiunei po- 

pulare prin talentul săi, saă prin magia formei. A-  
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ceasta este părerea noastră: iar dacă cine-va ne va 

pune înainte pe Victor Hugo, atunci ne închide gura. 
Dacă, de la această poesie, cititorul trece la doina 

cu care începe această colecțiune, pare că se deşteaptă 
dintr'un vis dureros și începe a resufla aerul vieţei, 
aerul României. Poetul în doina sa, cântă amorul Și 

bărbaţia ca un adevărat Român, plin de graţie şi de 
dor: 

De-ași avea o puiculiță | De-ai avea o pușculiță 

Cu flori galbene 'n cosiță Și trei gioanţe 'n punguliță, 

Cu flori roşii pe guriță. Ș'o surioară de bărdiță. 

Face-m'ași un vultur de mare 

Ș'aş cânta diua la soare 

Doina cea de răsbunare... 

Și termină prin nobila urare de independență. 

Hai copii cu voinicie 

S 

De păgâni și de robie. 

gx
 

scăpăm biata moșie 

Prima strofă se caracteriză prin blândeţe, a doua 

prin “energie, și cea din urmă putem dice că unesce 

amindouă aceste calități, 

Poetul poate că a voit să ne dea un model de 

tesă, antitesă și sintesă. După aceasta vine o inspi- 

raţie mai înaltă în Cey zzeX arcași sat Altarul mă- 

năstipei Putna.
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Domnul Ștefan cel Mare, învingătorul păgânilor, 

vrend să ridice un altar pe malurile Putnei, vine să-și a- 
leagă locul. Cavalerii și poporul "| înconjoară, drapelul 

A Moldovei fâlfăe în aer, buciumul și surlele r&sună în 

depărtare. Această adunare naţională e solemnă și 

măreață. 

Trei ostași cu arce'n mâni pe movilă-acum se urcă 

Doi ca zimbrul, ageri, mândri, nalți ca bradul de la munte 

Pe-a lor umeri poartă glugă, la briîii paloș, şi pe frunte 

Cu-a lor lungi și negre plete se coboar'o neagră furcă 

Ei ades cu-a lor săgeată, repedită sus în nor, 

Printre-a fulgerilor focuri au oprit vulturu'n sbor. 
[aa 1. [| . cc . n |. . . . 1. . |. |. . 

Acei mândri arcași erai demni de Ștefan cel 

mare, care se pregătește să se întreacă în arc cu ei. 

Copii trageţi! eu vreau astădi să m& 'ntrec în arc cu voi, 

Ast-fel dice Domnul Ştefan, iar voivicii amindoi 

Se plec; arcele 'şi încoardă, trag; săgețile lor sboară, 

Spintecă repede ventul ce dă foc și vâjiesce; 

Se tot duc, se duc ca gândul, și d'abia ochiul zăresce 

Pe câmp, departe, departe locul unde se coboară. 

Urra 'n ceruri se ridică, urlă dealul, clocoteşce 

«Să trăiţi copiil—le dice Ștefan ce-acum se gătește. 

Sbârnie -coarda din arcu'i, fulgeră săgeata 'n vânt, 

Pere, trece mai departe și 'ntr'un paltin vechii s'a frânt, 

«Acolo fi-va altarul !» dice falnicul monare, 

Ce se închină și se pleacă spre resboinicul săi arc. 

69599 3  
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«Să trăească Domnul Ştefan!» mii de glasuri "i urează 

Și poporul, jos pe vale, umilit îngenuchiază. 

Acest tabloi este de o frumusețe antică, respiră 

maestatea, celebrează cu nobleţe pe eroul epocei 

cele mai strălucite a analelor române și eroii aceia, 

cavalerii aceia, arcașii aceia se diceai boieri, r&sboi- 

nici şi apărători ai patriei. Cum se schimbă vremu- 

rile și cum se strică limba ! 

Memoria acelor timpuri ajunsese în dilele din urmă 

a nu ne fi cunoscută de cât numai prin nenorociţii 

lăutari ce suspinaii în robie. Sus țigani, le strigă 

Alexandri dimpreună cu alți nobilă fii ai Moldovei! Și 

lăuta lor, în mânile poetului se înfioră, și dete su- 

nete virile cari ne redeșteptară pe toți. 

Ștefan cel Mare voesce a eternisa victoria Ro- 

mânilor, Arcul, Altarul și Paltinul, trei simboluri : 

lupta, Dumnedeii şi moşia sait arborele național. 

VII. 

In galeria de tablouri poetice a lui Alexandri, 

venim acum la nisce picturi mai puțin severe. 

Nu cunosc nimic mai răpitor de cât Fontâna 

fermecată sai Ursifă. 

Jos în vale două fete spală lână, spală, rîd, vor- 

besc aproape de fântână. Tabloul e perfect de sim- 

plitate. Voioasele copile se arată pline de lumină și



— 35 — 

de viaţă. Nu vedem .în această poesie ceva din acele. 
reci descripțiuni: în cară autorul se perde, şi cititorului 
i se uraște. Vedi o invocaţie adorabilă a două figuri 
virginale pline de veselie, gingașe și împreunate în- 
tun loc unde totul împrejur e răcoros și plăcut, loc 
încântător. 

Am citit multe poesii contimporane, rar însă am 
găsit în ramura idilică un ce mai răpitor de cât această 
composiţie. Ar căta să se urce cine-va până la Pa- 
radisul perdut al lui Milton, ca să găsească în Eva, 
ce-și vede pentru prima oară imaginea în oglinda un- 
delor cristaline, această mișcare delicată, acest senti- 
ment de grație, de frumusețe şi de dulceaţă ce se 
simte în Fântâna fermecată. 

Colea'n vale la fântână, Cum bătu vântul de seară 
Două fete spală lână, | Prin ogorul de secară, 
Spală lână și rîdea, De trei ori ai descântat, 

lar din gură așa grăia: In fOntână s'aă uitat. 

«Când va bate vânt de seară, Și pe-a sa limpede faţă, 
«Prin ogorul de secară, Ca prin vis de dimineaţă, 
«De trei ori să descântăm, Ati vădut ele zîimbind 
<Şi'n fântână să cătăm. Două chipuri strălucind. 

«Dac' ar fi să ni să prindă Cele umbre bălăioare, 

«Vom vedea ca 'ntr'o oglindă Cu guriţe zimbitoare 
«De-om avea sorți de noroc, Pluteai lin, se legănai 

«Și ursiți cu ochi de foc.» Și pe fete le 'ngânai.    
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Iată, pe a apei faţă, 

Ca prin vis de dimineaţă, 

Alte dout s'au ivit, 

Chipuri mândre la privit. 

Jar aceste umbre nouă 

Nu eraă ca cele două, 

Albe ca floarea de crin, 

Blânde ca cerul senin ; 

Ci erai de vânt pișcate, 

Cu păr negru, sprinceni late 

Și cu ochii şoimuleți, 

La ochire mult semeți. 

«la vedi, soro, ce minune 

«Dis'au fetele nebune. 

«Dorul ni sai împlinit, 

<Ursiţii ni s'aii ivit, 

«Vedi tu cele umbre mute? 

«Par'că vreaii să ne sărute; 

«Vedi cum braţele 'și întind, 

«Par'că vreau să ne coprind.»     

N'ai sfirşit bietele. fete 

Și pe frunte și pe plete, 

Nu sciii cine le-a furat 

Câte un dulce sărutat. 

Cele fete la fântână, 

D'atunci nu mai spală lână, 

Căci în codri şi la drum, 

Işi petrec dilele-acum. 

Acum scii ce fel s'aruncă 

In dușmani glonţii din luncă, 

Ș'ades ele ai vădut 

Ce "i fuga de Arnăut. 

Că, de cînd pe frunţi, pe plete, 

Ai luat bietele fete 

Câte un dulce sărutat, 

Ele 'n codri aii urmat, 

Doi voinici cu sprinceni late, 

Cu fețe de vânt pişcate, 

Şi cu ochii şoimuleţi, 

La ochire mulți semeți. 

Cinel-Cinel, alt tabloi pastoral, n'are valoarea 

Ursiţilor, are însă meritul de a reaminti o poesie a 

lui V. Hugo, şi meritul şi mai mare de a o întrece 

după părerea noastră. In Contemplaţiunile poetului 

frances, în prima carte întitulată Azzorg, sunt câte-va 

- stanțe cu titlul de veche canțonetă a tinereții. 

Sentimentul acestor stanțe, e tot acela ce animă
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și pe Cine/-Cinel, sau mai bine sar putea dice că 
doina română r&sbună canțoneta francesă. Subiectul 
ales de V. Hugo e foarte simplu. 

Un adolescent, saii cum am dice mai pe româ- 

nesce, un copilandru se rătăcește în dumbravă dim- 
preună cu o fată mare. El e de 16 ani, şi gândul 
lui, cugetele lui sunt d'ale virstei sale, el se uită la 
florile arborilor, caută să vadă mierlele prin frunze. 
Fetișoara însă e de 20 de ani, ochii îi sunt plini de 
flacări, bratele îi sunt albe, ea ascultă privighetorile, 

glumesce, suride și suspină, copilandrul însă nu vede, 
n'aude, nu simte nimic, e tot cu ochii după păsări 
şi după flori. Fetişoara suspină mereii, se simte tur- 

burată și nu înțelege cum cine-va la anii acestui băiat 
pote fi atât de nepriceput. Acesta este subiectul ace- 
lei poesii. De şi nu e nici noii nici original, poetul 
a sciut să-i dea o expresie de frumusețe necompara- 
bilă și stilul e lucrat cu cea mai mare artă. 

Je ne savais que lui dire, 

Je la suivais dans le bois, 

La voyant parfois sourire, 

Et soupirer quelquefois. 

Je ne vis qu'elle &tait belle, 

Qu'en sortant des grands bois sourds. 
«Soit, n'y pensons plus», dit-elle.... 
Depuis, j'y pense toujours,  



Să venim însă acum la doina lui Alexandri, aci 

e altă vorbă, junele român r&sbună pe copilandrul 

frances, el nu e așa de nepriceput. Puritatea e tot 

aceia, dar de o parte se vede sfioasa nevinovăție la 

care stai martori arborii dumbravelor dupe malurile 

Senei, şi de alta inocentele jocuri de cară sunt pline 

crângurile Moldovei. 

Păstorul dice: Cinel-Cinel ! 

Copilei june de lângă el: 

— «Două steluțe cu raze line 

«Lăsataă cerul plin de lumine 

«Și pe-a ta frunte ele ai cădut. 

«Ghici, drăguliță, că le sărut.» 

Nu ghici 'ndată 

Gingașa fată 

Şi pe ochi dulce fu sărutată. 

Păstorul dice iară: Cinel! 

Copilei mândre de lângă el: 

— «Albe, rotunde, două aripioare, 

«Ne'ncetat saltă la cer să sboare. 

«Și tu 'n robie le-ai tot ţinut. 

«Ghici, drăguță, că le sărut.» 

Nu ghici 'ndată 

Rumena fată 

Și pe sîn fraged fu sărutată. 

Pe lângă frumusețea acestor versuri, se cuvine, 

a adăoga în treacăt ca un amănunt bibliografic, că
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ele fură publicate mai înainte de Contenplafiunile lui 

V. Hugo. 

Composiţia generală a poesiei, e mai presus de 

composiţia cântului XIX din cartea întitulată Azore. 

Frumosul păstorel 'şi propune ghicitorile în modul 

cel mai fericit şi apoi le desleagă şi le ghiceşte tot 

el, curat pe românesce. 

VIII. 

Ne simţim datori a face aci o observaţie. Unii 

ai felicitat pe autorul Doinelor că nu s'a ținut de 

modelele clasice, ca şi cum ar fi dis că se ţine de 

şcOla romantică. Noi nu putem fi de părerea aceasta, 

pentru că ne place independenţa spiritului, și scim că 
fără inspirațiuni personale n'ar putea fi cine-va un 
adevărat poet, de și recunoaştem că studiul marilor 
modele nu întunecă nici de cum adevăratul genii. 

D-na de Stael a formulat foarte bine deosebirea în- 
tre imitație și creație dicend că : a șci este de mare 

ajutor pentru a inventa. Apologiștii stângaci ar lui 

Alexandri “1 denatură cu totul cugetarea. 

Nu ne îndoim că poetul nostru cunoștea mărimea 

morală și frumusețea operilor sublime ale Greciei, ale 

Romei, precum și ale literaturei moderne. 

Când intră cine-va în calea poesiei, nu poate nici 

de cum trece cu vederea geniurile literare. S'ar perde,    
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ar sta cu totul în loc, de nu s'ar abate prin încân- 

tatele palate nemuritoare ale marilor poeți cari se 

înalță ca nisce colosale adăposturi semenate pe calea 

progresului omenesc. Cată însă ca călătorul să iasă 

din ele precum a intrat. Nestimatele de acolo nu sunt 

ale lui. Alexandri nu e nici de şcoala clasică, nici de 

şcoala romantică. Dinsul, ca toți poeţii originali, a 

fost un tînăr călător, la început oaspe fericit prin toate 

literaturile, și ajungând apoi în sînul scumpei sale 

patrii, a devenit poetul naţional al României. 

Printre poemele ce nu isvorăsc de cât din fan- 

tasia poetului, sunt unele cari ai un înțeles adinc, 

fiind nisce revelațiuni inspirate din însăși inima și ge- 

niul României. Ast-fel este frumoasa poemă Marzoara 

Florioara, dina munţilor, sora favorită a florilor. 

La Moldova cea frumoasă Jos în vale, la Văleni 

Viaţa-i dulce și voioasă! Şi de-ai călca nouă ţări 

I”al Moldovei dulce soare | Și de-ai trece nou€ mări, 

Cresce floare lângă floare! Floricică n'ai găsi, 

Multe pasări colo'n sbor Păsărică n'ai zări. 

Fură minţi cu glasul lor; Nici nevastă mândruiiţă, 

Multe fete și neveste Nici copilă drăguliță, 

Fură înimi fără veste; Ca Marioara 

Dar umblare-ai frăţioare, Florioara, 

Nouă ani întregi cu soare Diînișoara munţilor, 

Sus în munte, la Munteni, Surioara florilor.  
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Această dină e dulce și veselă ca primăvara, 
sprintenă și grațioasă ca un puii de căprioară. | 

Natura întreagă se mișcă, când se arată, vechii 
Carpaţi întineresc. Nimic nu-i lipseşte ca să fie feri- 
cită, și cu toate acestea inima ei aspiră la ceva mai 

mult, la un ce necunoscut. De odată apare un călăreț 
străin pe un fugar sălbatic, cu o stea de argint în 

frunte. La vederea lui, Florioara se turbură, şi schimbă 

câte-va vorbe cu străinul, vorbe de dragoste şi pline 
de tinerețe. Atunci vine o fetișoară a munților cu 
ghirlande de flori în brațe, pe cari le dă străinului. 
Florioara, agitată, uimită, se întoarce și "1 dă chiar 

grădina sa, floarea sufietului săi. Iar frumosul călăreț 
suspină: 

«Dina mea, ursita mea, «Cu tine să m& iubesc.» 

«De adi calea-mi părăsesc Marioara '] asculta, 

« Murgu-mi priponesc Sinul gingaş îi sălta, 

<Şi la tine m& opresc Ochi 'n lacrimi îşi scălda. 

Urmează apoi descripția fericirei ambilor amanți. 

<Să trăim, să ne iubim, «Și la suflete măreţe, 
«C'amindoi ne potrivim, «Și la gânduri trecătoare, 
«Și la dalbe tinerețe «Și la inimi iubitoare ..... 

A doua di, după un semn misterios al dinei, 

apare un car tras de un fugar ce sboară ca însăși cu- 

getarea. Se pun într'insul amindoi și străbat câmpiile  
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de-a lungul Carpaţilor. Dar când munţii o vădură ală- 

tură de un străin, îndată se păliră frundele dumbră- 

vilor, unda” limpede a fântânilor se turbură, glasul pa- 

stărilor amuţi şi florile 'şi plecară fruntea cu durere 

la pământ, lăcrimi picară, cum pică lacrima din flori, 

tremurară din rădăcini ca la apropierea unei vijelii, 

se vestejiră și se uscară într'o clipă. 

Florioara nu se mai uita nici la munți, nici la 

ori, mavea ochi de cit pentru iubitul s&i, numai pe 

el '] vedea, numai pe el "| asculta cînd șoptea: 

«Marioară, draga mea. ; «Căci în viaţa trecătoare, 

« Facă Domnul ori ce-o vrea, «Şi în lumea peritoare, 

«Dee'ţi bine, dee'ţi răi, i «O di dulce de iubire 

«Tu ascultă dorul mei, - «E un veac de fericire.» 

A treia di, Florioara simți o turburare secretă 

în inima sa; în zadar cerea iubitului ex să-i cânte” 

doină de dor, căci deo dată se aud în depărtare țipetele 

dureroase ale unei mume ce "și-a perdut copilul. Ea 

"Şi îndreptează căutările sperioase în partea munţilor 

şi vede un duh necurat, un zmei, ce vine s'o răpească 

de la amantul săi. — Un vifor, o furtună îi invălue 

pe amindoi şi mâna nevădută a geniului munților o 

smulge din braţele iubitului săi. Apoi toate dispar, 

și seninul cerului strălucesce din noii în toată a sa 

splendoare. Unde mai e Marioara-Florioara, surioara
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şi dina iubită a florilor, blânda şi dulcea surată a 

aurorei? Nimeni nu scie... însă pe la miezul nopţei 
se aud nisce stranii șoapte venind din partea . munţi- 

lor şi un glas tânguitor cântând: 

«Frundă verde lăcrămioară! 

« Vai de bieata-mi inimioară! 

<Ori-ce vent r&coritor 

«i aprinde foc de dor. 

«Bate vânatul printre flori? 

«li dă dor de la surori, 

«Bate vântu "n stejărel? 

«Îi dă dor de voinicel, 

«Voinicele, dragul mei, 

«Mult amar te jelesc ei! 

  

«Vin' aleargă lângă mine 

«Să mai m& iubesc cu tine, 

«Că "i neagră străinătatea 

«Şi-iă deru singurătatea ! 

«Băeţele, ursiţele 

«Fă pe gândurile mele, 

«Că mă bate vânt de vară 

«Şi-mi aduce dor de ţară 

«Şi-mi aduce-adese ori 

«Dor aprins de la surori; 

«Dar nu-i foc de dor mai răii 

«Ca focul de dorul met.» 

Aceste versuri se disting prin graţia și delicateţa 
) ? ? 

formei; poetul pare că "şi-a desvoltat tot talentul în 

crearea acestei fiice de predilecție a imaginaţiunei 
sale. Poema aceasta este una din expresiunile cele 

mai perfecte a ideilor și a cugetărilor sufletului ro-  
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mânesc ce se manifestă aci în tot ce are mai tainic 

și mai duios. 

Versurile atât de pasionate și de armonioase sunt 

consacrate amorului care este inspirația supremă a 

literaturei noastre. 

Poporul Român atât de des strivit de invaziuni 

și desmoștenit, ca să dic așa, de înaltele și atrăgătoarele 

satisfacțiuni ale vieţei publice "și-o concentrat toată 

energia morală în sentimentele vieţei private. « Amorul 

a fost toată libertatea poporului Român», a dis ma- 

rele Michelet. Şi chiar într'acest asil, în care se ascunde 

inima lui, suvenirea nobilei sale origine șa g!oriosu- 

lui s&ă trecut nu "] părăseşte nici o dată. 

După câte am dis până acum nu mai este nevoie 

de a declara că elegiele, ce ai de obiect impresiu- 

nile cu totul intime ale lui Alexandri, nu aii farmecul 

celor-lalte composițiuni: Cânzu/ Gondolterului, Can 

foneta Sicihană, Biondineta etc. . . . sunt nisce poesii 

de mare artă, însă felul acesta nu este din cele ce 

ne ating mai mult. De ne va eşi însă cine-va cu 

Gâthe înainte, "1 r&spundem: aşa e, a făcut şi Gâthe 

versuri de gustul acesta și ca un artist dibaciii le-a 

lucrat cu mare scumpătate ; dar a făcut şi opere mari, 

și lor se datorează mai cu seamă consacrarea geniu- 

lui săi. 

Lăsați, poeţilor, aceste jocuri de spirit, lăsați-le 
3» Ş ) y
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diletanților de saloane; sunt de ajuns atâția versifi- 

catori cari 'și perd timpul a încadra idei comune în: 

nisce silabe mai mult saii mai puţin bine ritmate. 

Un artist poate fixa pe o agată saii pe un sma- 

ragd o figură inamorată, însă această distracţie a min- 

ței, nu trebue să "] facă a uita composiția severă a 

personagelor sacre ce a sculptat pe frontonul templu- 
lui. Aveţi înainte-vă viața umană, voi câţi sunteți 

poeți! aveți înainte-vă viitorul naţiunilor. Fie-vă poesia 

r&sboinică, politică, socială. Cântarea voastră fie ca 

imnul lui Castor, care în răcoarea dimineței, printre 

răsunetele stâncelor sălbatece, însuflețea pe eroii de 
la Termopile. Mai târzii vom putea cânta şi doina 

prin saloane și hora sub dumbravă în bătătură. Acum 

insă, sus cu inimele şi să mulțumim cerului că am 

ajuns în ora decisivă „a reinvierei noastre. 

Este însă o putere ce domină peste toate expre- 

siunele literare. Această putere e România. Ea sin: 

gură a produs adevăratele doine, adevăratele hore. Tot 

ea este puterea ce are să ne dea adevărata expresie 

politică, și” precum poetul, istoricul şi eruditul, aii cău- 

tat şi aii adunat dintr'însa elementele operilor lor, ase- 

menea și omul de Stat, și legiuitorul, nu 'și vor îm- 

plini misia lor de cât numai căutând să afle într'insa 

principiile adevărate ale artei da administra şi d'a  
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guverna. Astfel renașterea şe va împlini şi aspiraţiu- 

nile către un viitor dorit, vor deveni legi positive și 

adevărate !). 

    

1 Dacă cititorul va găsi că am exagerat poaie sentimentul patriotic, în 

cea ce priveşte aprecierile noastre asupra literature). naţionale, îl rugăm să aibă 

în vedere că paginile acestea ali fost scrise înaintea resbelului și a proclamă- 

rei Independenţei, și că aceste aprecieri, cari ar părea adi exagerate, eraii 

atunci foarte naturale și aii călăuzit toată generaţiunea care a îndeplinit vechile 

aspirațiani de neatârnare ale ţărei. 

Am căutat asemenea în privința stilului acestui studii a ne apropia, 

pe cât am putut, de limba inimitabilă a lui V. Alexandri.
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BALADE 

porolosia popoarelor are multe asemănări cu a in- 
dividului, şi cea mai simțitoare poate, este aceea 

care isvoraște din comuna lor iubire pentru vechile 
suveniri. Naţiunile în această privință sunt ca fie-care 
din noi; lor le place a reveni asupra trecutului, a-și 

aduce “aminte din tinerețe, şi acest simțimint esplică, 
mai bine de cât ork-ce, originea și tradițiunea acelor 

cânturi ce se numesc fofu/are. Nu dicem «naționale» 
căci diferența este foarte mare. 

Cântul naţional inspirat de pasiunea patriotică 

cheamă la arme, serbează victoria. Cântul popular, 
din contră, e mai tot lirism sai elegie. Este o me- 
lodie inspirată de moravurile, jocurile, obiceiurile, tra- 

dițiunile și credinţele unui popor. 

Să nu credem dar că este o operă zadarnică sai 

69599 4  
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o sarcină uşoară de a se ocupa cine-va de cânturile 

populare ale unei națiuni. Intr insele găsim, nu numai 

o plăcere intelectuală dar și un mare învățămînt, atât 

pentru popoare cât ȘI, mai cu seamă, pentru acei ce 

le conduc. Nu se află astăqi nici o națiune în Europa 

care să nu poseadă, sati să nu se ocupe dea culege 

literatura sa legendară. 

Fără să vorbim de Occident, în Orient avem pe 

Sambelios în Grecia, pe Karajici, Milutinovici și alții 

în Serbia, pe Czolak şi Verkovici în Bulgaria, pe Ry- 

buikov, Zaharov etc. în Rusia, cari aii cules atâtea 

frumoase cânturi populare şi care, în Serbia mai cu 

seamă, sunt un adevărat monument de glorie na- 

ţională. 

Ceea ce bărbați inteligenți şi devotați aii făcut 

în Grecia, Bulgaria, Rusia și Serbia, V. Alexandri a 

făcut cel d'intăiii în România. Poet, el a fost atras 

prin frumuseţea şi originalitatea vechilor noastre _le- 

gende populare, mai mult poate de cât prin impor- 

tanța lor istorică. 

Fericiți, acei oameni de elită, acele spirite înalte 

despre cară se poate dice că n'aii prevădut toată va- 

loarea operilor lor. 

Nu este naţiune care să-și f iubit şi apărat na- 

ționalitatea sa mai mult de cât România. Peste această 

colonie latină înființată de Traian ca o sentinelă a 
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imperiului, aă trecut fără a o putea sdrobi, valurile 

invasiunilor barbare. După ce a triumfat de incursiu- 

nile Goţiior, Hunilor, Gepidilor, România, după se- 

coli întregi de lupte şi de suferințe, avu fericirea de 
a triumfa şi de tendințele de dominare ale popoare- 

lor vecine contimporane. Acestea sunt, de sigur, do- 

vedi de o puternică vitalitate și justifică vechia noas- 

tră dicătoare: «Românul nu piere». 

Trebue oare să credem, cu toate acestea, că so- 

cietatea română a trecut prin atâtea încercări fără a 

se modifica? Nu. România a perdut mult din geniul 

său latin. 

Dar vechea Britanie a Anglo-Saxonilor n'a fost 

oare și dinsa încercată de valurile cotropitoare ale 
Franco-Normandilor? Oare Galia nu şi-a perdut până 

şi numele săi: | 

A se modifica, a se transforma, aceasta este viaţa, 

și cum am mai dis aiurea, națiunile cari stai în ne- 

păsare şi în adormire, sunt condamnate a peri. 

Aprecierea colecțiunei de cânturi populare ale 
lui Alexandri, cere o clasificare atât de necesară pe 

cât este anevoe de întocmit. Voi separa aceste cân- 
tură, în serii, corespundând cu deosebitele transfor- 

mări ale geniului nostru național. 

Aceasta este, trebue s'o mărturisim, un studii 

de analisă istorică și filosofică, foarte dificil, și am fi  
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dorit ca o autoritate mai acreditată de cât noi, să 

întreprindă o asemenea „lucrare. In lipsa unei adânci 

sciințe, vom aduce o mare bună-voinţă şi, de vom 

avea nevoe de indulgență, vom găsi-o în dorința chiar 

ce am avut dea face ceva folositor. 

IL. 

Este cunoscut că la început societatea Romană 

nu prea a avut creațiuni literare. Viaţa Romanilor era 

toată absorbită în lupte. 

Geniul Greciei, care se intipări mai cu osebire la 

Romani, le comunică mai toată religiunea, mai toate 

credințele lor, şi această religiune, aceste credințe, ait 

trebuit de sigur să le inspire primele lor rapsodii. 

Mai târdii, în contactul Etruscilor și al Grecilor, 

Romanii începură a se lumina; însetați de progres 

luară, pe cât putură, din instituțiunile și credințele 

acelora ce-i precedase în civilisațiune, înmulțind ast-fel 

bogăţiile lor morale, cu cât răsboaele și cuceririle le 

înmulțiaă numărul aliaților și al tributarilor, 

Mai întâi, cânturile lor populare fură consacrate 

Deilor; pe urmă celebrară diverse acte din viața lor 

politică şi socială — şi trebue să observăm că ceea-ce 

inspira mai cu osebire pe vechii Romani, era amorul 

pământului și al căminului. 

Nu atât Eneida la zăcut pe Virgilii mare și
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iubit de Romani, cât Georgicele şi Bucolicele, această 
dulce şi grațioasă poesie câmpenească. Ă 

Să vedem acum dacă în cânturile populare, adu- 
nate de V. Alexandri, sunt vre unele curate, fără 

nici un amestec cu literatura străină, inspirate numai 

de geniul latin. 

Sunt între altele trei, după noi, a căror origină 
Romană nu poate fi contestată: Miorița, Erculeanu, 

Cucu şi Turturica. 

Găsim în Moara sai Mrorifa, un sentiment pas- 
toral cu totul virgilian, găsim chiar acea formă de 
dialog care era favorită autorului Bucolicelor. 

Subiectul //zorszei, este cunoscut: 

Trei ciobani din cele trei provincii române "ȘĂ 
pasc oile în câmp, doi din ei se vorbesc să omoare 

pe Moldovean, și oița descoperă complotul. 

Cităm aci această frumoasă baladă mai în între- 
gul ei pentru că e una din acele operece nu se pot 

întrerupe tără de a perde din valoarea și din carac- 
terul lor proprii. 

Pe un picior de plai, Unu-i Moldovean, 

Pe-o gură de rai, Unui Ungurean, 

Eată vin în cale, Și unu-i Vrăncean. 

Se cobor în vale Ear cel Ungurean, 
Trei turme de miei Și cu cel Vrăncean, 

Cu trei ciobănei. Mări, se vorbiră,    
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Şi se sfâtuiră, 

Pe l'apus de soare, 

Ca să mi-l omoare, 

Pe cel Moldovean, 

Că-i mai ortoman, 

Şare oi mai multe, 

Mândre și cornute, 

Și cai învățați 

Şi câini mai bărbaţi! . 

Dar cea Mioriţă 

Cu lână plăviță 

De trei dile 'ncoace 

Gura nu-i mai tace, 

Iarba nu-i mai place. 

«— Mioriţă lae, 

Lae, bucălae, 

De trei dile 'n coace 

Gura nu-ți mai tace! 

Ori iarba nu-ţi place? 

Ori eşti bolnăvioară, 

Drăguţă mioară? 

— Drăguţule bace! 

Dă-ţi oile 'ncoace, 

La negru zăvoi, 

Căi iarbă de noi, 

Și umbră de voi. 

Stăpâne, stăpâne, 

Ii chiamă ș'un câine, 

Cel mai bărbătesc, 

Și cel mai frăţesc. 

  

  

4 — 

Că Lapus de soare, 

Vreaii să mi te-on:0are, 

Baciul Ungurean 

Și cu cel Vrăncean! 

— Oiţă Birsană, 

De ești năsdrăvană 

Și de-a fi să mor 

In câmp de mohor, 

Să spui Imi Vrăncean, 

Și lui Ungurean, 

Ca să mă îngroape, 

Aici pe aproape, 

In strunga de oi, 

Şă fui tot cu voi: 

In dosul stânei 

Să 'mi aud câinii. 

Aste să le spui, 

Ear la cap să 'mi pui 

Flueraş de fag, 

Mult dice cu drag! 

Flueraș de os, 

Mult dice duios! 

Flueraș de soc, 

Mult dice cu foc. 

Viîntul când va bate, 

Prin ele a resbate, 

Ș'oile s'or strânge, 

Pe mine m'or plânge 

Cu lăcrămi de sânge. 

Far tu, de omor
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Să nu le spui lor, 

Să le spui curat, 

Că m'am însurat 

Cu-o mândră crăeasă, 

A lumei mireasă; 

Că la nunta mea 

A cădut o stea. 

Soarele şi luna 

Mi-ati ţinut cununa, 

Bradi și păltinaşi 

I-am avut nuntaşi, 

Preoţi, munţii mari, 

Păseri lăutari, 

Păstrele mii 

Şi stele faclii ! 

Ear dacă-i zări, 

Dacă-i întâlni 

Măicuţă bătrână 

Cu briul de lână, 

Din ochi lăcrămând, 

Pe câmp alergând, 

Pe toți înrrebând 

Şi la toți dicend: 

Cine-aii cunoscut, 

Cine mi-a vădut, 

Miîndru ciobănel 

  

  

Tras printrun inel? 

Feţișoara lui 

Spuma laptelui; 

Mustăcioara lui 

Spicul griului ; 

Perişorul lui, 

Pana corbului ; 

Ochişorii lui 

Mura câmpului ! 

Tu, mioara mea, 

Să te 'nduri de ea 

Şi "i spune curat, 

Că m'am însurat 

Cu-o fată de crai 

Pe-o gură de rai. 

Ear la cea măicuţă 

Să nu spui, drăguță 

Că la nunta mea 

A cădut o stea, 

C'am avut nuntaşi 

Bradi şi păltinași, 

Preoţi-munții mari 

Păs&ri-lăutari, 

Păsărele mii 

Și stele făclii!... 

lată acum un pasagiă din Bucolicile lui Virgilii, 

care se poate compara cu legenda română.  
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? 

Melibeii, sărăcit și silit să se exileze, 'şi plânge 

soarta şi se desparte de oițele sale : 

«Mergeţi oițele mele —dice poetul latin -— voi 

«cară odinioară erați atât de fericite... mergeţi urma- 

«ţi-vă calea. S'a sfirşit... d'acum înainte nu vă voii 

«mai privi în fundul pescerei înverdite, alergând pe 

«deal în sus; de acum înainte nu mă& veţi mai audi 

«cântând și nu vă voiii conduce să pașteți earbă etc....: 

Dar ce caută Ungureanul, poate să ne întrebe 

cine-va, într'o pastorală inspirată de geniul Romei...-: A- 

ceasta, nu denatură, după noi, nici într'un fel poesia. 

Cine nu scie, că cânturile populare sunt mai tot- 

da-una prefăcute, şi că personagele din tradițiune 

sunt adesea înlocuite prin altele mai noui, cari iai 

locul celor cari s'aii șters din amintire. 

Ceia ce ni se pare mai serios de observat, este 

că nu numai această piesă nu este neterminată, cum 

dice Alexandri, dar că ea se sfirsește tocmai cu ver- 

surile ce le citarăm. 

Când un cânt popular s'a răspândit în mase, mai 

tot-dV'a-una se preface, se desvoltă, însă este rar ca 

eroarea să nu se vadă de un om cu oare-cari studii 

și cu oare-care experiență. 

Comparând eleganta simplitate a Mioriţei din 

partea întăia cu ornamentaţia încărcată a părței a 

doua, ţi se pare că ai compara poesia antică cu rap-
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sodiele veacului de mijloc. In partea d'întăiă de- 
taliul este curat Roman. A doua parte e tot poe- 
sie pastorală, dar ce diferență de simplitatea naturală 
a părței ântâie! Ce neasemănare între graţiosul lim- 
bagiu al oiţei și între suspinul mamei care-și caută 
copilul. 

Cine mi-a vădut Must&cioara lui, 
Mândru ciobanel, Spicul grâului ; 

Tras printr'un înel? Perişorul lui, 

Feţişoara lui, Pana corbului... 

Spuma laptelui, 

Sentimentul mamei este egoist şi vanitos.! 
Oaia e mult mai elocintă de cât mama, și de 

sigur nu sunt amîndouă inspirate de același poet. 

FEvculeanu, pe care V. Alexandri '] consideră cu 

drept cuvint, ca una din baladele cele mai vechi ale 
României, după noi, nu este așa de veche ca Mio- 

rița. Tradițiunea poate să fie tot atât de veche, dar 
forma Mioriţei e mult mai curată. 

Se vede că Mioriţa e cântată de coloni latini 

cari şi-aduc aminte de câmpiile Sabinei, în vreme ce 

strofele lui Erculeanu, sunt compuse de niște oameni 

ce consideraii pămintul pe care "| locuia ca singura 
lor patrie, avend o naţionalitate deosebită, separată 
de Roma:    
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P.ecat-ai, în dori S'a dus, mări, dus 

Trei surori la flori, Pe Cerna în sus. 

Sora cea mai mare, lar în urma lor 

S'a dus în spre mare, Mulţi voinici cu dor 

Sora cea medină S'aă luat cântând 

Spre mal în grădină Ş'ai venit plângend; 

Sora cea mai mică Etc. . 

Şi mai sălbățică 

Această baladă are numai un avantagiii pe lângă 

cea-l'altă; ea ma fost desfigurată prin amplificațiuni 

succesive. Unitatea composiţiunei este admirabilă. Din 

acest punct de vedere, Freueanu este un document 

literar din cele mai preţioase, şi poate vedea cine-va 

intrînsul primele încercări ale musei române. 

Imprumutată ca idee metamorfozelor lui Ovidii, 

adică de aceiași inspiraţiune, balada Zarturica şi 

Cucul, este cu totul latină prin forma ei. Detaliurile 

însă dovedesc o origină mai nouă. In acest refren cu 

care începe piesa 

Mică turturică, Fi'mi ibovnică, 

Dragă păsărică, Până Duminică. 

nu poate tăgădui cine-va influenţa ideilor noui. 

Subiectul baladei este acesta: 

Un cuc, se iea după o turturică, şi face decla- 

rațiunea sa în termeni foarte călduroși. Turturica îl 

respinge sub cuvint că-i e frică de mumă-sa.
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Pentru dumneata, 

Eu n'aşi dice ba, 

Dar dic şi dic ba, 

Pentru maică-ta, 

Căi bănuitoare 

9 — 

Și fermecătoare. 

Ea mi-a bănui 

De te-oi prea iubi, 

Și ea m'o mustra 

De te-oi desmerda. 

Dar cucul stărue, și turturica, ca să scape de el, 

voia să se metamorfoseze, să se prefacă în trestie: 

«M'oi face mai bine, 

«Ca să scap de tine, 

Cucul nu se lasă: 

«Ori cum te-i preface, 

«Tot nu-ţi oi da pace. 

aCă şi ei m'oi face 

<Un mic ciobănaș, 

«Din fluer doinaș, 

«Ș'oi căta prin baltă, 

«O trestie "naltă. 

Aceste versuri: 

M'oi face mai bine 

Ca să scap de tine | 

Trestioară 'n baltă, 

Subţire și 'naltă... 

Și de te-oi vedea, 

Pe loc te-oi tăia, 

Si 'n tine-oi cânta, 

Și te-oi săruta, 

Și tot n'oi scăpa 

De a-mi fi ibovnică, 

Dragă turturică. 

Trestivară "n baltă 

Subţire și 'naltă .., 

și r&spunsul Cucului ne aduc aminte capitolul 22, 

Cartea I din Metamorfozele lui Ovidiii: Naiada Syrinx, 

metamorfozată în trestie. Deul Pan, iubesce ŞI urmă- 

resce pe naiada Syrinx, ca și cucul nostru pe turtu- 
rică, fără nici un succes, tot ca și bietul cuc.  
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Poetul latin se exprimă ast-fel: 

«Pe când era să pue mâna pe naiada rebelă, Pan 

nu pune mâna de cât pe nisce trestii, pe cari le să- 

rută în zadar în locul ei. Trestia, mișcată de zefir, 

producea nisce sunete melancolice cară aveaii un dulce 

înțeles pentru eul înamorat. «O Syrinx», îi dicea el, 

«dacă te-am perdut, cel puţin să-mi r&mâie această 

consolațiune». Și tot de o dată tae acestă trestie și 

face dintr'însa un instrument, căruia îi dă numele na- 

iadei Syrinx.» !) 

Ce asemănare cu balada română! Să schimbăm 

personagiile și în locul păsărelilor, cucul şi turturica, 

punând pe Deul Pan și naiada Syrinx, vedem îndată 

aceleaşi idei, aceleași simțimînte, aceleaşi amenunte 

chiar. 

Cu toate acestea, cu cât examină cine-va acel 

cântec, cu atât îi vine să creadă mai mult că textul 

lui este schimbat, și că pe tema primitivă s'au mai 

adăogat detaliuri, ornamente, care turbură fizionomia 

sa latină. | 

Nu ne vom întinde mai mult asupra acestor tit- 

luri ale literaturei noastre naţionale; chiar dacă nu 

ar poseda altele, naționalitatea română ar putea dice 

  

1) Acest instrument există și la noi. In limba franceză, se numește «la 

A 1 4 Ri _ a 
flfe de Pan», în românesce uaiii, şi lăutarul, care cântă cu dinsul, muscalagiii.
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cu mândrie şi fără sfială de a fi desmințită: Sunt o 
adevărată fiică a Romei. 

III. 

Este necontestabil că creştinismul a adus cu sine 
un ideal mai înalt de cât al societăților păgâne; dar 
nu este mai puțin adevărat că tot o dată a dărămat 
toată poetica lumei vechi. 

Până la Renaștere, arta creștină cam seamănă cu 
acei s&rmani locuitori ai unei cetăți ruinate, cari își 
zidesc colibele cu dărămăturile palatelor. 

După bogata, strălucira, pleiadă a poeților Greci 
şi Latini, ale căror capo-d'opere vor rămânea tot-d'a- 
una întipărite în memoria oamenilor, ce însemnătate 
mai pot avea vechile legende compuse în veacul de 
mijloc? 

Acea epocă fu o perioadă ignorantă şi barbară, 
necunoscend inalta valoare metafisică a unei religiuni 
care nu stăpinea spiritele de cât prin forma ei exte- 
rioară; o perioadă aşa de săracă în invențiuni, așa 
de puţin creatoare, în cât poesia sa împrumuta ve- 
chiului Olimp ornamente ca să-și poată împodobi mar- 
tirii creştinătăței. 

Găsim în colecțiunea lui Alexandri o baladă foarte 
cunoscută și care dovedeşte acest amestec al doctri- 
nelor creștine cu fabulele păgânismului.  



— 62 — 

La începutul secolului al XVI, Neagoe Basarab 

clădesce Monastirea Curţei de Argeș. 

Balada serbează zidirea acestei monastiri, cu tâte 

acestea, influenţa religiunei creștine asupra legendei 

lui Manole este fârte neînsemnată. 

Manole "şi jertfesce femeia mai mult cu sentimentul 

unui Agamemnone de cât al unui Jefteiă. 

Dacă veţi isprăvi acest monument de fală, iar 

nu de pietate, — dice el tovarășilor sti. 

Este adevărat că, mai târqii, tot el roagă pe 

Dumnedeit să trimită furtună, ploi, potoape ca să nu-i 

vie soţia; dar Dumnedei încearcă în zadar, nu poate 

să împedice sosirea credincioasei femei... . Această 

neputinţă a lui Dumnedeii, într'o baladă care serbează 

fondațiunea unei biserici, este caracteristică. 

Nu putea să fie de cât o muză deprinsă cu fic- 

țiunile Romei păgâne, care să cânte neputinţa lui 

Dumnedeit și a minunilor sale. 

  

S'o ducă de vale!» 

Domnul se 'ndura, 

«Sufiă, Doamne! un vint, Ruga-i asculta 

Sufiă-l pe pămint, Şi sufla un vint, 

Bradii să-i despoae, Un vînt pe pămiut, 

Paltinii să îndoae, Paltini că 'ndoia, 

Munţii să restoarne, Bradi că despoia 

Mândra să-mi întoarne, Munţii resturna, 

Să mi-o 'ntoarne în cale, Iară pe Ana 
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Nici c'o înturna! Și s'apropia, 

Ea mere venia, Și amar de ea 

Pe drum şovăia lată c'ajungea. 

IV. 

A trebuit ca România să fie în luptă cu Turcul, 

pentru ca poesia să găsească la noi accente mai ener- 

gice. În ura Turcilor, Românii îmbrățișară crucea 

cu căldură și o luară ca un al doilea drapel naţional. 

«Tătărei, păgânilor, «Nu mă las de legea mea, 

« Duşmani ai creştinilor, « Faceţi cu mine ce-'ţi vrea.» 

«Trei Cuconi de 'mi "ţi tăia 

Ast-fel se exprimă Constantin Brâncoveanu în ba- 

lada sa. 

Subiectul baladei, întitulată «Constantin Brânco- 

veanu» este foarte cunoscut. Brâncoveanu e prins și 

adus la Constantinopole, cu trei fii ai săi, şi dice le- 
) genda, "i se cere să 'și schimbe legea. După un 

refus energic, atât el cât și fii să sunt condamnați 

la moarte şi executaţi, iară averile lor confiscate de 

Poartă. 

Bătrânul Domn, nu se gândesce la ora din urmă, 

nici la păcatele lui, nici la misericordia divină. 

La vederea acestor miserabili păgâni, rugăciunea 

morților se schimbă pe buzele lui în amară blesteme.  
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Alelei! tâlhari păgâni, | Să fie pe gândul mei: 

Alelei! feciori de câni! Să vă ştergeţi pre pămint, 

Trei coconi ce am avut, Cum se şterg norii la vint! 

Pe tustrei mi-i-ați perdut... Să n'aveţi loc de 'ngropat, 

Dare-ar Domnul Dumnedei, Nici copii de sărutat! 

Acest blestem desperat este în adevăr sublim și 

aceste versuri: 

Să n'aveţi loc de 'ngropat, 

Nici copii de sărutat... 

pare că sunt scoase din mărețele furoră ale eroilor 

teatrului grecesc. 

Constantin Brâncoveanu, căruia legenda i-a dat 

o atitudine, o fisionomie așa de bărbătească, datorează 

de sigur aureola sa poetică în mare parte urei ce o 

avea Românul în contra Turcului. 

Cântecul întitulat «Xz7ra» ne arată încă odată 

influența ideei religioase crescând în proporțiune cu 

oroarea ce inspirase Românilor apăsătorii lor. 

Kira este o sărmană fată pe care o fură un 

arap, inamic al Românului; trei frați ai ei aleargă 

îndată după dinsa, o smulg din mânile răpitorului, o 

aduc a casă și o ard de vie: 

Soră ticăloasă, | Unde sa aflat, 

Soră păcătoasă, | De sa impreunat,
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Corbi cu rondunele? | Să te faci tăciune, 
Șerpi cu floricele? Şi te fă strigoaică, 
Urși cu căprioare? Fă-te arăpoaică, 
Şi nuori cu soare? Cu arapi de voesci, 

Ardi în foc nestins Ca să te iubesci. 

Și de noi aprins, 

Să te faci cărbune, 

Când frații dic: 

„ Soră ticăloasă, 

Soră păcătoasă, 

Când mai târdii, aruncă în vint ț&rina nenoro- 
citei, strigând: Oase păcătoase! în realitate nu sunt 
înfuriaţi de păcatele s&rmănuței, care plânge și se 
roagă: 

Frăţiorii mei, Că's biată copilă 

M& rog la tustrei, Și's nevinovată, 
Făceți-vă milă Dău! nevinovată. 

- 

ei nu o pedepsesc atâta, fiind-că a iubit un arap, un 
păgân, cît pentru-că acest arap este inamicul patriei. 
Fanatismul patriotic este mult mai viii în inimele lor, 
de cât fanatismul religios, şi nenorocita Kira nu avea 

alt păcat de cât de a fi sora acestor Horati Români. 
Lb] 

Brâncoveanu şi Kira, sunt de ajuns ca să do- 

vedim că naționalitatea română, s'a întărit în credin- 

69599 ă 5  
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țele sale religioase, mai mult prin ura ce avea în 

contra păgânilor inamică, de cât prin o pornire natu- 

rală către cele sfinte. 

Să: observăm că aceste două sentimente, sentimen- 

tul naţional și cel religios, se presintă subt o frumoasă 

Și graţioasă formă, în aceste două balade. 

Mai nici o vorbă de origină barbară, sobrietate 

de amănunte, lipsă complectă a acelor imagini orien- 

tale, cari din nenorocire vor veni mai târdii să în- 

carce şi să turbure literatura noastră naţională. 

Pe câtă vreme, inima unui popor este plină de 

o puternică iubire naţională, fie acel popor slab, fie 

învins, fie împilat, fie zdrobit chiar, el tot își păs- 

trează autonomia, credința și limba lui; toate produc: 

tiunile sale morale, de la cele mai înalte până la cele 

mai modeste, sunt animate de acest sentiment naţio- 

nal, şi la ora decisivă, el va sci să-și dobândească li- 

teratura sa, cu ori ce preţ, cu ori ce sacrificiil. 

V. 

Slăbirea României prin resboaiele sale, protec- 

toratul vrind nevrind al Porței și al Rusiei, corupțiu- 

nea morală introdusă în țară de Fanarioţi, toate aces- 

tea ad contribuit la aparițiunea acelor poetici bandifY 

cari ocupă un loc așa de mare în colecţiunea lui 

Alexandri.
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Bandit Români, haiducii, n'ai nici o asemănare 

cu hoţii de drumuri ai Spaniei și ai Italiei. 

EX aveaii o înfățișare foarte caracteristică, pro- 

testa, în felul lor, contra unei societăți înjosite, co- 

rupte, contra trădătorilor, contra renegaților. 

Baladele lui Bujor și Codreanu ni se par cele 

mai frumoase, cele care ne vor arăta mai bine ceea 

ce a fost haiducul român. 

In aceste balade, nu avem alusiuni şi alegorii de 

ghicit, ca în alte legende. 

Aci totul e clar şi precis, Bujor fură și bate pe 

Ciocoi 1) şi o mărturisesce judecătorilor săi, cu o mul: 

țumire plină de trufie. | 

«Ștefăniță, hoţ vestit, 

«Mulţi creștini ai omorit? 

«— Morți de om ei n'am făcut 

«Dar ciocoi mulți am bătut. 

] se promite libertatea de va declara unde şi-a 

ascuns bogățiile: 

Ştefane, Bujorule, 

Unde-ţi sunt averile? 

Ca să'ți scapi tu dilele! 

Această propunere arată de minune caracterul 

  

1) Acest cuvînt arată bine epoca, când boerul pămintean era depărtat 
ce la trebile țărei de către gașcele de străini cu cari veniaii Domnii fanarioți.  
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răpitor al judecătorilor de pe atunci, şi Bujor parcă 

se transformă el însuşi în acuzător când le răspunde: 

Le-am ascuns pe la copaci 

Să-i găsească cei săraci, 

Să-şi cumpere boi şi vaci. 

Și balada se termină cu aceste frumoase versuri: 

Frunză verde de negară ! Că nu-i scara Domnilor, 

Bujor se sue pe scară... Ci-i chiar scara hoţilor, 

Plâng săracii de s'omoară ! Calea neagră a morţilor. 

A trebuit să vedem pe Fanarioţi, răspândindu-se 

în toată țara ca un venin otrăvitor, pentru ca bieţii 

ț&rani, să devină atât de săraci, atât de părăsiți, atât 

de apăsați, în cât să spere în mila haiducilor, în mila 

bandiţilor ! 

Bujor este tipul acelor oameni, cari desgustați 

de servilismul ce-l văd în juru-le, obosiţi de împilări 

și disperaţi, se revoltă în contra legilor, în contra 

autorităţilor. 

EL este teribil pentru acei oameni, umiliţi cu cei 

mari și crudi cu cei mici, acele fiinţe cari ai dat nascere 

cuvîntului crocozză. 

Dar inima lui se deschide la vederea celor slabi 

celor nenorociți, şi când se sue pe scara fatală, 

Plâng săracii de s'omoară.
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Codreanu nu e nici atât de simpatic, nici atât de 
patriotic ca Bujor. 

Cată să mărturisim că viața bandiţilor chiar când 
este limpedită, ca să dic așa, prin iubirea patriei, nu 

prea e o bună şcoală de moravuri. 

Codreanu născut, crescut în haiducie, nu are atâta 

pismă pe ciocoi, cât "i place hrana bună și jafurile. 

Bujor fură de la bogați în folosul săracilor. 

Codreanu fură și de la bogați și de la săraci în 

folosul lui proprii: 

«Măi mocane, măi muntene, 

«Nu "ţi-e roibul de schimbare? 

ŞI mai departe: 

«Mânca-te-ar lupii cioban, 

«La ce te mai faci viclean? 

«Scoal', de 'mi alege-un cârlan, 

«Cârlănaș de la Ispas, 

«Tiaerel, rotund și gras... 

Măi bădiță, măi crişmar, 

Adă-o ploscă de Cotnar 

Că "i de tine vai și amar. 

Vedeţi că el nu are nică o predilecțiune pentru 
ciocoi. Bogat, sărac, de la cine poate lua ia, de la 

cine!poate fura, fură. Ce departe suntem de sentimentul 

generos al lui Bujor!  
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Este adevărat că Codreanu respunde judecători- 

lor săi, că împarte frățesce. 

Dar iată cum înțelege el, impărțeala frățească: 

Vre un creştin de întâlneam Unu "i dam, unu "i luam 

Averile "i împărţiam : Cu lei dece de "| prindeam 

  

Cu doi cai de mi-l găsiam Luam cinci şi cinci "i dam. 

Fra-Diavolo mar fi filosofat alt-fel, și Codreanu nu 

mi se pare mai conştiincios de cât Fra-Diavolo. 

Bujor şi Codreanu rezumă două fase importante 

din istoria haiducilor. 

Cel dintâi e tot-d'auna patriot, hoţiile şi r&s- 

bunările lui par justificate, find-că nu urmăresce de 

cât oameni răi Şi vătămători. 

Cel dal doilea iubesce independența, e brav, dar 

are toate vițiurile ce se ivesc într-o societate coruptă 

şi înjosită. 
VI. 

Nu era posibil ca literatura Română să nu ia ceva 

şi din ideile poporului lui Decebal, cu care s'a amestecat 

pe ţărmii nordici ai Dunărei. 

Balada ce represintă mai cu seamă acest element 

este: 

Balaurul. 

La mijlocul drumului, Vădui floarea câmpului. 

La puţul porumbului, Dar nu "i floarea câmpului, 
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Ci "i chiar ochiul şarpelui, 

Șarpe lung cn soldii verdi, 

Nici să '] vedi, nici să '|visezi. 

Cel Balaur din păcate 

Inghiţise giumătate, 

Trup cu arme ferecate, 

Trupuşel de voinicel, 

Ce striga mere din el: 

«Sai, bădiță Ortomane, 

Că m'ajunge la ciolane! 

Sai, bădiță, de mă scoate, 

Că m'apuc fiori de moarte !» 

lată "n lungu drumului, 

La puţul porumbului, 

Că venia mări, venia, 

Pe Balaur de 'ntâlnea 

Un viteaz de ortoman, 

Pe-un cal negru Dobrogean. 

Măi Balaur! strigă el, 

Lasă trupul tinerel, 

Că te curm pe jumătate 

Să 'mirescumpăr din păcate ! 

Şarpele se svircolea 

Şi cu șapte limbi grăia: 

Ortomane, 

Hoţomane, 

Bate-'ţi negrul 

Pe de 'ntregul 

Se scie că balauri, 

îl — 

Și te du, și fugi de mine 

Că nu "i bine nici de tine. 

— Şerpuliţă, 

Ochi de criță, 

Am un paloş de oţel, 

Lasă trupul tinerel. 

— Tae-mă, nu mă tăia, 

Nu m& las de prada mea, 

Ist copil chiar din pruncie 

Maica sa mi la dat mie. 

Că ades "| blestema: 

Culcă-te, alină-te, 

Şarpele sugă-mi-te !» 

Cel viteaz de ortoman 

Isbia negrul Dobrogean   Și cu palea lui cea novă 

Pe Balaur tăia 'n două, 

Apoi trupul înghiţit, 

Plin de rane otrăvit, 

EI în crică 71 ridică, 

Sus la stână se urcă 

Și 'n lapte mi "| scăldă 

De venin "l curăția 

Și cu viaţă '] dăruia 

Apoi, mări, cât trăia 

Fraţi de cruce se prindea 

Și 'mpreună voinicia,   Pe Balauri de stârpea. 

dragonii înaripați pe cari  
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ni "i arată sculpturile Columnei Traiane, a ai tost geniile 

protectoare ale Dacilor şi nu prea se rudesc cu șerpii 

de casă, cari sunt de origină cu totul latină. 

Baladele întitulate: Movacz/ şi Strb-sărac, sunt 

de origină slavo-meridionale, trecute de la Sârbi și 

Bulgari. 

Foarte frumoase, ele nu ai pentru noi de cât 

un singur defect, acela de a nu prea fi române. 

«La Kilia lui Novac, 

«Lui Hagi baba Novac 

«Care poartă comanac . . 

Aşa începe balada. 

Bătrânul Baba-Novac, adună pe toate rudele iui, 

dintre care, dice balada, 50 de finişori și 50 de fini- 

şoare — și le dă o masă mare: 

«Toţi mânca, și veselia, 

«Pe Novac "1 fericea 

Numai unul dintre dinșii stă pe gânduri și nu 

mănâncă. 

Nepoţele, hăi, Năviţă, . — Eu la gânduri am cădut 

Copilaș de novăciţă, De când moșule am vEdut 

Nici nu bei, nici nu mănânci, Pe fata Cadiului, 

Ce stai pe gânduri adânci? |  Nepoata Sultanului.  
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Dacă o iubesci fur'o, îi răspunde experimentatul 
bătrân.... Tânărul profită de sfat, şi-l pune îndată în 
executare. 

Dar Cadiul află, furios se ia după dinșii, şi toc- 
mai când sosește, îl primeşte cu aceste cuvinte cari 
servă de morală poesiei : 

«Stai, cuscre Cadiule, «Că junii fac sfedele 
«Să ne ascultăm vorbele, «Şi bătrânii păcile .. 

Și în tot cursul baladei, ce lux de detaliuri, ce 
numiri, ce obiceiuri barbare, poetul nu mai cântă pe 
acei creștini mărturisind cu curagiă ŞI inimă deschisă 
credințele lor ! 

„+. Cadii, Hagii, Sultanul inspiră pe poet, și un 
proverb turcesc îi servă de morală. 

Tot acea lipsă de spirit naţional, apare ȘI în 
cea-laltă baladă întitulată <Se&rb-Sărac», Sârbul uită 
credința sa creștină şi ura contra Turcului, căsnindu-se 
prin mii de exerciții călărețe să dobândească mâna 
nepoatei Sultanului. 

Ce departe suntem de sălbatica ortodoxie a fra- 
ților s&rmanei Kira. 

Ei n'ar mai putea dice acum: 

«Unde s'a aflat, « Șerpi cu floricele, 
«De s'a 'mpreunat - <Urşi cu căprioare, 
« Corbi cu rondunele, «Și norii cu soare.  
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Aci terminăm micul nostru studiil. 

Nam vorbit de mai multe balade din colecțiu- 

nea lui Alexandri, find-că unele ati o întățişare atât 

de expresivă, în cât ori-ce comentarii ar. fi de prisos, 

iar altele ar trebui să formeze materia unei mono- 

grafii, precum sunt bunioară, toate baladele şi chiar 

doinele relative la Ştefan cel Mare, cu Movila lui 

Burcel în frunte. 

Adunate la un loc şi grupate cu artă, după cum 

Pisistratidii grupară rapsodiele omerice, ele ar alcătui 

pentru Români, un ciclu poetic, curat naţional !)- 

Îi 

1) Scriitorii Care ai ocupat în timpii din urmă cu poesia noastră 

populară, ati dat o mare însemnătate punctului de vedere critic şi filologie. — 

Aceste vederi însă eraii străine ja noi, nu numai lui Alexandri, dar şi con” 

timporanilor săi; ast-fel se explică diferințele ce vedem între forma sub 

care ne-a 

sub care le-ati fixat urmaşii SE călăuziţi de alte idei, 

Consideraţiune
a aceasta nu trebue scăpată din vedere, căci alt-fel am 

fi nedrepţi pentru Alexanâri. 

dat el acest tesaur, şi forma mai mult de fotografie, de fac-simile, 
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ATENEURILE 

ROLUL ŞI UTILITATEA LOR 

A : acest cuvint ne aduce aminte suvenirile Ate- 

neji, isvorul Binelui, al Adevărului și al Frumo- 

sului, precum și suvenirul divinei sale protectoare: 

«La dtesse aux yeuz clairs, la Patlas- Athene 

«Lumineuse vertu de la penste attigue, 

<Reve de Phidias, dans le marbre întrevu» 1). 

In vechea Grecie, cuvintul de Atenei nu avea 

înțelesul ce i se dă adi. Grecii numiai Atenei tem- 

plul Minervei (Agiyatov). Ceea ce numim noi Atenei, 
ei numeaii Muzăi (Movs:o), loc consacrat Muzelor. 

Ast-fel fu faimosul Muzăi din Alexandria înfiinţat 

de Ptolomeii, unde făceaii cursuri publice poeții Cal- 
limach și Apollonius, marele critic Aristarch, şi alții. 

1) Pallas-Athen6, par Emmanuel des Essarts.  
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Impăratul August înfiinţă o academie chiar în palatul 

săii, şi permise să se facă conferințe publice. 

Numele de. Atenei nul întâlnim pentru întâia 

oară cu o accepțiune analoagă celei moderne de cât 

sub Caligula, care în anul 37 al erei creştine clădi 

un Atenei la Lyon (Lugdunun în Galia), unde se 

țineaii cursuri de elocință greacă și latină. Retorii 

cari meritat premiuri, dobândeai recompense admi- 

rabile, iar nenorocițiă învinși erai, se dice, siliți să 

șteargă composiţiunile lor cu limba, sub pedeapsă de 

a fi aruncaţi în SaGna. 

La 125 Impăratul Adrian înființă chiar la Roma, 

un Atenei, care era o adevărată Universitate, și unde 

cei mai distinși profesori țineaii cursuri publice. Ate- 

neul acesta esista încă pe la finele secolului al IV-lea, 

cum se constată printrun edict imperial de la 370 

d. C., care determina numărul și atribuţiunile profe- 

sorilor săi, (dece profesori de gramatică, trei retori, 

doi profesori de elocință, cinci sofiști, un filosof şi doi 

jurisconsulți). Independent de cursurile acestor titu- 

lari, ori-ce om de litere — poet sai prozator, — putea 

veni aci să citească operile sale în public, întocmai 

ca şi în Ateneurile noastre moderne. 

Frumoasa Hypatia fu cea din urmă conferenţiară 

celebră, de care timpii vechi ne-ati păstrat amintirea; 

ea profesa filosofia neo-platoniciană la Alexandria, şi fu   
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martirizată la 413 de călugării de la S-tul Chirilă, 

ea fu legată goală de un stâlp, ne spune istoria, și 

sfișiată cu ghiocă de stridii. 
După închiderea școalei din Atena prin ordinul 

lui lustinian, la 525, întunericul care cuprinsese deja 

Occidentul Europei se întinde și asupra Orientului, 

unde numai Bizanţiul păstrează cunoscințile antichită- 

ței. Cam de atunci începe îngrozitoarea agonie de 

peste 8oo de ani, care se numesce £o4/-Mediu. 

că 

Renaşterea n'a fost numai renaşterea antichităței, 

a celor trei antichități: Greacă, Latină și Ebraică, ci 

însăși renașterea omenirei. Apusul Europei revEzu în 

fine lumina şi simți binefacerile vieței intelectuale, pe 

la jumătatea secolului al XIV-lea. De la primele lică- 

riri ale acestei ere noui, începură a se organiza în 

nordul Franciei și mai cu seamă în Italia, așezăminte 

ca acelea cari existase la Roma și în Alexandria. 

Camerile de retorică instituite în Francia în se- 

colul al XV-lea în provincia d'Artois, în Flandra şi în 

toată Belgia, eraii nisce adevărate Ateneuri. Eraii de 

asemenea adevărate Atenee, Academiele din Florența 

înființate, una la 1460 de Cosma de Medici și alta 

mai târzii de Laurenţiu de Medici. In aceste Uni- 

versități libere, pe lângă cursurile regulate ale unor  
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celebrităţi ca Marsilio Ficino, reîntemeiătorul filosofiei 

lui Platone, mai veneaii să citească poemele lor şi 

să facă conferințe ae omni ve scibili, învăţaţi ca An- 

gelo Poliziano, Pico della Mirandola, Pulci, şi alții. 

In secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, nu găsim 

nimic care să semene cu Ateneurile noastre. Viaţa 

intelectuală se concentrează în Academii închise pu- 

blicului, şi mai cu seamă în saloane, unde nu pătrundea 

de cât o elită puţin numeroasă și aleasă după naşte- 

rea, rangul, situațiunea, gusturile Și tendinţele stăpâ- 

nei casei, care în cercul ei domnea ca o Suverană. 

Ast-fel fu în Francia, în secolul al XVil-lea fai- 

mosul otel de Rambozs//ef, unde trei femei celebre 

ținură pe rând sceptrul spiritului şi al frumuseţe: 

Yulia Savelh, marchiză de Prsanz, Caterina de Vi- 

voune, marchiză de Rambouillet, şi ducesa de Mon- 

fuste. 

lată cum ilustrul prelat Zlckzzr vorbeşte în cu- 

vintarea sa funebră, rostită la înmormiîntarea ducesei 

de Montausier, de aceste saloane, unde se aduna tot 

ce era mai celebru în societatea politică şi literară a 

Franciei, pe la jumătatea secolului al XVII-lea: « Adu- 

«ceţi- ve aminte de aceste întruniri memorabile, cari 

«sunt şi adi privite cu atâta venerațiune, unde spiritul 

-«se purifica, unde virtutea era onorată, unde se în- 

«tâlneaii atâtea persoane de merit, cari formati o 
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«curte aleasă, numeroasă fără confuziune, modestă 
«fără esagerare, învățată fără orgolii, delicată fără 
«afecțiune.» 

Filozofia secolului al XVIII-lea, care a dat naș- 

tere mișcărei de la 1789, s'a zămislit asemenea în 

saloanele unor femei superioare, cum erai Ninon de 

Lenclos, Geoffrin, d'Epinay, Dupin, Lespinasse, Con- 
dorcet, și altele. 

Când ideile liberale pătrunseră ast-fel în mora- 

vurile publice, înainte de a fi înscrise în lege, atunci 
numai, filozofii îndrăzniră să vorbească în public, 

dinaintea unui auditori familiarizat deja cu principiile 

și lucrările Enciclopediștilor. Ast-fel s'aii tăurit armele 

irezistibile care sdrobiră toate Bastiliele materiale, in- 

telectuale și morale ale vechiului regim feodal. 

La 1785 Pilâtre de Rozier înființă Muzăul, care, 

după moartea tragică a fondatorului săi, luă numele 

de Liceiă şi în urmă de Atenei republican (1794). 

Acest stabiliment avu un mare succes, graţie confe- 

rințelor unor celebrități ca Lavoisier, Condorcet, Monge, 

Marmontel, Laharpe, și alții. 

Ateneul republican deveni sub primul imperiii, 

Ateneul Parizian, în urmă la 1813 Ateneul Regal, și 

în fine se stinse încâtul cu încetul prin lipsă de pro- 

fesori și de auditori. 

Sub al doilea imperiii, la 1862, o societate de 

9599 G  
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profesori, avend în cap pe Dinii Jules Simon, Hyp- 

polite Carnot, Garnier-Pages, ş. a, fundară conferin- 

tele de la Rue de la Paix, care deveniră peste câţi-va 

ani Ateneul de la Rae Scribe şi în fine conferințele 

du boulevard des Capucines, care există şi adi. 

Athneum Club din Londra înființat la 1827 de 

un grup de scriitori iluştri, printre cari Walter Scott, 

Thomas Moore și alții, este poate fundaţiunea literară 

cea mai însemnată a secolului nostru. Această socie- 

tate însă, unde se fac conferințe savante, nu € des- 

chisă de cât membrilor săi titulari. Străinii nu sunt 

primiţi de cât cu cărți de invitaţiune personale. Un 

cerc analog s'a instituit şi la Paris în anii din urmă 

sub numele de Cercul Saint-Simon, după marele scriitor, 

pe care Michelet Pa numit «conducătorul şi tiranul 

istoriei». In acest club se fac conferințe foarte apre- 

ciate de publicul restrâns ce este admis a le asculta. 

Ateneul, Academia și Universitatea nu ai întru 

toate aceleași atribuțiuni. Academiele, cum am mai 

dis, sunt niște societăţi inchise care neputându-se 

adresa direct publicului, ai o acţiune mai slabă asu- 

pra lui. Universitățile se adresează mai cu seamă tine- 

rimei şi apoi, ori-care ar fi independenţa ce le-ar asi- 

gura organisarea lor, ele depind tot-d'a:una mai mult 
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sati mai puțin de Stat, şi de necesitatea unui program 
de studii, care determină înv&țămentul lor, şi le măr- 

gineşte acţiunea. 

Academiele, prin faptul chiar al autorităţei mo- 

rale de care se bucură şi prin doctrinile membrilor 

lor, sunt silite să aibă o deosebită rezervă pentru tot 
ce este inovaţiune; ele resping câte o dată multe idei 

Și teorii noui, și le silesc, ca să dic așa, să facă an- 

ticameră, până când devin niște adevăruri banale. 

Ateneul fiind o instituţie independentă, se poate 
arăta cât de indulgent, şi poate permite autorulul care 
profesează idei noui și personale, să le desvolte îna- 
intea publicului, unde se împrăștie eroarea, şi unde 

adevărurile nerecunoscute apar de odată în toată lu- 

mina evidenţei lor. 

Câmpul activităței unui Atenei este nemărginit, 

şi coprinde toate ramurile știnței până azi. 

Cine poate să nu dorească a fi inițiat teoriilor 
generale ale forței, ale mișcărei, ale luminei, ale căl- 

durei şi ale electricităţei, care sunt menite să aducă 

modificări radicale în condiţiunile noastre de existență. 

Cine nu ar voi să aibă oare-cari noțiuni asupra 

diferitelor perioade geologice, acea istorie a pămin- 

tului, care apare ca o lungă prefață a istoriei ome- 

nirei? Cine n'ar voi să afle taina descoperirelor dil- 

nice ce le datorim studielor neobosite ale microgra-  
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filor, representați adi prin celebrităţi ca Pasteur și 

Koch, ale căror geniuri binefăcătoare răsbună ome- 

nirea de ruinele pe cari le grămădesc în jurul lor 

geniurile distrugătoare moderne? 

Unde s'ar putea găsi o fiinţă care să nu fie cu- 

prinsă de admiraţiune văqend lucrările săvirșite în anii 

din urmă asupra configuraţiunei şi chiar a constitu- 

țiunei himice a corpurilor cereşti care se învertesc 

în jurul soarelui nostru? 

După aceste interesante teorii şi descoperiri, vin 

invenţiunile. şi aplicările lor. Oamenii noştri de ştiinţă 

ne vor arăta cum electricitatea transmite cugetarea 

noastră de la un pol la altul, cum ea risipește întu- 

nericul nopței revărsând lumină asupra pământului și 

oceanelor, cum, în fine, omul va ajunge în curând să'și 

dirige calea în aer ca şi pe păment și pe apă, trans- 

portând mișcarea și viața în acele regiuni, unde până 

în ziua de azi numai acvila și rondunica își întindeaii 

zborul lor. 

Veacul nostru nu a produs însă numai științele 

naturei. Istoria interesează tot atât de mult o socie- 

tate doritoare de desvoltare intelectuală și de progres. 

Istoria în toate ramurile «i, istoria civilă şi po- 

litică, istoria limbilor, a jiteraturelor şi a artelor, a 
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religiunilor și a filosofielor, poate găsi demni inter- 

preţi în mijlocul Ateneului nostru. 

Este mai bine de o jumătate de secol de când 
în Francia, în Anglia şi în Germania, istoricii ne mai 
mulțumindu-se cu sistemele incomplecte şi neexacte 

de predecesorilor lor, aii deschis o imensă anchetă care 

coprinde tot trecutul genului omenesc, din timpurile 

cele mai depărtate, când străluceaii vechile civiliza- 

țiuni ale văilor Alpi, Eufratelui şi Tigrului, ale 

Ozus-ului, Îndus-ulul şi Gangelui, până la epoca con- 

timporană, când evenimentele ai șchimbat geografia 

politică a Europei şi aii modificat atât de mult insti- 

tuțiunile și starea socială a popoarelor care o locuiesc. 

De asemenea, nimic nu poate fi mai folositor 

pentru desvoltarea roditoare și sănătoasă a literaturei 

noastre naţionale de cât o cunoștință adincă a lite- 

raturei străine. Publicul Ateneului va avea—nu ne 

îndoim — ocaziunea să asiste la conferințe instruc- 

tive şi interesante, ce oamenii noștri de litere vor 

ține asupra poeziei, teatrului și romanelor alese din 

literaturile franceză, germană, engleză şi italiană. 

Destul vorbirăm însă până aci despre foloasele 

ce le putem dobândi de la străini în domeniul științei, 

al artei și al literaturei.  



România are şi densa 0 viață intelectuală care 

ii este propriă, și menirea Ateneului nostru este toc 

mai de a o activa, de a o dirige şi desvolta pe cât 

se poate mai muit. 

Vină dar poeții noștri, literatorii noștri, Și îna- 

inte de a publica operile lor, să le citească în mij- 

locul auditorilor de elită care se adun în sălile Ate- 

neului. Aci se vor deprinde a prețui numai acele din 

scrierile lor care inspiră admirațiunea sai stima — 

care sunt resplata scriitorului — şi a suprima sau în- 

drepta cea-ce produce asupra publicului nerăbdare, ne- 

mulţumire sai indiferență. 

Ce lecţiune de critică mai prețioasă pentru un 

autor de cât impresiunea cei poate produce atitudinea, 

privirile, semnele de aprobare sai de neplăcere, aplau- 

sele, până şi tăcerea unui auditoriă luminat, dezintere- 

sat Și bine-voitor. 

= 

Ce să mai zicem de incurajările ce un asemenea, 

public poate aduce scriitorilor noştri care at avut 

marele merit de a ne face cunoscut, prin operile lor 

istorice sati literare, trecutul ţărei noastre. Cunoștinţa 

originei şi a rasei unui popor este cea mai bună ga- 

ranţie în contra descurajărei unora, în contra nerăb- 

dărei altora. 
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Ea singură poate împăca respectul tradiţiunei cu 

necesităţile progresului și cu ideile liberale. 

Necesitatea unei legături între trecut şi viitor a 

făcut pe Mirabeau să zică în Adunarea Constituantă: 

«Nu suntem sălbatici veniți de pe mărginile Oreno- 

«cului pentru a forma o Societate. Avem un trecut, 

«avem un guvern preexistent, avem prejudecăţi pre- 

«existente. Trebue, pe cât se poate, să conciliăm 

«toate acestea cu Revoluţiunea». 

Michelet exprimă aceeași cugetare: «Să aleagă 

«alții, dice el, între tradițiuhe și libertate, eii voiii şi 

«una şi alta. Cum nu mi-ar fi amândouă scumpe? 

«tradiţiunea este mama mea, și libertatea sunt ei.» 

Acest sentiment al necesităței unui prezent care 

să fie desvoltarea morală a unui trecut plin de su- 

venire scumpe, și pregătirea unui viitor mai bun, unde 

'1 putem afla mai bine de cât în studiul istoriei? Și 

unde aceste studii pot găsi un îndemn mai puternic 

de cât în sinul Ateneului care face apel la toate in- 

teligențele bine-voitoare, pe care le incurajază și le 

susține. 

Dar nu sunt numai acestea serviciile ce Ateneul 

Român le poate aduce ţărei, din punctul de vedere 

al consfinţirei definitive şi al desvoltărei ulterioare a 

naţionalităței: noastre. 

Este cunoscut că partea cea mai scumpă a pa-  
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trimoniului naţional al unui popor este limba sa. Dacă 

sub povara nenorocirilor sale seculare, Grecia ar fi 

părăsit limba Iliadei, nam fi vădut, la începutul vea- 

cului nostru, acest mic şi eroic popor, ridicând în 

contra marelui imperii Otoman stindardul indepen- 

denţei sale, și deșteptând simpatia Europei și devo: 

tamentul unor genii ca Lord Byron și alții. 

Dacă Veneţia și Lombardia ar fi uitat limba lui 

Dante, şi ar fi vorbit limba cuceritorilor lor, nici odată 

aceste provincii nu ar fi făcut parte integrantă dintr'o 

Italie independentă, una și nedespărţită. Dacă strămoși 

noștri ar fi fost siliți să vorbească vre-una din lim- 

bile puternicilor noștri vecini, România nu ar mai 

exista astădi, numele săi ar fi uitat, și chiar aminti- 

rea vechilor Daci şi a legiunilor lui Traian Sar fi 

şters din memoria oamenilor. 

Tot ce interesează limba unui popor, tot ce-i 

poate da tărie, fixitate și unitate, € de cel mai mare 

interes pentru patrie. Limbei ii este dat să unească 

până în țărmurile cele mai depărtate, meinbrii risipiţi 

ai marei familii naţionale, ea inspiră simțimiîntele pa- 

triotice cari fac pe popoare să respingă ori-ce domi- 

națiune străină şi să nu renunțe nici odată la drep- 

turile lor istorice. 

Cum vEdurăm, saloanele pot aduce servicii în- 

semnate, atât în privința limbei cât și a desvoltărei 
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literaturei noastre, cu condițiune însă ca politica, căr- 
țile şi cotilionul să nu înlăture cu desăverșire conver- 
sațiunea. Dar câte saloane avem unde ne putem în- 
truni pentru a schimba între noi idei, impresiuni și 
sentimente? 

Să ne silim dar cu toţii să facem din Ateneul 
Român, nu o școală de pedantism, ci un mare salon 
unde publicul să asiste, ca să dic așa, la nişte simple 
conversațiuni instructive. unde să se desvolte spiritul 
de societate şi să se întărească gustul frumosului, 
simțul critic, și pe cât ar fi cu putință bunul simţ, 
unde, în fine, să se poată întâlni, cunoaşte și stima, 
multi din bărbații noştri distinși, pe cari politica, ne- 
norocita politică, îi desparte, Și cară, prin educațiunea 
Și iubirea lor pentru patria comună, sunt făcuți a se 
apropia și a se înțelege. 

Este bine și folositor din toate punctele de pri- 
vire ca politica să fie îndepărtată din sînul Ate- 
neului. 

Este bine să avem cel puţin o instituţiune în 
țara aceasta, unde tinerimea să nu mai audă necon- 
tenit vorbindu-se de partide, de grupură și de tot fe- 
lul de sub-grupuri, unde să nu audă tratându-se băr- 
bații noștri politici cei mai eminenți din toate partidele, 
de mișei, hoți, tâlhari și trădători. Intrând aci, fie-care 
să-și bage în buzunar micul s&ă steguleț personal, și  
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pe cupola Ateneului să nu fâlfăe de cât marele dra- 

pel naţional. 

Recunoaștem că activitatea și chiar agitaţiunile 

politice sunt legitime intrun stat liber, şi că ele do- 

vedesc vitalitatea naţiunei. Dar trebue să recunoaştem 

asemenea că, prea concentrăm toate vederile şi acti- 

vitatea noastră... patriotică, numai asupră politicei, 

exclusiv de ori-ce altă manifestare a spiritului public. 

O singură ŞI aceeaşi vocaţiune, irezistibilă, în- 

spiră ază mai pe toți Românii: politica. 

Diare politice, adunări publice, comitete electo- 

rale, propagande, discursuri, manifesturi de tot felul . 

şi de toate culorile : iată indeletnicirea noastră favo- 

rită, şi ca țintă definitivă a multora din noi: func- 

țiună publice şi mandatul de deputat, insoţit — bine 

înţeles — cât se poate mai imediat, şi de portofoliul 

ministerial. 

Mult regretatul Constantin Kreţulescu dicea : «Ro- 

mânul se naște stipendist, trăeşte funcţionar și moare 

pensionar». 

Să sperăm că întrunirile Ateneului vor convinge 

pe mulți din concetățenii noştri că mai sunt şi alte 

moduri de a-și servi cine-va ţara, că învățatul care 

descoperă, inginerul care inventează, artistul care 

creează, agronomul care fertilisează pămentul, sunt cel 

puţin tot atât de folositori patriei ca ŞI politicianul, 
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pasionat și adese-ori age/gisi/, care ar voi să poată 
mânca în toate dilele cel puțin un prefect sai un pri- 
mar la dejun, și la prânz un ministru. 

Terminând, fie-ne permis să amintim tinerimei 

noastre patrioticele consilii pe care celebrul istoric 
Augustin Thierry, orb prin exces de muncă, le adresa 
tinerimei franceze la 1834: 

«Aș voi ca exemplul meii se serve a combate va- 
«nitatea și slăbiciunea morală, care este boala gene- 
«rațiunei noui şi să îndrepteze pe calea bună a vieţei 
«câte-va din sufletele rătăcite cari se plâng că le lip- 
«sește credința, și cari caută în zadar pretutindeni 
«obiectul cultului și al devotamentului lor. Pentru ce 
«să susţinem cu atâta amărăciune, că în lumea aceasta, 

«astfel cum a lăsat-o Dumnezei, nu e aer pentru 
«toate piepturile, nu e ocupaţiune pentru toate inte- 

«ligențele. Nu ne rămâne oare studiul serios și liniș- 
«tit? Și în dinsul nu găsim un adăpost, o speranță 
<şi o carieră la îndemâna fie-căruia din not? Studiul 

«ne ajută să străbatem dilele negre tără multă greu- 
«tate, să ne facem viața cum ne convine, și să trăim 

«cu demnitate și nobleţă. 

In dicționarul săi filosofic Voltaire vorbeşte ast- 
fel de societățile literare cum e Ateneul nostru: <«Ase- 
«menea societăți sunt destinate a produce emulaţiunea, 
«a îndemna la lucru, a combate ignoranța şi preju-  
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„decăţile, a inspira politeța, ȘI a înlătura pe cât se 

«poate pedantismul». 

Să ne fie permis a mai adăoga la acest pro 

gram: a perfecționa şi a fixa limba, a da un noi 

avent cugetărei, a inlocui activitatea, care se perde 

în lupte politice sterpe, prin activitatea productivă a 

învățatului, a poetului, a artistului, a economistului — 

acea activitate, care lasă după dinsa generaţiilor vil- 

toare, nu tristul suvenir al luptelor zadarnice, ci pa- 

trimoniul inteligenţei, al averei şi al moralităței na- 

ționale. 
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PARTIDELE POLITICE 

ÎN ROMÂNIA 

[> cât-va timp vedem reînviind cestiunea partide- 
lor noastre politice. Se scrie prin diare, se dis- 

cută prin cercurile politice, prin saloane, opusculele 
circulă din mână în mână, unii susțin că nu avem par- 
tide, alţii că avem, şi că, chiar dacă n'am avea, ar 

trebui să le inventăm... toți, în fine, se perd în 

discuţiuni interminabile asupra ideilor, tendințelor și 
scopului ce-și propun la noi diferitele partide politice. 

Num&rul diarelor trecătoare, care servă mai cu 
seamă de organe acestor sgomotoase discuțiuni, nu 
este destul de considerabil; în toate dilele apare câte 
o nouă foae de publicitate — adese-ori sub titlurile cele 
mai naive — şi cu pretențiunea de a represența un 
noi partid. Ast-fel am avut acum câți-va ani într'altele :  
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Partidul Ziberal independent, ca şi cum ar putea 

f cine-va liberal și dependent. 

Paştidul democrat national, ceea ce ar presupune 

că democraţia poate fi antinaţională. 

Partidul szzcer liberal, titlu plin de modestie ce-şi 

da el însuși, şi care lăsa să se înţeleagă că toate 

cele-Valte grupuri liberale erai lipsite de sinceritate. 

Astădi avem partidul liberal-naţional, partidul 

conservator, partidul conservator-hberal, junămiștă, dz- 

sidenfă, socialiști, etc. etc. 

De vom căuta acum resultatele acestor lupte sgo- 

motoase, asurditoare, nu găsim nimic: nici un prin- 

cipiii, nici o ideie, care să justifice existența acestor 

multiple şi multicolore partide. Şi nu putea fi alt-fe!, 

căci noi nu avem partide politice, in adevăratul înţe- 

les al cuvîntului. 

Ce este, în adevăr, un partid politic? 

Partidul politic este un grup de oameni cari se 

unesc pentru a susține și a apăra sati un drept neso- 

cotit, saii o clasă apăsată prin legi nedrepte, sai un 

mare interes naţional, desprețuit oră ameninţat. Ast- 

fel sunt, de exemplu, în ordinea ideilor liberale: mo- 

narhia constituţională, sai republica, adică egalitatea 

civilă și politică, guvernul parlamentar, libertatea pre- 

sei şi a întrunirilor. . . In ordinea ideilor retrograde: 

monarhia absolută, suprimarea libertăților, dreptul di- 

vin, clase privilegiate, etc.   
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Să dăm câte-va esemple din trecut, Și câte-va 
altele din istoria contimporană. 

% 

Două partide puternice ai existat în Europa din 
evul mediii şi până adi: Gibelinii (Weiblingen) parti- 
sani ai imperiului, şi Guelfii (Welfen) aderenţi ai Papei. 
La crearea acelor partide era vorba mai cu seamă de 
Inocent al III-lea, 1198—r216. 

Dar afară de neînțelegerile familielor princiare, 
și de rasă, care întreținură această luptă îndelungată, 

exista în realitate în toate aceste desbateri două in- 
terese principale: cestiunea era de a sci dacă Roma 
trebuia să fie capitala lumei moderne, precum fusese a 
lumei cei vechi, şi dacă această capitală trebuia să 

aparțină în realitate Papei, adică puterei spirituale, 
sai impăratului, adică puterei timporale. Gibeliniă sus- 
țineaii imperiul, și triumfară până în cele din urmă, 

căci vădurăm la 1870 pe Victor Emanuel, un aliat 
al lui Wilhelm — titularul actual al imperiului — in- 
trând triumfător în Roma, capitala Papei Piu al IX-lea. 

lată dar două partide bine caracterisate, și care 

ai ținut secoli întregi. 

Cine însă le-a dat acest înţeles precis şi această 
durată? Insemnătatea chiar a intereselor opuse ce re- 
presentai. 

69599 7  



Aceste două partide esistă şi adi în Italia: Gibelinii 

se numesc Liberal, Și Guelfii Clericală sat Papiș. 

Unde se văd la noi umbrele măcar ale unor a- 

semenea lupte între cler şi stat? Cine are necesitate 

de a ataca religiunea sai clerul în România? 

Clerul la noi ma constituit nică odată o clasă se- 

parată ca în Francia, în Italia, în Spania sait în Belgia; 

interesele sale și ale terei sunt identice; el a mers 

şi merge tot-d'a-una alăturea cu națiunea. 

In secolul al XVII, Anglia avu două partide 

mari: Tories și Whags- Aceste partide aveai asemenea 

raţiunea lor de a fi. Capetele „otunde (roundheads) 

şi cavalerii presintaă contraste analoge. 

Cei d'ântăiii ast-fel numiți, pentru că "Și tăiaii 

părul & la malcontent, se recrutaii printre Saxonti 

burghesi sai micii proprietari independinți (free-holders) 

Și susțineail partidul reformei și al libertăţilor clasei 

lor; pe când cei-l'alți, cu numele lor strein, susțineaii 

Curtea, în mare parte catolică şi străină, Și representail 

familiele normande stabilite în țară, prin forță, la epoca 

conchistei (1066). 

Anglia are şi adi încă Whigs şi Tories; cei 

AX 
y . 

y 2 

d'intăii sunt representați prin d. Gladstone!), cei-Valți 

ÎN 
1) Să nu să uite că, precum declar îm precuvintare, am rețipărit aceste 

pagini fâră modificare.  
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se grupează în jurul Lordului Salisbury, care represintă 
aristocrația, partidul Eclesiei şi al Statului, Chaze/h 
and State. 

Alăturea cu aceste partide, mai vin astă-qi și 
partidul radical cu feluritele sale nuanțe, de la partisanii 

liberului schimb și amici ai păcei, representați până 

mai de ună-di prin John Bright și Henri Richard, până 

la socialismul sciințific al d-lor Fawcet. şi Torrens, și 

în fine, până la republica d-lui Charles Dilke. 

Pot avea loc, la noi asemerea distincțiuni? 

Unde este marea noastră proprietatea feodală? 

Unde sunt, vai! clasele noastre manufacturiere? Unde 

este la noi ceva comparabil cu marina britanică, cu 

comptoarele de la Londra, cu industria de la Sheffield, 

de la Manchester, de la : Birmingham, cu comerciul 

de la Liverpool?.. Căci iată, în realitate, unde ) ȘI 

aii originea lor diferitele partide care există adi în 

Anglia: în diversele interese ce pun în presență 

imensele domeniuri feodale, industria sa, marina sa, 

comerciul săi, 

II. 

Tot ast-fel am r&spunde acelora ce voesc a sta- 

bili vre-o comparaţiune posibilă între țara noastră și 
Francia, și cari ar voi să introducă la noi epitetele de 

al6ă, voșiă, ete. Le-aşi dice: aveți oare o ideie esactă  
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de ceea-ce represintă în Francia diferitele partide po- 

litice ce sunt astădi în luptă? Sciţi că chiar printre 

aceia pe cari numiți aldZ, pentru că cer reînturnarea 

monarhiei, există diferințe ațât de adânc în cât fusiunea 

intre amândouă ramurile familiei Burbonilor numai, 

nu sa putut încă face pe deplin de mai mult de un 

sfert de secol, de când partisanii lor se silesc a le 

uni, și deşi moartea comitelui de Chambord ar fi 

putut să aibă ca firească urmare acest resultat. 

Sub denumirea de /egifimișă și de orleauiști 

sunt, în adevăr, interese foarte deosebite ; cei d'intăii 

_— care formează şi adi un -grup destul de important 

— represintă reînturnarea la catolicism şi la monarhia 

absolută a lui Ludovic al XIV-lea, idee ce se exprimă 

foarte clar prin drapelul alb; pe când cei-alți vor să 

revin la un compromis între trecutul monarhic feodal 

şi revoluţiune, compromis ce se numește monarhie 

constituțională, şi care este represintată întrun mod 

nu mai puţin clar prin drapelul zricofor. 

Drapelul a/b este stindardul familiei regale a 

Franciei; nimic nu amintește într "însul diteritele clase 

ale Statului; suprafațaii unicoloră represintă foarte 

Sag A 

bine absorbțiunea unei țeri intregi prin dinastia su- 

verană. 

Din contră, stindardul tricolor, adoptat de la în- 

ceputul revoluţiunei celei mari, presintă, prin diversi- 

  

| 

| 
|
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tatea chiar a colorilor sale şi prin armonia lor, ideia 
unui concurs. Dacă simbolul unităței monarhice se 
află în coloarea albă, poporul figurează asemenea prin 
coloarea roșie Și aristocrația prin cea albastră. 

Să mi se permită aici o mică desvoltare necesară, 
poate, din causa dispreţului în care ai cădut în dilele 
noastre representaţiunile simbolice. 

Roșul este culoarea unităței omenești; singele 
este roșu, în adevăr, în vinele tuturor oamenilor de 
ori-ce varietate de rasă saii de culoare ar fi ej. 

Autorii dramei Forruch le Maure ati avut o 
frumoasă inspirațiune când aă presentat pe eroul lor 
negru afirmând, contra celor ce'l persecutati, calitatea 
sa de om și dicend, după ce-și deschide vinele: «Vedi 
dacă acest sânge este negru.» Sfântul Pavel expri- 
mase aceeași cugetare: «Dumnedei a scos din acelaș 
sânge pe toți oamenii.» (Acte, cap. XVIII v. 26). 
Christos şi a vărsat sângele pentru salutul tuturor. De 
aceea, creştinii se îmbracaii în roşu. — Crucea ce ca- 

valerii Cruciadei purtaii pe piept era stacojie. — Po- 
porul fiind clasa cea mai numeroasă în toate țările, 
s'a considerat ca un diminutiv al umanităței, și iată 

pentru ce i s'a atribuit culoarea roşie, încă odată, 
culoarea unităţei omenești. | 

Cât despre culoarea a/faszră, se ştie că nobilii 
se măguleaii de a fi d'o rasă specială și de a avea 
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sânge albastru. «Sang bleu!» «Morbleu !».«Te&te bleue !» 

«Par la' sambleu!»> etc, erai expresiuni favorite de 

ale aristocraților. 

Câmpul de azur. este fondul ma tuturor blasoa- 

nelor lor. — Era dar natural ca” revoluţiunea de la 

1789 să represinte în noul stindard . naţional aristo- 

crația prin o bandă azurie, alături cu roșul poporului 

și cu albul regal. — Regimul constituţional era: ast-fel 

foarte bine. figurat prin drapelul compus de aceste 

trei culori. 

Se vede dar că între legitimişti, cară susțin dreptul 

divin, represintat până mai deunădi de comitele Cham- 

bord, și Orleaniştii cari susțin monarhia constituțională, 

represintați adi prin comitele de Paris, fiul ducelui 

dW'Orleans şi nepot al regelui Ludovic Filip, există 

două sisteme de a guverna cu totul opuse, două dra- 

pele neconciliabile. 

Drapelul. tricolor mai represintă încă două partide 

în Francia: Bonapartiștă, cari pretind că dinastia lor 

este fidela expresiune a sufragiului universal, și cari 

reclamă un noii plebiscit, ȘI republicană, cari cer con- 

cetăţenilor lor menţinerea formei actuale de guvern, 

perfecționând'o. — Legitimişti, orleaniști, bonapartişti 

şi republicani at dar un cuvint de a fi în Francia, în 

urma teribilelor crise prin care a trecut această nobilă 

şi generoasă tară. 
3 
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Cât despre Roșii, ei formează nisce grupuri care 

se recrutează în Francia, adi mai cu seamă, printre 

lucrătorii oraşelor manufacturiere, 

Suferințele causate prin atâtea revoluţiuni și mai 

cu seamă prin ultimele evenimente și prin numeroa- 

sele dări ce se impun pe toată diua pentru plata enor- 

melor indemnități de resbel, ai nemulțămit și descu- 

ragiat aceste clase, cărora Imperiul le făcuse atâtea 

frumoase promisiuni. Uneltirele partidelor monarhice 

şi clericale ati întăritat încă şi mai mult aceste po- 

pulațiuni, adese ori victime ale unor intriganţi de me- 

serie, ale unor falși democrați, cari escită generosul 

entusiasm al poporului atât de lesne de indus în eroare, 

şi după ce-l întărită până la turbare, ' arată ca ob- 

stacol ce trebue răsturnat, ca barieră nedreaptă ce 

trebue sfărâmată, înțeleptele limite care despart liber- 

tatea de licență, egalitatea de opresiune; asemenea 

oameni împing poporul la tot felul de escese, pentru 

că ştiii că din escese naște despotismul la care ei țin- 

tesc, și de care vor profita mai târdii, precum ai pro- 

fitat de simplicitatea poporului pe care "l compromit. 

Nu se poate da însă numele de partid acestor 

mase escitate care părăsesc pe acei care se dic şefii 

lor: din diua când ordinea este restabilită, lucrul re- 

începe prin ateliere şi prosperitatea renaşte în toate 

familiile.  
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lată motivele de a fi ale diferitelor partide care 

există adi în Francia. Aceste partide nasc dintro si- 

tuaţiune politică și socială cu totul excepțională, creată 

prin diversele revoluțiuni ale acestui Stat şi basate 

pe principii bine determinate. 

A transporta peste fruntariile Franciei epitetele 

de a/d: sati de zoșz, și ale admite întrun stat ca al 

nostru, ale cărui instituţiuni politice datează numai 

de câță-va ani, ar fi, în adevăr, a da probă. de cea 
s . 

mai compromițătoare ignoranță și a ne expune a juca 

rolul ridicol al unui mic Stat în Orient, care neavând 

partide politice basate pe principii şi voind cu oră ce 

preț a imita Statele cele mari ale Europei, găsise — 

se dice—câti-va pretinși oameni politici cari împăr- 

țiseră opiniunea publică în 9 partide: 

Partidul trecutului; 

Partidul presentului; 

Partidul viitorului ; 

Partidul acelor cari sunt singuri de opinia lor; 

Partidul acelor cari sunt de opinia tutulor; 

Partidul acelor cari nu sunt de opinia nimănui; 

Partidul acelor cari vor ca toată lumea să guverne; 

Partidul acelor cari vor ca guvernaţii să guverne 

pe guvern; și în fine cel mai simplu: 

Partidul acelor cari nu voesc nici un fel de 

guvern .
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ML 

In Statele-Unite ale Americei sunt trei partide: 
Democraţiă cari, printr”'o modificare curioasă a expre- 
siunei, formai în realitate. fracțiunea aristocratică a 
ț&rei, căci se compunea din marii proprietari ai Su- 
dului cari aii făcut resbelul sucesiunei pentru a sus- 
ține și întinde sclavagiul; Repu/icauz cari menţin 
constituțiunea federală și cari ai pus de două ori în 
capul națiunei pe învingătorul rebelilor, generalul 
Grant; și în fine partidul Labouv-league — liga mun- 
cei care 'şi are centrul la St. Louis în Missouri și care 
voeşște să aducă din noii la președinție pe un zoz:e7 ca 
Abraham Lincoln ?). 

Aceste esemple conduc la conclusiunea următoare: 
cu cât într'o țară interesele sunt mai diverse și mai 
complicate, cu atât partidele sunt mai numeroase; în 
vreme ce, cu cât relaţiunile se simplifică, cu atât in- 

stituțiunile politice devin mai liberale și luptele mai 
puţin pasionate. 

Subt acest punct de vedere, contrastul între Fran- 
cia și Statele-Unite este din cele mai clare. Starea 
de crisă din Francia se manifestă prin partide ostile 

  

1) Abraham Lincoln, născut la 1809, fa mat întăi dulgher, pe 
urmă băcan în comuna Salem, în fine făcu dreptul, deveni advocat, și la 

1560 fu ales președinte al republicei Statelor-Unite, şi asnsinat în timpul pre- 

şedinției sale,
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şi bine tranşate; pe când Uniunea Americană care 

are o consţituțiune liberală şi bine stabilită, nu pro- 

duce de cât grupe de oameni, cari pot diferi în pri- 

vința modului de a interpreta și aplica legea funda- 

mentală, dar cari sunt toți atât de credincioşi insti- 

tuțiunilor lor, în cât ar putea veni ori cine la guvern, 

tără de a se atinge pactul fundamental al țărei. 

Se poate dar stabili în genere că, în țările cu 

totul libere, nu sunt partide ostile Constituţiunei, căci 

toți cetățenii onești susțin legea organică și nu diferă 

de cât prin gradul progresului ce aspiră a realisa, ceea 

ce poate da loc cel mult la nuanțe, la grupuri, iar 

nu la adevărate partide. 

Aceiași situațiune există şi în Belgia. 

Acest mic Stat are Constituţiunea politică cea 

mai liberală. Singurul vicii al Constituţiunei sale, de 

şi ea este modificată în parte, este de a recunoaște 

o religiune de Stat. Și este evident că numai de aci 

1 vine agitațiunea sa politică. În Belgia nu sunt, în 

adevăr, alte partide de cât catolică şi liberală. Din 

diua când se va despărți definitiv Biserica de Stat, 

această ţară nu va mai avea partide demne de acest 

nume.
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Comparând acum situațiunea noastră politică cu 

a celor-Valte state, mai poate cine-va susţine că există 

sati pot exista partide politice în Rominia? 

- Românii nu cunosc de cât un singur drapel, o 

singură lege, care este pactul nostru fundamental: 

Constituţiunea noastră. 

“Nici un spirit drept şi leal nu poate contesta 

necesitatea principiilor pe care ea este basată; nică 

un om inteligent și de buuă credință nu poate cugeta 

a reînvia trecutul. Toţi Românii de la mic până la 

mare admit aplicarea legilor liberale, care sunt deja 

înrădăcinate în națiune, și nu at altă aspiraţiune de 

cât aceea de a desvolta, întrun mod pacinic, ger- 

menii fecundi ce ele conţin şi de a păși cu încredere 

către viitorul prosper ce le este asigurat. 
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DESPRE GENIUL PRODUCETOR 

ŞI GENIUL DISTRUGETOR 

Re cred, de un interes general, în secolul al 

XIX-lea în care trăim, de a observa tendințele 

eronate ale spiritului modern, şi de a constata cât 

suntem încă de înapoiaţi în modul de a înțelege ade- 

vărata civilisaţiune, ce nu este, nu poate fi basată pe 

torta brutală, ci pe concursul producţiunilor folosi- 

toare ale oamenilor luminaţi, cari contribue la des- 

voltarea progresului, a libertăţii și a binelui public. 

Nu găsiţi, în adevăr, că este obositor lucru de 

a nu audi cine-va vorbind de cât de fo/zzică, de reste/ 

și de conchaste? 

Nu găsiți că este ceva penibil și cu totul trist 

pentru spirite, care ai pretențiunea culturei şi a ci- 

vilisațiunei, de a vedea victoriile, triumfurile forței și 

ale finețelor diplomatice, devenind obiectul unui fel 
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de cult? Nu găsiți că s'aii admirat destul succesele 

politice Și resboinice, şi că ar fi. timpul să vedem ac- 

tivitatea modernă ocupându-se de alt-ceva de cât de 

politică, de arme, de sânge și de foc? 

Cât despre mine, o mărturisesc, aceste succese 

ale forței brutale nu ai facultatea de a mă entusiasma. 

Nu pot aveao admiraţiune fără reservă pentru oamenii 

cari le obțin. "Mi dic că, pentru a fi mare, nu este 

destul a crea cine-va concepțiuni vaste, de a ajunge 

prin căi nepătrunse la realisarea unor planuri mult 

timp meditate; dar că trebue încă să obţie resultate 

durabile şi folositoare societății 

Şi asemenea resuitate nu se pot obține prin 

forță, ci numai prin muncă și stăruinţă. 

Să observăm însă mai nainte de toate, în studiul 

acesta, un fapt cu totul demn de atențiunea cugetă- 

torului: acest fapt este inferioritatea universală a ge- 

niului producător. 
| 

Să ne întrebăm de unde vine această inferiori- 

tate a omului muncitor faţă de omul de distrucțiune, 

a industrialului față de resboinic, a inventorului care 

impodobeșşte și fecundează pămEntul față de geniul 

distrugător care-l sărăcește în timp de pace, și care-l 

pustieşte şi-l ruinează în timp de resbel: 

Această nedreptate o vedem stabilită nu numai 

în toți timpii şi în toate tările, dar mitele cele mai 

antice dovedesc chiar în ceruri existența sa. 

e 
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In trinitatea indiană, Shiva era tot-d'odată şi con- 

structor şi destructor. El presida operile cari între- 

țineau viața și crudele isvoare cari răspândeaii moartea. 

Persanii aveaii pe Ormuzd, Deul creator, dar aveait 

asemenea pe Arhiman, Deul r&ului, al destrucţiunii, că- 

ruja "i acordaii puterea suverană pentru multe secole. 

Egipţianii adorai pe Osiris, deitatea bine-făcă- 

toare, dar aveaii mai mult respect şi mai mare te- 

mere de Typhon, teribilul Dei al destrucțiunei. 

Juno era considerată de Greci ca muma tot-d'o- 

dată şi a lui Vulcan, Deul lucrătorilor, şi a lui Martie, 

Deul resbelului. Vulcan era cu mult inferior lui Martie, 

deși era fiul lui Jupiter. El ne este represintat șchiop, 

şi umbletul săi chiar îl face să fie ridicul; autorul 

disgraţiei sale era chiar tatăl săi. Şi pentru a com- 

plecta ridicolul celui mai urit din Dei, Jupiter îi da 

de soție pe Venus, Jeiţa frumuseței. Se prevede în- 

datăăsoarta nefericitului Vulcan . . 

Şi cu toate acestea el era geniul producător al 

acelor timpuri; lui se atribue cele mai admirabile 

opere de cari ne vorbeşte Mitologia. El este con- 

structorul Palatului Soarelui, al tronului lui Jupiter; 

el a făurit armele celebre ale lui Achille, ale lui Eneă,: 

sceptrul lui Agamemnon .... etc. 

Departe dar de a merita deriziunea curtezanilor 

Olympului, diformitatea lui Vulcan ar fi trebuit să 

69599 | 5 
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inspire simpatie poeţilor greci, căci dacă a fost gonit 

din Olymp, causa este că el a venit în ajutorul mumei 

sale Juno, părăsită de Jupiter. 

Tot era dar nobil în persoana lui Vulcan: inima 

sa, geniul săi inventiv, neobosita sa acțivitate, cura- 

giul s&ă, în fine utilitatea şi frumusețea operilor sale. 

Ce calități din contra putea să atragă stimă Și 

considerație Deului Marte, Deul resbelului? Mânia, 

ferocitatea, toate furorile distrugătoare, iată atribu- 

țiunile sale ordinare. Legenda sa este plină numai de 

crudimi și de măceluri. Şi cu toate acestea, Marte 

fu onorat de popoarele antice, pe când Vulcan fu se- 

coli întregi robit şi ridiculisat. 

Dacă, acum, din ceruri unde domneşte o aşa de 

mare inegalitate între lei, ne vom cobori pe pământ, 

și vom arunca o privire asupra istoriei omenirei, vedem 

mai tot-d'a-una aceleași succese acordate geniurilor 

i 

distrugătoare, şi aceeași condamnare impusă oamenilor 
3 

laboarei,- adică oamenilor celor mai folositori societății. 

Ei 

Un popor, prin forța materială, prin r&sboaie, poate 

Sag A 
să'și întinqă dominaţiunea şi să esercite o mare în- 

fluență momentană, dar nu va stabili nimic durabil. 

Singurele naţiuni, care ati lăsat suveniri mari, le da- 

toresc monumentelor lor, literaturei lor, sciinţelor, ar- 
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telor. “Toate popoarele cu spirit de conchistă ai fost 

învinse la rindul lor. Resbelul, care le mărise pentru 

câte-va secole, câți-va ani adese-ori, le-ai lăsat până 

în fine desorganisate, trunchiate și chiar ruinate. Pe 

când naţiunile, cari aii urmărit adevărata glorie, acea 

a sciințelor şi-a artelor, sunt nemuritoare. 

Cum am cunoaște noi Grecia astă-di, de nu 

am avea operile poeţilor săi, filosofilor săi, de nu ar 

esista ruinele admirabilelor sale monumente, necom- 

parabilele sale statue, prețioase obiecte de arte, pe 

care timpul n'a putut încă să le distrugă după 2000 

de ani? Fineţea lui Filip, vitejia lui Alexandru n'a 

lăsat alt de cât ruine. Care a fost resultatul domina- 

țiunei puternice a moștenitorilor lui Filip al Macedoniei? 

Contimporanii lui Alexandru n'avură alt avan- 

tagiă de cât acela de a fi marturii nefericiți ai res- 

belelor celor mai îngrozitoare, ai celor mai mon- 

struoase măceluri, ai ruinelor de tot felul grămădite 

pentru unica satisfacțiune a unui om muncit de am- 

bițiune. Urmașii s&i vădură dărâmându-se de odată 

edificiul acestei puteri întemeiate pe triumfuri sânge- 

roase. Nu trecu mult și generalii lui Alexandru îm- 

părțiră imperiul săi, şi la rîndul lor nu lăsară după 

dânșii, de cât monumente distruse, statue sfărămate, 

biblioteci incendiate, obscuritate profundă, violente în- 

treruperi de tradiţiuni, decadență. Pe când geniuri 
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ca Orfeu, Omer, Eschile, Sofocle, Anacreonte, Pindar, 

Fidias, Polictete, Praxitele, aii produs poeme, drame, 

monumente, statue, a] căror renume este etern ŞI 

universal. Şi dacă, după 2000 de ani de sclavie, Gre-. 

cia fu liberată prin puterile occidentale, dacă Rusia, 

Francia și Anglia, uitând un moment rivalitățile lor, 

se uniră pentru a reconstitui regatul Greciei, nu re- 

numelui resbelnicilor săi, vechea Elada datori acest 

ajutor, ci nemuritoarelor. sale > opere oamenilor săi de 

sciință, poeților, artiştilor să 

Tot astfel putem dice şi de marea putere care 

a învins pe Greci, de acea Roma care fu şi densa 

atâta timp suverana lumii. Ce a r&mas, în definitiv, 

din toate conchistele sale? Ce a r&mas, afară din 

operile autorilor săi, din atâţia seculi ai dominațiunei 

sale absolute? Ruine, ruine materiale, ruine morale. 

Ah! dacă puterea cea mai întinsă ar fi secretul ade- 

văratei măriri, ce om ar fi fost mai mare de cât acel 

Constantin, care strămută la Bizanțiii scaunul unui 

imperiă a cărui întindere nui mai putea permite d'a 

avea centrul săi la Roma? 

Dar întinderea nu este adevărata mărire. Bogă- 

țiile, fastul Asiei nu putură nică odată să înlocuiască 

admirabilele producţiuni ale artei şale sciinței. În za- 

dar suveranii imperiului bizantin voiră, prin puterea 

şi averile lor colosale, să se înconjure de monumente 

s
a
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frumoase ; sclavii pe cari-i adunară din toate părţile 

lumii, le zidiră temple mărețe, palate strălucind de 

aur şi pietre scumpe; austera și divina frumusețe însă 

nu putea să împodobească locașele celei mai înjosite 

tiranii; ast-fel Sta Sofia conţine și până astădi coloane 

care fură mult timp ornamentele templelor Atticei și 

ale Ephesului. 

Roma s'a eclipsat sub jugul Cesarilor. Prin ei și 

prin escesul chiar al mărirei sale, fondată numai pe 

cuceriri, a perit vechia Itală. Monumentele colosale 

ce clădise, drumurile admirabile ce presărase în toate 

părțile lumei cunoscută pe atunci, nu mai presintă adi 

de cât ruine. Ceva însă a scăpat din luptele sale in- 

terioare, din invasiunile barbare și furia iconoclastilor, 

ceva care i-a permis de a renaşte pentru a instrui 

Europa barbară, și a ne comunica secretul sciințelor 

şi al artelor. Elementele esenţiale ale acestei renașteri 

îi veniră de la acele corporațiuni toscane, pe cari ce- 

tatea, fiica lui Romulus, le avusese în mai multe rân- 

duri, ca învățătoare şi ca sclave, pe cari le subordo- 

nase tributelor sale resbelnice, şi care fură atâta timp 

instrumentele umilite ale fastului imperial. 

Istoria ne presintă aci o lecţiune pe care nu o 

putem medita îndestul. Da, Italia putu să renască. Da, 

pe lângă ruinele unei capitale, ea putu să ridice o 

nouă capitală care atrage adi pe toți străinii și-i umple 
9 
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de admiraţiune. Dar nu resboinicii s&i i-ai comunicat 

această putere de a reînvia. Nu. Din contră, generalii 

săi, împărații săi, atraseră asupră-i mânia [Deilor cari o 

părăsiră, şi a popoarelor revoltate care o cotropiră și 

devastară. Generalii să, împărații să, nu putură să 

o scape la ora supremă, şi vechia Italiă perdu impe- 

riul lumei. Cui datorează ea dar imortalitatea sa? 

Acelor oameni de genii pe carii desprețuia, acelor 

poeţi, acelor artiști pe carti menținea întrun rând 

inferior, când nu-i desonora cu numele de sclavi. 

Nu este locul aci de a aduce aminte, cu oare- 

care desvoltare, istoria renașterii. Cine nu cunoaşte 

pe Leonard da Vinci, pe Michel Angelo, pe Rafael? 

Operile lor sunt pretutindeni reproduse și comentate: 

nu e subiect mai familiar. Nu voii redice dar ceea-ce 

s'a dis penă acum de atâtea ori, şi atât de bine, în toate 

limbele din lume. Ceea-ce doresc este de a semnala 

acest fapt principal, și care probează îndestul utilitatea 

sciințelor şi artelor. Ce a perdut vechia civilisațiune? 

Excesele forței brutale, luptele necontenite, resbelele 

şi consecințele lor naturale: invasiunea barbarilor. Ce 

a reînviat-o? Sciinţele şi artele. Omenirea n'a găsit 

de cât un singur cuvint pentru a defini deşteptarea 

admirabilă care s'a produs în Europa, în secolele XIV, 

XV, XVI: a numit-o Renaștere. In adevăr, sciințele 
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şi artele reînviaseră ceea-ce resbelul părea că perduse 

pentru tot-d'a-una. 

De la acea epocă strălucită datează Europa noas- 

tră modernă. Francia avu pe Francisc I, care putu fi 

biruit la Pavia, dar care sciu să dea ţărei sale ade- 

vărata influență încurajând cultura sciințelor, a literilor 

şi a artelor. Spania avu pe Carol Quintu, monarh 

despotic şi plin de orgoliu, dar protector luminat al 

sciinţelor şi al artelor. Anglia, eșind din luptele di- 

nastice, vădu înflorind sub Elisabetha poesia națională 

şi produse pe Shakespeare. Germania care în evul mediii 

ridică atâtea frumoase catedrale, ocupându-se în urmă 

cu succes de sciințe, şi mai cu seamă de pictură ȘI 

sculptură, produse pe Albrecht Diirer. 

Nu vorbesc de Italia lui Leon X. Ar trebui să 

repet ceea-ce diseiă la începutul renașterei, să arăt 

geniul lui Virgilii reapărând în Dante, și vechia Etruriă 

reînviind în atelierele maiestrilor florentini. 

Istoria acelor timpuri ne mai oferă un mare exemplu 

despre superioritatea ce dă unui popor cultura sciin- 

țelor șa artelor. Ea ne arată orașele industriale ale 

Ț&rilor-de-jos în luptă cu Filip II. Regele Spaniei avea 

la "'disposiţiunea sa trupe vechi, tesaurele Americei şi 

generali însemnați. Provinciile-unite n'aveaui de cât 

industria lor, libertăţile lor municipale, şi amorul științei 

şi al artelor. Victoria fu a lor. Astă-di numele lui 
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Filip al II-lea şi al delegatului s&ii, ducele de Alba 

sunt repetate cu oroare, pe când toată lumea admiră 

pe liberatorii Țerilor-de.jos, şi pe acele legiuni de ar- 

tiști, famandi și olandezi, cari au ridicatatât de sus 

propria lor gloriă, şi gloria patriei lor. Expediţiunile 

nesocotite ale lui Carol Quintu şi ale urmaşilor s&i 

ai lăsat Spania demoralisată şi ruinată, şi au stirpit 

într'ensa germenii fecundi ai artelor, ce promiteaii 

atât de mult, cu artiști ca Velasquez, Ribera, Murillo, 

pe când provinciile ce aceşti orgolioși monarhi voiaii 

să supuiă sai imortalisat prin operile lui Rembrandt, 

Rubens, Van Dyck şi altor artişti de genii. 

In fine să venim la contimporanii noștri, și să 

ne întrebăm ce poate da, Belgiei de exemplu, o ne: 

contestabilă superioritate, nu numai asupra unui stat 

ca al nostru, dar chiar şi asupra multor state mari şi 

civilisate ale Europei? Populaţiunea sa? Dar Belgia 

mare de cât 5 milioane de locuitori, ca şi noi. Intin- 

derea teritoriului săi? Dar mai multe Belgii ar ținea 

în câmpiile noastre. Fertilitatea pământului săi? Totul 

în Flandra este resultatul industriei: acolo unde na- 

tura n'a pus de cât bălți şi nisipuri, activitatea şi 

sciința ai creat pământul de cultură. Pentru ce dar 

Belgia este atât de înaintată, încă odată, nu numai 

pe lângă noi, dar și pe lângă cele mai mari popoare 

din Europa? Numai pentru că ea sa ocupat tot-d'a- 
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=
 una şi necontenit cu cultura sciințelor, a industriei şi 

a artelor. | 

% 

Pe lângă aceste resultate admirabile ale inteli- 
genței şi ale adevăratului patriotism, ce vedem, esa- 

minând efectele forței și ale spiritului de conchiste? 

Fără de a vorbi de cât de cele d'intâii 3 pă- 
trare ale secolului al XIX-lea, ce mare fapt politic, 

ce r&sboi a lăsat efecte care să poată trăi, cel puţin 

cât ai trăit autorii lor, dacă nu mai mult? 

Napoleon I sa putut măguli un moment că a 

restabilit Imperiul lui Carol Magnus şi că a fundat în 

Europa o ordine permanentă. Dar, din nenorocire, el 

a trăit destul pentru a vedea începutul surpărei edi- 

ficiului social pe care credea că-l clădise pentru se- 

cole întregi, graţie unor victorii extra-ordinare, unor 

triumfuri prodigioase. 

Wellington, învingător al lui Napoleon, a avut 

aceeași soartă; el nu a putut să se bucure până în 

fine de resultatele unei victorii atât de scump dobân- 

dite. Nu mult timp înainte de a înceta din viață, 

marele duce, ast-fel numit de compatrioții săi, a vădut 

pe aceștia insultându-l şi spărgindu-i palatul cu pietre. 

Poporul englez merse şi mai departe. Puţin timp după 

„adoptarea bilului Reformei, Ducele de Wellington fu 
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inconjurat şi insultat pe ulițele Londrei de o mulțime 

intărâtată de lunga sa resistență. 

Acea di era tocmai diua sa cea mai mare de 

glorie; a 17-a aniversare a victoriei de la Waterloo, 

11 lunie 18321—... 

Napoleon Il reuși cât-va timp, grație marelui 

prestigiii al numelui săi, a da Franciei o putere pe 

care o admira Europa întreagă; dar, din nenorocire, 

acea putere era efemeră, pentru că nu era basată pe 

voința națiunei, ci pe voința unui singur om. ȘI din 

diua când monarhul avu slăbiciunea de a asculta con- 

siliele curtesanilor săi, care-l împingeaii spre resbel şi 

conchiste, din acea di, imperiul se dărămă, târând cu 

densul în prăpastie ţara întreagă, pe care o lăsă în 

starea deplorabilă în care am văduto toți, cu durere, 

după ultimul săi resbel cu Germania. 

După niște asemenea exemple, pe cari le-am 

putea lesne înmulţi, unde este astă-di omul de resbel, 

unde este marele om politic căruia succesul basat pe 

forţă, căruia triumfurile cele mai constante, cele mai 

neaşteptate, cele mai complecte, în aparenţă, se poată 

asigura resultate durabile? 

Nu, încă odată, un om nu este, în adever mare, 

de cât numaă atuncă când, în conceptiunile sale, el 

acordă primul Yang desvoltării sciintelor, libertății 

şi bineluă public. 
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Alăturea cu aceste creațiuni de violență și de 

distrugere ale -geniului uman, să punem acum, crea- 

țiunile folositoare și operile acelea care trăesc încă 

mult timp după pierderea oamenilor de genii care 

le-ait conceput și le-aii executat. 

Napoleon I, a străbătut Continentul European; a 

fost causa morţei violente a milioane de oameni; a 

distrus un mare număr de orașe prospere; a fost, în 

fine, spaima contimporanilor săi, şi cu toate acestea 

sa numit mare— Napoleon cel mare! 

Un alt om, prin perseverenţa sa, prin neobosi- 

tele sale lucrări, prin geniul săi, a reuşit a uni, prin- 

tun fir electric, toate Statele Europei și Americei; 

a pus în raport imediat toate centrurile producătoare; 

a îndoit ast-fel fecunda lor putere; a contribuit a face 

să circule cugetarea, adică viața şi adevărata bogăție 
în toată lumea civilisată, pe care el a unit'o printr'o 

legătură admirabilă. 

Profitând de această invenţiune, un alt geniă, nu 

sa mulțumit numai a uni Statele, ci a unit chiar Con- 

tinentele între densele; ast-fel Continentul Europei 

este unit cu vastul Continent al Americei. — Disu-s'a 

vre-odată că acești oameni ai fost mari? S'a dis aşa 

de puțin, în cât abia ne sunt cunoscute numele lor. 

Și pe când toţi poeţii acelor epoce: Lamartine, Be- 

ranger, Victor Hugo, Goethe, Byron şi alții, ai cele- 
o ) o 3 >» 
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brat pe Napoleon, nu s'a aflat încă nică o musă pentru 

a transporta în toate unghiurile lumei numele lui 

Morse, inventatorul telegrafului electric, şi al lui Cy7zs 

Field, marele inițiator al cablului translantic. 

Nu meritaă atâta indiferenţă nişte asemenea ge- 

niuri care, pe lângă marele concurs ce aii adus la 

desvoltarea civilisaţiunei, chiar din punctul de vedere 

„pur material, aii realisat, prin invenţiunile lor, capi- 

taluri imense cari sai împărțit printre popoare, și-aii 

contribuit la prosperitatea lor. 

Am consultat statistica mai tutulor Statelor civi- 

lisate. lată ce am găsit în privința telegrafelor 1). 

In 21 de State se află: 

72.112 Kil. — lungime de linii telegrafice. 

1.838.649 Kil. — lungime de fir electric. 

80.000 Kil. — lungime de cablu translantic. 

Total 2.490.761 Kil. 

Costul cel mai scădut al construcțiunei acestor 

linii telegrafice se sue la: 

1.2 12.844.800 lei. 

Această sumă s'a răspândit în public; în toate 

ramurile marei și micei industrii prin singurul efect 

al unei invenţiuni. 
9 

Pe lângă această sumă, trebue să mai adăogăm 
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și venitul anual al telegrafelor tutulor acestor state, 
care se sue a: 

136.854.143 lei. 

Sumă care se împarte asemenea în public, între 
funcționari, lucrători, industriali, etc. 

De am mai putea adăogi acum beneficiile co- 
merțului ș'ale industriei private, am ajunge la niște 
cifre incalculabile: un singur mare industrial sai un 
singur mare banchier poate, printr'o depeșă, trimeasă 
la timp, să câştige milioane. 

lată dar cât sunt de folositoare industriei Și Co- 
merciului invențiunile acestor oameni, şi cât e de 
trist de a constata puţina recunoștință ce avem către 
asemenea geniuri binefăcătoare. 

Această comparaţiune între oamenii folositori, şi 
oamenii nuli sai vătămători societăţii, 'mi aduce aminte 
o scriere publicată pe la începutul secolului nostru. 
Voiă a vă resuma cugetarea, în adevăr foarte origi- 

nală, ce se revelă în acea scriere. 

Suntem în Francia la 1817. Aliaţii nu părăsise 
încă teritoriul pe care ”] cotropise Burbonii, pe cari 
străinii "1 readusese în țară, domnesc cu nobilimea 
în fine restaurată. In jurul lui Ludovic al XVIII-lea 
se întreținea tot felul de intrigi și de lupte, ocasio- 
nate prin situațiunea falşă în care se afla curtea și 

   



nobilimea. Atunci apare o mică broșură intitulată Pa- 

rabolă. 

lată cum începe această parabolă: 

«Să ne închipuim, dice autorul, că Francia pierde 

de odată pe cei dintâiii so de fizici ai să, pe cei 

d'intâii so de chimişti, pe cei dintâi 5o de fizio- 

logi, pe cei d'intâii 50 de matematică, pe cei diîn- 

tâiii so de poeți, pe cei dintâi so de pictori, pe 

cei dintâi şo de sculptori, pe cei dintâi so de li- 

teratori, pe cei d'intâii 5o de mecanici, pe cei d'în- 

tăi go de ingineri civili şi militari, pe cei dintâi 

5o de architecți, pe cei d'intâiii so de medi, pe 

cei d'intâiii so de bancheri, pe cei d'intâiu 200 de 

neguţătoră, pe cei dintâi 600 de cultivatori etc»... 

După această suposiţiune autorul continuă: 

«Aceşti oameni fiind Francesii cei mai esențial- 

mente producători, cei care dirig lucrările cele mai 

folositoare națiunei, în sciinţe, în arte, în literatură, 

în arte și meserii, sunt în realitate floarea societăţei 

noastre. Et sunt dintre toți Francesii cei mai utili 

țărei lor, cei care "1 procură cea mai mare glorie 

şi cari accelerează civilisaţiunea și prosperitatea sa. 

Națiunea ar deveni dar un corp fără suflet, îndată ce 

ar perde aceşti oameni; ar cădea într'o stare de în- 

ferioritate față de naţiunile care sunt astă-di _rivalele 

sale, și ar continua de a le fi inferioară, pe cât timp 
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nu ar repara această perdere. Ar trebui Franciei cel 

puţin o generațiune întreagă, pentru a repara această 

nenorocire; căci natura nu este prodigă de oameni 

cari se disting prin producţiuni de utilitate positivă. 

«Să trecem acum, continuă autorul, la o altă pre- 

supunere. Să ne închipuim că Francia conservă pe 

toți acești oameni de geniii pe care "i posedă în sciinţe, 
în literatură, în arte; dar că are nenorocirea de a 

pierde, în aceiaşi di, pe fratele Majestăţei sale, pe 

Monsegniorele Duce d'Angouleme, pe Monsegniorele 
Duce de Berry, pe Monsegniorele Duce d'Orleans, pe 
Monsegniorele Duce de Bourbon, pe Doamna Ducesa 

d'Angoulâme, pe Doamna Ducesa de Berry, pe Doamna 

Ducesa d'Orldans, pe Doamna Ducesa de Bourbon şi 

pe D-ra de Conde€ — adică toată familia regală. 

«Că mai perde încă asemenea pe toți marii ofi- 

ceri ai Coroanei, pe toți Miniștrii de Stat, cu sait fără, 

portofoliuri, pe toți Consilierii de Stat, pe toţi mare- 

şalii, pe toți cardinalii, pe toți episcopii şi archiepis-“ 

Copii, pe toți prefecții şi sub-prefecţii, pe toți jude- 

cătorii și dece mii de proprietari din cei mai bogați... 
Acest accident ar întrista de sigur pe toți Francesii, 

pentru că ei sunt buni, pentru că ei nu pot vedea 

cu indiferență dispariţiunea unui număr atât de mare 
de compatrioți ai lor; dar această dispariţiune a unui 
numer de oameni, reputați cei mai 7pfortanţă ai 
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Statului, nu le-ar causa părere de răi de cât dintr'un 

punct de vedere sentimental; căci această pierdere 

mar ocasiona în realitate nici o pagubă Statului. 

«Mai întâii pentru motivul că ar fi foarte lesne 

de a împlini locurile care ar fi devenit vacante. Există 

un mare număr de Francesi în stare de a exercita 

funcțiunile de frate al Regelui tot atât de bine ca și 

densul;, mulți sunt capabili de a ocupa locurile de 

Principi tot atât de convenabil ca și Monsegniorele 

Duce d'Angouleme, Monsegniorele Duce de Berry, 

Monsegniorele Duce d'Orleans și Monsegniorele Duce 

de Bourbon; multe franceze ar fi tot atât de bune 

Principese ca Doamna Ducesa d' Angouleme, Doamna 

Ducesa de Berry, Doamna Ducesa d'Orleans, Doamna 

Ducesa de Bourbon și Domnișoara de -Conde. 

«Anticamerile palatului sunt pline de curtisani 

gata de a ocupa locurile de mari oficeri ai coroanei; 

armata posedă un mare număr de militară tot atât de 

buni câpitani ca şi mareșalii noştri actuali; câți băr- 

baţi n'am găsi tot atât de buni miniștri ca și aceea 

cari ne guvernă! Câţi administratori mult mai în stare 

de a gira afacerile Departamentelor de cât prefecții 

noştri în activitate! Câţi advocati tot atât de buni 

_ jurisconsulți ca şi judecătorii noștri! Câţi preoți ar 

putea înlocui cardinalii, episcopii şi archiepiscopiă 

noștri! . . 
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Cât despre cei dece mii de proprietară, necon- 

solabilii lor moștenitori nu ar avea necesitate de nici 

un fel de pregătire pentru a face onorurile saloanelor 

lor, tot atât de bine ca și dinșii. > 

lată partea esențială a acestei parabole celebre 

care a ocasionat autorului s&ii mai multe luni de în- 

chisoare. Ceea ce mai caracterisă însă această pro- 

ducțiune originală, este nașterea ilustră a autorului 

săi. Acest Saint-Simon, căruia datorim paginile de 

mai sus, vorbeşte ast-fel despre origina sa: 

«Sunt descendinte al lui Carol Magnus, dice el 

într'unul din fragmentele ce ne-a lăsat despre viața 

sa. Tatăl mei se numea Comitele de Saint-Simon ; 

eram cea mai apropiată rudă a Ducelui de Saint-Simon: 

Ducatul şi 5oo mii livre venit, de care se bucura 

ducele de Saint-Simon, deveniaii moștenirea mea le- 

gitimă. El s'a certat cu tatăl mei, pe care la des- 

moștenit. Am perdut ast-fel titlurile și averea Ducelui 

de Saint-Simon, dar am moştenit pasiunea sa pentru 

glorie.» 

Este un fapt demn de notat ca pasiunea gloriei 

să conducă pe descendentul unei. asemenea familii 

nu în mijlocul castei militare, unde căuta a se dis- 

tinge toți nobilii acelei epoce, dar în sînul corpora- 

țiunilor utile care ai curagiul de a se devota pentru 

inaintarea progresului sciințelor, şi de a vedea un 

69599 9 
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descendent al lui Carol Magnus, desertând câmpii de 

resbel și consiliele suveranilor, pentru a se ilustra prin 

descoperiri sciințifice care “au asigurat un loc atât 

de eminent printre savanți și moraliști. 

Dacă nobilul descendent al unei familii atât de 

vechi judeca deja astfel gloria în timpul luă Napo- 

leon, ce ar trebui să cugetăm noi, cari am vădut în 

amîndou& continentele, America şi Europa atâtea res- 

boaie spăimiîntătoare, de care nu se mai vorbeşte, ȘI 

cari tot-dodată am fost martorii lucrărilor gigantice 

care ati schimbat faţa globului şi care, ai adus, chiar 

în relațiunile politice ale popoarelor, foloase mult mai 

insemnate de cât victoriile celor mai mari geniuri 

resbelnice. 

Epoca noastră a produs mari geniuri militare. 

Imensele perfecțiunii ce se aduc adi artei de a dis- 

truge, noile mijloace atât de puternice pe care sciința 

modernă le-a inventat, atât pentru atac cât și pentru 

apărare, fac arta militară mult mai dificilă şi cer unui 

mare general al epocei noastre mult mai multe cu- 

noscințe. Celebrul marș al lui Sherman prin pustiile 

Sudului Americei spre Charleston ; atacurile cavaleriei 

lui Sheridan în văile de la Chenandoa ; în Europa, 

campania lui Moltke în Boemia, şi savantele sale ma- 

nevre în resbelul cu Francia, sunt triumfură militare 

fără exemplu poate în istorie. 
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Pentru ce dar tendințele necontestabile ale con- 

timporanilor noștri de a uita asemenea fapte? 

Pentru ce nu se mai vorbeşte adi nici de Aus- 

terlitz, nici de Waterloo, nici de Richmond, nici de 

Sadova, nici de Sedan? 

Pentru că, pe când se împlinesc aceste opere de 

resbel, tot-odată se împlinesc și alte opere mari și 

mult mai folositoare. - 

Pentru că progresul prin forță este o amăgire; 

pentru că mărirea prin conchiste este trecătoare. 

Pentru că resbelele nu pun atât patria în pericol, 

cât libertatea. 

Resbelul este mai tot-d'a-una o dictatură. 

Gloria orbeşte patriotismul. 

Pentru că ar fi injust de a atribui popoarelor sen- 

timentele resbelnice care, din nenorocire, par a fi adi 

la ordinea dilei în Europa. 

Nu —- ori-ce s'ar dice — ceea ce națiunile moderne 

cer, nu este perfecţionarea armelor de resbel, nu este 

progresul artei de a distruge. Popoarele n'aă aspira- 

țiuni profunde și durabile de-cât pentru sciințele cari 

tind la desvoltarea relațiunilor lor internaționale, co- 

merciale, industriale. 

Resbelul nu are cuvint de a fi decât numai 

atunci când are drept scop apărarea drepturilor 

naţionale, şi a libertăţilor amenințate. 
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Ast-fel au fost—ca să nu vorbesc decât de timpii 

moderni — resboiul Helveţiei contra Austriei, care pro- 

duse figura legendară a lut Wilhelm-Tell; resboiul 

de independență al Americei; ultimul resbel al Italiei, 

prin .care a scăpat de sub jugul Austriei şi a unit 

subt același sceptru pe toți fii patriei comune. 

În fine, ast-fel este resboiul actual, în care Ruși, 

Muntenegreni, Bulgari, Sirbi, Greci, Români, luptă și 

vor lupta cu eroism, unii, pentru liberarea creştinilor, 

alții pentru redobândirea drepturilor lor strămoşeşti. 

* E 
ES 

Resboiul cu spirit de conchistă este retogradarea 

civilisațiuniă şi ruinarea popoarelor. 

lată un tabloi mai elocinte decât tot ce ar putea 

dice şi scrie cine-vă contra pretinselor progrese ale 

forței. 

Tabloul datoriei publice a Europei. 

miliarde milioane 

Francia . . . . . e 23» 495 

Anglia . . 9 600 

Spania . . cc... 9 243 

alia e... 9 883 

Rusia 
446 9 

Austria . e. cc... 6. 810 

4 
Turcia 928 
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milioane 

Belgia . . . . . . . . + 942 

Helveţia . . . . . . . . rd) 

Mai toate aceste datorii sunt ocasionate numai 

prin cheltueli de resbel. 

Din 19 miliarde, Anglia datorează 16 miliarde 

încă de la 1813, de când cu marele resbel în contra 

Franciei. 

Francia datora numai 11 miliarde înainte de ul- 

timul s&ă resbel cu Germania; astă-di ea datorează 

23 de miliarde. 

Datoria Rusiei de 9 miliarde provine în mare 

parte din timpul resboiului Crimeii. 

Austria datorează 6 miliarde, din care mai mult 

de jumătate, provine din resboaiele sale cu Francia 

şi cu Italia, și mai târdiă cu Prusia. 

Singura datorie legitimă este a Italiei, căci este 

rescumpărarea independenței sale. 

Și aceasta datorie a diferitelor State ale Europei, 

Sar putea lesne îndoi, dacă am adăuga pagubele 

enorme ce aceste resboaie ai adus comerciului şi in- 

dustriei private. 

Vedeţi cu ce grele sarcini este silit să lupte Con- 

1) Se poate constata adi că o mare parte din ţifrele statistice coprinse 

în acest studii, publicat la 1878, sunt aproape îndoite. 
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tinentul întreg, grație tendințelor nenorocite ale spi- 

ritului modern. 

Dar nu e tot, să vE mai arăt un alt tabloi, nu 

mai puțin întristător, tabloul armatelor ce întreține 

Europa, şi al costului lor anual: 

Actualmente Europa întreţine 9.000; ooo de sol- 

daţi — cu: 

21.000 — tunuri 

1.400.000 — Cai de resbel 

2.338 — bastimente — din cari 259 cuirasate, 

şi cu un personal de 310.000 0â- 

meni și 17.000 tunuri. Şi se mai 

află în construcțiune 104 nave din 

care 66 cuirasate. 

Costul întreţinerii acestor armate este de '13 

miliarde de fr. pe an ?). 

Ce nu sar face dacă o asemenea sumă — 13 

miliarde — ar fi intrebuinţată, pe tot anul, pentru 

instrucţiune, pentru lucrări de utilitate publică, pentru 

progresul comerciului șal industriei. 

lată cum se întrebuințează în secolul al XIX 

fructul muncii popoarelor! 

Și cine plătește aceste enorme datorii? Tot s&r- 

manul popor. Reîntors la căminul săi — daca mai 

găseşte un cămin, — soldatul reincepe munca sa 

  

1) Almanach Gotha. 
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obicinuită, la câmp sai prin ateliere, cu această dife- 

rință numai, că astă dată el trebue să lucreze îndoit, 

nenorocitul, căci resboiul a îndoit impositele carii 

dispută pânea de toate dile lui și copiilor lui. 

Alăturea cu tristele și ruinătoarele efecte ale 

resboiului, cu spiritul de conchistă — pe care l'am 

numit geniul distrugător — să mai dăm un exemplu 

despre nepreţuitele resultate ale geniului producător. 

Istoria invenţiunilor este în genere martirologiul 

inventatorilor. S'a acordat tot-dea-una, cum am vEdut, 

mai multă considerațiune geniului distrugător, şi s'au 

uitat, și adese ori s'ait desprețuit, geniurile care ai 

adus cele mai mari servicii. 

Această nedreptate o vedem în mitologie, o ve- 

dem în istorie. 

Și cu toate acestea ce mari servicii ne aduce 

geniul producător! Ce admirabile resultate poate să 

dea o singură invenţiune a unui om de genii! Să 

luăm de esemplu zpzașiza cu abur. 

Maşina cu abur a fost inventată de Papin, fran- 

ces de origină, la 1690, şi pe la finele secolului al 

XVIII, perfecționată de Watt, celebru constructor 

scoțian, cam ast-fel cum o cunoaștem adi, pentru că 

ea a mai primit de atunci numeroase alte modificări. 

Nu voi descrie această maşină pe care toți o 

cunosc, mai mult sait mai puțin. Intenţiunea mea este  



de a arăta numai foloasele imense ce eaa adus 

„omenirei. 

Cel d'intăiă mare efect al acestei invențiuni a 

fost înlesnirea navigațiunei. 

La 1807 Fulton, inginer american, aplică cel 

dintăiă cu succes, maşina cu abur la navigațiune. 

Din acea di marina a eșit din starea ei primitivă. 

Distanţele cari speria pe străbunii noştri Şi-i înstrăi- 

nai de cele-l'alte popoare r&spindite pe suprafata 

globului s'au apropiat, graţie luminelor moderne. 

Ţările, Continentele se unesc într'o comună muncă 

de interes general. Popoarele. civilisate străbat ocea- 

nele şi merg, prin sciința și activitatea lor, să desvolte 

resursele Continentelor până aci neproducătoare. 

Un alt geniii, Stephenson, a aplică maşina cu abur 

la căile ferate. Cea d'intăiii cale ferată care a func- 

ționat a fost acea dintre Liverpool şi Manchester 

la 1830. 

Astfel dar, după ce cum vedem, maşina cu 

abur a apropiat continentele, astădi, prin căile ferate, 

ea apropie întrun mod nu mai puțin admirabil, toate 

Statele fie-cărui continent. 

Graţie acestei simple invențiuni, familia ome- 

nească a suprimat distanțele, a invins timpul. Schim- 

burile producţiunilor, ale artelor, ale sciinţei, ale des- 

coperirilor de tot felul, se fac adi cu cea mai mare 
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înlesnire, Spiritul omului îmbrăţișază globul întreg. 

Societatea modernă a devenit o singură asociaţiune 

a tuturor inimilor, a tutulor inteligențelor, a tutulor 

voințelor, spre o ţintă unică și supremă: Czw/isa- 

Prunea. 

Dar resultatele bine-făcătoare ale acestei inven- 

țiuni nu desvoltă numai resursele intelectuale și mo- 

rale ale Statelor moderne; ele desvoltă asemenea, 

întrun mod extraordinar, mai cu seamă resursele lor 

materiale. 

Ca să ne putem face o idee despre aceasta, să 

dăm aci câteva cifre asupra produsului acestei in- 

venţiuni. 

Mașina cu abur a înlesnit comunicaţiunile pe 

uscat şi pe mare, cum vădurăm. Pentru a ne da 

seama despre capitalurile imense ce produc, atât ma- 

rina cât și drumurile de fer, care datoresc existența 

lor acestei invenţiuni, iată oare-cari cifre, culese în 

statistica generală a principalelor State. 

Marina. — Numai în cele 7 State mari ale Eu- 

ropei există 6.285 vapoare de comercii, a căror con- 

strucțiune a costat 999.726.870 lei. Venitul acestei 

marine este de 149.000.000 lei. 

Adăogând la aceste sume capitalurile de construc- 

țiune și veniturile marinei de comercii a Statelor-Unite 

"ȘI a Statelor mici ale Europei, ajungem la o cifră 

c
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aproape de 2.000.000.000 de lei, capital de construc- 

țiune şi 200.000.000 de lei ca venital marinei de co- 

merciii universale. 

Aceste miliarde ai profitat și profită publicului 

muncitor, comerciului, industriei. 

Nu vorbesc de marina de r&sboi: ea distruge, 

iar nu produce. 

Nu vorbesc asemenea de micul ajutor ce pot 

aduce comerciului și industriei sumele întrebuințate cu 

construcţiunea marinei de resbel și întreţinerea arma- 

telor Europei, pentru că este constatat că resboaiele 

ruinează întrun singur an mai multă lume de cât pot 

înavuți în 20 de ani. | 

Căile ferate. — ln 33 de State ale lumei civili- 

sate, întinderea liniilor ferate este de 795.457 km. 

Capitalul de construcțiune este de 70.837.331-271 lei. 

Această colosală sumă s'a r&spândit în public, în 

profitul tuturor şi a dat o impulsiune enormă indus- 

triei universale. Venitul acestor linii ferate este de 

3.000.000.000 lei, care se împait acţionarilor. 

Ast-fel dar, pe când armatele moderne costă Eu- 

ropei o datorie de 70 miliarde, cum vădurăm mai sus 

și 13 miliarde de întreţinere pe fie-care an, 0 singură 

invențiune — maşina cu abur — produce, aplicată la: 
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marină și la căile ferate, o sumă mai tot atât de 

mare. 

Un singur genii producător repară risipa tutulor 

geniurilor distrugătoare adunate. 

Dar mașina cu abur nu se întrebuințează numai 

la vapoare şi drumuri de fer; ea este întrebuințată 

în toate ramurile industriei universale şi ca să vă pu- 

teți închipui ce resultate dă puterea aburului numai 

întrun singur Stat, să luam Anglia de exemplu. 

lată ce publica, în anul 1859, Qzazferley Revzew - 

«Forța produsă prin maşina cu abur întrun sin- 

gur Stat — Marea Britanie — equivalează cu munca 

manuală a 400 milioane de oameni.» 

Ast-fel dar Anglia, o ţară de 30 milioane de lo- 

cuitori, datorează unei simple descoperiri industriale 

o putere mai mare de cât acea a imensului imperii 

al Chinei. 

Dar nu e tot: Maşina cu abur e cunoscută în 

toate țările civilisate și chiar în coloniile lor cele mai 

depărtate; Statele-Unite ale Americei aplică această 

putere la toate uzurile vieţei. Putem dar susține, fără 

temere d'a fi desmințiți, că puterea de acţiune a ome- 

pirei s'a îndecit de la începutul secolului nostru și că 

globul întreg — care numără o populațiune de 1 mi- 

liard aproape de ființe omenești — produce adi o can- 
) 
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titate de forță activă de dece ori mai mare de cât 

în secolul trecut. 

Popoarele antice deificaii geniurile inventatoare, 

ast-fel Fenicienii, cari atribuiaii lui Dagon invenţiunea 

arăturei, îl adoraii sub numele de Agricultorul. [eitei 

Czyes se atribuia revelaţiunea agriculturei, și grânelor 

transformate prin cultură se dete numele s&i, cereale, 

de la Ceres... şi astfel pentru ori-ce mare inven- 

țiune. 

Ce departe suntem noi, fii secolului al XIX, de 

spiritul de gratitudine al celor vechi! 

Recunoştința ne costă; admiraţiunea dispare iute 

din înimele noastre. Trăim înconjurați de opere care 

ar fi părut nisce daruri divine popoarelor antichității, 

opere admirabile care ar fi inspirat unor poeţi ca Or- 

pheii, Homer, Virgile, Ovidiă și alții, cele mai fru- 

moase ale lor cânturi. Şi noi nu cunoaştem, adese-ori, 

nici numele geniurilor cărora datorim invenţiunile cele 

mai folositoare. 

«Cel d'întăiit loc în memoria popoarelor, dice 

celebrul Cuvier, este acordat acelora cari ai distrus 

oameni; al 2-lea “acelora care ne-ati amusat; abia 

mai rămâne un locușor pentru acei care ne-ai servit.» 

Sarcina însemnată a epocei noastre, în desvol- 
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tarea progresului omenesc, nu era de natură a fi în- 

deplinită prin resboaie ; ci era de a înlesni pe cât 

se poate mai mult relațiunile între oameni, între 
State, între Continente, pentru a servi și a ajuta cu 

putere constituțiunea unităței omenești a globului. 

Istoricul care peste 20 de ani va încerca să resume 
opera secolului al XIX, nu va găsi această operă perso- 

nificată, nici în numele lui Napoleon, nici în al lui 

Wellington, nici în al lui Blicher, nici în al lui 

Grant saă Moltke: el o va personifica mult mai bine 
într'un Morse, inventatorul telegrafului electric, întrun 

Cyrus Field, de care vorbii mai sus, și care fu promo- 
torul cablului translantic, întrun Watt care a perfec- 
ționat mașina cu abur; într'un Fulton care a aplicat 

la marină admirabila invențiune a lui Watt; într'un 

Ferdinand de Lesseps care presidă la deschiderea 
Istmului de Suez; în aceia cari ai întrebuințat pute- 

rea aerului comprimat și cari, graţie concursului aces- 

tui element, străpunseră muntele Cenis, în fine, în 

acele geniuri, mult mat curagioase încă, care voesce 

a da aripi omului creând navigaţiunea aeriană. 

“Canalul de Suez deschis, muntele Cenis stră- 

puns, globul încins prin nenumărate fire electrice, 
canaluri misterioase şi sigure ale cugetărei, aburul 

transportând prin mijlocul pustiilor antice populațiu- 
nile moderne, active și laborioase, iată, în adevăr, 

  

 



— 142 — 

conchiste reale, conchiste care vor dura mult timp 

încă după ce osemintele resboinicilor, și ale victime- 

lor lor, vor albi câmpiile pustiite de geniul distrugător. 

Spiritul modern al Europei este împărţit adi în 

dou& curente : resboi ȘI industrie ; vechia barbarie, 

şi civilisațiunea încă în leagăn. Europa ezită, ne ştiind 

încă cui datorează mai multă onoare, resboinicilor 

care 0 înspăimîntă, puterii care o retrogradează, saii 

sciinței care o impinge spre noi progrese. Să sperăm 

că decisiunea finală va fi pacea, progresul, şi că sciinţa 

modernă nu va fi pus în zadar prodigioasele sale re- 

surse la disposiția contimporanilor noștri. Să sperăm 

că în curind politica va merge alăturea cu sciința, şi 

că nu vom mai avea nenorocirea de a vedea repro- 

ducându-se scenele sângeroase, care se intind de 

câtva timp peste Europa întreagă, cu cortegiul lor 

fatal de distrugeri, de ruine şi de doliii. Să sperăm, 

în fine, că c/vi/isafzunea va învinge barbaria. 
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PRESA 

Il. 

Presa se bucură adi de o mare autoritate în lume 
şi are onoarea de a merita numele de 4 fatra pu- 
Zere în Stat. De unde însă îi vine această influență 
şi această putere? Puterea presei îi vine din imen- 
sele servicii ce aduce societăței. 

Presa instruește și moralisează, ea ține pe citi- 
tor în curentul progresului tuturor ramurilor sciinţei 
ȘI artelor, critică saă susține actele oamenilor po- 
litici, combate corupțiunea, denunță abusurile şi glo- 
rifică talentul și virtutea ; ea este interpretul aspira- 
țiunilor meritului modest, este advocatul universal, 
ecoul consciinței omenești. 

Bărbaţii cei mai eminenți ai Europei, literatorii 
cei mai renumiți, cei mai iluștri savanți i-a cerut 

69599 
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ospitalitate, şi i-au făcut cu numele lor glorioase o 

aureolă strălucită şi neperitoare. 

Ca să putem aprecia și mai bine utilitatea pre“ 

sei, să aruncăm mai întăiii o privire asupra trecu- 

Ss 

tului ei. Poate că v&dend luptele şi sacrificiele celor 
? 

mai nobile inteligențe pentru ap&rarea şi menținerea 

libertăţei presei, vom respecta-o şi noi mai mult, și 

vom înţelege mai bine preţioasele servicii ce este 

chiemată a aduce civilisaţiunei. Poate că atunci și 

juna noastră presă, ale cărei violenţe se esplică — 

până la un punt oare-care — prin lipsa ei de expe- 

riență, va căuta că înlăture escesele care o pot com- 

promite, și se va sili a imita presa serioasă a celor- 

Valte State și a aduce toate serviciele ce ţara este 

în drept să aștepte de la dânsa. 

- 

Presa apare pentru prima oară în imprimeriile 

lut Gutenberg între 1443 și 1465. Puterea cuvântului 

imprimat progresează in timpul Renaşterei, și se 

desvoltă mai cu seamă sub Reformă. 

Eraă în adevăr admirabili publicişti, şi putem 

dice chiar diariștă, acele puternice inteligenţe ca Reuch- 

lin, Erasn, Luther, Melanchton, Ulpyich von FHuiten, 

părinţii Renașterei și ai Reformei în Germania. 

Admirabili diariști erai asemenea şi pamfletarii
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secolului al XVI-lea în Francia: Z£. de /4 Bote, 

Leroy, Hubert Languet, Pithou, ÎI. Etienne etc, 

autorii -Safzreă Men:ppie, şi străbunii legitimi și glo- 

rioși ai publiciștilor cari doi secoli mai târdii erai 

meniți a pregăti și a răspândi principiile revoluțiunei 

de la 1789. 

Ce alt era un Pascal de exemplu, în secolul al 

XVIl-lea, când publica Fpzsfo/e/e frovinciale, dacă nu 

un mare diarist demn de a servi de etern model 

posterităţei. Nimeni n'a avut ca dânsul virtuțile prin- 

cipale ale acelor ce voesce a onora profesiunea de 

publicist : religiunea adevărului, pasiunea clarităței, 

fanatismul evidenţei. «lubesc omenirea, dice Pascal, 

«nu fac răi acelor care îmi fac r&ii, caut să fiii tot- 

«d'a-una sincer, fidel tutulor oamenilor, şi mulțumesc 

«lui Dumnedeii care dintr'un om plin de slăbiciuni, 

«de miserie, de invidie, de orgolii şi de ambiţiune a 

«făcut un om apărat de toate aceste rele.» 

Presa însă, în sensul precis ce "1 dăm astădi, 

adică presa periodică, nu "și-a luat primul său avent 

nici în Francia nici în Germania.— Anglia, după cinci 

secoli de revoluțiune, fu cel d'întăii Stat, care avu 

gloria de a vedea crescând și desvoltându-se la dânsa 

în primii ani ai secolului al XVIIllea, aceasta a pa- 

tra putere a Statelor civilisate. 

«Angliei, dice Cormenin, datorim libertatea pre- 
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«sei și inițiativa industriei; una, cea mai mare putere 

«morală, cealaltă, cea mai mare putere materială a 

«timpilor moderni.» | 

John Milton fu ilustrul protector al presei în 

Anglia. Marele poet scria încă din timpul resboiuluă 

civil: 

«Scrierile nu sunt lucruri neînsuflețite; ele conţin 

«în sineși o putere de viață tot atât de activă ca și 

«a inimei, care le-a produs... A ucide un om nu 

«este mai criminal de cât a distruge o carte. Acela 

«care ucide un om, ucide o creatură cu rațiune, acela 

«care distruge o carte ucide chiar rațiunea. — Să bage 

«bine de seamă guvernele la persecuţiunile pe care 

«le dirig contra lucrărilor vii ale oamenilor publici; 

«să nu distrugă această sămînţă de viață păstrată și 

«adunată în scrieri; să cugete că această destrucțiune 

«este un fel de omucid, adeseoriun martir; şi când 

«persecuţiunea se întinde peste presa întreagă, devine 

«un măcel, ale cărui efecte nu se mărginesc numai 

«la uciderea unei simple vieți, dar lovesc chiar esența 

«raţiunei, astfel în cât ea nu sugrumă o viață, ci o 

«imortalitate.» 

De și glorificată ast-fel de Milton, presa avu 

însă nenumărate victime în Marea-Britaniă. Una din 

victimele sale cele mai celebre fu Dazze/ de /os, 

autorul lui Rofzzsoz Crusoe. El combătu guvernul lui 

 



— 149 — 

Facob II şi contribui prin publicaţiunile sale pline 

de putere şi de talent a pregăti revoluțiunea de la 

1688. Sub domnia reginei Ana, de Foc fu persecutat 

în modul cel mai barbar, condamnat la pilori şi arun- 

cat în închisoare de partidul tory; dar el nu se des- 

curagiă și începu chiar în închisoarea de la Newgate 

o publicaţiune periodică ce apărea de trei ori pe săp- 

tămână şi pe care a dirigiato singur în timp de 9 

ani (1706—1715). 

Revista lui Danie/ Zoe este prima publicaţiune 

periodică englesă. 

Acest nobil esemplu fu imitat și de alți bărbaţi 

distinși cum erai Steele şi Addison, publiciști şi oameni 

politici eminenţi. EX dirigează succesiv diarele liberale 

Tattler (Vorbitorul), Gardian (TFutorul), şi în fine 

Spectatorul —- diar cotidian. — Aceste publicațiuni sunt 

celebre în Anglia, și autorii lor trec, cu drept cuvent, 

printre cei mai renumiți apărători ai libertăţilor pu- 

blice şi ai presei. 

Partidul whig se servi cel d'intăii de presă, 

această armă puternică, pentru a combate monarhia 

absolută, dominațiunea marilor proprietari fonciară și 

netoleranța bisericei stabilite. 

Aderenţii partidului tory se serviră de presă, la 

rendul lor. La 1726, Pultney și Bolingbroke fundară 

diarul Craf/sman (Lucrătorul) pentru a combate pe 
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ministrul Walpole, pe care Englezii Vaii numit Păzzz- 

tele corupțiunei. 

Bolingbroke a fost unul dintre cei mai iluştri 

oameni politici și oratori ai Angliei. 

«Este imposibil, dice Chesterfield — fost ministru 

«și publicist engles — de a găsi culori destul de vii 

«pentru a face portretul lui Bolingbroke. 

«EL este poate cel mai straniii exemplu al vio- 

«lenței pasiunilor, precum şi al înălțimei inteligenței, 

«unde poate atinge natura omenească.» 

Reproducem aci o frumoasă pagină unde Boling- 

broke arată ideia ce 'și face de un rege patriot 

«Restricţiunile necesare, dice publicistul engles, 

«pentru a conserva libertatea într'o monarhie pot fi 

«un fii salutar pentru un prinț slab și nesocotit, dar 

«nu sunt indispensabile unui bun prinţ. Constituțiunea 

«noastră a atins aproape perfecțiunea necesară pen- 

«tru ca un rege — dacă este patriot în toată puterea 

«cuvântului — să poată guverna cu înlesnire, siguranţă, 

«onoare şi demnitate. Ce admirabil rol poate avea 

«un asemenea prinţ! 

«Să-şi represinte cine-va, în adevăr, scenele mă- 

«reţe ale domniei unui rege patriot. Ce poate fi mai 

«glorios, ce poate fi mai dulce de vădut de cât un 

«rege asupra căruia se întorc toate privirile pline de 

«admiraţiune și de iubire! Un rege sub domnia căruia,
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«ca subt aceea a lui Nerva, lumea să se mire de a 

«vedea două elemente atât de străine și de etero- 

«gene, cum sunt autoritatea şi libertatea, intim unite 

«și atât de strîns legate împreună, încât să nu for- 

«meze decât o singură și sublimă esență. Ce specta- 

«col mai răpitor şi mai demn de a represinta atri- 

«buțiunile providenței, decât un prinț posedând o 

«putere fără margini, care să nu fie nică efectul usur- 

«paţiunei nici al tiraniei, ci emanaţiunea naturală a   «stimei, a încrederei şi a afecțiunei, concesiunea vo- 

«luntară a poporului, care nu găseşte libertăţilor sale 

«un asil sigur decât puindu-le sub scutul Suveranului 

«săi. Numai de un asemenea rege se poate dice : 

„ Volentes 

Per populos dat jura, viamque efectuat Olympo. 

«Nici o dată nu sar vedea discordie sai res- 

«boaie civile sub scutul unui asemenea rege. Din 

«contra, pacea şi liniştea ar domni în această feri- 

«cită ţară subt auspiciele concordiei ; bucuria ar stră- 

«luci pe toate figurile, mulțumirea ar fi în toate îni- 

«mile ; și poporul liber, fără grijă şi fără temere, ar   
«fi fericit să-și mărească patrimoniul să individual și 

«să umple tesaurul public. Navele sale acoperind mă- 

«rile ar merge până la extremitățile globului să caute 

«bogății, în schimbul beneficielor ce procură industria 

 



— 152 — 

«și belele-arte, și drapelul naţional ar fi stimat și 

«respectat pretutindeni unde Oceanul desfășură valu- 

«rile sale, pretutindeni unde vânturile sbuciumă ele- 

«mentul teribil.» | 

Lupta cea mai crâncenă și cea din urmă susți- 

nută în Anglia pentru libertatea presei fu a diarelor 

North- British şi Public Adovertiser (1763—1770). Cel 

d'intăii din aceste qiare fu ars în public și directorul 

săi Wilkes, de patru ori ales deputat și de patru: 

ori respins de Camera Comunelor, fu, în fine, con- 

demnat la doui ani de închisoare. Dar pe când el 

medita în temnița de la Newgate la deșertăciunile 

omenești, diarul Pzuâ/ze Advertise inunda Anglia cu 

epistolele politice ale lui Junius. Nici o dată, poate, 

în nici o limbă, pamfletul n'a ajuns la nivelul aces- 

tor epistole rămase clasice. 

Am dori să reproducem aci mat multe din aceste 

admirabile epistole, dar nu ne permite cadrul studiu- 

lui ce ne-am -propus. 

Causa libertăței presei, apărată cu atâta energie 

şi atâtea sacrificii, triumfă pentru tot-d'a-una. 

La 1770, Wolfall, editorul diarului /Mozuzzg 

Adoertiser, dat în judecată și susținut de cei mai 

eminenți apărători ai libertăților publice, obținu o 

achitare, care avu un imens răsunet în tot regatul. 
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Wilkes eşi din închisoare. De astă dată, diarul 

în Anglia era liber. 

Printre diarele publicate adi în Marea Britaniă cele 

mai însemnate, dacă nu ne înșelăm, sunt: £ng/54 Chro- 

nzcle, fondat la 1767 ; Morning Chronzele, 1769 ; Mor- 

ning- Post, 1772; Morning- Elerald, 1780; Times, 1783. 

II. 

Dacă din Anglia venim acum în Francia, și exa- 

minăm soarta diarelor înainte de 1789, asistăm la un 

spectacol cu totul diferit. 

Se scie că, după învingerea şi nimicirea Frondei 

de Mazarin, în 1653, Parlamentul şi noblețea, în Fran- 

cia, perdură, pentru un timp de trei cuarte de secol 

aproape, ori ce influență în guvern. Burghesia a cărei 

esistență data de curind, fu mândră de a vedea pe 

feodali, vechii s&i apăsători, supuși ca și dinsa ega- 

lităței, fie chiar egalitate în servitudine ; ea fu pen- 

tru cât-va timp încă favorabilă puterei absolute. Cle- 

rul era legat monarhiei prin declarațiunea de la 1682. 

Poporul se compunea de țărani pe cari La Bruyere 

ni-i represinta ca pe nisce «animale sElbatece, cu- 

«treerând diua câmpiele, unde cultivaii pămintul în 

«modul cel mai primitiv, și retrăgendu-se noaptea 

«în nisce miserabile bordee, unde se hrăneai cu pâne 

-«neagră, cu apă și cu rădăcini». 
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Libertatea politică dispărend, libertatea religioasă 

ne esistând de fel, diarul în Francia nu putea să aibă 

de cât un caracter esclusiv literar. Cum ar fi cutezat, 

în adevăr, să discute cine-va valoarea unei idef, și 

mai cu seamă a unei idei nuoi, într'un timp în care «ba- 

«calaureaţii în medicină erati expulsați pentru că sus- 

«țineaii în tesele lor circulaţiunea sângelui». 

Diarele francese sub marele rege Ludovic XIV 

se mărgineaii numai a înregistra nuvelele Curţei, ale 

Academiei, ale librărielor şi ale teatrelor. Cele mai 

vechi diare francese sunt: Gazeta Franciei, fondată 

la 1631 de medicul Z/tofhraste Renaudot, şi le Four- 

nal des Savants, fondat de Denis de Sallv 1665. 

Aceste două esistă și adi. Cel d'întăiii a dobândit de 

la începutul secolului nostru o importanță considera- 

bilă în presa politică legitimistă ; cel de al doilea a 

devenit una din cele mai renumite publicațiuni con- 

sacrate problemelor istorice, archeologice şi philo- 

logice. 

Vine în urmă diarul /e Mercure Galant, tondat 

de D. de Vizd la 1672, şi care luă numele de Mer- 

cure de France la 1677; acest diar avu ca principali 

redactori pe Zfomas Corneille și Pontenelle, două 

din celebrităţile literare ale secolului. O  discuţiune 

literară care ocupa atunci toate spiritele de elită — 

lupta între cei vechi şi cei moderni — permise re- 
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dactorilor acestui diar de a-l scoate din letargia în care 

lincedea. Pentru prima oară în Francia polemica _ri- 

dică glasul într'o publicațiune periodică — polemică, 

este adevărat, iscată apropos de Homer şi de Pindar, 

şi care nu atingea întru nimic instituțiele stabilite, 

dar care nu era mai puţin ca un fel de gimnastică 

a penei, un exerciţii, în care limba francesă se mlă- 

dia şi se forma pentru luptele secolului al XVIII-lea. 

Progresul presei în Francia în secolui al XVIII-lea 

intîmpină mari dificultăți. Pare lucru straniii de a ve- 

dea cine-va pe /Monfesquzeu şi pe Voltaire chiar, 

vorbind de diare şi de diarişti cu acelaș dispreț pe 

care "| afecta spiritele cele mai liberale ale seco- 

lutui al XVil-lea, ca More şi La Bruyăre ; dar un 

examen mai amănunţit ne explică motivele urei celor 

mai mari talente contra «gazetarilor lingușitori şi 

imorală». 

Montesquieu găseşte că diariştii sunt «anoştă» și 

adaogă: «ei nici odată nu critică cărţile din care 

«fac necontenit extracte; şi în adevăr, care este 

comul destul de îndrăsneț în cât să-și facă dece sai 

«doui-spre-dece inamici pe fie-care lună. Ei încep în- 

«tăiti a lăuda materia tratată într'o carte, pe urmă 

«laudă pe autor, laude mai tot-d'a-una forţate, etc.» 

Așa dar, la epoca publicărei £pistolelor Persane, dia- 

rul era încă esclusiv literar, incolor, lipsit de ori-ce 
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fel de demnitate și criticat cu dispreț de cele mai 

mari autorităţi literare. 

Dar, deja la 1749, tot Montesquieu vorbeşte de 

presă pe un alt ton; el se plânge de «reaua cre- 

dinţă a diariştilor, de violența și de perfidia criticelor 

lor». Era vorba că presa prin organul său, AMave/e/e 

FEclesiastice, atacase cu violență opera lui /Montes- 

guieu — b' Esprit des lois — și tratase pe autorul săi 

de cathei». Presa începuse a interveni in doctrinele 

filosofice și religioase, adăstând momentul de a se 

arunca în luptele partidelor politice. 

Toate diarele, în marea luptă care se desfășură 

la finele secolului al XVIII-lea, susținea ideile trecu- 

tului. Cea mai celebră publicațiune periodică fran- 

cesă, înainte de 1789, fu /Anude Lirtraire unde 

Frtrou luptă dou&-deci de ani, (1754—1776), contra 

lui Po/zazre, a lui Dzdzrot, a Alembert şi a armatei 

întregi a enciclopediștilor. /7ezoz era un om de ta- 

lent, și lupta unui om contra unei legiuni este tot: 

d'a-una interesantă. Cu toate astea, el cădu sub lovi- 

turile lui Po/fazze, şi numele lui rămase nepopular 

ca şi numele ori-cărui om care, chiar cu talent și cu 

bună credință, voește să silească curentul ideilor a 

retrograda. 

Revoluţiunea cea mare se apropia ; adevărate tem- 

peramente de diariști se arătau pe ici pe colea; dia- 
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rişti rără diare cum era Chamfort, care împreună cu 

Rivarol fură inventatorii şi, ca să dic aşa, revelatorii 

acelui curent ce se numesce adi în Francia L'esprit 

du boulevard. Censura devenea din di în di mai se- 

veră, cum se întâmplă mai tot-d'a-una în ajunul ex- 

plosiunilor şi deja la 1784 Beaumarchais punea în 

gura lui Figaro faimoasa tiradă: «Mi se spune că s'a 

«stabilit un sistem de libertate asupra vânqărei pro- 

«ductelor care se întinde și asupra producțiunilor presei 

«şi că pe cât timp nu voiii vorbi în scrierile mele nică 

«de autoritate, nici de religiune, nici de politică, nici 

«de morală, nici de funcţionari, nică de corpurile acre- 

«ditate, nici de Operă, nici de cele-lalte teatre, pici 

«de ork-ce ţine la ceva, sunt liber a imprima tot... 

«subt inspecția a doui sait trei censori.» 

Libertatea, sai mai bine dis licenţa, în care alu- 

necă presa a doua di chiar după 77 Juli profită mai 

mult cantităței de cât calității diarelor. Scrierile peri- 

odice ale epocei revoluţionare aiă atins toate cestiunile, 

religioase, politice, sociale și internaționale ; dar le-ai 

tratat toate din punctul de vedere exclusiv militant, 

din punctul de vedere al atacului și al apărărei, iar 

nu al studiului și al discuțiunei. Monarhistul Pozfzer 

fu tot atât de violent şi de rea credință în diarul săi 

Actele Apostolilor, ca şi republicanul Marar în Amicul 
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Poporului şi Flebert în le Pore-Duchâne, două din cele 

mai sgomotoase diare ale revoluțiunei. 

Diarele c-le mai stimate, de și foarte violente, 

erai Je Yournal de Paris, în care scria Andri Chenter, 

și fe Vieuz-Cordeher unde Camille Desmoulius a lăsat 

pagine admirabile, consacrate adi ca clasice, precum 

sunt şi epistolele lui Yazzzs. 

Cine nu cunoaște operile lui Andre Chenter ; cine 

n'a citit ultima şi admirabila sa poesie /a Jeune Captive! 

Asemenea oameni luptaii și mureaii pentru tri- 

umful adevărului şi al libertăței. Camille Desmoulins, 

spăimîntat şi desgustat de excesele teroarei răcea des 

apel la clemența lui fRofesgezze; dar atât erai de 

violente pasiunile în acele timpuri şi orbirea atât de 

mare, în cât chiar un apel la clemenţă era o crimă. 

Nu trecu mult timp și Camille Desmoulius tu acusat 

de monarhist, condamnat și executat ca trădător și 

inamic al republicei. 

lată una din paginile celebrului publicist care a 

atras asupra lui urgia comitetului revoluționar: 

«Sunt oameni cari cred că libertatea, ca și co- 

«pilăria, are nevoe de a trece prin lacrămi şi suspine 

«pentru a ajunge la virsta matură. Este din contra 

«în natura libertăţii că pentru a se bucura cine-va de 

«dânsa să nu aibă de cât a o dori. Un popor este 

«liber din momentul când el voește a fi liber; liber-
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«tatea nu are nici bătrânețe, nici copilărie, ea nu are 

«le cât o virstă: acea a forţei și a vigoarei... Liber- 

«tatea pe care o ador nu este o divinitate necunos- 

«cută. Noi combatem pentru a apăra bunurile pe cari 

«sa le pune îndată în posesiunea acelor ce o invoacă. 

„Aceste bunuri sunt declaraţiunea drepturilor omului, 

«blândeţea maximelor republicane, fraternitatea, sfinta 

«egalitate, inviolabilitatea principielor. Libertatea este 

«fericirea, dreapta judecată, justiţia este sublima noas- 

«tră constituțiune». 

«Voiţi să ador această libertate, să cad la pi- 

«cioarele ei şi să-mi vărs tot sângele pentru densa? 

«Deschideţi închisorile acelor două sute de mii de ce- 

«tățeni pe cară îi numiţi suspecți; căci în declarațiunea 

«drepturilor nu există case de suspiciune, nu sunt 

«decât case de arest. Bănuiala nu are închisoare, ci 

«acusator public. 

«La acest cuvint de comitet de clemență, ce pa- 

«triot nu se simte mișcat; căci patriotismul este ple- 

«nitudinea tuturor virtuţilor, şi prin urmare nu poate 

exista acolo unde nu este nici umanitate, nici filan- 

«tropie, ci numai o inimă stearpă şi veştejită prin 

«egoism. Oh! scumpul meii Robespierre, ție mă adre- 

«sez, tu ale cărui discursuri elocinte vor fi citite de 

«posteritate! Adu-ţi aminte de acele lecţiuni ale is- 

«toriei şi ale filosofiei: amorul binelui e mai tare şi
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«mai durabil de cât temerea: admiraţiunea și religiunea 

«atrag bine-faceri.» 

Vine primul imperii: presa amuțeşte. 

Francesii, după ce cunoscură toate escesele liber- 

tăței, cunoscură, după expresiunea lui Tacit, și toate 

extremităţile servitudinei. Libertatea presei fu supri- 

mată ca și toate cele-l'alte libertăți. 

Când Iliada Napoleoniană se sfirși, și când omul 

destinului, după ce urmă calea dureroasă care, de la 

Moscova incendiată îl conduse la Leipzig, la Fon- 

tainebleau, în insula Elba, la Waterloo și până pe patul 

morței de la St. Helena, popoarele şi regii scăpați 

de tirania imperială, resufiară, se redeşteptară şi ri- 

dicară glasul, unii în favoarea trecutului, alții conduși 

de ideile generoase ale viitorului. 

Perioada monarhiei parlamentare de la 1815-— 

1848, periodă care a determinat în Francia, nu 

soluţiune, nici chiar provisorie ca în Anglia, ci o 

simplă organisare legală a luptei între partide, fu e- 

poca apogeului presei. 

Ea fu tot de odată liberală şi reservată, pasionată 

de multe oră, dar tot-d'a-una demnă, îndrăsnind tot, 

dar riscând tot, luptând cu o estremă energie când 

pentru inviolabilitatea presei şi a domiciliului, când
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pentru dobândirea şi conservarea puterii; persecutată 

adese ori, ea fu tot-d'a-una la înălţimea cestiunilor 

celor mai dificile pe cari le trata. Redactorii diarelor 

Za Manerve, le Constitutionnel, de Temps, les Dibats, 

la Gazette de France, le Stecie, de National, etc. erai 

tot de o dată oameni de meditaţiune, de discuţiune 

și de acţiune. 

Istoria literaturei acelei epoce va conţine tot-d'a- 

una un important capitol consacrat diariștilor, căci 

printre dinşii se aflaii peste trei-deci de publicişti de 

prima ordine. Să cităm numai pe câți-va din cola- 

boratorii diarului /e G/obe (1825): Pierre Dubois, Prerre 

Lerout, Sainte-Benve, Victor Cousin, Charles de 

Râmusat, Duvergier de Îlauranne, Duchâtel, Vitet, 

Villemain etc. şi din redactorii Vafzona/ului : Thters, 

Maugnet, Armand Carrel, etc. 

Goethe dicea, vorbind de redactorii G/obr/ui- 

«Aceşti bărbați sunt oameni de societate; limbagiul 

«lor este clar, precis, cutezător până la estrem. Când 

«critică, sunt delicați și cuviincioși, diferind cu totul 

«de oamenii de litere germani, cari cred că trebuie 

«să desprețuiască pe ori-cine nu cugetă ca dinșii; 

«consider acest diar ca cel mai interesant al epocei 

«noastre, și mărturisesc că 'mi este indispensabil.» 

Și peste câţi-va ani el mai adăoga: «Ce oameni, 

«redactorii G/odului! Cum devin din di în di mai 

69599 ii  
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«mari, iar opera lor mai importantă! Toţi sunt pă- 

«trunși de acelaşi spirit intrun mod estraordinar. În 

„Germania, o asemenea publicaţiune ar fi imposibilă.» 

Revoluţiunea de la 1848 nu reproduce escesele 

diarelor de la 1789—94, afară numai de câte-va foi 

obscure şi despreţuite ; dar desorganisează partidele, 

şi dă naştere unei confusiuni de doctrine puţin favora- 

pile desvoltărei morale a presei. Este însă imposibil 

de a nu admira neobosita activitate ȘI transformațiunile 

multiple ale lui Fpez/ de Girardin, polemica puternică 

dar paradoxală a lui Proudhon, romantismul republican 

al diarului lui Victor Hugo, / Evinemeut, redigiat cu 

o vervă incomparabilă de cei doui fii al marelui poet, 

şi de Auguste Vacquerie şi Paul Meurice. 

Presa e din noii sugrumată la 1831. Al douilea 

imperii însă, chiar în perioada sa autoritară, diferă 

mult de primul imperii. Napoleon 1 suprima diarele, 

Napoleon al treilea le tolera; el permitea chiar rea- 

parițiunea diarelor ireconciliabile, dar cu condiţiune de 

a nu ataca forma guvernului, și mai cu seamă de a 

nu discuta origina sa. 

Din această presiune resultă o acțiune escepțio- 

nală: diariștii se aflaii într'o situaţiune analogă cu 

cea descrisă de Beaumarchais la 1784; ei se siliată 

să găsească mijloacele cele mai nemerite de a putea 

dice tot, espunându-se cât se putea mai puţin la
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amendi şi închisori. Poporul se deprindea a citi 

printre rânduri şi dobândea o fineță estraordinară 

prin acest eserciţiii care " oțelea și "i desvolta 

spiritul.   Tipul diarelor liberale ale acelei epoce a fost /e | 

Courrier du Dimanche, a cărei colecţiune este şi 

Z
a
n
e
 

astădi apreciată de spiritele rafinate. Modelul diariş- 

tilor fu acel nenorocit Prevost-Paradol pe care o 

soartă geloasă "l împinse a suprima prin sinucidere   -o viață în care nu cunoscuse de cât simpatii, amici | 
. . 9: 

£ 

și admiratori. 

Astădi Republica francesă acordă presei cea mai | 

i completă libertate. 

III. 

Să arătăm acum în câte-va cuvinte origina şi 

progresele diarului în America; căci moravurile preşei 

americane, în cei din urmă dou&-deci de ani, aii avut 

o mare influență asupra presei Europei întregi. 

Creatorul presei în Statele-Unite fu Franklin; 

cel d'întăiă număr al diarului săi, Gazeza Pennsylvantei, 

apăru în Philadelphia la 1729. Chiar de la acea epocă, 

anterioară cu 47 de ani declaraţiunei independenței, 

Franklin realisease idealul diarului. El avea: două ca- 

lități care se găsesc rare ori unite în același om: 

spiritul de iniţiativă, de invenţiune, și spiritul practic
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care tinde la realisarea imediată a unui lucru recu- 

noscut folositor. 

_-Gazeta Pennsyloaniei era nu numai un organ po- 

litic şi o tribună strălucită a partidului democratic, ci 

era tot de o dată şi cartea cea mai prețioasă unde 

se găsiail o mulțime de scrieri destinate a instrui și 

a moralisa poporul. 

Prin presă, care sub direcţiunea sa devenise o 

adevărată putere, el se mai silea a convinge pe con- 

cetăţenii sei şi despre necesitatea imbunătăţirilor ma- 

teriale. Ast-fel Franklin reuși a dota țara lui — în 

mare parte numai prin influența presei — cu cele 

mai folositoare îinstituțiuni. Mulțumită admirabilei sale 

inițiative, sat creat pe atunci milițiile naţionale, s'ait 

clădit spitaluri și nenumărate şcoli, sa pavat pentru 

prima oară oraşul Philadelphia; lui se datorează or- 

ganisarea poliţiei urbane, formarea companiei de 

pompieri, instituţiune pe care de la Americani ai 

luato Englezii, şi de la denşii toată Europa etc. etc. 

Ar trebui volume întregi pentru â înregistra 

toate îmbunătățirile materiale și morale, datorite a- 

cestui genii bine-tăcător de care Turgot a dis: 

«Eripit coeio fulmen sceptrumque tyrannis.> 

lată cum înțelegea Franklin rolul și datoria presei. 

EI scria lă 1757: «ln direcția diarului meii mă si-
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«leam mai cu seamă a esclude toate difamaţiunile, 

«toate atacurile personale. De cite ori mi se cerea 

«un asemenea act, şi când autorul — după obicei — 

«invoca libertatea presei, îi r&spundeam că luasem: 

«față cu abonaţii mei angajamentul de a le procura 

«o citire utilă și plăcută, și că nu pot fără de a co- 

«mite o nedreptate manifestă, să umplu grarau/ or 

«cu certuri private cară nui interesează întru nimic.» 

Așa dar Franklin nu considera Gazeta Pennsyloa- 

nică ca un diar al săi, de și el era tot o dată tipogra- 

ful, proprietarul, directorul şi principalul redactor al 

acestui diar; el credea că un diarist e dator a pro- 

cura abonaților săi o citire utilă și plăcută, şi că o 

foae publică nu trebue să fie focarul intrigilor, urelor 

şi r&sbunărilor personale. o 

Ce admirabilă lecţiune dată diariştilor noștri con- 

timporani! 

Perioada resbelului de independință fu mai cu 

seamă favorabilă pamfletului. Din 37 de diare cari se 

publicaii la 1776, 36 erati hebdomadare; unul numai, 

The Adoertiser, apărea de trei ori pe săptemână. 

Cel mai renumit pamfletar al acelei epoce fu Z/omas 

Paine, autorul mai multor opere celebre, dintre cari 

Drepturile Omului şi renumitul pamflet Buzaul Sr. 

Paine a visitat Francia la 1793, și convențiunea 

Ya onorat cu titlul de cetățean frances. 
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In anii din urmă ai secolului al XVIII-lea și în 

primii ani ai secolului al XIX-lea, presa degenerează, 

alunecă pe calea calomnielor şi a trivialităților, și do- 

vedește din nenorocire cât de puţini discipoli făcuse ma- 

rele Franklin, şi ce puţini imitatori lăsase în urmăi. 

Această stare a presei a durat până la 1820, 

epocă în care amendouă partidele regulat constituite, 

Democrați sai Centralişti, şi Republicani sait Fede- 

raliști, avură, în fine, organe cari represintau dou€ 

moduri diferite de a înțelege guvernul republican. 

Două diare mai cu seamă contribuiră a ridica nivelul 

presei americane: 7: pibuna de New-York și New- 

Vork- Herald. 

Este sciut că acest din urmă diar împreună cu 

Times din Londra sunt cele mai mari şi mai bine 

organisate din toate diarele din lume. Multe state 

mici n'a budgetul lui Vezo- Pork- Flerald, nică servi- 

ciul să telegrafic şi poştal. 

Principiui fundamental al presei americane, este 

informațunea : informaţiuni prin agenții telegrafice, 

prin corespondenți stabiliți în capitale şi în toate ora- 

şele principale din lume, prin corespondenţi estraor- 

dinari trimeşi în urma armatelor, pe ori unde se află 

beligeranți, şi ori unde se petrece vreun fapt menit 

a deveni un eveniment istoric. 

Este imposibil de a descoperi un târguleţ de o
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sută de case în centrul Africei, o planetă în sistemul 

solar, un microb într'un organ viețuitor, un tenor sai 

o balerină într'un teatru de la Moscova sait din Bu- 

curesci, ori o inscripţiune asiriană oare-care, fără ca 

Wew- Vork-Herald să nu fie îndată informat. Dacă 

Anglia și Europa perd pe Zzvzngstone, New- York- 

Flerala este puterea care trimete pe S7anJey să-l des- 

copere, şi :Szam/ey "| va descoperi vii sat mort. 

Abonaţii acestui interesant diar mal ai și satis- 

facțiunea de a afla că cutare vapor a ajuns la San- 

Francisco la 27 Aprilie, la 6 ore de dimineață, și 

cutare alt la Bombay la 26, la 4 ore seara, că uleiul 

de rapiță este ferm pe cutare piață și că bumbacu- 

rile slăbesc pe cutare alta. Gladstone nu poate des- 

chide gura, principele de Bismarck nu se poate mișca 

de la Varzin, Sultanul nu poate să aibă un guturaiă, 

nici pe Preşedintele Paraguai-ului 'să-l doară unde-va, 

fără ca Mew- Work-Hlerald să nu știe de ce e vorba. 

Trebue însă să recunoaștem că, deși adese ori 

prea exagerat, reportagiul ridicat ast-fel la înălțimea 

unei instituţiuni, aduce mari servicii intereselor pu- 

blice şi private, şi ne presintă pe fie-care di fotografia 

instantaneă, ca să dic așa, a istoriei noastre contim- 

porane. 

Am încercat în acest mic studiii a arăta, în trea- 

căt, origina şi transformarea presei în Francia, în 
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Anglia și în Statele-Unite, acolo unde presa este as- 

tădi o adevărată putere. Am vEdut, la început, diarul 

mărginindu-se la modestul rol de simplă gazetă de 

informațiuni ; mai târdiă se schimbă în pamflet literar 

mai întăi, și apoi sciințific, filosofic şi politic. In fine, 

diarul devine cotidian, ajunge la cel mai mare grad 

de desvoltare și prin influența aburului și a electri- 

cităței care pun toate Statele în comunicaţiune ime- 

diată, ia forma diarelor MNezw- Yor&- Herald, de Temps 

din Paris şi Neue-Freie- Presse din Viena, şi devine 

un fel de istorie dilnică a tuturor evenimentelor cari 

se petrec în lume. 

IV. 

Să aruncăm acum o privire asupra presei române. 

Citirea unui diar trebue să fie «utilă și plăcută», 

a dis Franklin încă de la începutul secolului al 

XVIII-lea. 

Despre partea plăcută a diarelor noastre n'avem 

nimic de qis: într'insele găsim romane-foiletoane, cro- 

nice, convorbiri literare, nuvele hazlii, — mai mult sai 

mai puțin — descripţiuni de baluri, de toalete de tot 

felul, până şi Je mof de da An, întocmai ca și în dia- 

rele cele mai bu/pardiere din Paris. 

Cât pentru partea lor 4/7/ă, trebue să mărturi-
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sim că există o diferință esențială între cea mai mare 

parte a presei noastre şi presa celor-l'alte țări. 

Fără. să avem absurda pretenţiune de a da lec- 

țiuni cui-va, să examinăm și să vedem care — după 

părerea noastră — trebue să fie rolul presei la noi 

în ţară. 

Cititorii vor judeca şi se vor pronunța între ve- 

derile noastre și ale contradictorilor noştri. 

latr'un Stat ca al nostru, a cărei neatârnare da- 

tează numai de ieri — ori cât sunt de profunde ră- 

dăcinile naţionalităței noastre în trecut — cea d întăiă 

datorie a omului care se află în contact cu opiniunea 

publică, şi mai cu seamă a diaristului, este de a se 

ar&ta apărător gelos, sentinelă vigilentă a indepen- 

denţei noastre naţionale. Această datorie ne este im- 

pusă mai cu seamă nouă, Românilor, cari suntem 

înconjurați de vecini puternici şi cară, chiar conser- 

vând cu vecinii noştri relațiunile cele mai amicale, ne 

putem afla la un moment dat implicați într'o confla- 

grațiune periculoasă şi provocată de alți chiar la 

porțile noastre. 

DDiaristul trebue să îndemne pe concetățenii săi 

a se feri de ori.ce imprudențe care Y-ar amesteca în 

conflicte exterioare, unde nu sunt angajate adevăra- 

tele interese ale Statului; el trebue să lupte contra 

ori-cărei slăbiciuni care ar tinde să compromită si- 
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tuațiunea economică a țărei prin contracte saii con- 

vențiuni oneroase cu străinii. Dar nici o dată nu 

trebue să împingă fazriotismul răi înfeles până a 

cere să se închidă ţara tutulor relaţiunilor comerciale 

şi economice cu străinii: aceasta ar fi o greşală neier- 

tată, un fapt nedemn de “un popor civilisat. 

Diaristul trebue să supravegheze cu un ochii 

atent imigraţiunea, infiltraţiunea populaţiunilor de rasă 

străină, şi mai cu seamă jJudaică, să apere cu pana 

sa integritatea teritoriului român — care poate fi ame- 

nințat şi alt-fel de cât prin influența diplomaţiei sai 

prin puterea baionetei — și să facă pe toți să înțe- 

leagă că salutul Patriei cere imperios ca România să 

fie a Românilor. 

Dacă existenţa unui Stat are nevoe de concur- 

sul şi devotamentul tutulor fiilor săi, această necesi- 

tate apare într'un mod şi mai evident la un popor ca 

al nostru, care se compune numai din cinci milioane 

de locuitori. Istoria — la ale cărei exemple trebue să 

revenim necontenit — ne arată că națiuni mult mai 

mari, şi care aii fost neînvinse secoli întregi, ai pe: 

rit prin lupte sterile şi prin neunire. Din norocire, 

instituţiunile noastre nu aii nici un raport cu situa- 

ţiunea vechei Polonii, la care facem alusiune. 

Noi avem în mijlocul nostru semnul visibil al 

unităţei Patriei : Regatul constituțional, proclamat, sus-
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ținut de toți Românii, şi recunoscut de Europa în- 

treagă. | 

Pentru ca însă instituțiunile noastre să fie res- 

pectate în afară, trebue să le respectăm mai întăiă 

noi înși-ne; trebue să înțelegem şi să facem pe toți 

să înțeleagă că instituţiunea care represintă unitatea 

României, Coroana, trebue respectată mai nainte de 

toate, că persoana hRege/ui trebue pusă mai presus 

de ori-ce polemică, de ori-ce luptă de partide. 

Presa trebue să caute a convinge pe acei dintre 

noi —- care printr'o educaţiune regretabilă sai prin 

tendințe nefericite — ar putea să mai conserve ceva 

regrete sai să mai hrănească ceva speranţe de Dom- 

nie, că trebue să renunțe pentru tot-d'a-una la ori-ce 

cugetare secretă în această privință. 

Toţi Românii, de ori-ce nuanță politică, trebue 

să fie pătrunşi de acest adevăr: că — mai cu seamă 

în situaţiunea agitată în care se află astă-qi Europa — 

ori-ce atac dirigeat contra Coroanei, contra Monar- 

ică, este o violare flagrantă a Constituţiunei, care 

poate pune direct în cestiune esistența chiar a Statului 

Român. 

Pentru a interesa și a instrui pe cititor, diaristul 

trebue să se ferească pe cât se poate de a provoca 

personalități în cestiunile politice, economice și literare 

pe care le tratează; el este dator asemenea să refuze 
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de a deschide coloanele diarului seu luptelor pasio- 

nate, certurilor triviale, ȘI acusaţiunilor adesea-ori ca- 

lomnioase, de un caracter cu totul privat: alt-fel dia- 

rul ar deveni un receptacol, un fel de biuroi central 

de calomnii şi de difamaţiuni, iar nu o operă instruc- 

tivă şi morală. 

Critica trebue să fie imparțială și demnă; prin 

violență şi injurii, diaristul nu va proba nică o dată 

nimic alt de cât că este un om lipsit de educațitiiit 

intelectuală și morală, și nedemn de onoarea de a 

purta numele de publicist. 

«Un bun critic, dice Voltaire, ar fi un artist care 

«ar avea multă sciință şi mult gust, fără prejudecăţi 

«şi fâră invidie.» 

«Critica, adaogă Villemain, trebue să știe a uni 

«puritatea stilului cu usul formelor cuviincioase; să ne 

«ferim, dice ilustrul publicist, de orgoliul nostru înainte 

«de a acusa pe altul de nedreptate ; pasiunea orbește, 

«rătăceşte mintea şi ne ilusionează asupra noastră și 

«asupra celor-lalți... Talentul e rar, vanitatea credulă, 

«gloria amăgitoare». 

Publicistul este, în adevăr, chiemat a forma edu- 

caţiunea politică şi morală a poporului; el nu va ajunge 

la acest fericit resultat de cât desprețuind personali- 

tățile, competiţiunile și rivalitățile meschine și fixând 

toată atenţiunea lui asupra studiului serios, asupra dis-
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cuțiunei liniștite și aprofundate a cestiunilor materiale, 

intelectuale și morale cari interesează pe concetățenii săi. 

In primul rang al acestor interese —la noi în 

ţară — trebuesc puse: îmbunătăţirea stărei materiale 

şi morale a populaţiunilor noastre rurale ; perfecționarea 

agriculturei, creşterea vitelor, esploatarea pădurilor 

şi a minelor; complectarea mijloacelor de comunica- 

țiune prin căi ferate, şosele și canalisarea riurilor 

noastre principale. In această privință mai avem încă 

mult, foarte mult de făcut, pentru a pune solul român 

în stare de a produce toate bogăţiile ce le conține 

în sînul săi. 

In puntul de vedere industrial totul e încă de 

făcut, totul e de creat. Suntem, pentru mai toate pro- 

ductele manufacturare, tributari străinilor, şi chiar pentru 

unele producte ale căror materii prime solul nostru le 

produce cu abundență. 

Este de datoria presei de a da tot concursul săi 

guvernelor noastre pentru a pune un capăt acestei de- 

plorabile situațiuni; ea trebue să caute a desvolta spi- 

ritul de asociaţiune, de inițiativă, şi a determina in- 

dustriele acelea care sunt de natură a corespunde cu 

necesităţile cele mai generale şi prin urmare cele mai 

productive. 

- In fine, presa nu trebue să uite că mijlocul cel 

mai fecund și cel mai sigur, dacă nu cel mai imediat, 
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de a mări avuţia și puterea unei națiuni este desvol- 

tarea instrucției publice. 

Trebue dar să luptăm din toate puterile noastre 

pentru îmbunătățirea şcoalelor de toate gradele şi a 

corpului nostru profesoral. “Toate t&rile, și mai cu 

seamă Francia şi Germania, sunt unanime a recunoaște 

inteligența şi aptitudinea tinerimei române în studiele 

sale literare şi sciințifice. Să ne silim cu toții a ridica 

nivelul studielor, ca să ajungem cu o di mai înainte 

a procura tinerimei noastre mijloacele necesare de a 

dobândi instrucțiunea — în toate ramurile sale — la noi 

în ţară. Acest resultat este de un interes capital în 

toate punctele de privire. 

Să atragem dar atențiunea oamenilor noştri de 

Stat, guvernanţilor noştri, asupra necesităţei de a crea 

cât se poate mai multe școli organisate, mai cu seamă 

după tipul acelor ce se numesc scoli reale în Ger- 

mania, colegză sail școlă de învățământ Primar Su- 

perior în Francia, şi ale căror modele sunt în Paris: 

Colegiul Chaptal, Scoala Turgot etc. Nici o instruc- 

ţie nu poate fi mai profitabilă desvoltărei noastre agri- 

cole şi industriale, de cât aceea ce se dobândeşte în 

asemenea stabilimente. 

Numai ridicând şi discutând cestiuni de o ase- 

menea natură, presa poate, după părerea noastră, să 

facă o operă sănătoasă, folositoare și adevărat patriotică. 
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Nu ne îndoim că toți concetățenii noştri bine cu- 

getători vor recunoaşte că, ast-fel ințeleasă, presa 'și 

conservă mai bine demnitatea ei, și aduce mai multe 

servicii țărei de cât prin violențe, ure şi răsbunări 

personale. 
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punic aci aceste articole pentru că credem că, 

prin gruparea lor înfățișează o stare de lucru 

care a început a se uita, că daii amănunte neșciute şi 

că ajută ast-fel a fixa fisionomia unei situaţiuni prin care 

am trecut, şi în care multe din lucrurile ce le vedem 

acum îndeplinite și desăvirșite erai în stare de pro- 

iecte și de concepțiuni nelămurite. 

Domnule Redactor, !) 

Sentinela Română publică de vre-o cât-va timp 

articole nesubsemnate, d'o mare însemnătate, atât sub 

punctul de vedere al talentului, cât și al adevărului 

pătrundător cu care tratează cestiunile cele mai grave. 

Înt”unul din aceste articole, eminentele publicist, 

după ce aruncă asupra situaţiunei noastre o privire 

desperată, face un călduros apel la junimea română, 

pe care o crede degenerată sai moartă, fiind-că nu 

1) lipistolă căre giarul Sez/izela, provocată de refusul Domnului Mi- 

mstru Bosianu de a autorisa înfiinţarea unui diar. 
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dă nici unul din acele semne de viață cari dovedesc, 

în dile nefericite, că inima patriei tot mai bate 

unde-va. 

Este adevărat că la noi se află, ca şi la cele- 

Palte popoare, o junime, și cea mai numeroasă poate, 

care nu se gândesce de cât la plăceri epicuriane, 

despreţuind patriotismul, libertatea, viața morală și 

intelectuală ; dar este şi o altă junime care meditează, 

lucrează și se prepară pentru dile fericite, convinsă 

că Dumnedei nu abandona de cât pe acei ce se 

abandonă ei înșii. 

Această junime, d-le redactor, simte mai mult de 

cât ori cine cât de dureroasă este situaţiunea noastră 

actuală, și dacă printr'însa se află unii care, osteniţi 

de un repaos nesuferit, încearcă de a face ceva pentru a 

ieși din inacţiune, întîmpină cele mai rari obstacole. 

Săptămâna trecută, un om fără antecedente po- 

litice în presă, după o înţelegere prealabilă cu mai 

multi juni inteligenți şi onorabili, se presintă la mi- 

nisterul din întru, cerend, în virtutea legii, autorisa- 

ţinea de a funda un diar sub titlul Epoca. — D. 

Bozianu, ministru constituțional, vechiul apărător al 

presei, fiii al operilor sale, fiii al poporului şi ai li- 

bertăţii, omul pe care '] credeam chiar personificarea 

independenţi spiritului și al caracterului, d-l Bozianu, 

nesocotind legea în virtutea căreia "1 sa fost făcut
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această cerere, nesocotind opiniunea publică fără mo- 
tiv, fără nici un fel de pretext chiar, a refusat această 

autorisațiune, și acest refus a fost făcut sub-semnatului. 

Se pot găsi oameni care să înțeleagă ca un gu- 
vern să suprime un diar, chiar fără avertisment, aceasta 

depinde de punctul de vedere, unde se pune guver- 

nul, care poate -vedea în foaia supresă un delict sai 
un început de delict, dar a refusa fondarea unui diar 

fără motiv, pe câtă vreme legea este espresă, aceasta 

nu se poate înțelege. 

Judece dar opiniunea publică, judece elocintele 
d-voastră, colaboratore, și în loc de a ne acusa d'o 

inacțiune silită, să continue mai bine a ne consola, 

a ne susţine, precum profeții consola și susțineau 

pe fiii lui Israel în timpii dureroși de încercări şi su- 

ferințe. Și cu toţii spre încurajare să ne aducem 

aminte de vechiul nostru proverb: 

Apa trece, pietrele r&mân'! 

Em. Kretzulescu. 

(Sentinela română, 1863, No. 8, pag. 30.) 
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APROPO DE ATHENEUL ROMÂN 

Costea generală ce sa manifestat cu oca- 

siunea creațiunei Atheneului român, compus de 

un număr, din nenorocire foarte mic, de persoane 

care se interesează la mişcarea literară și sciinţifică 

in România, dovedește indestul că fundatorii acestei 

asociaţiuni ati răspuns la o necesitate morală a so- 

cietăţii noastre. 

Este dar important, după noi, a nu se da, de 

la originea sa chiar, 0 rea interpretaţiune acestei 

idei fecunde, și de la care sintem în drept de a aș 

tepta. resultatele cele mai fericite. 

Acest scrupul. ne-a venit citind, dilele trecute 

doui articoli asupra Atheneului, publicați unul în 

Natura, cel-l-alt în foaia franceză, disă /a Voix de la 

Roumante, ȘI temendu-ne ca aceste scrieri să nu dea 

loc la interpretaţiuni eronate, am credut de a noastră
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datorie ca membru al Atheneului să ne facem reser- 

vele noastre personale. | 

Mai întâiii declarăm, în ceea ce ne priveşte, că 

nam înţeles, nici o dată, a esclude dintr'această 

societate pe nimeni pentru opiniuni politice sai an- 

tecedente politice. Acest motiv de ostracism ni se 

pare tot atât de puţin valabil ca şi acela al cetățea- 

nului grec care cerea exilul lui Aristide, find-că îi 

se urîse tot audindu-i dicend: Aristide cel just. 

A esclude azi dintr'o societate literară pentru 

motiv politic, este a esclude mai pe toată lumea, 

căci roată lumea se ocupă, mai mult sau mai puțin, 

de politică. Politica, în secolul nostru, cu voie, fără 

voie, se cam întroduce pretutindeni, în litere, în sciințe, 

în arte, în jurnale, la teatru, în saloane, în școale şi 

în academii, în ori-ce loc în fine, unde cuvintul care 

a fost dat omului spre a-și manifesta opiniunea, iar 

nu spre a'și disimula cugetarea, cum dic unii mici 

Machiaveli de astădi, poate instrui, reforma și moralisa. 

Nu ni s'ar părea logic de a esclude oamenii 

politici dintr'o societate, în sînul căreia se află funcțio- 

nari superiori, jurnalişti, etc. Sai atunci ar trebui să 

credem că unii oameni fac politică, cum făcea d. 

Jourdain prosă... pe neşciute. 

Scopul principal al Atheneului fiind, cum o do- 

vedeşte r-ul articol al statutelor sale, de a forma o 
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școală de învăţămînt mutual a junimei studioase, ar 

f fost puţin cuviincios pentru niște juni debutanţi a 

înscrie numele lor obscure alăturea cu numele ilustre 

a unor bărbați, cari prin talent, prin studii și expe- 

riență aii ajuns la apogeul reputațiunei lor. 

Este dar învederat că ideia membrilor. acestei 

societăți, cari ne-a propus de a renunţa la concursul 

somităţilor noastre literare și altele, nu a fost, nu a 

putut să fie o idee de exclusiune, ci un sentiment 

de delicateţă, de modestie respectuoasă. 

Să ne permită acum, d-l redactor al MWazură, 

care, după ce esclude, cu atâta autocraţie, din Athe- 

neii pe toate celebrităţile noastre, anunță publicului 

că s'a primit şi câți-va 7oșză, ca şi cum ar vorbi de 

ceva animale curioase într'o grădină de aclimataţiune, 

să ne permită, dic, a-l întreba ce înţelege prin cu- 

vîntul z7oșzz? 

Dacă prin roşii înțelege oamenii aceia care mai 

pot încă roşi de tot ce e injust, înjositor, ruşinos și 

laș, apoi cred că și d-sa e roșu şi este mândru de 

a fi roşu. 

Dacă înțelege prin 7așză oamenii aceia care ro- 

şesc de a sacrifica principiele lor interesului personal, 

care roşesc de a ascunde drapelul lor când trebue 

să”! desfășure şi să drapeze cu diînsul, ca Cesar cu 

mantia sa, pentru a muri precum a vieţuit, atunci de
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sigur şi d-sa e roșu și trebue să fie mândru de a 

fi roşu. 

lar dacă înțelege prin 7oșz? fanatici, capabili de 

a realisa visul lor politic prin crime, prin foc și sânge,— 

dacă înțeleg prin 7oșz acei oameni culpabili, acei 

furioși neîmpăcați care sacrifică tot pentru a sfărăma 

ori-ce obstacol și a ajunge cu ori-ce preţ la realisarea 

utopiilor lor, — atunci, încă o dată, ne permitem a 

întreba pe onor. redactor al Naturei, cum primește 

a face parte dintr'o societate în sînul căreia se află 

„asemenea oameni? 

Cât pentru noi, sintem siguri că fundatorii Athe- 

neului își vor face o datorie de a ruga pe veteranii 

noștri, pe maeștri noştri venerați de a accepta titlul 

de membrii onorari ai societății noastre născânde, 

unde presenţa lor va fi un motiv puternic de nobilă 

emulațiune și o onoare care va asigura viitorul Athe- 

neului Român consacrând primele sale încercări. 

Em. Kretzulescu. 

(S:utinela română, 1865, No. 41, pag. 162.) 

             



EPISTOLĂ DOMNULUI ESARCU 

[)* nu avem nici gustul nici obiceiul de a face 

„7 polemică cu nimeni, fiind însă că d. Fsarcu ne 

mai provoacă încă o dată pe acest tărîm, îi vom răs- 

punde, pentru ultima oară, în interesul presinte ȘI 

viitor al Atheneului. 

Replicând la modestele noastre observări, d-l re- 

dactor al «Naturei» se armează cu două numere ale 

jurnalului săi, ca să nu dicem cu toată colecțiunea ; 

uită că noi nu ne-am ocupat decât de cele dise în 

No. 41 al acelei foi, ne reproduce cu o complesanță 

cu totul părintească tot ce â scris asupra Atheneului, 

ȘI, retrăgendu-se în sistema sa de exclusiune ca într'o 

cetate cu pana în mână—, pană mai teribilă decât 

paloșul Arhangelului, stă la ușa Atheneului şi opreşce 

de a intra pe ori-ce ilustrațiune suspectă de politică 

sati chiar de literatură !)- 

a 

') Vegi «Natura» No. 43. 
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În lipsa unor resoane logice și serioase, sciți ce 

sentiment inspiră junelui naturalist o repulsiune așa de 

mare pentru somităţile de ork-ce natură? Frica!.. 

Frica de a reda Atheneului Român prada nu mai 

sciii cărei lighioane, care-l face să tremure, cum tre- 

mură Păsărica poetului nostru Alexandri, când vede 

înălțându-se şi planând d'asupră-i înfiorătorul vultur cu 

ghiarele sale fatale. 

Dacă, ceca-ce este imposibil, acea misterioasă 

putere ar fi guvernul nostru constifufional, frica d-lui 

Esarcu ar fi atunci cu atât mai mult imaginară cu cât 

se crede generalmente, şi mai cu seamă în sferele 

noastre guvernamentale, că d-sa nu prea desaprobă 

sistema guvernului actual, care-i întoarce în încura- 

gieri graţioase şi binevoitoare moneta precioasei sale 

simpatii. Ar fi dar imposibil ca puternicii de adi să 

pricinuiască o aşa de mare mâhnire amicului lor, sdro- 

bind cuibul literar pe care d-l redactor al Naturei a 

bine-voit a-l lua supt a d-sale înaltă protecţiune!). 

În ori-ce cas însă, și fiind-că nu scim ce se mai 

poate întîmpla, ne facem o datorie de a declara aci, 

odată pentru tot-d'a-una, că nu ne vom uni cu idea 

1) Vedi Mazura No. 42, unde d. Esarcu —nu șcim pentru ce — vorbeşce 

în numele Atheneului: «Membrii Athencului, cu cuvînt sai fără cuvint, nu 

voesce (cu toată ardoarea lor juvenilă) a fi aruncaţi în Marea neagră . . „> 

          

a
 
p
a
 

c
a
 

ma 

   



— 188 — 

d-lui Esarcu, chiar de am fi singuri de opiniunea 

noastră. 
| 

Mai bine fără Atheneii, decât cun Atheneii care 

găsesce de cuviință a respinge pe aceia care ar tre- 

bui să ocupe în sinul săi locurile de onoare, pe ce- 

lebrităţile noastre, maeștri noştri, oamenii cari ai 

purtat și poartă drapelul ideilor generoase, care ne-ai 

deșchis ochii la lumina civilisaţiunei, inima la amorul 

patriei şi al libertăţii. 

Voeşcă, d-l meii, să scapi de influenţa ce unii 

oameni ar putea esercita asupra acestei societăți? Ei 

bine, aceasta este imposibil. Nici într'o parte a lumei 

junimea nu se desvoaltă fără de influența societăţii 

în care trăeşce, fără de influența oamenilor iluştri, 

care sunt podoaba, cârma şi gloria omenirei. 

Trebue prudenţă, dică, în diua de adi... ade- 

vărat; — dar nu prea multă. Și aci, nu ne putem 

opri de a manifesta adincă părere de r&i cu care ve- 

dem o parte din junimea noastră, abia eşită de pe 

băncile școalelor, sacrificând tot pentru presinte, ca și 

cum nu ar fi ea însăși chiar via espresie a acestui 

viitor. | | 

Este poate profitabil de a ajunge de timpurii 

la mărire și la putere prin sacrificiul demnităţii sale ; 

dar, de sigur, este mai oporadz/ de a ajunge tirdiii, 

insă cu fruntea senină și cu consciința nepătată. 
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D-l Esarcu apoi, urmând cu acea satisfacțiune, 

care-l caracterisă, califică de glumeaţă partea epistolei 

noastre care ne-a determinat, mai cu osebire, a-i r&s- 

punde, și termină cerendu-ne, întrun chip cu totul 

candid, să respundem noi la cestiunea ce-i facem. 

Ce este un 7024 ? 

Ne pare răi pentru d-l Esarcu, dar nu avem obi- 

ceiui de a ne însărcina cu definițiunea cuvintelor cu 

care nu ne servim, nu ne-am servit nici-odată. Dacă 

nu e satisfăcut de esplicaţiunile ce "i-am dat în această 

privință, în Sezzinela No. 41, atunci îl angajăm să 

consulte dicționarele inainte de a se servi cu expre- 

siuni pe care nu le cunoașce, saii nu are curagiul de 

a le defini. 

A! domnul mei, nu va reuși, oră-cine s'ar încerca 

a esclude politica din Athenei. Și, șcii, pentru ce? 

Pentru că mai toți membrii acestei societăți am făcut 

saii facem politică ; — pentru că, chiar d-ta când ai 

vorbit în Mazura No. 44 apropo de mâna omului ca 

organ de prehensiune şi capacitate şi ne-ai trimes, cu 

această ocasie, să visităm într'alte palate, pe acela al 

d-lui Librecht, ai făcut politică, și cepo/zZ/zcă ... Pen- 

tru că, în fine politica este inima, condițiunea supremă, 

alpha și omega al ori-cărui învăţămînt serios, unde 

junimea care nu e încă molipsită de czocozszz, își poate 

manifesta sentimentele sale de libertate și de demnitate. 
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Ş.A 

Nu mai sunt astă-di în ţară nici 70ș nici a/bă 

(admițând ca aceste cuvinte să aibă un înțeles pen- 

tru: d-ta). Ceea ce voesce Românii, nu este triumful 

cutărui sai cutărui partid, ci triumful tuturor, domnza 

justiției, domnia legilor, prosperitatea Națiuni. 

Și dacă, din nenorocire, există Români care să 

cugete altfel, fie mari saă mică, fe rădicați la culmea 

puterii,- sai umiliți, şi târându-se ca nisce reptile prin 

antecamerile palatelor . .., noi nui cunoascem, nu voim 

ai cunoasce. Suntem destul de buni creștini, încât să 

credem că Dumnedeii nu va abandona nici-odată 

soarta definitivă a României în mânile unor asemenea 

oameni. 

+ Em. Kretzulescu. 

(Sentinela română, No. 46, pag. 183 din auul 1865.) 

Aceste două articole din urmă ai fost inspirate de opunerea ce făceai 

unii membrii la intrarea marelui nostru poet Eliade în Athenciă. 

 



CORUPŢȚIUNEA)) 

D-lnă Costa-Foru 

Domnul mei, 

Atras prin titlul Corzpfiunea, şi prin iscălitura 

D-voastră, am citit cu o vie curiositate articolul pe care 

Paţi publicat în unul din numerile trecute ale Ordinei, 

și mărturisesc că, de și am admirat facila abundență 

a vervei care vă caracteriză, am simţit însă o penibilă 

impresiune vădând cât de uşor ați tratat un subiect 

1) C. A, Rosetti a precedat în Românul acest studii al d-lui Em. 

Kretzuleseu, cu rîndurile următoare : | 

«Publicăm mai la vale un articol sub titlu Corugfiznea, în forma unei 

acpistole adresate Onor. D. G. Costa-Foru, Subiectul acesta fiind de cea mal 

«mare însemnătate, n'avem trebuință de a mai recomanda gisul articol; ne 

«mărginim rumai a spune că numele de Ilfovescu ascunde pe un om politic 

:stimat de toți pentru nobilele sale sentimente şi pentru moderaţiunea opiniilor 

„sale, Ideile şi stilul sînt demne de subiectul ce tratează, şi mulțumim nobi- 

«lului autor de preferință ce dă diarului fFomânul pentru a combate Coru4- 

«fiunea.> 
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atât de grav, atât de vii -de actualitate, un subiect 

în fine care meditat, studiat, scris cum merita să fie 

de un om de valoarea d-voastră, ar fi putut să rămâe 

ca un act însemnat, ca o pagină elocintă de înaltă 

morală socială. 

Acest act nu ați voit a'l face, această pagină nu 

ați voit a o scrie. Pentru ce? Aceasta este secretul 

d-voastră. Dar urmând astfel aţi dat drept de obser- 

vaţiune celui din urmă cititor al Czdzneă, şi voi pro- 

fita şi ei de acest drept, nu pentru simpla plăcere 

de a critica, ci pentru a încerca de a pune mâna pe 

rana adâncă pe care d-voastră nu aţi vădut-o, şi pen- 

tru a dovedi că facultatea de a improvisa nu este în- 

destulătoare acolo unde meditaţiunea este neapărat 

trebuincioasă. 

Și mai întâi corupţiunea nu datează la noi de 

la naşterea partidelor, nici nu provine direct de la 

densele; fie-care pagină a istoriei noastre naționale 

dovedește 'neexactitatea acestei aserţiuni. In genere 

partidele pot corupe ideile de patriotism, de solida- 

ritate, de libertate, nică odată însă nu pot corupe mo- 

ravurile unei țări. 

Dovadă, străbuna noastră Roma, ale cărei mo- 

ravuri, tără îndoeală, fură mult mai severe sub Re- 

publică, necontenit turburată de partide, decât sub 

monstruoasa tiranie a Imperiului. 
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Ca să ne mărginim însă la ceea ce ne privește 

partidele — care nu datează la noi de la Vodă-Cuza, 

cum diceți, ci din diua când străinii ai pus piciorul 

pe pământul românesc, — ati menţinut moravurile la 

înălțimea tendințelor naţionale şi aii creat mai toate 

actele cele mari de patriotism al cărui resultat a fost 

Unirea, coronată de suirea unui principe regal pe 

tronul României. 

Partidele și grupurile politice aii existat şi vor 

exista tot-d'auna în toate țările civilisate. 

Dar să revenim la corupţiune. 

Trei lucruri — și mE mir cum au scăpat aten- 

țiunei d-voastră — aii produs la noi corupțiunea. 

|. Impunitatea corupţilor şa coruptorilor. 

II. Violaţiunea legilor. 

III. Furoarea luxului — și în genere vițiurile falșei 

civilisațiuni importate și triomfalmente stabilite la noi, 

fără ca adevărata civilisaţiune să ne fi iniţiat cel pu- 

țin, la luminele şi la facerile sale de bine. 

Am pus în capul acestei treimi r&ui-făcătoare im- 

punitatea materială și morală pentru că ea este is- 

vorul r&ului, pentru că corupțiunea nu ș'ar face trebile 

așa de bine la noi dacă n'ar datora succesul săi im- 

punităţii. — Impunitatea! ce încuragiare mai atrăgă- 

toare s'ar putea oferi prevaricaţiunei, adulterului, fur- 

tului, desordinei şi crimelor de tot felul! 

69599 13                  
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[)e la impunitate, care este cea mai grea lovire 

adusă contractului social, provine violațiunea legilor. 

Acolo unde cea dintâi nu există, abia găsim urmele 

celei de a doua. — O societate care nu respinge 

„din sînul săi pe oamenii corupți, care le întinde 

mâna, în care r&ul nu este pedepsit, şi legile sînt 

călcate în picioare, alunecă fatalmente în desordine 

şi se ruină; căcă precum nu poate exista o armată 

țără disciplină, asemenea nu poate exista o societate 

fără legi observate cu rigoare. 

Pentru a'mi complecta ideile, trebue să adaog şi 

luxul. — În adevăr luxul care sa răspîndit atât de 

mult și care Sa înrădăcinat în ţară, face, desface și 

preface tot după placul săi. Ca să satisfacă capriciile 

sale nenumărate, intrebuințează ori ce mijloace, nimic 

mwl costă, nimic nul oprește, nimic nu e sacru pentru 

dânsul; luxul pune cărți măsluite în mâna jucătorului, 

luxul pune în mâna femeei care mai şovăește încă 

între onoare şi infamie, punga plină de aur cu care 

va plăti rochiile, mărgăritarele, briliantele, dantelele 

şi echipagele după care nu mai poate, și carei sînt 

necesare pentru a atrage privirile și omagiile tutulor. 

Luxul pune otravă în mâna moștenitorului ne- 

răbdător. El dice neguțătorului: înșală! — Judecătorului: 

ia cu amândouă mânile! — Prefectului: jefueşte'ți dis- 

trictul! — Perceptorului: percepe pentru tine! — Ca- 
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sierului : sparge casa! — Tânărului ambițios: fii ciocoi! 

— Împrumutătorului: împrumută mere și nu plăti nici 

odată! — Bancherului: dă faliment! . . și nu vă temeți, 

nu vE temeți de nimic, /772fz7z2/afea vă este asigurată. 

Este foarte mic numărul acelor care pot învinge 

adi atracțiunea infernală a luxului și a abusului. 

Și într'o asemenea stare de lucruri, D-voastră, 

D-le Costa-Foru, reclamați indulgență pentru cei slabi, 

pentru tineri mai cu seamă, găsindu-le drept scuză 

necesitatea de a'și face o carieră!.. A D-l mei? 

Cum, D-voastră care fuserăți pînă mai eri prin Sta- 

tele civilisate, D-voastră care știți cu ce laborioasă 

răbdare, cu ce înțeleaptă gradaţiune, junimea cea 

mai distinsă trece de la stagiuri în funcțiuni inferioare, 

ȘI nu ajunge decât la vârsta matură, și adese ori la 

bătrânețe în funcțiuni superioare la care nici nu s'ar 

via cea mai mare parte din tinerii noştri, licenţiați 
N din Paris sai doctori din Germania, proaspăt eșiți 

3 

( din Facultate ; D-voastră vechii profesor, aprobatți, 

cu toleranța D-voastră, această nerăbdare şi neertată 

ambițiune care aruncă la noi atâțea tineri plini de 

viitor în cel mai umilitor ciocoism! 

Nu faceți bine, D-le Costa-Foru. Nu e bine ca 

junimea studioasă, destinată a stârpi abusurile Și corup- 

țiunea trecutului să dobândească la noi dintr'odată cea 

ce nu se dobândește aiurea decât după ani întregi de 
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servicii, după dovezi irecusabile de capacitate -/
A n
.
 

de onestitate. 

Cu cât mă despart de D-voastră când, în ase- 

menea materie manifestați slăbiciune pentru cei slabi, 

cu atât mE bucur când vE văd felicitând pe cei tară, 

adică acel mic număr de tineri pe cate nimic nu a 

putut a'i face să se înlăture câtuşi de puţin din dru- 

mul principiilor şi al onoarei ; nu sint decât o mână 

de oameni adi, dar vor deveni, sînt sigur, în curând 

o adevărată putere, imprejurul căreia se vor strânge 

cei noui veniți, cum se strâng într'o bătălie soldații 

împrejurul drapelului, şi împreună vor combate și 

estermina corupțiunea. 

Nu simpatisez mai puţin cu D-voastră când spe- 

rați, pentru îmbunătățirea moravurilor noastre, în înal- 

tul esemplu dat cu toată autoritatea naşterii, a edu- 

caţiunei, și a rangului s&ii, de către Principele Domnitor. 

Dacă acest esemplu nu a putut produce încă tot 

efectul dorit, dacă atât hoțiile private cât şi publice 

nu sînt mult mai puţin numeroase decât înainte de 

11 Fevruarii, dacă luxul umblă tot cu capul sus și 

cu obrazul spoit ea în trecut, dacă corupțiunea este 

tot atât de generală şi de îndrăsneață, causa este că 

e mai lesne de a cădea în re decât a se întoarce 

la bine, că pudoarea se urcă anevoe pe fruntea ace- 

luia care a pierdut obiceiul de a roși, că onestitatea 
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intră cu grei în inima aceluia care a sdrobit termo- 

metrul conștiinței sale. | 

Impresiunea necesară s'a produs însă; alarma 

sa dat în câmpul corupţiunei șa numerosului săi 

cortegiii. — Să se ţie bine Domnitorul nostru, să r&mâe 

neclintit în regala nobleţă a caracterului săi, să în- 

tindă peste tot, şi pretutindeni, puternica sa iniţiativă, 

și monstrul pe care "| combatem va fi de sigur învins. 

Em. Kretzulescu (//fovescu). 
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OPINIUNEA STRĂINILOR DESPRE NOI 

IN 1886 

Epistolă către D-l V. e. Rosetti, directorul diarulul „Românul“ *) 

Domnul meti, 

Diarul «Românul» 'mi adresează cuvinte măgu- 

litoare cu ocasiunea reîntoarcerei mele în ţară. Ve 

sunt recunoscător pentru bunul suvenir ce ați păstrat 

unuia din cei mai vechi amici ai ilustrului și regre- 

tatului d-voastre părinte. 

Sunteţi bine informaţi, domnul mei, afirmând că 

intențiunea mea este de a continua a'mi servi țara, 

nu atât, de sigur, pe cât ași voi, dar pe cât îmi permit 

slabele mele mijloace. 

S'a dis, cu drept cuvânt, că nu este de cât un 

mod de a'și iubi cine-va patria, dar că sunt mai multe 

moduri de a o servi. Acela "şi servă ţara, în adevăr, 

PI 

1) Pubincată în Românul din 11 lunie 1886. 
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care o apără pe câmpul de resbel unde esistenţa na- 

țională este ameninţată; asemenea 'și servă țara acela 

care, cu cuvântul sai cu pana, luptă pentru unitatea 

și libertățile ei compromise. Artistul care desvoltă 

gustul frumosului, poetul care înalță inimele, savantul 

care descoperă, industriașul care aplică descoperirea 

savantului şi crează noui isvoare de producţiune și 

de schimb "și servă asemenea ţara lor. In fine şi sim- 

plul muritor care nevoit fiind, ca mine, locueșce 

mult timp în străinătate 'şi poate încă servi ţara, con- 
tribuind, în modesta sa sferă, a face ca străinii să 

cunoască, să respecte și să iubească poporul de care 
el este despărțit, dar căruia rămâne legat prin fibrele 
cele mai intime aie fiinţei sale. 

Calea cea mai largă destinată luptelor politice 
este presa. 

Presa este tribuna modernă de unde se răspân- 
deșce lumina mai cu profusiune: ea ne pune în co- 

municaţiune dilnică și directă cu concetățenii noştri; 

ea deșchide câmpul luptelor inteligenței: aci fie-care 
poate veni să desvolte teoriile sale politice, doctrinele 
sale sociale, și să comunice fructul studielor șal con- 

chistelor sale pe câmpul fertil al sciințelor, al litera- 

turei, ș'al frumoaselor arte. Presa, în fine, moralisează; 

ea înfierează corupţiunea, pune stavilă despotismului. 

Când Emile de Girardin, unul din cei mai mari 
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diariști ai secolului nostru, a susţinut tesa neputinței 

presei, el inventa, de sigur, un paradox spre a putea 

apăra cu mai multă întesnire libertăţile necesare pe 

care imperiul le-a refusat atâta timp, pentru că ele 

erai poate necompatibile cu origina sa. 

Din norocire, la noi, nu ne aflăm în situațiunea 

Franciei înainte de 1852. În România presa este li- 

beră pentru că monarhia noastră constituţională are 

de origină, nu o lovitură de stat, ci întreaga aprobarea 

a naţiunei, singura origină legitimă a libertăţilor pu: 

blice. 

Putem dar proclama la noi puterea şi eficacitatea 

presei pe cât timp ea va fi morală, şi va apăra cu 

sinceritate şi energie instituţiunile noastre înăuntru, şi 

în afară drepturile noastre față cu străinii. 

Ce opinie aă străinii de Români? mă întreabă 

mulți amică, cum intrebăm pe fie-care din noi când a 

trăit cât-va timp în străinătate. | 

In Europa Occidentală şi dă lumea seamă într'un 

mod foarte esact de condițiunile actuale ale vieței 

noastre publice şi în genere, suntem apreciați într'un 

mod cu totul măgulitor pentru noi. In urma viilor 

simpatii provocate prin perioada eroică a luptelor, șa 

suferințelor noastre din trecut, a succes un sentiment 

de stimă sinceră pentru admirabilele progrese ce am 

realisat în timpii din urmă, și mai cu seamă pentru 
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calitățile solide de care juna noastră armată a dat 

probe în ultimul nostru resbel de independență. 

Străinii mai apreciează asemenea și concursul 

unanim al tuturor Românilor la stabilirea monarchiei 

noastre constituțiomale — de-și printre bărbații noștri 

cei mai eminenți erai! unii al căror trecut nu era 

poate tocmai monarhic. — Ast-fel Manin în esil, Gari- 

baldi în mijlocul triumfului, puneaii și unul și altul 

independenţa Italiei supt scutul Casei de Savoia care 

a făcut unitatea peninsulei, de la Alpi până la marea 

Siciliei; înțelegend că pentru o națiune, cea ce importă 

mai înainte de toate, este de a esista, de a trăi prin 

propria " viață, şi că prima condițiune de esistență 

națională — înaintea libertăţii chiar — este unitatea. 

Oameni politici ca C. A. Rosetti, lon Brătianu 

ş. a, nu erai poate monarhiști înfocați — precum 

nu erai nici Manin, nici Garibaldi, — și cu toate astea 

cine a putut pune vre o dată la îndoială sinceritatea lor 

către tronul ce ai contribuit atât de mult a ridica şi 

a consolida în România. 

Considerațiunea de care ne bucurăm în străinătate 

a crescut şi mai mult prin atitudinea înțeleaptă a 

României în mijlocul criselor succesive care ai sdruncinat 

Orientul. — Pe când alte state, unele mai vechi, altele 

mai june de cât noi, devenea focare incendiare și 

amenințaii pacea universală, Românii aă dat un mare 
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esemplu de tact politic, de corecţiune şi de rectitudine. 

Dacă nu turburăm pacea altora este că la noi 

pacea interioară este completă; căci deși esistă lupte 

de partide — ca şi în țările cele mai civilisate — esistă 

însă și un perfect acord între toți Românii pentru 

a apăra, cu ori-ce preț, naționalitatea şi instituţiunile 

lor democratice. 

Să căutăm dar, toți oamenii bine cugetători, a 

consolida acest acord, luptând necontenit cu stăruință 

și cu lealitate pentru susținerea și desvoltarea resurselor 

noastre economice şi a libertăților noastre publice. 

Să fim convinși că opiniunea publică care a dat 

atâta probe de sentimentele sale de dreptate, va face 

să triumfe, ca tot-d'a-una, causa acelor care luptă pentru 

binele și fericirea țării. 

Și să nu uităm vechia maximă: 

Discordia ruină statele cele mai mari; concordia 

mărește pe cele mai mică. 

Em. Kretzulescu. 

 



TESAURUL DE LA HILDESHEIM )) 

(HANOVRA) 

Domnule Președinte, 

„biectele de artă ce am onoarea de a oferi Athe- 

neului nostru sunt reproducţiunea fidelă în argint 

Christofle a tesaurului de la Hildesheim (Hanovra), 
găsit în vecinătatea acestui oraş la 1868 și transpor- 

tat la museul din Berlin. 

Fără de a exagera valoarea acestui tesaur, se 

poate afirma că este apreciat și admirat de toți ar- 

cheologii Europei. 

S'a credut un moment că aceste preţioase obiecte 
sunt din timpul renaşterei, și s'a pronunţat chiar nu- 
mele lui Benvenuto Cellini; după un examen însă mai 

serios, s'a constatat că ele n'ai putut fi lucrate de 

cât de artiști greco-romani. 

1) Publicat în diarul Zaza din 11 Februarie 1893. 
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Dar fiind că Hildesheim este situat în apropiere 

de Teutberg, celebra pădure unde Quintilius Varus 

fu învins cu faimoasele sale legiuni, sub domnia lui 

August, sa presupus că acele obievte puteaii face 

parte din serviciul de masă al generalului roman sait 

al lui Arminius, învingătorul s&ii. 

Incă odată însă studiele aprofundate ale unor băr- 

baţi distinși ca d-nii Froehner, Lenormant şi F. Wiesler 

dovedesc, întrun mod incontestabil, că tesaurul de la 

Hildesheim datează din cea mai glorioasă epocă a 

artei greco-romane, epoca primilor împEraţi. 

Mai este necesar, d-le Preşedinte, a vă spune 

care a fost cugetarea mea făcând acest modest dar 

Atheneului? 

Ştiţi ca și mine că unul din mijloacele cele mai 

sigure de a ajuta la propăşirea unui Stat este ca fie- 

care să contribue, pe cât poate, la desvoltarea gustului 

și pasiunei producțiunilor inteligenței: arte, litere şi 

ştiinţe. 

O naţiune mai poate avea, fără îndoeală, și alte 

glorii de cât ale activităței sale artistice şi industriale. 

Asemenea glorii însă nu lipsesc Românilor, nică gloria 

militară, atât de scump dobândită pe câmpul de resbel 

de la 1877, nici onoarea dea figura printre națiunile 

Europei care posedă instituțiunile politice cele mai li- 

berale. 
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Dar pe lângă resbel și politică, mai sunt şi alte 

elemente care contribue la podoaba și la avuţia unei 

națiuni. 

Ast-fel sunt de exemplu producţiunile artelor care 

aii ocupat și ocupă încă primul rang printr'aceste ele- 

mente. 

Aceste producţiuni se pot împărți în două cate- 

gorii: acelea care sunt curat artistice și care n'a alt 

obiect de cât de a deştepta în noi sentimentul fru- 

mosului — de exemplu un tabloi, o statue — și acelea 

care constitue diversele aplicaţiuni ale artei la indus- 

trie. Printr'aceste din urmă frumosul nu lipseşte, dar 

este până la un punct oare-care subordonat utilităței 

obiectului de artă. Ast-fel un vas de băut poate fiun 

obiect de artă admirabil, dar forma sa generală, și 

chiar ornamentele sale, sunt determinate prin desti- 

națiunea ce i se atribue. 

Tesaurul de la Hildesheim aparține acestei ca- 

tegorii de obiecte de artă, care aii un scop de utili- 

tate practică. 

Am credut că aceste obiecte, pe lângă acelea ce 

posedă deja Atheneul și la care se vor mai adăogi și 

altele cu timpul, ar putea să formeze începutul unei 

secţiuni a artelor aplicate la industrie. 

Studiul unor asemenea obiecte, fie vechi sai mo- 

derne, poate inspira oamenilor de gust şi artiştilor 

"ii 
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ideea de a le reproduce, de a le imita, sau de a in- 

venta ceva analog. 

Nouă, nu ne lipsește, nici gustul, nică imagina- 

țiunea. Ceea-ce ne lipsește, poate, este o bună direc- 

țiune dată activităței noastre, este aplicațiunea, energia 

şi încuragearea. Toate acestea se dobândesc mai cu 

seamă prin studiul conștiințios al modelelor, prin în- 

demnul și emulațiunea ce acest studii provoacă în fie- 

care din noi, şi care ne împinge în virtutea instinc- 

tului de imitațiune, atât de puternic în om, a repro: 

duce ceea-ce avem mai adese-ori înaintea ochilor. 

Dacă s'ar da o asemenea direcţiune unor spirite, 

le-ar fi mult mai folositoare de cât luptele adese-ori 

sterile ale politice, care consumă din nenorocire la 

noi atâtea inteligențe distinse. 

Când arta industrială este elegantă, curată și nu 

se perde în vulgarități, este unul din cele mai demne 

obiecte ale activităţei unei națiuni. Ea desvoltă spi- 

ritul de invențiune, deşteaptă imaginațiunea, perfec- 

ționează gustul și poate deveni un isvor de bogăţie 

pentru un Stat, cum este deja în Franța și în Austria. 

Ași fi fericit, domnule președinte, dacă ași putea a- 

juta, fie în modul cel mai modest, Atheneul nostru a r&s- 

pândi printre Români gustul artelor aplicate la industrie. 

Primiţi, domnule președinte, asigurarea înaltei 

mele considerații. 
Em. Kretzulescu. 
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RAPORTUL) 

d-lui Comisar general al exposiţiunei române din Viena 

către d-nul Ministru a! agriculture!, comerciului şi lucrărilor publice 

Domnule Mainistru, 

La 3 ale lunei curente, sa închis esposiţiunea 

universală din Viena. Distribuţiunea recompenselor a- 

cordate espunenților din diversele secțiuni a coronat 

deja progresul și perfecţiunile îndeplinite în diferitele 

ramuri ale artelor, industriei și comerciului, tutulor 

națiunilor. 

In curând se va utilisa fructul studiilor ce fie-care 

a avut ocasiunea de a face, în mijlocul acestui con- 

curs al tutulor Statelor civilisate. Cred dar că a sosit 

momentul, D-le Ministru, de a vedea dacă am avut 

1) Publicând acest raport, am dorit a arăta că România poate participa 

cu un adevărat succes la marile Exposiţiuni internaţionale, fără să fie nevoie 

de a cheltui milioane. 

69599 14 
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fericirea de a reuși, ca prin succesul exposițiunei noastre, 

să obținem şi noi resultate folositore pentru România. 

Invitat de D-voastră prin nota No. 13;098, de 

la 1 Decembre 1872, de a aduna din toate districtele 

din ţară diferitele obiecte destinate a figura la exposi- 

țiunea noastră din Viena, vă aduceți aminte cu câte 

dificultăți am putut parveni a instala sub direcţiunea 

D-voastre, şi după 3 luni de o stăruinţă necontenită, 

exposițiunea preparatorie de la hotelul «Herdan» al 

cărei scop era d'a vedea dacă aceste obiecte ne pu- 

tea permite a figura într'un mod demn la exposiţiunea 

din Viena. 

Când am avut fericirea de a constata, prin suc- 

cesul acestei mici exhibițiuni, că posedăm în adevăr 

mai tot materialul necesar, atunci numai am putut 

respunde la încrederea ce mi-ați arătat și la ondrea ce 

“mi-a făcut Măria Sa Domnitorul însărcinându-mă, prin 

decretul No. 2,747 de la 14 Martie 1873, a organisa 

esposițiunea nâstră la Viena şi a represinta România, 

ca comisar general, la acest mare concurs internațional. 

Imi mai r&mâneaii dar două luni până la des- 

chiderea oficială a exposițiunei fixată la 1 Maii. 

Vă mărturisesc, D-le Ministru, că numai când am 

sosit la Viena, am putut întrevedea dificultățile sarcinei 

ce primisem; căci cele-alte State, în urma invitațiunei 

oficiale a guvernului austriac, lucraii cu stăruință de 
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aproape duoi ani, şi în mare parte terminase organi- 

sarea secțiunilor lor respective. 

Sarcina mea era cu atâţ mai dificilă cu cât ştiţi 

foarte bine că atât D. Aurelian, membru al juriului, 

cât şi D. Polizu, secretarul comisiunei, din causa 

diferitelor ocupațiuni ce ai avut în ţară, nu s'aă putut 

presinta la postul D-lor, de cât atunci când exposi- 

țiunea noastră era cu totul terminată. Cu toate acestea 

m'am pus îndată la lucru, înțelegend necesitatea 

absolută ce avea România de a ocupa cu ori-ce preţ 

un loc la această serbare universală a inteliginței. 

Sosind aici târdiă, am întâmpinat nenumărate dificul- 

tăţi. Nu se aflau lucrători disponibili, și când "i găsiam, 

trebuea să cedez la toate pretenţiunile lor esagerate. 

Pe lângă aceasta, neavend ocasiunea de a vedea ei 

însu-mi localul ce ne era destinat de direcțiunea generală, 

"mi a fost imposibil de a 'mi face o idee exactă de 

modul de a ”] întrebuința. Ast-fel am putut observa, 

îndată ce am sosit aici, că obiectele ce adunasem din 

țară erai cu totul insuficiente pentru a putea organisa 

o exposițiune complectă. Timpul fiindu'mi limitat, am 

trămis îndată să caut un complement de obiecte, pe 

cari le-am obţinut, grație energicului D-voastră con- 

curs, și cu cari am putut îndeplini lacunele ce esistai 

în secțiunea noastră. Primirea unor noul obiecte 

a necesitat noui cheltueli de instalaţiune, și modificări 
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costisitoare, ocasionate prin o a doua clasificare și o 

nouă organisațiune. 
, N 5 za . 

Intr'un spații de 655 metri pătrați, am instalat 

productele a mai mult de 1,498 espunenți, şi cată să 

adaog că nici unul dintr'Enșii, afară de ID-nii Capşa 

şi Bernath, numi a dat cel mai mic concurs, nici 

na avuta face cea mai mică cheltueală de instalațiune; 

contrarii esposiţiunilor celor alte țări, unde comisiu- 

nile nu făceaii alt de cât să dea fie-cărui espunent 

un loc determinat în galerie, și ei eraii datori să facă 

toate cheltuelele de transport şi instalațiune. 

La noi totalitatea cheltuelelor colective a fost 

făcută de guvern și pusă în sarcina budgetului acor- 

dat comisiunei. Diferinţa este enormă, căă, după 

calcule aproximative, suma cheltuită de espunenți în 

mai toate secțiunile este cel puţin de ro ori mai mare 

de cât acea acordată de diferitele guverne. 

Cu toate acestea, după bilanțul ce am avut onoare 

de a vă supune, cheltuelele esposițiunei române din 

Viena nu vor trece peste suma de lei 337,856,bani 91. 

Și această cilră ar fi putut fi mult mai mică, de 

nu am fi fost siliți să cumpărăm în țeară o mare 

parte din obiectele espuse, și de nu ar fi de noto- 

pietate publică că cheltuelile de orice natură, astădi 

in Viena, sunt mai mari. de cât în oră-ce altă capitală 

din Europa. 
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Nu'mi aparține, D-le Ministru, să apreciez ei 

însu-mi resultatul silințelor mele. Opiniunea publică 

însă s'a pronunţat în astă privinţă, întrun mod ast- 

fel de simpatic, în cât demnitatea noastră națională 

poate fi cred pe deplin satisfăcută. 

Presa vienesă ca și presa străină ait fost mai 

unanime a recunoasce foloasele ce ne va aduce espo- 

sițiunea noastră. 

Alteţele lor Domnul şi Doamna, cari trecând prin 

Viena, aii visitat de mai multe ori secțiunea română, 

ai bine-voit a'mi arăta personal înalta Lor satisfacțiune 

pentru bunul resultat ce am avut fericirea de a obține. 

Numeroasele persoane cari aii visitat esposițiunea 

noastră, dintre cari mari Suverani ai Europei, au feli- 

citat mult asemenea pe Români de succesul ce aii 

obţinut la acest mare concurs internațional. 

D-voastră însuşi, D-le Ministru, precum și maj 

mulţi din onorabilii D-voastră colegi, cari ai venit în 

Viena, 'mi-aţi arătat asemenea deplina D-voastră sa- 

tisfacțiune. 

Toate aceste bine-voitoare apreciări mă fac a crede 

că exposiţiunea noastră a avut titluri serioase pentru a 

merita buna reputaţiune de care s'a bucurat. 

In fine recompensele acordate espunenţilor ro- 

mâni de juriul internaţional ai coronat întrun mod 

destul de eclatant succesul exposițiunei române. 
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Cunoasceţi, după lista ce vi s'a presintat de mem- 

brul juriului român, că espunenţii noștri ai obținut 

în proporţiune un număr foarte însemnat de medalii 

şi recompense, aproape întreit de cât la exposițiunea 

română din Paris. 

Cu această ocasiune permiteți'mi, D-le Ministru, 

a vă alătura aci o listă de 16 persoane recompen- 

sate și cari din nebăgare de seamă ai fost omise în 

lista recompenselor făcută de D. Aurelian. 

Adevărata cifră dar a recompenselor, adăogind 

și această listă suplementară de 16 espunenți omiși, 

este în realitate de 237. 

Această cifră arată de ajuns progresul îndeplinit 

în cei din urmă șeapte ani atât în perfecționarea agri- 

culturei cât și a diverselor ramuri industriale cară tind 

la noi a lua din di în di o mai mare desvoltare. 

Pentru a putea constata întrun mod şi mai clar 

acest progres, am onoare, D-le Ministru, a vă face 

aci un tabloii comparativ al exposiţiunei române din 

Paris 1867 și a exposițiunei actuale din Viena. 

  

  

| E ÎN x Recompense 
sposiţiunea, Numărul A 

Mecalii CHELTUELI TOTALE 
română espunenţilor | și diplome 

- | 

Viena 1,498 | 237 337,85621/;00 

Paris 1,062 85 560,93152H00      
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lată, d-le Ministru, resultatul ce am putut obține 

potrivit cu mijloacele de cari am dispus. 

Nu voesc să fac o comparațiune între situaţiunea 

financiară a exposiţiunei noastre și a celor-l'alte ex- 

posiţiuni ; dar ca să pot arăta necesitatea în care ne 

am aflat de a atinge o cifră de-cheltueli care ar pu- 

tea părea exagerată, .de și am căutat a face toate 

economiile posibile, permiteţi-mi a vE da aci -oare- 

care cifre din budgetele mai multor State cari ai 

figurat la exposiţiunea universală. 

  

  

        

STATELE Primul budget Budgetul Suma totală | 
suplimentar 

Franci 

Belgia ..... 325,000 80,000| 405,000 
Germania . . . .| 1,500,000 1.443.000) 2,943,000 
Elveţia ....., 400,000 409,000| 440.000 
Italia . . . . .. 500,000|  200,000| 700,000 
Turcia . . . . .|| 1,500,000 — 1,500,000 
Danemarca .... 700,000 — 700,000 
Egiptul . . .„ . . | 1,200,000 — I,200,000 
Francia . , . . . | 1,000,000 500900 1.,500,000   
Cât despre Austria, Reichsratul a pus la disposi- 

țiunea direcţiunei generale a exposițiunei suma de 

15,043,314 fiorini, după cursul de astă-di aproape 

32,917,540 franci. Toate rețetele exposiţiunei sunt 

în favoarea Statului, care va reintra ast-fel, în parte 

sati în totalitatea fondurilor ce a înaintat: pe lângă 
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aceasta, atât secţiunea austriacă cât și cea ungară ai 

„budgetele lor separate. 

Aruncând o privire asupra acestor cifre, veți 

putea observa mai întâiă, d-le Ministru, sumele enorme 

ce mai multe State ai fost silite să cheltuiască; şi 

apoi veţi vedea că o mare parte din Statele Euro- 

pei cele mai înaintate, deși ai avut timpul necesar 

pentru a prevedea și a combina toate cheltuelile ce 

aveai a face, totuși mai putut fixa dinainte sumele 

ce le-ati costat exposiţiunile lor, şi aii fost nevoite a 

cere mai târdii credite suplimentare. 

Dar, precum am avut onoarea a vE observa la 

inceput, de vom voi să avem o idee exactă de tota- 

litatea cheltuelilor exposițiunii fie-cărui Stat, trebue 

să adoăgăm la cifrele votate de diferitele guverne, 

sumele cheltuite de fie-care expunent, cari sume adu- 

nate ar îndeci, cum am mai dis, budgetul fie-cărui 

din aceste State. Acest punct este cu totul important 

de a fi precisat, pentru că el distinge situaţiunea 

celor-Valte exposiţiuni de a exposițiunii române, unde 

guvernul a trebuit să cheltuiască pentru toți expu- 

nenţiă. 

Nu cred să mai fie necesar de a insista asupra 

importanței exposițiunilor universale ; «dacă aceste 

mari exhibițiuni industriale și artistice devin atât de 

dese», dice un economist distins, «dacă diferitele po- 

D
c
 

ES



— 2117 — 

poare se silesc a le organisa, unul după altul, causa 

este că pretutindenea s'aii înțeles avantagiele lor eco- 

nomice şi morale. Experienţa constată îndestul că ele 

ai determinat în condiţiunile travaliului tutulor na- 

țiunilor, progrese şi perfecțiuni necontestabile». Ase- 

menea progrese, d-le Ministru, este de mare necesi- 

tate a le studia în fie-care ramură la noi în țară. 

Pe d'oparte membrul juriului comisiunii române 

a avut ocasiunea de a'și procura toate elementele 

necesare pentru a face, la cas când 71 veți cere, un 

studiii special asupra agriculturei şi a diferitelor pro- 

grese «conomice îndeplinite în anii din urmă. Pe 

d'altă parte, se va face un studiii asupra belelor-arte, 

cari contribue atât de mult la desvoltarea civilisa- 

țiunii, şi cari nu merită mai puțin a fi examinate de 

cât numeroasele producțiuni ale industriei. La noi, 

unde gustul artelor a început a se răspândi, un stu- 

diă artistic şi comparativ ne-ar putea pune în posi- 

țiune de a profita pe deplin de bine-facerile acestei 

exposiţiuni şi ar corespunde cu mișcarea artistică care 

sa manifestat de curând încă în România, prin orga- 

nisarea societății amicilor belelor-arte. 

Exista în sînul exposiţiunii un admirabil pavilion 

specialmente destinat belelor-arte : pictura și sculptura, 

şi unde se află o mare colecţiune a capo-d'operilor 

din toate ţările. Nu putea dar găsi cine-va o ocasiune 
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mai favorabilă pentru a face un studii serios asupra 

diferitelor școli moderne cari figurai aci într'un mod 

atât de strălucit. 

O asemenea sarcină a primit D. pictor Stăncescu, 

care a fost în Viena şi care 'mi-a şi presintat deja 

un proiect al studiului săi pe care l-am aprobat din 

toate puncturile de privire. 

In fine, un alt studii ce vă trămit de aci asu- 

pra exposiţiunii generale, va putea da asemenea o 

mică idee despre importanţa și avantagiele acestei 

mari opere de progres. 

Astfel, D-le Ministru, România va atinge scopul 

adevărat ce 'şi propun toate țările cari iai parte la 

asemenea mari concursuri internaționale, și care este, 

cred, de a face mai înteii cunoscute străinilor bogă- 

ţiile și resursele de cari dispun fie-care dintr'Enselie, 

pentru a atrage capitalurile indispensabile la desvol- 

tarea comerciului şi a industriei, şi apoi de a do- 

bândi prin studii serioase și variate elementele nece- 

sarii pentru a putea fi puse în posiţiune de a pro- 

fita de toate bine-facerile civilisaţiunii moderne. 

Terminând, cred de datoria mea, D-le Ministru, 

de a vă arăta aci recunoscința ce datorim atât di- 

recțiurii generale a exposițiunii, cât şi guvernului M. 

S. Imperatorului, care 'mi a acordat, în toate împre-
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jurările, înaltul şi bine voitorul lor concurs pentru 

îndeplinirea misiunii mele. 

Primiţi, vă rog, D-le Ministru, asigurarea înaltei 

mele stime Şi considerațiuni. 

Comisar general 

Em. Kretzulescu. 

Am onoare, D-le Ministru, de a vă alătura pe 

lângă acest raport şi o listă de toate medaliile și di- 

plomele acordate diferitelor secțiuni cari compuneaii 

exposițiunea universală. 

  

  

  

= 

3 No. 
Z 5 NA Ţ IUNILE recompenselor 

i 

1] Austria cc... 5991 
2 | Germania ........... 5066 
3| Francia . . . 3142 
4 Ttalia n cc... 1908 
3 | Ungaria . a 1604 
6 | Englitera (şi Colonile) cc... 1157 
7 | Spania. . cc... 1156 
38| Rusia . . . cc... 1018 
9 | Belgia. . . . . cc... 723 

IO | Sviţera . . Ca 612 
I1 | Suedia și Norvegia PRR 534 
12 | Turcia. . . e. 470 
13 | Portugalia . . „ 441 
14 | Statele-Unite (America de Nord) A 411 
15 | Danemarca, . RR 309 
16 | Holanda . . , . 284       
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| 2 Ş NA Ț LUNILE ecomiieizetor 

A 

17 | România. . 237 

18 | Japonia 217 

19 | Brasilia 202 

20 | Grecia . 183 

21 | China 118 

22 | Egiptul . 75 

23 | America Centrală şi “meridională 44 

24 | Persia. . . . 29 

25 || Marocul, Tunisia și Tripoli . 20 

26 | Madagascar, Haiti . 10 

27 | Monaco . . . 9 

28 | Insulele Sandwich . 8 
29 | Siam 1 

30 | Turkestanu Il 
31 | Mexic . I     
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MINISTERUL AGRICULTUREI 

No, 2011 

A.M. 

Traducere din limba germană. 

CĂ onoare de a vespunde la prea 

onorata D-o. scrisoare de la 6 curent că 

7egrel foarte mult cam fost absent când 

mt-afă făcut onoarea de a mă visita înainte 

de a pleca din Viena. | 

Nu pot să mă opresc de a vă adresa 

cu ocastunea aceasta felicitări pentru par- 

ea așa de distinsă luată de România da 

Fzposiţiunea Universală din Viena, şi da- 

forită în prima linie sobicitudinei D-v. ne- 

în cetate. 

Muițumindu-v şi pentru amicala buna- 

otnță ce comistunea română a arătat în 

mate vînduriă Ministerului Agriculturei, 

semnez cu încredințarea consideraţiunei mele 

dzsfiuse, 

al D-o. prea devotat 

y, Chlumecky 
Ministru al Agriculturel. 

Viena, 11 Dec. 1873. 

Domnului Em. Kretzulescu, Comisar General Rom ân. 
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UNE LECTURE ANNOTEE 

DES 

PENSEES D'UNE REINE 

 



    

 



LES PENSEES D'UNE REINE 

(0) on voit le style naturel, an est tout 6tonn€ et 
d 

ravi; car on s'attendait ă voir un auteur, et on trouve 

un homme.» 

Ce mot de Pascal nous est revenu ă la me- 

moire, en relisant les Pezsăzs d'une zezne. 

Bien qu'elle €crive en prose et en vers, en fran- 

gais et en allemand, notre gracieuse Souveraine n'est 

cependant pas un auteur, on ne sent pas dans ce 

qu'elle €crit le metier, la marque de l'crivain de 

profession. Carmen Sylva ne nous fait jamais oublier 

la femme et la Reine: le masque est assez transpa- 

rent pour que le visage apparaisse, un visage qu'€claire 

une âme vaillante et sincere. 

Louis Ulbach, qui a offert les Pepstes d'une reine 

au public frangais, a oppos€ la spontantite d'ou a 

jailli ce livre si interessant 'ă T'inspiration plus reflechie 

et plus voulue de M-me Swetchine et de M-me d'Agoult. 

   



— 230 — 

Il est certain qu'entre Daniel Stern 1) et la Reine 
Elisabeth, P'opposition des esprits et des caracteres 
est aussi grande que possible. Mais parmi les femmes 
qui ont un nom dans la literature frangaise, il en 
est plusieurs qui, &tant rest&es vraies, et ayant fait 
dans la vie autre chose que de prendre des attitudes 
et de s'y draper, ofirent certains traits de ressem- 
blance avec Pauteur des Penstzs d'une ete. 

Nous citerons M-me d'Epinay, lamie de Rousseau, 
pour son melange de sensibilite et d'esprit tres hardi, 
tres fin et tr&s aiguis€; M-me Desbordes-Valmore, 
pour la naivet€ primesautitre de ses po6sies €chappees 
dun cour maternel, qu'avait dechir€ par deux fois 
la mort de deux files; M-me d' Ackermann, pour le 
sentiment profond et grave des problemes souleves 
par notre €poque de crise morale et religieuse; Eu. 
genie de Gucrin, malgr€ sa devotion, et ă cause de 
sa fagon de voir et d'aimer la nature, ă la fois tres 
reelle et trăs ideale, tres rustique et tr&s noble ; enfin, 
dans son pass€ lointain, celle que ses contemporains 
ont nomme la Marguerite des Marguerites, la sour 
de Frangois L-er, Marguerite d'Angoultme, la perle 
des Valois, comme lappelle Michelet, Pamie et la 
protectrice des lettres de la Renaissance et des apâ- 

  

" 1) Pseudonyme sous lequel M-me d'Agoult s'est illustree comme €crivain. 
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tres de la Reforme, qui fut reine et ne fut pas heu- 

reuse, qui fut mere et pleura prâs, du berceau de 

ses enfants morts, que Pesprit fit prosateur et la 

douleur potte. 

Bien que les Penstes d'une reine n'aient pas plus 

de cent pages, il n'est guăre de sujet qui n'y soit 

abord€, depuis Pamour et le mariage jusquă la po- 

litique, 'et le bonheur et le malheur, et la vie et la 

mort, et le devoir, et Lart, et Pamiti€, et la vertu 

et lorgueil, tout enfin, comme dans une conversation 

ou tous les sujets sont effleurâs, les plus legers comme 

les plus serieux, et, qui, sans avoir rien approfondi, 

laisse apr&s soi mille reflexions qu'elle a suggerces. — 

La Fontaine n'a-t-il pas dit: 

La bagateile, la science, 

Les chimăres, le rien, tout est bon; je soutiens 

Qu'il faut de tout aux entretiens. 

C'est un parterre ou Flore &pand ses biens. 

Sur difi&rentes fleurs labeille s'y repose, 

Et fait du miel de toute chose. 

Les pensees sur amour et le mariage nous ont 

frappe tout d'abord par labsence complete d'hypo- 

crisie; or, c'est peut-âtre en cette matitre, plus sou- 

vent encore qu'en religion, que le mensonge prend 

le masque de la verite, soit par laffectation d'un faux 
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idealisme, soit par letalage d'un desenchantement et 

d'un pessimisme de convention. 

Nous avons not€ quelques unes de ces pensees: 

«La femme doit subir lamour, souffrir pour enfanter, 

partager vos soucis, conduire votre maison, Elever votre 

famille, &tre jolie et aimable par dessus le marche.» 

«Que disiez-vous donc de sa fa blesse tout ă Lheure?» 

«La femme sauvage est une bâte de somme; la femme 

turque, un animal de luxe; la femme europeenne, une bete 

ă deux fins.» 

«En se donnant, la femme croit donner un monde, ei 

Vhomme croit avoir regu un jouet; la femme croit avoir 

donn€ une Gternite, et Phomme croit avoir accept le plaisir 

d'un moment.» 

M-me de Stasl a dit aussi: 

«L'amour est l'histoire de la vie des femmes, c'est un 

&pisode dans celle des hommes.» 

Et Proudhon, avec son irreverence ordinaire, 

avait expliqu€ ce serieux que la femme apporte 

dans lamour, par cette raison que se serait la seule 

chose dont elle fut capable: | 

« Malgr€ tous les petits talents, dit-il, que nous lui re- 

connaissons, la femme n'a pas d'autre inclination, d'autre 

aptitude que L'amour.» 

Cela est bien possible; mais” lequel de ces deux
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&tres est sup&rieur ă autre, de celui qui, en se 
donnant, croit donner un monde et une 6ternit€. ou 

de celui qui, s'appreciant sans doute ă sa juste 
valeur, ne se croit fait que pour le plaisir d'une 

heure que donne ă un enfant la possession d'un jouet? 
Lequel contient en soi le plus d'infini et de force 
cr6atrice? 

Je continue ma lecture, et je note, en passant, 

ces traits d'un grand sens pratique: 

«Mefiez-vous d'un homme qui a Vair de douter de 

votre bonheur en menage.» 

«La femme du monde reste difficilement la femme de 

son mari.» 

On, voit que lauteur des Penstzs d'une eine 

n'est pas loin de croire, avec Alexandre Dumas, qu'il 

n'y a guere que deux esptces de femmes, la femme 

du foyer et la femme de la rue. 

Il est vident que la femme qui fuit son foyer 

et sa famille est une femme perdue; si elle ne est 

pas aujourd'hui, elle le sera demain. 

«La coquetterie n'est pas toujours un appât; elle est 

quelquefois un bouclier.» 

En effet, dans le sitcle qu'on peut appeler par 

excellence celui de la galanterie, de lelegance et de  
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la coquetterie, on sait avec quel art Frangoise d'Au- 

bign€, alors quelle s'appelait Madame Scarron, Joua 

de cette arme defensive dans la socicte spirituelle, 

frivole et libertine ou avait jetce son mariage, et 

que le bouclier de la coquetterie lui servit ă couvrir 

sa jeunesse, sa beaute€ et sa pauvretâ, jusqu'au jour 

ou elle s'appela M-me de Maintenon et fut plus 

qwune reine; confidente, conseillere et femme de 

Louis XIV. 

«Une femmne est lapidâe pour une action que peut 

commettre un parfait honncte homme.» 

Juvenal a dit: 

«On pardonne tout au corbeau, la censure s'acharne 

sur les colombes.» 
* 

Mais cette apparente injustice ne vient-elle pas 

de ce que les corbeaux tant dejă noirs par eux- 

mâmes, les taches n'y paraissent point, tandis que la 

moindre souillure €clate sur la robe blanche de la 

colombe? Et en demandant ă la femme plus de per- 

fection qu'ă lui-meme, l'homme ne temoigne-tiil pas 

qu'il la juge d'une nature superieure ă la sienne? 

C'est bien ainsi que l'entend notre auteur: 

«C'est par €goisme que les hommes ont fait les lois 

plus sâveres pour les femmes, sans se douter que, par lă, 

iis les 6levent au dessus d'eux.> 

  N
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Il y a bien de la tristesse et une cruelle expe- 

rience de la vie dans la pense suivante: 

«Quel douloureux spectacle de voir Venfant servir de 

refuge et de protection ă la mâre.» 

Il nous semble que dans cette simple exclama- 

tion on pourrait trouver un sujet bien propre ă ten- 

ter un auteur dramatique. 

Les Tartufes des moeurs, les faux puritains, au 

ront une belle occasion de se recrier, en lisant ceci: 

«Les enfanis de lamour sont gEn€ralement beaux et 

întelligents. Quelle critique de nos menages modeles :» 

Mais l'observateur impartial pensera que celle 

qui a crit ces lignes n'a nullement entendu attaquer 

le mariage, qu'elle a seulement vu et tres bien vu 

quels tristes hritiers certains €poux, d'ailleurs bien 

faits de corps et d'esprit, laissent apres eux. C'est 

que ni leurs corps ni leurs âmes n'âtaient faits pour 

se confondre: de lă ces produits oi manquent la 

force et l'harmonie. 

Il y a du reste, dans cet admirable petit livre, 

bien des audaces de pensce qui ne veulent pas tou- 

jours âtre prises ă la lettre. L'autre elle-mâme a 

&crit : 

«Souvent la femme Emet une opinion hardie ; mais elle 

recule Epouvantâe, si on la prend au mot.» 
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C'est ă cette categorie d'opinions hardies qu'ap- 

partient la maxime suivante : 

«On pardonne ă Ladultăre, quand son bâtard est un 
genie.»> 

Nous gotitons, au contraire, sans r&serve, cette 

pens€e : | 

«Quand un homme aime avec un exces de passion 

ses enfants, soyez sir qu'il n'est pas heureux. L'homme 

aime surtout la femme, la femme aime snrtout les enfants.> 

Il semble ă premiere vue que cette observation 

soit en contradiction avec ce que nous avons lu plus 

haut, «/amour est ('histoire de la vie des femmes». 

Mais cette contradiction n'est qu'apparente ; en efiet, 

Vamour, c'est-ă-dire amour de Phomme, est tout dans 

la vie pour la femme qui n'est pas encore mere, sur- 

tout pour celle qui ne le sera jamais; quand la femme 

est mere, lamour de enfant relegue au second plan 

toutes les autres amours, tandis que Pamour passionne 

de lenfant n'est souvent pour l'homme qu'une con- 

solation, c'est-ă-dire un pis-aller. 

«Les femmes combattent surtout dans leurs enfantş 

les defauts de leur mari et ceux de sa famille.» 

C'est tout simple, la femme ne veut pas que 

son fils lui cause les memes ennuis que son mari, et
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que sa fille soit pour elle image vivante de sa belle- 

mere ; elle sait bien qu'elle souffrira €galement par 

son fils et par sa fille, mais elle aime mieux que ce 

soit d'une souffrance qui lui soit nouvelle. 

«Les hommes €tudient la femme comme ils ccudient 

le barometre; mais ils ne comprennent jamais que le len- 

demain.> 

En lisant cette pensce, nous avons entendu chan- 

ter dans notre memoire ces vers de Victor Hugo: 

Je ne vis qu'clie €tait bel.e 

Qu'en sortant des grands bois sourds, 

— Soit, n'y pensons plus, dit-elle, 

Et depuis jy pense toujours. 

Un excellent conseil, et qui, s'il €tait suivi, ren- 

drait inutile, dans bien des cas, la loi du divorce: 

«Entre mari et femme, en devrait toujours se faire un 

brin de cour.» 

C'est le contraire qui se pratique d'ordinaire. 

Avant le mariage les fleurs ă pleines brassces; apres, 

le bois sec. 

On ne se met plus en peine d'un bien qu'on 

croit tenir, on ne pense pas que ce bien est une per- 

sonne, c'est-ă-dire un &tre libre, et que la liberte ne 

s'enchaine ni par la force, ni par la loi, mais seule- 
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ment par lamour; un mot qui demande ce qu'on 

pourrait exiger, un regard qui sollicite un pardon dont 

on n'a pas besoin, un geste qui n'est apergu que par 

celui ou celle qui a interât ă le saisir au passage, 

enfin un rien, ce rien qui est tout, et qui fait que 

Phomme et la femme se persuadent quiils attendent 

toujours, lun de Vautre, quelque chose de nouveau 

et qui depend de leur bon plaisir. 

Nous avons lou€, en commengant, lauteur des 

Pensces d'une vecine de ne pas protesser un pessimisme 

systematique, ă la mode de Hartmann et de Schopen- 

hauer, ou l'on trouve toujours, ă notre avis, tout autre 

chose que de la sincârite. On a vu cependant, par 

les citations que nous avons dejă faites, que ces pen- 

sces ne sont pas non plus empreintes d'un optimisme 

L&atement aveugle. Le ton general qui y domine est 

celui d'une melancolie, râsultant non d'une nature 

portee ă la râverie sterile, mais d'une observation 

exacte des choses de la vie, et temperee par une r€- 

signation toute stoicienne: 

«Il faut âtre tres pieux, ou tres philosophe; îl faut 

dire: Seigneur, que ta volonte soit faite! ou: Nature, jad- 

msts tes lois, mâme lorsqu'elles m'&crasent.» 

Les pensces sur le bonheur et sur le malheur 

seront donc exemptes d'illusions, comme de r&voltes
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ou de faiblesses. La vie est vue telle quelle est, et 

cependant acceptee. 

«Je bonheur, quand il est devant nous parait si grand, 

qu'il touche au ciel. Pour passer sous notre porte, îl se ra- 

petisse tant, que bien souvent nous ne l'apercevons plus.» 

«L'esptrance est une fatigue qui aboutit ă une decep- 

tion.» 

«Le bonheur est comme P&cho: il vous repond, mais 

il ne vient pas.» 

Comme c'est vrai, et comme c'est bien dit! 

Er ces pensâes sur le deuil: 

«Le calme que vous avez acquis estiil- une preuve de 

force gagnte ou de faiblesse croissante 2» 

«Vous en voulez au temps qui vous €loigne d'une perte 

cruelle ; il vous enl&ve ce qui vous restait: le droit de pleurer.» 

_On rencontre des reflexions tout-ă-fait analogues 

dans les /forzzons frochaius et les Zlorzzons celestes de 

Madame de Gasparin, celle-ci par exemple: 

«Une chose semble horrible dans les penses de deuil: 

se dire qw'elles pourront prendre fin, et le bien-âtre les rem 

placer ; que nous pourrons nous passer de ce qui &tait notre 

vie, qwune petite existence vulgaire, avec les repas ă la m&me 

heure et quaniit& de menues jouissances, viendra combler 

le vide qwavait fait ă notre cceur la disparition d'un mort 

bien-aime, que sil revenait, on ne saurait od le mettre.» 
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«La souffrance est notre plus fidăle amie. 

«Elle revient toujours. Souvent elle change de robe et 

m&me de figure, mais nous la reconnaissons aisement a son 

&treinte cordiale et intime.» 

Cette pensce rappelleă notre souvenir la 72227 de 

dicembre d'Alfred de Musset: 

«Qui donc es-tu, visiteur solitaire, 

Hâte assidu de mes douleurs? 

Qw'as-tu donc fait pour me suivre sur terre? 

Qui donc es-tu, qui donc es-tu, mon frere, 

Qui n'apparais qw'au jour des pleurs >> 

Cette autre pensce nous a laissc longtemps reveur, 

apr&s l'avoir lue: 

<A minuit, ce sont les gens joyeux qui passent dans 

la rue; ă quatre heures du matin, ce sont les malheureux ; 

peut-âtre entre minuit et quatre heures, le bonheur a-til 

pass€ ă tire-d'aile!» 

Il y a dans cette pensee, comme une vue rapide 

et nette des incgalites et des miseres sociales, ă la- 

quelle succede une vision confuse d'un bonheur qui, 

sil existe quelque part, n'existe quă la condition 

d'etre ignore. 

Mais nous ne voulons pas transcrire les Penstes 

d'une veine en entier, et enlever ă ce livre sa feur 

de naivete et de purete, en V'alourdissant par nos
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commenta:res. Chacun, en les lisant, fera comme nous 

ses reflexions, sans que nous venions y substituer les 

n6tres, chacun s'y retrouvera soi-meme, dans ses tris- 

tesses et dans ses doutes, dans ses rel&vements et 

ses r&solutions viriles, et y rencontrera tout ce qui 

rattache ă la vie, le culte de la pensce, lamour de 

la nature et de Part, lobeissance au devoir. 

Et chacun, apres lavoir bien des fois ferme, et 

"rouvert bien des fois comme nous, gardera de celle 

qui a trouve, dans son cour autant que dans son 

esprit, tant de penses lumineuses et fortes, l'image 

d'une femme tres hardie, parce qu'elle se sent irr€- 

prochable, et d'une Reine qui n'a demande ă une 

place qui la met hors de pair, que le droit d'tre 

plus clairvoyante et plus indulgente, plus sincere et 

plus pres de la nature, que ne le sont les esclaves 

de la convention et de la mode. 
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POESIES 

DE 

JULIE HASDEU 

 



 



JULIE HASDEU 

eunes gens, l'&incelle est morte dans votre âme, 

] Et vous ne sentez plus dans vos cceurs nulle flamme 

Jeunes, — que dis-je, hâlas! enfants, vous âtes vieux. 

Car vous n'avez aucun feu sacr€ dans vos yeux, 

Car un sang froid circule en vos veines glacces, 

Car aucun sentiment n'anime vos penstes! 

C'est en ces termes que Julie Hasdeu, quelques 

mois avant sa mort, reprochait aux jeunes gens, ses 

contemporains, leur dedain de la possie et leur in- 

difference pour les choses de lesprit. Le reproche 

est-il merite? Sans doute, la jeune generation en Rou- 

manie, celle qui a aujourd'hui de vingt ă trente ans, 

n'est inferieure ni par Lintelligence, ni par activit 

ă celle qui prepara lindependance de notre cher pays 

en restaurant sa langue, et en lui donnant pour la 

premiere fois une litterature nationale. Mais cette in- 

telligence et cette activit, multiplis par une instruc- 
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tion superieure ă celle des generations precedentes, 

quel emploi nos jeunes gens en font-ils? Ou sont â 

Pheure presents nos pottes, nos historiens, nos grands 

publicistes? Ils sont morts, ou ils approchent des limites 

de la vieillesse. Les luttes stcriles de la politique at- 

tirent seules aujourd'hui le jeune homme ă peine 

sorti de nos ecoles de Bucarest et de lassi, des lycces 

et des Facultes de Paris, des gymnases, des Uni- 

versites de PAllemagne. La politique des partis, dans 

un pays ou les partis ont moins de raison d'&tre que 

dans tout autre, consume les forces vives de notre 

jeunesse dans une agitation aussi depourvue d'utilite 

pratique que denuce du sentiment de lideal. 

Mais, en mâme temps, un singulier phenomene 

apparait, qui est pour les amis de la litterature rou- 

maine une consolation, et qui devrait &tre pour nos 

jeunes gens un stimulant et un exemple. Tandis que 

les hommes se taisent ou n'ont plus de voix que 

pour de vaines disputes, les femmes ont recueilli 

Pheritage de la poâsie, qui, sans elles, făt tombe en 

desherence. 

Ces femmes, vous les avez nommees avant MOI. 

D'abord Pauguste et gracieuse &crivain qui porte, 

dans la republique des lettres, le nom desormais 

europeen de Carmen Sylva; puis ces deux jeunes 

muses, dont Pune brille aujourd'hui de tout V'eclat de 
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ses vingt ans, et dont Pautre est morte, avant d'avoir 

acheve sa dix-huiticme annce, M-lle Helene Vacaresco 

et M-lle Julie Hasdeu. 

* 

Ce n'est pas ă Bucarest quiil est besoin de 

retracer la vie de auteur des Bouzgeons daori; 

nous l'avons presque tous connue, et ceux m&mes, 

parmi nous, qui ne l'avaient jamais vue, ont pleure 

ă ses obseques. Ce que nous voudrions tenter est 

bien moins l'&tude d'une vie, ou il n'y a rien ă raconter 

que des ctudes et des r&ves brises par la mort, que 

P'&tude d'une âme, d'une âme d'enfant, de femme et 

d'artiste, qui ach&ve son cpanouissement, interrompu 

ici-bas, dans l'immortalite. 

Il ne faut tre grand psychologue pour penetrer 

dans les replis les plus intimes de cette âme, ou tout 

fut ă la fois clair et vibrant, comme si elle eut ete 

faite du plus pur cristal. Dans son cuvre ou elle se 

refete, tout est verite€, chastete, limpidite. Chez elle, 

point de detours, point de r&ticences; telle nous l'avons 

connue, telle nous la retrouvons dans ses vers, douce 

et fi&re, sincere avec elle-m&me comme avec les autres, 

avec son beau regard de printemps si tot estompe 

par les brumes de Pautomne. 

Cette enfant fut une savante, mais cette savante 
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est restee une enfant, meme en devenant femme. Rester 

enfant, conserver le don du simple en acquerant les 

dons de la critique, n'est-ce pas la marque du genie, 

et ce qui le distingue du talent fait d'artifice et sen- 

tant le mâtier? n'est-ce pas surtout le signe auquel 

on reconnait le poăte, et qui nous permet de ne pas 

le confondre avec le versificateur: 

A Vâge ou tant de femmes «<enferment leurs 

âmes dans un nud de rubans», cette jeune fille 

&crivait et parlait quatre langues, le roumain, le fran- 

gais, Panglais et Pallemand, avec une cgale puretc, 

savait le grec et le latin, tenait ă la Sorbonne deux 

conferences, Pune sur la logique de Yhypothese, T'autre 

sur le 2-e livre d'Herodote, connaissait ă fond le ma- 

terialisme scientifique, et disait des materialistes «qu'ils 

avaient raison quant ă la matitre, mais seulement 

quant ă la mati&re». Savait-elle, en parlant ainsi, qu'elle 

donnait la formule de esprit cartesien, et que toute 

la philosophie de Descartes, mecanisme et spiritualisme, 

tenait dans ces deux lignes? Toute cette science a 

quelque chose d'effrayant, n'estiil pas vrai, chez une 

jeune fille de dix-huit ans? Et voilă les femmes sa- 

vantes de Moliere singuliărement depassces. Et ce- 

pendant notre potte fut tout le contraire d'une pedante. 

Les livres, au milieu desquels elle vivait, et ou elle 

s'âtait fait, pour ainsi dire, une atmosphăre artificielle, 
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l'enveloppaient sans l'ecraser. Iille les avait tous di- 

ger6s, se les €tait assimils, et n'en ctait pas alourdie, 

conservant, sous ce poids qui ett €cras€ tant d'autres, 

toute sa spontanite, toute sa naivete€, toute sa frai- 

cheur. Sa science ne lui a pas coit€ autre chose que 

la vie 

La savante et Venfant se retrouvent &galement 

ă toutes les pages. Tandis qu'on reste ctonn€ de I'€- 

tendue et de la variâte des lectures qu'atteste la seule 

inspection des cpigraphes empruntes aux pottes an- 

ciens, modernes et contemporains, de tous les pays et 

de toutes les langues, on est heureux de retrouver la 

jeune fille dans le goit presque enfantin que notre 

potte avait pour les Contes de fees, goit qu'elle pro- 

clame bien haut avec une ingenuite charmante. 

On me demande pourquoi j'aime, 

Comme une enfant, les contes bleus. 

Car je prends un plaisir extreme 

A tous les râcits fabuleux. 

Jaime ă croire aux lutins, aux fces, 

Aux gentils nains jaunes et verts, 

Et jentends leurs voix &toufices 

Qui me gazouillent des concerts... 
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Et mon esprit qui vagabonde 

Emplit d'âtres frais et mutins 

Tous les recoins caches du monde: 

Partout des ftes et des lutins. 

Et je le dâclare sans honte 

Cela m'amuse €normeâment 

De broder lă dedans un conte, 

Un conte naif et charmant. 

Et cette enfant qui s'amuse €normement aux re- 

cits de Peau-d' Ane et du Pefi? Pouceț, emprunte les 

&pigraphes de ses po&mes ă Homere et ă Anacreon, 

A Tibulle et ă Properce, ă Shakespeare et ă Long- 

fellow, ă Dante et ă Pâtrarque, ă Schiller, Lenau, 

Tiedge, Henri Heine, A Bertrand de Born et ă Mistral, 

A tous les poâtes franşais, depuis Ronsard et Remi 

Bellau jusqwă Andre Chenier, Beranger, Lamartine, 

Alfred de Vigny, Alfred de Musset, Victor Hugo, 

Sully-Prudhomme. 

Julie Hasdeu vivait, avons-nous dit, dans lat- 

mosphere artificielle repandue autour d'elle par ses 

pottes favoris. Ayant peu de goit pour le temps pre- 

sent, sa pensce habitait volontiers dans le pass€; c'est 

ainsi qw'elle s'&tait cre€ un moyen-âge un peu factice, 

et beaucoup plus voisin de celui des romans de la 

Table-Ronde que du Moyen-Age de Histoire. 

Elle etât voulu, comme elle le dit elle-m&me, dans 
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les „Soz/az?s d'une vilaine, Etre châtelaine en quelque 

noble manoir, aimce d'un vaillant chevalier qui ne 

Paurait quittee que pour aller defendre les grandes 

causes dans les grandes batailles. 

Mon nom serait sa devise, | Et dans Lhorrible bataille 

Ecrite sur |'6tendard Au plus dangereux moment, 

Qui flotte au gre de la brise Il serait, sous la mitraille, 

Sur le sommet du rempart. Le seul cri de ralliement... 

Si son chevalier €tait tombe dans la mâlee, la 

face tournce vers l'ennemi comme Roland ă Roncevaux, 

elle etit voulu comme la belle Aude, ne pas lui sur- 

vivre. 

Daus l'antique cathedrale, 

Tous deux nous reposerions. 

Sculptes sur la meme dalle 

Avec un sphinx ă nos froats. 

On retrouve la meme inspiration ou les m&mes 

tendances dans les pitces intitultes /es Conzes b/eus 

(dont nous avons deja cit€ quelques vers), Zncore les 

contes ă une fie, La muse et le poâte .. . Elle se plaint, 

qwau sitcle ou nous sommes, les enfants eux-mEmes 

n'ajoutent plus foi ă ces belles chimeres; elle dit ă 

la fee qui hante ses r&veries: 
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Alors tu viendras, blanche et diaphane 

Railler avec moi ce siecle profane, 

Ou mâme Penfant n'ajoute plus foi 

Au charmant pays ot jerre avec toi. 

Oui, pleurons ensemble, 6 ma pauvre Fee. 

. Car pour moi du moins ta voix ctoufice 

Gazouille des chants encore adorâs. 

Mene-moi bien vite aux pays dorâs, 

Aux pays d'azur, afin que joublie 

Nos b&bes savants et notre folie! 

Le moyen-âge imagin€ par Julie Hasdeu est exac- 

tement celui des Odes e/ Ba//ades de Victor Hugo, 

et des pottes allemands de l&poque romantique, de 

Ludwig Tieck, Novalis, La Motte-Fouque, Arnim, Bren- 

tano, Uhland. On ne sera donc pas €tonn€ de la piti€ 

qw'elle &prouve pour la fin tragique de cet inforiun€ 

Louis de Bavitre, qui faisait tout cveille les memes 

râves que notre poâte. Hâtons-nous de dire quil y 

avait entre le roi Louis et Julie Hasdeu cette difie- 

rence que le premier prenait ses r&ves pour la r€- 

alit€, tandis que la seconde savait fort bien qu'elle 

râvait. Quoiquiil en soit, voici ce quw'elle €crivait le 

30 juin 1886: «Le pauvre roi de Baviere, le voilă 

mort. IL avait de la poesie dans Pâme, et c'est pour 

cela que notre sicle la declare fou. La poâsie! comme 

la Venus de Flaubert, un doigt sur la bouche, elle 
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a repli€ ses ailes et s'est prâcipitee dans le gouftre, 

avec son dernier representant, ce revenant des vieilles 

ballades, qui glissait de nuit, par les clairs de lune, 

sur les eaux dormantes de ses lacs, aux sons des loin- 

taines melodies de Wagner, ou qui courait ă bride 

abattue, train€ par quatre chevaux, costume en che- 

valier du Moyen-Age, ă travers les antiques forets 

de la Baviere. Va, dors en paix, pauvre jeune prince! 

Peut-âtre dans le monde ou tu es maintenant, as-tu trouve 

lideal dont ton cour fut tourmente€ pendant ta vie!» 

Mais limagination de Julie Hasdeu ne s'arrâte 

pas au pied du noir donjon, dans le verger feodal 

oi chantent le rossignol et le troubadour sous les 

froids rayons de la lune. Puisque le moyen-âge est 

mort depuis longtemps, elle s'acommoderait volontiers 

d'un passc plus râcent, de celui des salons du siscle 

dernier, et elle se consolerait de ne pas ctre une 

châtelaine du XIll-e si&cle, si seulement elle pouvait 

&tre une marquise du temps ou Watteau, Boucher et 

Lancret peignaient la nature vue ă travers les decors 

de l'Opera. 

Cette fantaisie lui a inspire trois de ses pieces 

les plus jolies, l'wezzaz/, le Mzrozr et Souvenir. Le 

premier de ces poemes est un pur chef-d'ceuvre. 

Ecoutez d'abord cette description ae l'Eventail lui- 

meme : 
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C'est un mignon jouet du sitcle des marquises, 

Son brin d'ivoire est d'or et d'agathe incruste. 

Et sa feuille de gaze, aux peintures exquises, 

Sur un beau sein d'albâtre a souvent palpite. 

Boucher, peintre mignard de ces grâces l6geres, 

Sur Pazur diaphane, a peint lamour vainqueur, 

Qui badine et folâtre autour de deux bergeres, 

Essayant, mais en vain, de leur percer le cceur. 

L'enfant a son carquois et ses fi&ches cruelles. 

II rit, il sait que nul ne peut le desarmer, 

[| offre ses cheveux aux caresses des belles, 

Enchant€ de se voir redouter, mais aimer. 

Les bergăres ont leurs toilettes des dimanches, 

Les grands paniers bouffants gentiment retroussâs, 

L'etroit fichu jet€ sur les €paules blanches, 

Et les jupons de moire aux €lEgants pliss6s. 

Et cette &vocation des dames et des galanteries 

du vieux temps: 

Le bruit des violons troublait ce doux silence. 

Sur un air de Rameau que l'orchestre jouait, 

Marquises et marquis saluaient en cadence, 

Et la main dans la main dansaient le menuet. 

L'Eventail oubli€ roulait sur la causeuse. 

La marquise rentrait en carosse au logis. 

e 'lendemain matin, la charmante oublieuse 

Le recevait des mains de lamoureux marquis. 
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Lia belle minaudait, ss mirait dans sa glace, 

It froissait l'&ventail entre ses doigts nerveux, Ă 

Dieu ! qu'elle €tait jolie et qu'elle avait de grâce! 

Et puis tout s'achevait par de tendres aveux. 

Puis venaient les serments, les iongues causeries, d 

Et les baisers furtifs, les joyeux rendez.vous. ” 

I”€ventail voyait tout: amours et bouderies, 

Et, souvent, il devait cingler des doigts jaloux. 

7 
va
ae
e 

Aujourd'hui, si nous en croyons M-lle Hasdeu, 

tout est mort, les vaillantes amours des siecles che-       valeresques, les gracieuses amourettes du si&cle des 

paniers, de la poudre et des mouches. Notre €poque 

  

est prosaique, bourgeoise et plate. ţ 

Je vous ai dit, en commenşant, de quel compli- 

  

ment elle saluait les jeunes gens, ses contemporains ; 

elle est encore moins satisfaite des femmes! Ecoutez 

ce requisitoire dune âme naive et un peu farouche 

contre la coquetterie banale et les mensonges du 

cceur : 

LA FEMME 

O coeur de femme ! Enigme insondable et profonde ! 

Petri de feu divin, mâle de fange immonde, 

  

Protee inexplicable et qu'on ne peut saisir, 

Cceur vide, indifferent, ou gouftre de dâsir! 

Femme, sous ta beaute, sous ton charmant sourire, 

One voiles-tu, dis-moi? la honte ou le martyre? 
Sr    
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Derritre tes yeux clairs au regard enivr€, 

Puis-je lire, et savoir stils ont jamais pleur€? 

Ah! tes yeux sont pervers, ton sourire est perfide; 

Sous le fard €clatant, tu derobes ta ride, 

Sous de savants chiffons, tu caches sans remords 

Les defauts— et jusqu'aux agrements de ton corps! 

Tout, tout est faux chez toi, faux clinquant et dorure: 

Ta parole, ton air, et jusquă ta figure! 

Ce qui n'est pas mensonge est par toi detest€: 

Le mensonge voilă ta seule verit€! 

Pour toi, tout est dehors, parade, affsterie,; 

“Ton savoir mâme, hlas! n'est que coquetterie; 

Si ton esprit s'instruit, c'est pour pouvoir trâner; 

I! pose, il se pavane, îl veut nous €tonner 

Et plaire! 

Ah! c'est surtout lă ta vaine folie. 

Piaire! pour ce dâsir tu donnerais ta vie, 

Tu donnerais tes biens, tes enfants, ton honneur: 

Tout pour ce ridicule, miscrable bonheur ! 

Oui, la coquetterie est tout ton caractere, 

Elle «st innce en toi: en vcus — matrone austere, 

En vous — fille du peuple au front plein de rougeur, 

En vous, courtisane au regard sans pudeur. 

Vous vivez pour cela, de cela, pauvres femmes, 

Dans un nud de rubans vous enfermez vos âmes! 

On a peine ă croire. que ces vers amers et cruels 

aient &t€ congus par un po&te de dix-sept ans; mais 

on comprend fort bien qwun poâte feminin, seul ait 

pu les ccrire. En effet, il n'y a qwune femme qui 

* 
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puisse reprocher ă une autre femme le dâsir de plaire. 

La coquetterie d'une femme inspirera ă un homme 

de la jalousie, si les maneges de la coquette s'adres- 

sent ă un autre quă lui; mais jamais lhomme ne 

medira de la coquetterie en elle-meme, car le jour 

ou la femme n'aurait plus ce dâsir de plaire, dont 

M-lle Hasdeu lui fait un crime, Phomme serait vrai- 

ment malheureux.. . Fout poete masculin qui commence 

son po&me par maudire la coquette ou mâme L'infi- 

dele, le finit en lui declarant qu'il Padore. Il s'âcrie 

douloureusement comme un de ces po&tes latins, que 

connaissait si bien M-lle Hasdeu: 

Odi et amo, quare id faciam fortasse requiris 

Nescio, sed fieri sentio et excrucior. 

«Je hais et jaime: tu demartderas peut-&tre com- 

ment cela se fait: je n'en sais rien, mais je le sens 

et Je souffre.» 

Ou comme Ajceste ă Celimene: 

Oui, je veux bien, perfide, oublier vos forfaits. 

Jen saurai, dans mon âme, excuser tous les traits. 

Et me les couvrirai du nom d'une faiblesse, 

Ou le vice du temps porte votre jeunesse. 

Alceste les voit et les deteste, ces vices du 

temps, presque autant que M-lle-Hasdeu; mais il aime 

Celimene, malgre ses vices, parce qu'il est homme, 

69599 17   
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et Mile Hasdeu traite Cslimene en coupable indigne 

de pitic, parce qu'elle est femme. Etil en a toujours 

&t& ainsi depuis le temps des poetes sanscrits et he- 

breux, et il en sera toujours ainsi tant que les hommes 

seront flattes dans leur amour ou dans leur amour- 

propre par ce desir de plaire, qui est inn€ chez les 

femmes, et tant qu'une femme, particulizrement douce 

pour plaire aux hommes, paraitra aux autres femmes 

une rivale, et sera bien pres de leur paraitre une 

ennemie. 

Julie Hasdeu regrettait le pass, et n'avait pour 

je present qwun dedain assez voisin du degoit. Nous 

aurons Voccasion de revenir, en terminant cette €tude, 

sur ce mâpris des choses relles, des &tres et des 

objets de la vie de chaque jour, qui ne s'explique 

que trop facilement par le pressentiment que cette 

&trange jeune fille avait eu des son enfance de sa 

mort prematurte. Ce qui nous &tonne un peu plus, 

c'est que nous avons cherche en vain dans tout ce 

volume une aspiration vers lavenir, un pressentiment 

dune source nouvelle de possie, qui pourrait Jaillir 

de la science elle-mâme, d'un €tat social meilleur que 

Petat critique et veritablement anarchique dans lequel 

nous nous agitons. Cela est d'autant plus remarquable 

que le milieu ou vivait M-lle Hasdeu aurait paru de- 

voir d&velopper en elle ces tendances, et que ses 
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admirations les plus vives sont pour ceux des poătes 
contemporains, chez lesquels cette foi dans Pavenir, 

cette esperance des jours meilleurs, cette affirmation 

de la verite et de la justice, congues comme devant 
&tre les deux muses des socictes encore ă naitre, 

sont. pour la premiere fois formulces: Sully Prud- 

homme et Victor Hugo. L'admiration que M-lle Has- 

deu avait voute ă Victor Hugo ctait une sorte de 

culte. La lettre ou elle raconte comment elle a ap- 

pris la mort du pocte de la Zegende des szăc/es est 
un chef-d'ceuvre d'eloquence naive; malheureusement 

elle est trop longue pour que nous puissions la citer, 

car nous en viendrions ă lire ici le volume tout en- 

tier. Deux jours avant celui ou Victor Hugo mourut, 
elle avait €crit des strophes ou elle representait la 
mort hâsitant <devant cette couche sacre». Ces stro- 

phes finissaient ainsi : 

Car j'ai vraiment pitic de cette pauvre France, 

Elle a bien des douleurs dejă. Et ce serait 

Affreux de lui causer encore cette souffrance, 

De la priver de toi. La mort en pleurerait. 

M-lle Hasdeu aimait beaucoup la France. Son pere 

lui mâme, dans Pavant-propos qu'il a &crit pour les 

Bourgeons d Avril nous apprend quelle âtait «telle- 

ment Frangaise par la tournure de son esprit et le 
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temperament de son cur que, longtemps avant son 

depart pour Paris, avant m&me d'avoir pu prevoir 

que c'est lă qu'elle ferait ses &tudes, dts lâge de 

huit ans, en plein Bucarest, elle râvait, elle pensait, 

elle &crivait en frangais.> Plus tard îl semble que la 

France du midi, avec ses paysages aux arretes vives 

et aux couleurs nettement tranchees, lait particuli- 

rement attirge. Elle avait commence un drame en 

vers sur les Camisards, les heroiques revoltes des 

Cevennes. Elle cite volontiers Mistral, le poete de 

Mireio. 

Dans sa piece intitulte Averzzssement, elle s'a- 

dresse ă quelque sceur de Mireille, comme si elle 

&tait elle-meme nee sur la lisigre de la Crau ou sur 

les rives des eaux dormantes de la Camargue. Aux 

ar&nes dArles, la mort d'un taureau lui inspire des 

vers dune allure superbe, auxquels elle donne pour 

&pigraphe ce mot de Napoleon I* : «Il faut vouloir 

Vivre et savoir mourir», et qui rappellent par la fer- 

met€ de Paccent et le stoicisme un peu farouche de 

la concision, La port du loup, ce chef.d'oeuvre d'Âl- 

fred de Vigny. 

Son imagination aime donc ă errer aux pays 

lointains oă la portent ses pas, tantot Arles ou les 

femmes sont brunes, tantot aux bords du lac Leman, ou 

les flots sont bleus, ou les glaciers sont roses au soleil
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couchant. Mais son cour la ramene sans cesse vers 
la Roumanie, vers cette Roumanie «qu'elle aimait du 
seul amour dont elle pouvait aimer: amour -grand et 
pur, amour qui transpire et mâme deborde dans presque 
tout ce quelle crit>. Ainsi que le fait remarquer M. 
Hasdeu, dans son avant-propos, cette jeune fille, Mol- 
dave par son pere, Transylvaine par sa mere, et 
Valaque par le lieu de sa naissance, refletait en elle 
la Dacie Trajane tout entitre. 

Tantât, dans ses vers €crits dans une langue 
Etrangere, elle reproduit les accents tendres et me- 
lancoliques de la Doina nationale. Tantât elle em- 
prunte aux contes populaires de notre pays le re- 

frain /nșiră-te mărgărite, pour en faire le motif prin- 
cipal d'une chanson frangaise, ou elle dit les tristesses 
et les regrets de Lexilce, de la Roumaine prisonnitre 
sous un autre ciel. Ou bien encore elle invite sa 

Muse ă couronner de roses ses cheveux bruns, pour 

chanter avec elle la terre qu'arrose le Danube bleu, 

le fleuve-roi, le fieuve immense, le pays des fitres 
montagnes et des blondes campagnes, des claires 

fontaines et des fratches vallces: la Roumanie! 

Par delă nos origines latines, elle remonte jus- 

qu'aux temps lointains de nos origines Daces, et c'est 

d'une voix presque virile, qu'elle cvoque la mâle fierte 

des aieux: 
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Laisse le vent courber tes seigles, 

Mais toi, Dace, releve ton front. 

Mais surtout elle trouve des accents d'une podsie 

yraiment suave et penâtrante, quand elle laisse sa 

pensce s'garer vers les lieux cheris ou s'âcoula son 

enfance, du câte de la vieille €glise de Mihai-Voda, 

au milieu des tombes du vieux cimetiere. 

Le couvent, dont jaimais la ruine croulante, 

Paraissait agrandi dans la nuit transparente, 

Et les beaux levriers dormant, couches en rond, 

Sur le pav6, formaient comme des taches noires ; 

Et le vent qui soufflait me contait des histoires, 

Tandis qu'il soulevait mes cheveux sur mon front. 

Ce vent subtil et frais, en agitant les arbres, 

Jetait des pans ombres sur les croix et les marbres 

Dans le vieux cimetiăre oii je jouais jadis. 

Mâme dans les tombeaux, sous les graves yeuses, 

[L consolait les morts et leurs âmes pieuses, 

“Vant îl &tait lEger, ce vent du Paradis. 

Nous voudrions pouvoir lire ici toute la piece 

dedice «ă Florica» et dont nous d&tachons au hasard 

quelques strophes: 

Je Vaime bien, ce pauvre cimetiăre, 

Qui fut tEmoin de nos Ebats mutins. 

Te souviens-tu de ces temps si lointains 

Ou nous faisions Ecole buissonnitre | 
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Nous aimions nous asseoir sur une pierre. 

Pour nous conter nos secrets enfantins: 

Ii nous plaisait, le triste cimetitre, 

Je vois encore la tombe abandonnee, 

Le marbre, ou nous cherchions ă dechiffrer 

Un nom perdu, qu'on a di bien pleurer 

Jadis, un nom de femme moissonnce 

Comme une fleur, par la mort obstin€e 

Qui rit des maux quelle fuit endurer... 

Je la revois, la tombe abandonnee. - ! 

Ii s'est enfui, comme un râve ephemăre. i 

Notre bonheur, dans le pass lointain. : 

Qui peut savoir quand Varrât du destin „i 

Rcunira, dans notre vieux cimetiere, 

Nos coeurs longtemps separâs sur la terre, 

Quand reluira pour nous, lheureux matin 

P
I
 

„Qui s'est enfui comme un reve €phemere. 

-
-
 

Ce gott de la mort et des choses de la mort 

&tait inn€ chez cette jeune fille, tres-saine, et meme 

tres robuste en apparence, jusquă lannce fatale oi 

elle mourut. On sait qv'elle cachait ses manuscrits     avec un soin jaloux, et sur l'un d'eux elle avait €crit: | 

«Qui vous devoilera devant leurs yeux? La mort!— | 

1886». Elle avait dix-sept ans, quand elle crivait 

cela. Cependant, dans le cours de l'annce precedente, 

1885, limage de la mort lui €tait apparue moins fr€-  
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quemment, cachee ă ses yeux par une autre image 

plus gracieuse, mais moins forte, celle de amour. 

On suit avec un interât d'abord plein de charme 

et de douceur, puis inquiet, et enfin de plus en plus 

douloureux, le developpement, Pevolution et les trans- 

formations du sentiment de lamour dans cette âme 

enfantine et savante. Pour cela, îl est necessaire de 

relire les differentes piăces dont se composent les 

Bourgeons d' avril, dans Vordre chronologique ou elles 

ont &t& ecrites. C'est ce que nous avons fait pour in- 

terroger cette âme, avec une curiosite mâlee de res- 

pect et de picte. 

En 1885.— Julie Hasdeu est alors dans sa sei- 

zieme annte — amour lui apparait avec les couleurs 

riantes, les grâces legtres de cet âge qui fut celui de 

la Juliette de Shakespeare. Elle chante Peternel duo 

du Wafentin et de la Va/entene: 

C'est du bon saint Valentin, 

Aujourd'hui la fete aimee, 

Le premier jarrive enfin, 

Sous ta fenâtre ferme... 

Bonjour, mon beau Valentin, 

La cloche sonne matine, 

Vous reveillez bien matin 

Votre alerte Valentine. 
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Ou bien encore le duo non moins vieux, et tov- :b 

jours jeune du grand cozvsiu et de la petite cousine. Î 

Cousine, cousine, cousine, 

Laissez votre joli jardin, 

Venez dans la forât voisine. i 
— Allez y seul, mon beau cousin. 

1 

Ah! ma cousine, Ah! ma cousine, : 
Vous resterez seule au jardin! 

Jirai dans la forâte voisine. 

—]'y vais avec vous, mon cousin. ! 

Meme note dans la serenade: 

Tout dans la nature, ! 

La nuit et le jour, 

Gazouille et murmure 

Et chante: l'Amour! 

L'amour est le seul bien rel sur cette terre, et 

le vrai chemin pour aller au ciel: 

Un amour paisible 

Dans un cceur sensible, 

Un bonheur sans bruit,     C'est lă qu'est Ja joie 

Que Dieu nous envoie, 

C'est le bien reel. 

Aimons donc quand me&me, 

Car c'est quand on aime, 

Qu'on gagne le ciel!  
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Jesus lui-meme Va. dit ă Madeleine: 

Il suffit, pour que je pardonne 

Ce que les hommes ont blâme. 

Ainsi mon pere me Vordonne, 

Que Pon ait une fois aime. 

Les petits po&mes qui appartiennent ă cette heu- 

reuse annte respirent une franche gaiete et la joie 

de vivre, par exemple ceux qui ont pour titre Lisette, 

Cortain âge, Je mose. Si un peu de tristesse apparait 

dans les trois strophes intitulces Pozrguoi, on sent 

que ce sont des larmes qui brillent ă travers un sou- 

rire et qui seront bientât sechees. 

Le Nocturne, qui commence 'et finit par ces deux 

vers: 

- Etes-vous donc endormie 

Quand la lune brille au ciel ? 

est une delicieuse serenade d'amour, dont la strophe 

dominante est celle-ci: 

Puisque vous âtes si belle, 

Puisque vos yeux sont si beaux, 

Ne soyez pas plus cruelle, 

Que les amoureux oiseaux. 

C'est bien ă cette: partie de l'cewvre de Julie 
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Hasdeu que 's'applique le titre de son livre: Bozr- : 

geous: d Avril. 

- Quand on arrive aux vers crits en 1886, il 

semble qu'on passe brusquement d'une matince de 

printemps' au: midi d'un jour d'ete. 

Cette anne marque le complet &panouissement 

de notre potte, et pour ainsi dire, son maximum de 

production litteraire. Fzre oiseaz, Ja Beauti, ă FIedi, 

Dans le sentier noir, pieces €crites de Janvier ă Mai, 

servent pour ainsi dire de transition entre la premitre 

maniere de Julie Hasdeu et la seconde. Cette seconde 

mani€re nous apparait dans toute son originalite et 

toute sa vigueur, dans les poemes compos6s du mois 

du Juin au mois d'Aoit qui ont pour titres 0770 sole, 

Fin Meti, A une jeune fille, Le saule, Reverie. Dejă la 

pensce de la mort revient se mâler aux r&ves d'amour 

et de bonheur. 

A. notre bonheur comme ă notre amour, 

Se mele. toujours l'arriăre-pensee, 

Que tout cela ne peut durer qu'un jour; 

La mort brisant tout de sa main glacee. 

Et voilă pourquoi, nous ne goâtons pas 

De parfait plaisir, de parfaite ivresse; 

Nous savons qu'il .doit finir ici-bas, 

Quelque franc, et doux, et pur, qu'il paraisse. 
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La măme conception de la fragilite de nos amours 

“a inspire ă une autre potte, frangaise par son origine 

et par le lieu de sa naissance, allemande par son 

mariage et par son €ducation philosophique, un de 

ses po&mes les plus acheves. Cette fin qui desesperait 

M-lle Julie Hasdeu, M-me Ackermann la regarde en 

face et en prend son parti. Ecoutez les paroles que 

Pauteur des Podwes philosophigues place dans la 

bouche d'un amant: 

Au courant de l'amour lorsque je m'abandonne, 

Dans le torrent divin quand je plonge enivre, 

Et presse €perdument sur mon sein qui frissone 

Un &tre idolâtre, 

Je sais que je n'&treins quune forme fragile, 

Quw'elle peut ă Pinstant se glacer sous ma main, 

Que ce coeur tout ă moi, fait de famme et d'argile 

Sera cendre demain; 

Qui'il n'en sortira rien, rien, pas une &uincelle 

Qui s'€lance et remonte ă son foyer lointain. 

Un peu de terre en hâte, une pierre qu'on scelle 

Et tout est bien €teint. 

Er Pon viendrait serein, ă cette heure derniere 

Quand des restes humains le souffle a deserte, 

Devant ces froids debris, devant cette poussitre 

Parler d'6ternit€ ! 
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L'&ternit€! Quelle est cette Etrange menace? 

A Tamant qui gemit, sous son deuil Ecras6, 

Pourquoi jeter ce mot qui terrifie et glace 

Un coeur dejă brise. 

Quoi! le ciel, en depit de la fosse profonde, 

Sourirait ă Vobjet de mon amour jaloux? 

C'est assez d'un tombeau, je ne veux pas d'un monde 

Se dressant entre nous. 

En lisant ces vers et en les comparant ă ceux 

de notre pocte, il ne faut pas oublier que M-me 

Ackermann avait connu lamour dans le mariage: 

elle avait ât€ aimce. Julie Hasdeu ctait encore ă ce 

moment si fortement indiqu€ par St. Augustin, quand 

il 6crivait dans ses Confesszons: «Je n'aimais pas 

encore, j'aimais ă aimer, et je cherchais qui j'aimerais.»   Contre la pensce de l'ancantissement, Mille Hasdeu 

n'avait rien pour se fortifier, pas mâme un souvenir. 

Dans les vers quelle adresse ă une Yzzne fi/e $ 

(Paris, Juin 1886), elle nous revele, en l'attribuant ă 

une autre, l'&tat de son âme dâjă fort troublee. . 

Tu sembles toujours calme, et presque indifferente, 

Pourtant j'ai lu dans ton âme chaude et vibrante; 

Dans ton regard un feu luit, Grange et sacre, 

Car ton cur a souffert, et tes yeux ont pleure. 

Parfois, j'y vois passer une humide tincelle, 

Et la douleur que tu veux cacher se decele. 
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De retour ă Bucarest, au mois d'Avril de la 

m&me annce, elle: revoit son vieux cimetiere, et elle 

se sent en harmonie avec le Sale geant, et plus que 

centenaire, qui chante sur les tombes: 

Ah! jaime la tristesse et la melancolie, 

Je i'coute attentive, et souvent recueillie. 

Et par les soirs calmants et tiădes de Let, 

Jadmire ta sâvere et douce majest€. 

O vent! souffle toujours dans les branches soyeuses 

Du saule qui gemit sur les tombes pieuses ; 

Repăte-moi souvent ton chant qui fait songer, 

Et souviens-toi des morts, vent rapide -et leger. 

C'est encore ă Bucarest, et dans ce meme cte 

qu'elle ecrit cette Rîverie, qui porte pour €pigraphe 

un vers de Victor Hugo: «Nature au front serein, 

comme vous oubliez!» 

Helas, nous voyons les feu'lles moarit, 

Quand viennent la brume et la pâle automne. 

Elles renaitront, tout va refleurir, 

Le printemps revient avec sa couronne. 

Nous seuls p&rissons et nous sommes vieux, 

Et jaloux de ta jeunesse ternelle, 

Nature sereine au front radieux, 

Nature toujours calme et solennelle ! 

C'est sans doute ă Lhiver de 86—837 quappar: 

tient la piece întitulee le C/evaler e la mort, fan- 
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taisie tendre et funebre, ou €clatent parfois des vers 

d'une superbe allure. Le comte Eudes est le plus 

vaillant chevalier de son temps, il a rempli le monde 

du bruit de ses exploits, mais il n'a jamais aim. II 

chevauche dans la nuit sombre et s'endort sur son 

destrier; tout ă coup le cheval se cabre, le chevalier 

s'eveille et se trouve face ă face avec un spectre 

qu'il se prepare ă combattre. Le spectre lui apprend 

qu'il est la mort, et qu'il Vaurait peut-âtre €pargn6, 

s"il avait jamais aim; par une ironie cruelle, la mort 

lui montre une beaut€ qui lui avait te destine sil 

mavait pas &t6 insensible ă lamour: c'est ainsi que 

Mephistophelăs €voque aux yeux du docteur Faust 

limage de Marguerite. 

Blanche, elle a la candeur des anges radieux, 

Une douceur exquise €clate dans ses yeux, 

Et son corps gracieux et dâlicat s'6lance, 

Svelte et pur comme un lys que la brise balance. 

Le comte Eudes examine avec attention, 

Il contemple ravi la douce vision, 

Il admire, il s'Emeut, et des larmes ameres 

Pour la premitre fois brillent sur ses paupitres. 

Vers elle, îl tend ses bras, et tombant ă genoux, 

Il lui parle, et sa voix prend un ton triste et doux: 

«Tu m'ctais destine, helas! beaute celeste, 

Et puisque je te perds, —que m'importe le reste!» 

Mais elle disparatt: bientât ă son regard. 
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Le comte vers la mort se tourne alors hagard: 

<O mort! saisis ta proie, allons, prends ta victime! 

N'avoir personne aime c'est le comble du crime!» 

Ayant bris€ sa lance et son haubert d'airain, 

La mort au chevalier tendit alors la main, 

Il la suivit au fond des profondeurs funtbres. 

Le cheval hennissant resta dans les ten&bres. 

Il ne semble pas que Julie Hasdeu ait etc, jusqwă 

la fin de sa trop courte vie, aussi insensible que le 

comte Eudes. Avant de clore ses yeux pour jamais, 

une image lui €tait certainement apparue ailleurs que 

dans un reve. 

C'est vers le printemps ou etc de 1887, que 

notre pocte sentit son cceur se troubler et se prendre. 

Mais Pamour qw'elle avait redoute ne fut pas clement 

pour elle. C'est aussi ă partir de ce moment que sa 

melancolie se change en tristesse, et sa reverie en 

desespoir. Pendant cette annee de crise, sa Iyre reste 

muette jusqu'ă l'automne ; puis, quand viennent les 

brumes d'octobre, elle recommence ses chants, qui 

n'expriment plus que sa lassitude de vivre. Elle ccrit 

alors Printemps et Automne, la Chimore, da Feuulle. 

Pauvre feuille perdue! Ah! ton sort nous retrace 

Notre propre destin, notre propre disgrâce: 

Nous naissons, sans savoir ou Dieu nous jettera. 
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Que sommes-nous. — Secret. Ou courons-nous? Mystăre. 

Que deviendrons-nous en quittant cette terre? 

Oh! nul jamais ne le saura. 

Et que devient la feuille aux vents abandonne? 

A-t-elle comme nous, helas! sa destine? 

Rien ne se perd, et rien ne meuit dans univers, 

Nos âmes vont aux cieux, vivent dans les planctes; 

Nos corps ne meurent pas, puisque de nos squelettes 

Dieu fait les fleurs et les pres verts. 

Elle adresse ă sa Muse un adieu premature, qui 

semble un prelude de ses adieux ă la vie: 

Lasse et pâle je sens ma jeunesse volage, 

S'€loigner ă grands pas, et, sans la retenir, 

Je la laisse passer, n'ayant plus le courage, 

Ni de la rappeler, ni de m'en souvenir. 

Va donc ailleurs chercher une âme encore vibrante, 

O muse que jaimais et qui m'aimait jadis! 

Pour ranimer 'Eclat de ta flamme mourante 

Comme ă moi, chante-lui tes chants du paradis! 

Ne me r&veille plus par ton charme magique, 

Laisse-moi mon sommeil trouble par tes baisers. 

Je veux me replonger dans ma nuit I&thargique, 

Je veux laisser dormir mes pauvres sens lassâs. 

Jusqu'ă ce que peut-âtre, un jour de delivrance, 

Dieu prenant en piti6 mon long affaissement 

Et m'appelant, fera renaitre l'espcrance 

Dans mon âme engourdie, et morne de tourment. 

6:99 18 
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Oh! quand sa voix puissante aura parmi Pespace, 

Cri€ mon nom avec un amour paternel, 

Alors je cesserai sans doute d'etre lasse 

Et je m'eveillerai pour regarder le ciel!- 

Ses derniers chants sont dates de Paris et ap- 

partiennent au printemps de 1888. Elle ccrit alors: 

Sous des arceauz, la Mort, la Sohtude. Dans la 

premiăre de ces piăces, qui porte pour epigraphe un 

vers de M. Sully Prudhomme: «On reve ă lamour 

comme on râve ă la mort», Julie Hasdeu a la vision 

de deux amoureux qui marchent, les mains entrelacees 

et se parlant ă voix basse, sous les arceaux d'un 

cloître en ruines: 

Abrites par les murs bânis, 

Ou les moineaux avaient leurs nids, 

Ou se cachait mainte hirondelle, 

Ces jeunes et joyeux amants 

Se juraient, par mille serments 

Un amour loyal et fidele. 

C'etait par un beau jour de mai. 

[air €tait tiăde, et parfume 

D'odeur d'aubepines, et de roses; 

Et le soleil, de rayons d'or 

Baignait le mystique decor, 

Comme dans une apotheose...
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Et les vieux tombeaux indulgents 

Semblaient fâter les jeunes gens 

Tandis que tout le monastere 

S'animait soudain sous leurs pas, 

Accompagnant leur voix tout bas 

A la sourdine, avec mystere. 

Comme si le divin amour 

En traversant ce froid sjour 

L'eit rechauffe de son coup d'aile, 

Pour que le pass€, triste et vieux, 

Saluât le plus gai des dieux, 

Dont la jeunesse est âternelle! 

Dans la piece intitulce /a Mori, elle repete la 

profession de foi philosophique que nous avons dej 

rencontree dans Ja Fewz//e : 

Je ne hais point la vie, et ne crains pas la mort. 

Car la mort est feconde et source de lumitre, 

Ce n'est pas d'un sommeil 6ternel que s'endort 

Le mourant qui s'affaisse en fermant sa paupitre. 

Mais lâme prend sa course et dans un autre monde 

Va dans de nouveaux corps tour ă tour aborder, 

Comme une coupe-fe oi l'on boit ă la ronde, 

Dont chacun a sa part, sans jamais la vider. 

La foi dans limmortalite €clate en strophes ou 

respire lâme de Platon, dans les vers qui ont pour 
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titre Solifude et qui ont 6t€ €crits cinq mois avant 

la mort du potte: 

Viens, mon âme, allons bien loin;     
Allons dans Linvisible espace, 

Par ot nul souffie humain ne passe 

  

Ou n'atteint pas humain besoin: 

Allons-nous-en, mon âme, loin, 

Et du monde, perdons la trace! 

O mon âme, esprit noble et pur, 

Degage-toi de la matiere, 

Romps tes liens honteux, et fitre, i 

Quitte le corps, sâjour obscur, f 

Et vient dans L6ther, esprit pur, 

Pour nous y baigner de lumitre! 

O viens! ainsi nous jouirons 

Du bonheur dans sa plenitude; 

Si la route nous semble rude, 

A la fin nous arriverons; 

Et puis, lă-hant, nous goiterons 

Le silence et la solitude. 

Helas! ineffable tourment!   Ame qui te sais immortelle, 

Tu voudrais bien ouvrir ton aile, 

Et t'lancer au Ârmament, 

Mais tu ne peux —cruel tourment! 

Te dâlivrer du corps rebelle! 
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En vain tu prends un fol essor, 

Afin de râver solitaire, 

De râver au probleme austere 

Comme un avare ă son trâsor; 

Le corps tarrâte en ton essor, 

Et malgr€ toi tattire ă terre. 

Mais patience! il vient un jour, 

Ou lâme n'est plus prisonnitre, 

Oa, brisant ses entraves et fitre. 

Elle s'€lance avec amour 

Vers son acrien s€jour. 

Pour s'y noyer dans la lumiere!   
O mon âme! ayons bon espoir: 

Dieu sans doute a marqu€ notre heure ; 

Jamais I'6ternite ne leurre; 

Un beau jour amene un beau soir; 

O mon âme! ayons bon espoir, 

Car si tout passe, Dieu demeure. 

Peu de jours aprăs avoir crit ces vers, Julie 

Hasdeu quittait la France pour rentrer ă Bucarest, ou 

elle devait mourir d'un mal ctrange qui s'ignore d'a- 

bord soi-meme, qui reste jusquă la fin ignor€ des 

autres, et pour lequel la science n'a pas encore 

trouv€ de remede, le mal de la pensce. Apres 

Pepreuve douloureuse du reve interrompu par le des- 

espoir, Julie Hasdeu s'ctait replice sur elle-meme :   
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«La vie, €crivait-elle alors, est une riviere qu'on 

traverse ă la nage; ceux qui arrivent le plus tât ă 

Vautre bord sont les plus heureux.» La vie l'avait 

trompee, elle ne pouvait respirer que du câte du 

ciel, et elle eit pu dire alors comme Valentine de 

Milan, veuve de son premier, de son unique amour: 

_«Rien ne m'est plus, plus ne m'est rien.» 

En huit annces, depuis lâge de dix ans ou 

elle €crivait dejă en roumain et en frangais des contes 

et des vers, jusquă lâge de dix-huit ans, ou elle 

est morte, Julie Hasdeu avait vecu un siecle par le 

cerveau, et c'est bien ă propos d'elle que l'on peut 

repâter, un mot dont on a quelquefois abuse, pour 

des objets moins dignes «que la lame avait use le 

fourreau». Un des initiateurs des sciences historiques 

dans la premiere moiti€ de ce si&cle, Augustin Thierry, 

que ses laborieuses veillees avaient prive de la vue, 

€crivait quand il fut devenu vieux et aveugle: «Si 

comme je me plais ă le croire, Linterât de la science 

est compte au nombres des grands inter&ts nationaux, 

jai donne ă mon pays tout ce que lui donne le soldat 

mutil€ sur le champ de bataille.> Julie Hasdeu a 

sacrifi€ ă la science, plus que ses yeux, sa vie elle- 

meme, et a donn€ a son pays tout ce que lui donne 

le jeune soldat frappe ă mort dans la melce. 

En presence de ce sacrifice, nous pouvons r€- 
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peter en 1889ă la Jeunesse roumaine, ce qu' Augustin 

Thierry disait ă la jeunesse frangaise en 1840. 

«Quelle que soit la destince de ces travaux, 

cet exemple, je lespere, ne sera pas perdu. Je vou- 

drais qu'il servit ă combattre Pespăce d'affaissement 

moral, qui est la maladie de la gensration nouvelle; 

qu'il ptit ramener dans le droit chemin de la vie 

quelqu'une de ces âmes €nervees qui se plaignent 

de manquer de foi, qui ne savent ou se prendre et 

vont, cherchant partout, sans le rencontrer nulle part, 

un objet de culte et de devouement. Pourquoi se 

dire avec tant d'amertume que dans le monde, con- 

stitu comme il est, il n'y a pas d'air pour toutes 

les poitrines, pas d'emploi pour toutes les intelli- 

gences? L'&tude sârieuse et calme n'est-elle pas lă? 

et n'y-a-t-il pas en elle un refuge, une esperance, 

une carritre ă la portee de chacun de nous? Avec 

elle on traverse les mauvais jours sans en sentir le 

poids, on se fait ă soi-mâme sa destine; on use 

noblement sa vie.> 

C'est qu'en effet il n'importe gucre que cette 

vie soit longue ou courte, mais il importe beaucoup 

qw'elle soit remplie. Tel meurt presque centenaire 

qui n'a point vecu, sil a perdu ses jours dans loi- 

sivet€ ou dans les agitations steriles, plus vides en- 
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core que Poisivet€, qui a au moins cet avantage de 

nous laisser face ă face avec nous-mEmes. Tel autre 

meurt avant vingt ans, tuc d'une balle au front dans 

les combats de la liberte et de la patrie, ou bris€ 

par Pamour, ou vaincu par sa propre pensete, qui a 

vecu une ternit€ dans une minute. Chacun de nous 

est un sculpteur qui a mission de ciseler sa statue 

pour son tombeau. Que cette statue soit celle d'un 

homme, d'un adolescent ou d'un vieillard, cela seul 

ne nous regarde point, c'est Paffaire d'un autre; ce 

qui depend de nous, c'est que cette statue soit belle, 

faite vraiment de main de maitre, et digne d'attirer 

les regards, comme celle du doux poăte pour qui 

la Roumanie aura toujours des fleurs et des larmes! 

E
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LES 

ISRAELITES 

EN ROUMANIE 

  

 



 



Il n'est pas de question qui ait &t€ plus souvent 

traitee que la question des Isra€lites en Roumanie. 

On composerait une bibliotheque avec les vo- 

lumes, les brochures, les memoires qu'on a €crit sur 

ce sujet depuis dix ans. | 

Pourquoi revenir, apr&s tant d'autres, sur une 

question qui a dâjă fatiguc lattention de l'Europe 

occidentale? 

Pourquoi une brochure apres tant de brochures? 

Ne devons-nous pas craindre que tout ait 6t€ dit, et 

que la matiere ne soit €puisce? 

Il nous a paru, au contraire, que le grand nombre 

des €crits publies sur ce sujet n'avait pas detruit les 

causes d'erreur, et laissait encore obscur un probleme 

qui ne prâsente aujourd'hui tant de difficultes, que 

parce que nos adversaires n'ont rien neglige pour les 

amonceler autour de lui. 

Il nous a paru que lopinion publique en Eu- 

rope, un instant ameutee contre la Roumanie, com- 

mengait ă rompre cette trame d'erreurs habilement 

  i AR      
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ourdies, dans laquelle on lavait si savamment enve- 

loppe. 

I'auteur de ce travail a cru que le moment €tait 

opportun, qu'il fallait profiter de ce revirement d'o- 

pinion, qu'il €tait enfin possible de faire penctrer le 

jour dans ce labyrinthe d'erreurs et de prejuges, ou 

les adversaires de la nationalite roumaine se sont 

efforces si longtemps de faire la nuit. 

Ayant eu Phonneur de representer autrefois le 

Gouvernement roumain ă Paris, ayant toujours garde 

avec la societ frangaise, depuis cette €poque, des 

relations dont il s'honore, îl croit connaitre l'etat de 

Popinion en France; il pense que cette opinion est 

favorable ă la Roumanie, et que la France ne de- 

mande qu'ă €tre eclairce et ă voir disparaitre jus- 

waux dernicres traces de râcents malentendus. q 

 



Le traite de Berlin restera dans histoire comme 

Pacte diplomatique peut-âtre le plus important du 

dix-neuvieme siecle, non pas tant par ce qu'il a etabli, 

que par ce quiil a indiquc et sous-entendu. Ila quel- 

quefois prescrit, le plus souvent €bauche seulement, 

la solution de cette foule *de question dont l'ensemble 

est connu sous le nom de Question d'Orient;, ila 

crâ€ des Etats, delimite de nouvelles provinces, de- 

coupe des territoires, r&parti les populations entre 

souverains, assign€ leur tâche ă chacune des grandes 

puissances interessces, bouleverse la carte de lempire 

ottoman, tranch€ souverainement les questions de race 

et de nationalite, enfiamme€ les esperances des uns, 

reduit les aspirations des autres, ferme definitivement 

certaines questions, en a laiss€ d'autres pendantes et 

en a ouvert de nouvelles. 

Si le traite de Berlin avait borne son ceuvre au 

reglement de questions territoriales et administratives, 

il ne se distinguerait pas sensiblement des actes în-    
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ternationaux qui Pont precede. Mais les plenipoten- 

tiaires qui se sont reunis, le 13 Juin 1878, dans la 

grande salle du palais Radziwil, ă Berlin, ont agi, 

sous certains rapports en novateurs. ls ne se sont 

pas contentes de trancher des questions considerces 

jusque-lă comme d'un interet europeen: questions de 

frontieres, questions militaires, financicres ou admi- 

nistratives. Ils ont estime€ que certains principes so- 

ciaux dont application sincere n'a encore tc faite 

que dans les plus civilises des Etats de LPOccident, 

devaient devenir parties integrantes du droit des gens. 

Depuis des longues annces, dans la plupart des 

traites, la liberte religieuse, P'egalite civile et politique, 

&taient considerces comme du ressort des legislations 

particulieres: chaque Etat reglait ă sa guise, selon 

ses convenances, et trop souvent selon ses prejugăs, 

ses moeurs, ses traditions, les conditioris auxquelles îl 

admettait telle ou telle categorie de citoyens ou de 

sujets ă participer aux avantages de la vie civile et 

politique. Il y avait lă une sorte de tradition diplo- 

matique. | 

Le traite de Berlin a deroge ă cette tradition. 

Sans qu'il y et peut-etre parti pris de la part de 

plusieurs d'entre eux ă cet cgard, les plenipotentiaires 

europens ont accompli en quelque sorte un acte 

re&volutionnaire; ils ont €rig€ en systeme, et c'est lă 
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que se trouve linnovation capitale introduite par eux, 

que Egalite civile et politique, ainsi que la liberte 

religieuse, €taient autant de principes d'un interât în- 

ternational, et que tout Etat, aspirant ă devenir un 

membre dela grande famille europeenne, devait s'y 

soumettre. 

Il n'est pas un esprit liberal en Europe qui ne 

soit pret ă applaudir ă la genreuse initiative des 

membres du Congres. On peut meme affirmer, si pa- 

radoxal que cela semble, que ceux memes des gou- 

vernements contre lesquels ces clauses paraissent di- 

rigces auraient €t€ les derniers, siils avaient eu voix 

deliberative au Congres, ă refuser leur consentement 

et leur approbation. Les principes proclames dans le 

traite de Berlin ont un caractere trop gencralement 

humain, pour n'âtre pas inseres dans ce code du droit 

des gens, que tous les peuples dignes de l'epithete 

de civilises reclament comme leur patrimoine commun. 

Mais ceci âtant bien €tabli, n'estil pas permis 

de demander si lapplication des principes a ct faite 

avec tout le discernement et toute la maturite que 

reclame l'importance de la matiere? 

II. 

Des le debut de ce travail nous nous trouvons 

en presence d'un grand obstacle, celui contre lequel   
   



— 268 — 

nous aurons le plus ă lutter: lEurope occidentale ne 

connait que trăs imparfaitement la nation roumaine, 

son histoire, ses mours, ses institutions. C'est lă ce 

que rend surtout notre tâche ardue. La presse contient 

d'ordinaire des informations precises sur les questions 

ou les interâts des grandes nations de lOccident sont 

en jeu. Il n'en est pas de m&me en ce qui concerne 

les petits Etats de POrient de lEurope. Quand il 

s'agit de ces derniers, le plus souvent des donntes 

vagues ou m&me compl&tement erronces, recueillies â 

la hâte et sans aucun esprit critique, encombrent les 

colonnes des journaux et, loin d'clairer opinion 

publique, ne servent quă l'Egarer. 

L/ignorance des faits est un don du ciel qui permet 

ă ceux qui s'y tiennent, d'agir avec resolution dans 

toutes les questions, de trouver simple ce qui est 

complexe, de trancher sans menagement aucun, des 

noeuds qui voudraient &tre denoues avec les precau- 

tions les plus delicates, enfin de marcher droit au but, 

sans se preoccuper des obstacles, puisqu'on ne les con- 

nait pas. 

Cette ignorance a donc de merveilleux avantages 

pour ceux dont elle simplifie Pceuvre, mais îl faut 

avouer quelle a de terribles inconvenients pour celui 

qui en est la victime. La Roumanie ne sent que trop
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aujourd'hui ce qw'il lui en coiite de ne pas tre aussi 

connue que les pays du centre: de l'Europe. 

C'est ce qui explique comment, sans tenir compte 

suffisamment, ni du pass€, ni du present de ce peuple, 

IEurope a compromis, sans n€cessit€ bien grande, le 

gouvernement de Bucarest dans la question d'Orient, 

oii, comme representant d'une population de race la- 

tine, il pouvait refuser de prendre parti; et quand le 

sang des fils de Trajan et coul€, confondu avec le 

sang russe, au pied des remparts meurtriers de Plevna, 

les diplomates, rcunis ă Berlin, bien loin de recom- 

penser la bravoure et le desinteressement des Rou- 

mains, leur ont enleve€ la Bessarabie, c'est-ă-dire une 

province purement roumaine, et leur ont donne comme 

cormpensation la Dobroudja, c'est-ă-dire un territoire 

encore insalubre, une contree peu productive ou tout 

est â crcer, et ou l'eltiment musulman est une cause 

permanente de desorganisation. 

Ce n'&tait pas encore assez, le Congres de Berlin 

a cru devoir ajouter ă cette mesure inattendue une 

legon de philosophie, excellente en principe, nous 

lavons dejă declare, mais qui, par malheur, a cte 

appliquce aux faits d'une maniere erronce. 

Cette legon de tolerance, d'âgalite et de fraternite, 

donne ă la Roumanie par la Russie, la Turquie, 

['Autriche, etc., est contenue dans l'art. 44, dont le 

69599 19 

  
 



— 290 — 

premier paragraphe est ainsi libelle: <En Roumanie, 

la distinction des croyances religieuses et des con- 

fessions ie pourra tre opposte ă personne comme 

un motif d'exclusion ou d'incapacite en ce qui con- 

cerne la jouissance des droits civils et politiques, 

Padmission aux emplois publics, fonctions et honneurs 

ou Pexercice des differentes professions et industries, 

dans quelque localite que ce sait.» 

Voilă qui est parfait ; mais voyons donc ce qu'il y a 

au fond de cette disposition contenue dans le traite. 

Il ya une sommation en bonne forme adressce 

ă la Roumanie davoir modifier Part. ” de la Con- 

sutution de 1866, article ainsi conşu: 

«La qualite de Roumain s'acquiert, se conserve 

et se perd d'aprăs les regles, determinces par les lois 

civiles. Zes d/rangers de vite chritien peuvent seuls 

obtenir la naturalisation,.» 

Par consequent, en vertu de Part. 7, le catholi- 

que romain, le lutherien, le calviniste, pouvaient 

obtenir Vindigenat aussi bien que le chretien de rite 

orthodoxe. 

Qui done art. 7 excluaitil de Vindigenat? le 

musulman et le juif. 

Quant au musulman, lexclusion &tait toute pla- 

tonique, attendu qu'il n'y a pas et qu'il n'y a jamais 

eu de Tures qui aient âtabli leur demeure en Roumanie.
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L'art. 7 &tait donc dirige uniquement contre le 

juif. — Il nous est impossible de le nier; et lart. 44 

du traite de Berlin n'a pas d'autre objectif que de 

placer le juif de Roumanie sous la protection de l'Eu- 

rope; il sembie avoir €t€ suggere aux hautes puis- 

sances contractantes par linfluence de l'A//zance zs- 

railate universelle. , 

Nous croyons avoir pos€ la question avec nettete, 

en tout cas avec franchise; nous comptons apporter 

la meme franchise dans la discussion qui va suivre. 

Les adversaires de la Roumanie s'enveloppent dans 

la phraseologie des lieux communs sonores et vides 

d'une fausse philanthropie; nous irons droit au fait, 

et nous dirons, sans phrases, ce qui est, et tout ce 

qui est. 

III. 

Mais, avant d'entrer dans le fond meme du d€- 

bat, il est une objection que nous sommes oblige de 

refuter, car il est impossible qu'elle ne se presente 

pas immediatement ă l'esprit de nos adversaires, soit 

ignorants, soit malintentionn6s. 

La Roumanie, nous dira-t-on, n'est pas le seul 

Etat auquel le Congres de Berlin ait cru devoir adres- 

ser ses hautes legons de tolcrance religieuse et d'€- 

galite civile. Il a adressc les m&mes enseignements, 
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dans Vart. 3 aux Bulgares; dans les art. 20 et 62 

aux Tures; dans art. 27 aux Montenegrins; dans 

Part 35 aux Serbes. D'oi vient donc que ni la Tur- 

quie, ni la Serbie, ni la Bulgarie, ni la Montenegro, 

n'aient fait entendre aucun murmure de mâcontentement, 

et que vous seuls, Roumains, vous protestiez contre 

les exigences les plus imperieuses du droit moderne ? 

Cela tient ă ce qu'il n'y a aucune parite entre 

la situation de la Turquie, de la Serbie, de la Bul- 

garie, du Montenegro, et celle de la Roumanie par 

rapport ă Pelement isradlite, qui encore une fois est 

seul en cause. 

Dans la Turquie d'Europe et la principaute de 

Bulgarie, il existe environ 100.000 Isra€lites pour dix 

millions d'habitants, soit un pour cent; en Serbie 1.200 

lsraclites seulement sur 1.200.000 habitants, soit un 

pour mille; dans le Montenegro la population juive 

se r&duit ă quelques individus; en Roumanie, sur cinq 

nillions d'babitants, il y a actuellement plus de 400.000 

juifs, c'est-ă-dire plus de 1 pour 12, et le flot de lin- 

vasion juive monte toujours; mais nous reviendrons 

plus loin sur cette consideration. 

IL faut d'ailleurs remarquer, quant ă la principaute 

de Bulgarie, qu'en creant un nouvel Etat, I'Europe 

avait le droit et le devoir de lui imposer certaines 

maximes de gouvernement qui fussent de nature ă
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mettre immâdiatement les institutions de la nouvelle 

principaut€ en harmonie avec le droit public europeen; 

et, quant ă la Turquie, la tutelle exercee depuis un 

quart de siecle par l'Europe sur lempire ottoman 

autorisait les plenipotentiaires du Congres ă lui rap- 

peler que les prâjuges d'un autre âge devaient defini- 

tivement disparaitre de ses codes, si eue voulait since&-“ 

rement entrer dans le concert des nations civilisâes, 

ou plutât si elle voulait scrieusement subsister et durer. 

La Roumanie se trouvait-elle dans une situation 

analogue ă celle de la Bulgarie, ă celle de lem- 

pire turc? | 

Non, PEtat roumain n'a pas 66 erâ au Con- 

gres de Berlin, comme PEtat bulgare ; il a recowvre 

en fait son autonomie depuis 1856, il possede depuis 

1866, une constitution, et cette constitution est plus 

liberale que celle de la plupart des Etats dont les repre- 

sentants ont sign lacte du 18 juillet 1878. Que l'on 

compare les institutions roumaines, non pas aux institu- 

tions de la plupart des Etats limitrophes, Russie, Turquie, 

Serbie, Bulgarie, — car alors lavantage en notre faveur, 

sous le rapport liberal, serait trop Evident, — mais qu'on 

les compare m&me avec celles des Etats occidentaux qui 

passent avec raison pour marcher ă la tâte de la ci- 

vilisation, et Pon verra que nous n'aurons pas ă rou- 

gir de ce parallele. 
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La presse est aussi libre en Roumanie qw'en 

Angleterre; les droits de rcunion et d'association s'y 

pratiquent aussi facilement qu'ă Berne ou ă Gentve; 

entre les citoyens de la principaut, il regne la meme 

€galite devant la loi et devant Pimpât qw'entre les 

citoyens de la Republique frangaise; les lois €lecto- 

'rales y sont au moins aussi libsrales qu'en Italie ou 

en Belgique ; est-il besoin d'ajouter qu'il n'existe chez 

nous, ni aristocratie comme en Autriche, ni classe pri- 

vilegice comme en Allemagne? 

. Peutil donc &tre question, ă propos de la Rou- 

manie, de lui imposer les maximes d'un droit public 

quelle pratique avec beaucoup plus de fermete que 

la plupart des Etats qui en reclament le respect? Le 

Roumain a-t-il besoin de recevoir des legons de civi- 

lisation, au meme titre que certaines populations de 

PEurope orientale, moins accessibles aux progres mo- 

dernes? 

On ne saurait nier tout cela. Nous entendons 

nos adversaires eux-mâmes avouer que la Roumanie 

est le pays le plus libre du monde, et reconnaitre 

qu'elle est en Orient comme un sp&cimen des nations 

les plus civilisces de POccident; mais ils ajoutent aussi- 

tt: «Pourquoi persecutez-vous les Israclites?» ce que 

veut dire: «Pourquoi n'accordez-vous pas en bloc Vin- 

digenat ă quatre cent mille ctrangers dont la plupart
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ne savent pas un mot de votre langue, et qui se 

soucient de votre patrie autant que louvrier chinois 

de San-Francisco se soucie du pavillon €toile des 

Etats-Unis?» 

Pourquoi? 

Nous allons essayer d'edifier completement nos 

adversaires sur ce sujet; mais auparavant nous croyons 

devoir user d'un droit qui a toujours €t6 considere 

comme sacre pour les peuples comme pour les indi- 

vidus, quand ils ont 6t€ mis en cause; du droit de la 

dsfense, en nous permettant de presenter avec def€- 

rence, mais aussi en toute libsrt, quelques observa- 

tions aux puissants signataires du traite de Berlin, et 

de leur demander en particulier si jamais, chez aucun 

psuple de l'Europe, on a mis en pratique, sur une 

grande €chelle, la naturalisation en masse de popu- 

lations venus râcemm=nt de letranger par centaines 

de mille? 

IV. 

Lord Bsaconsfield exige, au nom du Royaume- 

Uni des îles Britanniques, que les Isradlites de Rou- 

manie jouissent de tous les droits civils et politiques. 

Lord Beaconsfield est un diplomate de premier ordre. 

Sa clairvoyance est telle que, des 1844, il indiquait, 

en ces termes, les dangers que l'influence croissante   
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des juifs faisait courir ă Pequilibre europeen: «Le 

monde est gouverne par de tout autres. personnages 

qus ne Pimaginent ceux dont loil ne plonze pas 

dans les coulisses. Cette diplomatie mysterieuse de la 

Russie, qui est la terreur de PEurope occidentale, est 

organiste par les juifs, et ils en sont les principaux 

agents. Cette puissante revoluiion qui se prepare et 

se brasse en Allemagne, ou de fait elle sera bientât 

une seconde Reforme plus considerable .que la pre- 

“mi&re, cette r&volution dont un soupgon de jour per 

met ă peine aux yeux de la Grandr-Bretagne de pe- 

n&trer les mysteres, eh „bien! sous quels auspices se 

d&veloppe-t-elle? Sous les auspices du juif, ă qui, dans 

PAllemagne, est &chu l& monopole presque complet 

de toutes les chaires professorales.» 

Ainsi pensait en 1844 lord Beaconsfield, qui 

n'Etait alors que M. Disraăli, predisant, ă vingt-six 

ans de distance, limmense explosion d'Allemagne, 

qui devait aboutir en janvier 1871 au couronnement 

de empereur Guillaume dans le palais de Louis XIV, 

selon les predictions de ce penetrant esprit, sous les 

auspices du juif! Aujourd'hui, lord Beaconsfield a 

donn€ ă P'Angleterre Tile de Chypre,' sans briiler 

une once de poudre, et, ce qui est' plus &tonnant, 

il a assur€ ă Empire des Indes, malgre la diplo- 

matie russe, ses frontiăres scientifiques en: plein At- 
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ghanistan. Ces resultats grandioses de sa haute por- 
tee politique le mettent hors de pair parmi ses'con- 

citoyens. Mais que lord Beaconsfeld veuille bien 
sinterroger lui-mâme, et faire un retour, par la pen- 

see, vers le pass€, et il reconnaitra que M. Disraăli 

ne serait jamais. devenu le premier ministre de la 
Reine, si son honorable pere, Israclite de race et de 

religion, ne s'rait pas converti au protestantisme. 

Qu'il songe que, dans la libre Angleterre, les Israc- 

tes, jusqu'en 1856, n'ont pu exercer les fonctions 

municipales, parce qu'ils ne pouvaient prâter serment 

sur les 39 articles; que leurs €coles n'ont ct€ assi- 

milces ă celles des dissidents, des dzssenzers, si odieux 

ă VEglise tablie, qu'en 1848; que jusquă cette 

&poque les mariages entre Israclites n'âtaient pas re- 

connus par le loi; que M. Lionel de Rotschild a câte 

€lu onze ans de suite, de 1847 ă 1858 depute, par 

la Cite de Londres sans pouvoir occuper son sitge 

aux Communes, parce qu'il ne pouvait, ă cause de 

sa religion, se conformer ă l'Oaz/p, Acz; qu'enfn, et 

cest.lă ce qui importe le plus aujourd'hui encore, 

en 1879, les hautes charges du royaume, regent, 

chancelier, etc., sont interdites aux Israclites! Et ce- 

pendant, deux si€cles se sont €coules depuis la glo- 

rieuse revolution de 16838; et la Grande-Bretagne ne 

compte que 40.000 juifs, chiffre assurement peu in-   
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qui€tant sur 24 millions d'habitants ; quant ă Plrlande, 

vu sa pauvretă, elle ne nourrit que 63 Isra€lites. 

N'est-il point naturel de s'&tonner que 'Angle- 

terre ne donne point l'exemple des mesures l&gisla- 

tives qw'elle voudrait imposer ă d'autres peuples? 

Quant ă Pillustre president du Congres, comme 

il est homme d'esprit, non moins que M. Disraăli, 

quoiqu'il n'ait jamais &crit ni Szbylle, ni Taucrâde, 

et comme il aime fort ă conter des anecdotes, nous 

nous permettrons de lui dire un apologue oriental, per: 

suade qu'il y prendra le mâ&me plaisir que le bon 

La Fontaine aux recits de Charles Perrault. 

C'etait peu de mois avant la guerre de France. 

En ce tempsilă vint, dit-on, ă Paris un prince de 

POrient. Le consul de Prusse, regu en audience par 

le prince, plaida avec chaleur auprâs de lui la cause 

de ses coreligionnaires, les Israclites, mechamment 

persecutes dans la principaut€ de Son Altesse. Le 

prince Pecouta avec sa bienveillance accoutumee et 

lui dit en souriant: «Cher monsieur, pour vous prouver 

que je n'ai aucun prejuge€ contre les juifs, je m'invite 

moi-meme ă diner chez vous, pour demain.» Le 

consul rougit, et, apres un silence, dit au prince : 

«Altesse, depuis plusieurs annses, je suis protestant ; 

car si j'&tais rest Israclite, le gouvernement prussien 

ne m'edt jamais nomme consul.» Le prince, fort sc- 
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rieux d'ordinaire, faillit ă ce coup perdre un peu de 

sa gravite. | 

Il est vrai que, des 1848 (c'est-ă-dire vingt et 

un ans avant cet entretien humoristique), les juife 

ont €t€ admis, en Prusse, ă legalite civile et poli- 

tique; mais cette reforme a €t€ proclamee au milieu 

des barricades de mars, et jamais peut-âtre un gou- 

vernement regulier ne leut accomplie, sil n'y eut 

“te contraint par linsurrection victorieuse. Et, toute- 

fois, comme les moeurs sont toujours plus fortes que 

les lois, les Israclites ont pu conqutrir des sieges au 

Reichstag et au landtag, mais ils n'ont pu rompre 

la barritre qui les separe de la socicte; ils sont 

tout-puissants, en Prusse et en Allemagne, par la 

Banque, par la Bourse et par la Presse; mais on ne 

peut s'empâcher de constater qu'il existe encore une 

grande reserve dans les relations intimes et sociales 

entre les adeptes des deux cultes. Il n'y a pas en- 

core dix ans, un savant distingu€, Jafte, historien 

des papes, se donnait la mort, pouss€ au desespoir 

par les injustices et par les passe-droit dont il ctait 

la victime ă cause de son origine isratlite. 

Au reste, M, de Bismarck, avec le grand sens 

pratique qui le caracterise toujours, a reserve tres 

nettement, au sein m&me du Congres, nous devons 

le reconnaitre et en tenir le plus grand compte, les 
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droits de la Roumanie, en ce qui concerne le mode 

d'execution de Lart. 44 du traite. 

Cet article prescrit d'introduire dans notre con- 

stitution le principe portant que /a dzsfnc/ion de re- 

Jigion ne formera pour personne, en Roumanie, un 

obstacle ă Pacquisition et ă Pexercice des droits ci- 

vils et politiques. Mais il ne determine nullement le 

mode de naturalisation des Isradlites. 

En effet, dans la scance du 16. juillet 1878, 

protocole 17 du Congres, M. Desprez, second pleni- 

potentiaire de France reconnaissait que la situation 

des Isradlites en Roumanie est indetermince, sous le 

rapport de la nationalite, et par consequent que leur 

nationalite est en question. M. le comte de Launay, 

second plenipotentiaire d'ltalie, proposa, d'autre part, 

que tous les Israclites de Roumanie qui n'appartenaient 

pas ă une nationalite &trangere -acquissent de plein 

droit la nationalite roumaine. 

«C'âtait, dit M. Boeresco, dans un memoire pu- 

bli€ tout râcemment, fixer le mode d'application du 

principe €&nonc€ par Lart. 44. Le congres, heureuse- 

ment pour la Roumanie, se refusa ă entrer dans cette 

voie, et le prince de Bismarck, en signalant les in- 

convenients qu'il y aurait ă modifier les r&solutions 

d&jă adoptees, ajouta cette phrase remarquable : 
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- «Îl est necessaire que le Congres s'oppose â 

toute tentative de revenir sur le fond.» 

Le fond de la question tait donc dejă juge et 

admis, quand M. de Launay proposa son amende- 

ment. Comment letait-il? Dans le sens, &videmment, 

de la redaction de lart. 44, qui est contraire ă la 

suggestion faite par le second plenipotentiaire italien. 

On admettait, par consequent, le principe sans ad- 

mettre le mode d'exâcution propos€, le choix de ce 

mode €tait laiss€ au pays interess€. 

En Autriche, les juifs n'ont 6t€ autorises ă pos- 

seder la terre qwen 1860, et leur situation sociale, 

ă Vheure actuelle, ne diftere pas sensiblement de 

celle de leurs correligionnaires allemands. Le comte 

Andrassy sait aussi bien que nous que, si la socicte 

juive, ă Vienne comme ă Pesth, lutte avec la vieille 

aristocratie autrichienne ou magyare, de luxe, de faste 

et mâme de fierte hautaine, elle n'en constitue pas 

moins un monde ă part avec lequel le bourgeois de 

bonne race allemande, le proprictaire libre de la 

vallce de la Theiss, descendant legitime des com- 

pagnons d'Attila, ne veut ni frayer, ni avoir rien 

de commun. 

On sait d'ailleurs que M. le comte Andrassy, 

grand chancelier de Pempire austro-hongrois, ne con- 

teste nullement ă la Roumanie le droit de regler le  
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mode de naturalisation des Israclites. Ce fait a €r6 

bien ctabli dans une declaration faite devant la Cham- 

bre des deputes de Roumanie par M. Jean Bratiano, 

president du conseil, le 9 mars 1879. M. Jean Bra- 

tiano s'est exprime ainsi: 

«On a encore dit que jai fait des promesses 

au comte Andrassy; que jai pris envers lui des en- 

gagements dans la question isradlite. | 

«Quiconque connait le comte Andrassy ne pourra 

croire qu'il ait jamais dit pareille chose. Ses adver- 

saires m&me reconnaissent que c'est le plus parfait 

gentleman parmi les diplomates de lEurope. M. le 

comte Andrassy nu peut pas affirmer ce qui n'est pas. 

Je ne me suis jamais entretenu avec lui de la question 

isradlite, de fagon ă prendre des engagements envers 

lui. Au contraire, le comte Andrassy m'a dit un jour 

que, si certaines puissances ne tenaient pas compte 

des difficultes de la question israclite chez nous, lui 

qui, en qualite de voisin, connait mieux les circon- 

stances, il comprenait et appreciait ces difhcultes. Je 

mavais donc besoin de prendre aucun engagement, 

puisque le comte Andrassy Etait d'accord avec moi 

sur ces difficultes que presente la question isra€lite.» 

M. Bratiano exprimait bien la pensee du comte 

Andrassy, puisque l'Autriche n'a fait aucune objection 
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quand il s'est agi de reconnaitre immediatement Iin- 

dependance de notre pays. 

En ce qui concerne Vitalie, d'ailleurs si sympa- 

thique aux Roumains, on peut regretter que ses represen- 

tants au Congres aient peut-âtre trop vite oubli€ en 

cette circonstance que leur nation sortait ă peine de 

la periode d'enfantement, et que, dans Rome mâeme, 

il existe encore un quartier qui porte le nom de Ghetto, 

ou &tait confince et entassce, il n'y a pas bien longues 

annces encore, une population de veritables parias; 

si Phonorable M. Corti avait bien voulu, des rives de 

la Spree, ramener un instant sa pensce vers les rives 

du Tibre, ce retour vers les choses de sa patrie Veut 

sans doute plus indulgent pour les agissments d'une 

nation sceur, reconstitude d'hier, et qui n'a chappe 

qu'au prix de tant d'efforts et de sacrifices ă la do- 

mination turque. 

Il est juste cependant de reconnaitre, et nous le 

constatons avec une vive satisfaction, qu'il y a aussi, 

en Italie, des hommes d'Etat €minents qui ont appreci€ 

sainement la situation et qui se sont portes nos de€- 

fenseurs. M: le marquis Pepoli, Pami du roi Victor- 

Emmanuel et lun des fondateurs de Punite italienne; 

dans la scance du 17 fevrier 1879, s'est exprime en 

ces termes: 

«Nous ne devons pas trop insister. La constitution 
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roumaine a des dispositions speciales sur cette matiere, 

laissons aux Roumains le temps de reformer la con- 

stitution. Ce n'est pas ă nous ă infliger un vote de 

defiance ă ce peuple. On doit maintenant reconnaitre 

la Roumanie. Il sera temps apres de rompre les re- 

lations si elle n'applique pas le traite de Berlin. En 

exergant une pression, nous rendrions plus difficile la 

tâche du prince Charles. La pression nous ferait perdre 

lestime et la sympathie de la Roumanie. 

«La question des juifs n'est pas en Roumanie une 

Question veligieuse, c'est une question sociale. Les Jutfs 

en Roumanie sont envahisseurs. Les Roumaius ne 

veulent pas &tre opprimăs par cux. Les Juzfs appau- 

orisseut la Roumanie par lusure. Îls ne parlent meme 

fas la langue roumaine. Les Roumains sont cependant 

bien intentionnes ă l'egard de l'emancipation. Nous 

ne devons pas nous defier des Roumains; nous de- 

vons imiter l'Autriche, qui a immediatement reconnu 

la Roumanie.» 

Il faut rendre cette justice au prince Gortchakoff 

que, dans les deliberations relatives ă la question 

israclite, il a franchement repudie tout subterfuge, et 

que son langage a ât€ parfaitement conforme ă lat- 

titude rcelle de son gouvernement envers les Juifs. 

Nous lisons dans le protocole n% 8: «Le prince 

Gortchakoff craint que la redaction de cet article
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(Particle 25, relatif ă la Serbie) ne s'applique surtout 

aux Isradlites... Siil ne s'agit que de la liberte re- 

ligieuse, le prince Gortchakoff declare quelle a tou- 

jours ct appliquce en Russie! II donne pour sa part, 

ă ce principe, Ladhâsion la plus complete, et serait 

pret ă l'entendre dans le sens le plus large. Mais sil 

s'agit de droits civils et politiques, Son Altesse Se- 

renissime demande ă ne pas confondre les Isra€lites 

de Berlin, de Paris, de Londres ou de Vienne, aux- 

quels on ne saurait assurement refuser aucun droit 

politique et civil, avec les juifs de la Serbie, de la 

Roumanie et de quelques provinces russes, qui 

sont, ă son avis, un veritable ficau pour les 

populations indigenes. — Le prince Gortchakoff rap- 

pelle qu'en Russie le gouvernement, dans certaines 

provinces, a di, sous limpulsion d'une necessite absolue 

et justifice par lexperience, soumettre les Israclites â 

un regime exceptionnel pour sauvegarder les interâts 

des populations.» 

Quant 3 Particle 44, celui que nous touche 

directement, le chancelier russe a declare ă deux 

reprises qu'il n'y adherait que pour ne pas entraver 

Pouvre du Congres, «mais qu'il ne partageait pas 

sur ce point opinion €mise dans le traite». Tel est 

bien le langage qui convenait au representant d'un 

empire ou deux millions d'Isra€lites ne participent que 
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trăs imparfaitement au droit commun, semblent quel- 

quefois assimiles ă des €trangers, bien qu'ils s'acquit- 

tent de toutes les charges impostes aux sujets du 

Czar, sont relegues et parques dans les provinces 

mcridionales et occidentales, dont ils ne peuvent sortir 

que. difficilement, sont soumis ă toute une serie de 

lois genantes et exceptionnelles, şont, en un mot, 

consideres, dans VEtat aussi bien que dans la socicte, 

comme une race inferieure, bonne surtout ă contribuer 

ă la richesse materielle de Tempire. 

Il &tait impossible au representant d'un peuple 

ou existe encore un tel €tat de choses, de se poser 

en propagateur de Vegalite civile et politique de 

toutes les confessions -vis-ă-vis de la Roumanie, regie 

par la constitution liberale de 1866. 

On comprend mieux, il faut l'avouer, que M. 

Waddington, representant de la France, qui, depuis 

1789, a proclame toutes les libertes, ait choisi ce role. 

On pourrait meme dire que les traditions de son pays, 

les maximes fondamentales de son gouvernement, l'o- 

bligeaient ă parler ainsi qu'il la fait, mettant les prin- 

cipes de la liberte religieuse au-dessus de toute con- 

sideration, meme «des dzfficultis locales qui existent 

en Roumanie» (declaration de M. Waddington, pro- 

tocole n. 9). 

En France, ă lheure ou nous ecrivons, les Isra€- 
> 9
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lives sont enti&rement confondus avec le reste de la 

nation, et rien, ni dans les mours, ni dans les lois, 

ne les distingue des autres citoyens. Mais combien 

a-t-il fallu de temps pour obtenir un tel resultat? 

Pendant des siecles les juifs se sont vu reluser 

non seulement les droits civils et politiques, mais Jus- 

qu'au droit de vivre. Lhistoire du long martyre de 

la population israslite en France fait fremir la con- 

science humaine. Enfin, la Revolution est venue: Mi- 

rabeau, le premier, fit entrer les juifs dans le droit 

commun. Mais il ne faut pas simaginer que, me&me 

apres la transformation revolutionnaire, les prâven- 

tions contre la race israclite aient disparu tout d'un 

coup. Les prejuges d'un peuple ne sont pas modifis 

du jour au lendemain, meme par une r&volution aussi 

profonde que celle de 1789—1793. 

Napoleon I* avait ă peine ceint son front de la 

couronn: imperiale, que la question isradlite, dejă 

resolue dans le sens le plus liberal et le plus large 

par la Constituante, fut soulevee de nouveau, et qu'il 

dut s'appliquer ă la resoudre. Il convoqua un congres 

de rabbins, un sanhedrin, une sorte de co//ogze, comme 

on disait au seizieme si&cle en parlant des huguenots, 

pour savoir si certaines prescriptions de la loi talmu- 

dique n'taient pas en contradiction avec le Code 

civil.  
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Bien que les r&ponses des rabbins eussent cte 

satisfaisantes, un decret imperial de 1808 prescrivit 

contre les juifs des mesures analogues ă celles dont 

on fait aujourd'hui un crime de lese-civilisation ă Rou- 

manie. 

Le texte de ce decret est tellement curieux que 

nous le citerons en entier malgre son ctendue. 

Le decret imperial declarait: 

«Que tous les engagemenis pour pret, consentis 

au profit des juifs par des mineurs, des femmes, ou 

des militaires sans l'autorisation de leurs chefs, seraient 

nuls de plein droit. 

«Que le paiement d'aucune lettre de change, billet, 

obligation ou promesse, souscrit par un non-commergant 

au profit d'un juif, ne pourrait €tre exig€, sans que 

le porteur prouvât que la valeur en avait te fournie; 

«Que les cr&ances reconnues usuraires seraient 

annul€es ; 

«Que pour celles qui ne le seraient pas, les tri- 

bunaux taient autorises ă accorder un dela;; 

«Qu'il &tait defendu ă tous juifs de se livrer au 

commerce sans prendre une patente, qui ne pourrait 

tre accordee que sur des informations precises et des 

certificats constatant sa moralit€ ; 

«Que tous actes de commerce faits par des Juifs 

non patentes seraient nuls;
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«Que les hypotheques prises par eux en vertu 
d'une lettre de change ctaient annultes; 

«Que toute obligation consentie au profit d'un 
juif non patente pouvait ctre reviste par les tribu- 
naux; le debiteur ctait admis ă prouver qu'il y avait 
usure ; 

« Qu'aucun juif non domicilic dans les departements 
du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ne pourrait ă Pavenir 
y prendre domicile; 

«Qu'aucun juif ne pouvait &tre admis ă prendre 

domicile dans d'autres departements qu'autant qu'il y 
aurait fait Pacquisition d'une propricte rurale et se 
livrerait ă Pagriculture, sans se meler d'aucun negoce 
ni trafic; 

«Que ces dispositions âtaient applicables ă Pavenir 

comme au pass6.» 

Ces dispositions veritablement draconiennes res- 

terent, il est vrai, peu de temps en vigueur. Mais 

n'est-il pas intcressant de constater quă une &poque 

oii la France venait de proclamer les droits de Phomme 

et du citoyen et d'achever le Code civil, le plus ilustre 

de ses representants officiels, ă cette €poque, ait cru 

devoir mettre ies Israclites hors du droit commun? 

Faut-il ajouter que, jusqu'en 1870, les juifs de l'Algerie, 

de la France africaine, se sont vu refuser indigenat, 

et qu'il a fallu la revolutiona du 4 septembre, et la   
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presence de M. Cremieux au Gouvernement pour 

leur donner les droits civils et politiques? 

En outre, personne ne lignore, cette &mancipation 

a rencontre de grandes. difficultes. En 1870, 30.000 

juifs y furent naturalises en bloc, mais cette mesure 

amena une perturbation €conomique dans la colonie, 

et devint le principe, en 1871, d'une r&volte des Arabes 

qui fit verser beaucoup de sang. 

M. Thiers, chef du pouvoir executif, voulant r6- 

medier ă cet €tat de choses, fit presenter, en aocit 

1871, par M. Lambrecht, ministre de Pinterieur, un 

projet de loi dont l'objet €tait l'abrogation du decret 

d'emancipation de 1870. | 

Ce projet est precede d'un expose€ des motifs, 

oh se trouvent r&unies des considerations tr&s puis- 

santes que nous pouvons ă notre tour invoquer apres 

M. Thiers et tout son cabinet, pour preserver notre 

pays des inconvenients si graves d'une naturalisation 

en masse des Israclites qui habitent la Roumanie. 

Il est dit dans cet expose des motifs: 

«Les juifs ont conserve les mours et les in- 

stitutions traditionnelles qui ont permis ă leur race 

de traverser les âges sans se confondre avec le reste 

de la population. Ils ne se regardent point comme 

faisant partie de la communaut€ politique. ]is restent 

en quelque sorte €trangers ă cette communaute. On
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ne saurait attendre d'eux des votes dictes par des 

considerations politiques ou par lappreciation des in- 

terets municipaux. Ils forment, et continueront de 

former un corpsă part, dou d'une existence propre. 

Ils porteront toujours d'un seul câte les forces dont 

ils disposent. 

«Les Israclites, ajoute-t-on, ne se sont prâte= 

qw'avec une extrâme repugnance au service militaire. 

Leur temperament et leurs moeurs se refusent abso- 

lument ă lincorporation utile dans les rangs de notre 

armee. Ils sont incapables du service militaire, etc.» 

On y trouve encore ces mots caracteristiques qui 

jettent un grand jour sur la question traitce dans le 

present ecrit: 

«Les Isradlites algeriens, malgre leur nombre, 

n'ont jamais reclame la naturalisation d'une maniere 

collective. Il faut savoir attendre que le temps et les 

progres de. Linstruction la leur fassent desirer; elle 

ne doit leur €tre presentee que comme une /aveur 

7ndviduelle. La naturalisation en masse ne tend quă 

perpâtuer les distinctions d'origine et ă crâer un in- 

strument au service de passions et d'interets contre 

lesquels on ne saurait trop se premunir.» 

Apres de telles experiences, la France elle m&me 

ne peut donc sans un exces de rigueur faire un crime 

ă une nation dont l'autonomie est si recente, de n'a- 
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voir pas encore accompli, dans son sein, les reformes 

que le peuple, fils de 89, a mis quatre-vingts ans â 

completer. 

La France n'est pas le seul pays ou'il ait faliu 

revenir sur les mesures prises trop hâtivement pour 

P&mancipation des Isra€lites. On peut constater le 

meme fait dans la plupart des Etats, en Angleterre 

en 1734, dans le grand-duche de Bade en 1810, en 

Prusse apres 1812. 

Ces faits suffisent, pour montrer que les hauts 

plenipotentiaires du Congres de Berlin, en voulant 

contraindre VEtat roumain ă proclamer immediate- 

ment toutes les libertes qui n'existent pas dans leu's 

propres pays ou qui n'y existent que d'hier, ont agi 

avec une precipitation dont ils ne prevoyaient pas 

assez les consequences et les difficultes pratiques. 

Tout esprit impartial ne peut s'empâcher de re- 

connaitre et d'accorder que, dans tous les Etats de 

TEurope, accession des Isradlites ă la plenitude des 

droits s'est effectuce progressivement, et non dune 

maniere brusque et instantance. 

Si, detournant les yeux des grandes puissances, 

nous reportons nos regards sur les Etats secondaire;, 

nous reconnaitrons que  Vegalite civile et politique 

des juifs y est egalement un fait recent, ou m&me 

quelle n'y existe pas encore. En Suisse, il y a
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quelques anndes ă peine, certains cantons se refusaient 

ă considsrer les juifs comme les gaux des chretiens; 
ce n'est que tout recemment que les dernieres dis- 
positions restrictives ont disparu de toutes les I€- 

gislations cantonales. 

La Suede est souvent citce, avec raison, comme 

un des pays les plus libres du monde et les plus 
€claires ; et cependant, jusqwen 1854, Pentree mâme 
de royaume ctait interdite ă tout individu professant 

la religion israclite, et cette interdiction a &t main- 

tenue en Norvege jusqu'en 1860. ” 

La Hollande doit, pour une bonne pat son 

illustration, aux maximes de tolerance qu'elle pratique 

depuis plus de deux si&cles; c'est elle qui avait ou- 

vert un asile aux juifs chasses et traquâs par le des- 

potisme espagnol, et cependant elle ne leur a accorde 

l'Emancipation complăte qwen 1814. 

En Espagne, il a fallu le soul&vement de Cadix 

et la r&volution de 1868, pour donner aux Isra€lites 

le libre exercice de leur culte et Pegalite civile. 

Enfin, en Portugal, les juifs ne sont encore que 

toleres, et ne jouissent mâme pas des droits civils. 

Comment donc se fait-il que ces juifs du Por- 

tugal, que les juifs de la Russie, que ceux -de la 

Su&de et de la Norvege, ou, malgre la loi, ils sont 

encore traites comme des parias, ne remplissent pas,   
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comme les juifs de Roumanie, les colonnes des jour- 

naux de lOccident de leurs plaintes et de leurs 

mal&dictions? Comment se fait-il que la diplomatie 

mait pas un regard de pitie pour eux? Ne serait-ce 

point parce que la diplomatie, mâme lorsqu'elle 

invoque les grands principes de civilisation et d'hu- 

manite, n'aime ă parler que lorsqu'elle est stire d'etre 

&coutee ; qu'en consequence, elle est fort reservee 

dans ses conseils envers les forts, et quau con- 

traire elle prodigue ses legons aux faibles? 

L'Europe, faisant la legon ă la Russie, risquerait 

peut-&tre de sentendre dire qw'elle se mâle de ce 

qui ne la regarde pas; il est beaucoup plus commode 

et infiniment moins dangereux, comme le disait Cha- 

teaubriand, Phabile negociateur du Congrâs de Ve- 

rone, protestant contre loppression des Etats faibles, 

de montrer ses sentiments de tolerance et de phi- 

lanthropie aux depens d'un petit peuple, qui se prete 

admirablement ă une experience 72 anima vz/z, sans 

peril pour ceux qui la font. 

V. 

Mais oublions ces considerations ou l'on pourrait 

voir, contrairement ă notre intention, la penste de 

recriminer trop amerement contre des puissances qui, 

en beaucoup d'autres circonstances, ont donne ă la
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Roumanie des preuves de leur bienveillance et de 

leur protection. Pour entrer dans le ceeur mâme du 

sujet, disons que, si les juifs de Roumanie ont plus 

particulizrement attir€ attention de l'Europe, ce n'est 

pas qu'ils soient moins bien traites dans notre pays 

que dans certains autres Etats, ce n'est pas quiils y 

soient exposâs aux vexations de Iintolrance _reli- 

gieuse, c'est parce qw'ils y sont proportionnellement 

plus nombreux que dans aucune autre contre de 

PEurope, et que, sachant bien eux-m&mes qu'ils sont 

des ctrangers sur le sol roumain, aucun scrupule ne 

les arrâte pour invoquer en faveur de leur cause L'in- 

tervention de l'âtranger. 

Si Pon p&se bien ces deux propositions, on n'aura 

pas de peine ă s'expliquer d'une part tout le bruit 

qui se fait dans la presse europenne ă propos de 

cette question, et d'autre part la resistance unanime 

de la nation roumaine contre des reclamations qui, 

en theorie, sont tellement justes qu'il semble d'abord 

impossible qu'on puisse meme les discuter. 

Nous avons dâjă prouve que, parmi les Etats 

formes des debris de Vancien empire. ottoman, la 

Roumanie. compte un Isra€lite pour douze habitants, 

tandis qu'ailleurs on en rencontre un pour mille. 

Achevons cette demonstration pour le reste de lEu- 

rope: sur les 295 ou 300 millions d'habitants que   
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compte lEurope, il y a environ 5 millions 340.000 
Isra€lites. La Russie, oâ ils sont en plus grand nom- 
bre que partout ailleurs, en compte ă elle seule 2 

millions, 1 million dans les provinces polonaises, et 
le reste dans les provinces meridionales; ntanmoins 
ce chiffre considerable ne represente que la propor- 
tion de 29 pour mille dans lempire du Czar, qui 

coimpte environ 8o millions de sujets. 

Dans lempire austre-hongrois, comme ils. abon- 

dent en Galicie, en Bucovine dans certains districts 

orientaux et meridionaux de la Hongrie, la propor- 

tion est de 26 pour mille; dans Pempire d'Allemagne, 

elle est seulement de 12 pour mille. Ces trois Etats 
sont ceux qui contiennent le plus d'Isralites, si Ion 
en excepte la republique de Hambourg, qui sur mille 
citoyens n'en a pas moins de 41 qui professent la 

religion d'Israăl. Partout ailleurs le nombre des juifs 

est tellement insignifiant, que mâme dans les pays 

ou ils jouissent de tous les droits de citoyens d'un 

Etat libre, ils ne sauraient exercer aucune influence 

de nature ă modifier le caractere national. Nous avons 

dejă dit qu'en Angleterre ils n'&taient que 46 milles ; 

en France, sans l'Algerie qui n'en a pas moins de 

-35 mille, et deduction faite de l'Alsace-Lorraine qui 

en comptait 41 milles, le recensement de 1872 n'en- 

registrait que 45 milles Israclites. En Hollande, nous



— 317 — 

en recontrons 68 milles, en Suisse 7 milles, en Bel- 

gique 3 milles, en Sicile 1.836, en Norvege 24 seu- 

lement ! 

Il est &vident que l'6lement isradlite, reduit 4 
ces proportions, se perd dans la masse de la popu- 
lation, et que, bien loin d'influer sur cette masse, il 

s'y assimile d'autant plus vite qu'il jouit de plus de 
liberte et d'une €galite plus complete. Nous oserons 

meme nous &tonner que les nations de l'Europe oc- 
cidentale aient tard€ aussi longtemps 2 effacer de 
leur Code des prescriptions oppressives pour une 

race contre laquelle, en dehors du prejuge religieux, 

elles n'avaient aucun grief serieux ă alleguer. Ces 

hesitations, ces retards, s'expliqueraient beaucoup mieux, 

si, au lieu de 40 miles Isradlites, la France, par exem- 

ple, en comptait 4 millions, c'est-ă-dire, ă peu pres 

autant que la Roumanie proportionnellement. Peut- 

âtre, comme les liberaux roumains d'aujourd'hui, les 

revolutionnaires frangais du dernier siccle eussentils 

demande ă reflechir avant de jeter brusquement dans 

leur organisation sociale un Element d'un poids aussi 

considerable et non encore assimile. 

En tout cas, nous avons fait remarquer que Na- 

polcon I* se hâta d'apporter des restrictions consi- 

derables, et fort ciendues ă l'&mancipation des Isra€- 
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lites, preparee pourtant en France par de longs si&- 

cles de civilisation. 

On la dejă dit et on ne saurait trop le repe- 

ter : la Roumanie est en voie de devenir une nou- 

velle Palestine, si invasion juive se poursuit dans 

les m&mes conditions que pendant ces vingt-cinq der- 

nitres ann6es. 

En prenant la moyenne dans les chiffres donnes 

par les diverses statistiques, on peut &valuer ă 400.000 

environ le chiffre des Isra€lites qui, venus pour la 

plupart de la Podolie et de la Bessarabie, se sont 

repandus dans le pays et sourtout dans les plaines 

du Pruth et du Ssret; et ce chiffre, en le supposant 

exact au moment ou nous 6crivons, ne fera que s'ac- 

croître ; car, encore une fois, nous avons affaire ici ă 

un veritable exode. | 

Îl faut d'ailleurs le dire bien haut: ce chiftre 

enorme de 400.000 Isradlites sur 5 millions d'ha- 

bitants (un sur douze) ne donne encore qwune idee 

peu exacte du danger que element juif fait courir 

ă la nationalite roumaine. Quand il s'agit de la ques- 

tion israclite en Roumanie, il est nâcessaire de con- 

siderer les deux provinces s&parement, car le peril 

dont nous parlons est fort inâgal, selon qu'il s'agit 

de Pune ou de Pautre. C'est la Moldavie seule qu'on 

doit envisager, si on veut &tre juste, et ne pas com-
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mettre une erreur regrettable qui empecherait de bien 

apprecier la situation. En Valachie, il n'y a gucre 

que 30 ou 33.000 Isradlites et la Valachie est de 

beaucoup la plus peuplte des deux provinces: elle 

compte environ 3 millions d'habitants. La  masse 

juive se trouve donc concentree en Moldavie qui, sur 

2 millions d'indigenes au plus, ne compte pas moins 

de 360 ă 370.000 juifs. Le rapport entre l'6lement 

isradlite et Peltment roumain n'est donc plus repre- 

sent par 1 sur 12, mais bien reellement par 1 

sur 3. 

Dans les pays occidentaux, en France notam- 

ment, il est sans doute bien dificile de se faire une 

idee exacte de cet €tat de choses. Qu'on s'imagine 

des cantons ou mâme des arondissements entiers ot 

les seuls Frangais seraient les sous-prefets, le juge de 

paix, les maires, les gendarmes et les gardes cham- 

p&tres; qu'on se represente la seconde ville du pays, 

Lyon par exemple, 'ou les juifs comprendraient les 

quatre cinquiemes de la population totale, et l'on se 

rendra approximativement compte de ce qui existe 

en Moldavie et ă lassy, sa capitale. 

Ces exodes successifs et pour ainsi dire continus 

des Israclites vers les plaines qui s'âtendent entre le 

Pruth et le Milcov, quelle est donc la cause qui les 

produit? Qui donc les amene en Roumanie, comme 
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dans un nouveau pays de Chanaan? Pourquoi leur 

flot se r&pand-il sans cesse sur un sol que leurs co- 

religionnaires, ă l'Etranger representent comme une 

terre marâtre, et comme le theâtre des plus cruelles 

persecutions? 

A priori, il est ă presumer que, si les Isra€lites 

Etaient aussi maltraites en Roumanie que le prâten- 

dent les revues et les journaux ă leur d&votion, ils 

n'y viendraient pas en si grand nombre et avec tant 

d'empressement. C'est quen eftet ce pays est vrai- 

ment pour eux une terre d'asile et de refuge; en- 

tasses par centaines de milles dans les districts meri- 

dionaux de la Russie, en Volhynie, en Podolie, en 

Bessarabie, ils y vegetent miscrablement, soumis aux 

lois restrictives dont parlait le prince Gortchakoff au 

Congres de Berlin. Certes, nous sommes bien loin 

aujourd'hui des temps ou l'on considerait ă peine, 

dans cette contree, les juifs comme des hommes, et 

S. M. Alexandre II ne permettrait jamais, dans son 

empire, rien qui ressemblât ă une persecution reli- 

gicuse; mais ce n'est pas manquer de respect au 

gouvernement imperial de Russie que de dire ce que 

tout le monde sait, que Iarbitraire des fonctionnaires 

inferieurs s'exerce souvent de la faşon la plus capri- 

cieuse et la plus brutale, malgr€ les ordres du gou- 

vernement et, qw'entre tous les sujets du Czar, les
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juifs des provinces meridionales sont ceux qui ont le 

plus ă souffrir de cet arbitraire administratif. Les seu- 

les lois qui leur soient constamment appliquces sont 

les lois fiscales et la loi militaire; encore les pre- 

mi&res ont-elles pour les Israclites des rigueurs ex- 

ceptionnelles, et on sait que, par tout pays et dans 

tous les temps, la crainte des vexations qui lui ravis- 

sent son or est aussi vive chez le juif, que son aver- 

sion pour le mstier des armes est profonde. 

Quand limpât fait sentir son poids trop lourde- 

ment et que la misere devient trop pressante, quand 

la menace du service militaire est suspendue sur un 

trop grand nombre de tâtes, le juif emigre chez le 

voisin. 

Le -voisin, c'est la Roumanie. Les Isra€lites y 

trouvent un champ fertile ă exploiter. Les lois leur 

garantissent la securite individuelle, Iinviolabilite de 

leur domicile, le libre e«xercice de leur culte et de 

leur commerce. Wâz Gene, zbi patria. Les Isratlites 

se trouvent bien en Roumanie, donc ils y affluent, 

ils aiment ă y sejourner. Aucun lien ne les rattachait 

au village russe qui'ils ont quitte et ou ils ont tant 

souffert. La patrie du juif nomade de lOrient, ce 

n'est pas le sol, c'est sa religion, lensemble de ses 

coutumes et de ses meeurs, et son commerce. Par- 

tout oi, sans avoir ă craindre ni les persecutions du 
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fanatisme, ni des exigences fiscales trop capricieuses 

ou trop oppressives, les juifs peuvent accomplir lbre- 

ment leurs rites traditionnels et se livrer ă leur com- 

merce favori, celui de Vargent, ils s'âtablissent, de- 

meurent et multiplient. 

Ils profitent donc largement de Pequitable et li- 

berale l&gislation roumaine, ils trafiquent, vendent le 

plus possible et achătent le moins possible; ils de- 

ploient, nous le reconnaissons volontiers, une grande 

activite commerciale et industrielle; mais comme dans 

les colonies chinoises du Pacifique, leur consommation 

reprâsente toujours un chiffre presque insignifiant, si 

on le compare ă ce quiils retirent de leur pro- 

duction. 

On peut comparer, en effet, au point de vue 

&conomique, action des juifs sur la socicte en Rou- 

manie ă celle des Chinois dans la Californie, et cette 

comparaison est bien propre ă faire comprendre le 

genre de peril que redoutent, sous ce rapport, les 

Roumains. 

Voici quelques lignes du Cozwzzzer des Etats- 

Unis qui caracterisent nettement le mode d'action 

des coolies et la nature de dommage qu'ils causent 

ă la population blanche: 

«La question chinoise est une question de pre- 

mier ordre pour les Etats de la câte du Pacifique,
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ou la population blanche est debordee, est menacee 

dune submersion complete sous lalluvion de la race 

jaune, qui gagne chaque jour du terrain. On connait 

les plaintes du peuple de Californie, ou les travailleurs 

blancs voient peu ă peu leur €chapper les travaux 

qui les font vivre, perpetuellement accapares par ces 

trangers vivant avec une parcimonie sordide, dont 

les maigres €pargnes n'entrent -meme pas dans la 

masse du capital dont s'alimentent les affaires du 

pays, mais sont retirces de la circulation pour ailer 

s'enfouir au fin fond de l'Asie. 

«Aussi, la convention de San-Francisco a-t-elle 

appele lintervention du Congres, pour mettre un 

terme ă un tat de choses qui menace les plus hauts 

inter&ts de TEtat.» 

En resume, fideles ă leur methode commerciale, 

les Isradlites de Roumanie, comme les Chinois de 

Californie, prennent le plus possible et rendent le 

moins qu'iils peuvent ă leur patrie d'adoption, ou, 

pour parler plus exactement, au pays qui'ils habitent. 

Nous touchons ici au cote le plus important de 

cette grave et difficile question. 

VI. 

Les publicistes qui ont ameute l'opinion europsenne 

contre la Roumanie et son gouvernement ont tous 
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pris pour mot d'ordre de representer le juif russe 

ou polonais qui vient habiter la Roumanie comme un 

&migrant ordinaire, paisible, laborieux, soumis aux 

lois, dont le zele et lindustrie enrichissent la patrie 

dWadoption et qui ne demande quă vivre sous le 

droit commun. A entendre ces publicistes, le gouver- 

nement de Bucarest, bien loin d'entraver l'extension 

de element israclite, devrait au contraire en favo- 

riser le de&veloppement, lui livrer la terre, accorder 

avec enthousiasme ă ces actifs ouvriers de la civili- 

sation la jouissance de tous les droits civils et po- 

litiques. 

Nous ne saurions admettre de pareilles vues; 

mais avant d'opposer, ă cette sârie d'assertions erro- 

nces, la realite des faits, &tablissons encore une fois 

nettement A quel point nous sommes loin de con- 

fondre dans une egale reprobation les Isra€lites de 

Valachie et les hordes nomades campes en Mol- 

davie. 

Les juifs de Valachie, d'origine espagnole ou 

portugaise, ont su meriter lestime et la sympathie 

de la nation roumaine. 

Quand la Roumanie accomplit, elle aussi, sa re- 

volution de la 1848, sa capitale, Bucarest, chosit pour 

maire un de ces Isradlites M. Hillel: tant il est vrai 

que le prejug€ religieux n'est pour rien dans la re-
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sistance legitime opposce aujourd'hui par la Chambre 

roumaine ă certaines exigences des Isradlites. 

Les verites que nous allons faire entendre ne 

s'appliquent donc qu'aux juifs de Moldavie, aux Juifs 

Lekhs ou Polonais, ces nouveaux venus, pour la plu- 

part completement incultes. 

Il est faux que ces €migrants soient des gens 

laborieux, paisibles et soumis aux lois. 

Il est faux qui'ils concourent ă la prosperite du pays. 

Il est faux qui'ils ne demandent quă se meler 

et quă se confondre avec nous, au point de s'iden- 

tifier ă l'c€lement indigene, comme cela est arrive aux 

juifs de Paris, de Berlin et de Vienne. 

Ce qui est vrai, c'est que, pour la plupart, les 

juifs de Moldavie sont profondement ignorants, su- 

perstitieux, paresseux, vagabonds, turbulents ; c'est 

qu'ils ne respectent les lois que lorsqu'ils ne peuvent 

pas faire autrement; c'est quils nuisent aux interâts 

les plus chers de la Roumanie, ă laquelle ils n'offrent 

trop souvent, en change de L'hospitalite qwelle leur 

accorde, que des injures et des calomnies. 

Nous avons dejă cite lopinion du prince Gor- 

tchakoff, sans doute plus competent en cette matiere 

que bien des journalistes occidentaux qui parlent de 

la Roumanie, sans mâ&me savoir exactement sur quel 

point de la carte. il faut la chercher. 
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M. Ernest Desjardins, professeur de lUniversite 

de France, membre de Vlnstitut, dans une brochure 

intitulee /zs /srad/ites en Moldavie, formule des con- 

clusions identiques aux nâtres, et qwun journal cite 

par les Archives 7sradlites, resumait comme suit: 

«Pour tout homme impartial qui lira cette bro- 

chure, il sera prouv€ qwen Roumanie les juifs sont 

plus de quatre cent mille; qu'ils n'y sont €tablis que 

depuis un certain nombre d'annces seulement ; qu'ils 

sont pour la plupart €trangers au pays de naissance 

comme de volonti, de moeurs, desprit et de langue, 

et quiils s'obstinent ă demeurer tels; qu'ils exploitent 

furieusement et par tout les moyens le pays qui leur 

donne Phospitalite: qui'ils s'efforcent d'eluder toutes 

les lois qui les regissent et de se soustraire ă toutes 

les obligations quw'elles imposent aux citoyens; qu'ils 

sont ignorants, superstitieux, avares, menteurs, usu- 

riers, fourbes et hideusement sales, d'ou les craintes 

pour la sant€ publique dans les lieux ou ils pullu- 

lent; enfin que le motif religieux n'a aucune part 

dans les mesures prises par le gouvernement, ni dans 

P'hostilite que la population leur temoigne.» 

Cette appreciation, si severe, mais pourtant si 

juste, date dejă de dix ans. Venant d'un €crivain ca- 

tholique, elle paraitra peut-âtre suspecte. Nous pre- 

ferons citer un journal dont on ne saurait râcuser le
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temoignage, un journal qiui a €t€ fonde avec le con- 

cours des Isradlites et qui a obei ă leur inspiration; 

un organe qui a toujours plaide leur cause avec la 

plus grande chaleur. Nous voulons parler de /a Woz- 

elle Presse libre de Vienne. 

Voici ce que cette feuille disait dans son nu- 

meâro du 6 juin 1879, il n'y a pas encore trois mois: 

«On doit reconnaitre que, dans la partie du ter- 

ritoire roumain qui avoisine Pempire des czars, P6l€- 

ment juif ne se presente pas de telle sorte quiil pa- 

raisse mir et propre ă une admission immâdiate ă 

tous les droits de citoyen. Si les deputâs de Molda- 

vie se refusent avec la dernitre energie ă ce que 

Pemancipation devienne un fait accompli, ils ont pour 

eux, sinon des raisons juridiques, du moins des rai- 

sons humainement bien comprehensibles, ă savoir que 

le torrent de juifs russes et polonais qui a inonde 

le pays depuis 1836, ressemble plus ă /eaz safe dont 

on arrose les prairies, qwă Vonde limpide d'un ruis- 

seau alpestre ; et, quand un orateur roumain, le prince 

D. Ghika, faisait ironiquement remarquer ă la Cham- 

bre que la Roumanie n'hâsiterait pas un seul instant 

ă &manciper les juifs, si PAngleterre, la France, PAL- 

lemagne, qui demandent Pemancipation, voulaient 

&changer leurs juifs contre les siens, on peut affir- 

mer qwau point de vue de lorateur, cette observa- 
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tion n'est pas absolument denuce de fondement. L'apho- 

risme connu, d'apres lequel un pays a les juifs qu'il 

merite, aurait besoin avant tout, d'&tre demontrâ.» 

Lorsque le plus influent des journaux autrichiens, 

un organe entierement ă la devotion des banquiers 

isradlites de Vienne, se resigne ă de tels aveux, il 

est difficile d'admettre que les rapports d'observa- 

teurs, ă coup str exempts de malveillance, et si ad- 

mirablement places pour bien voir, puissent €tre 

taxes d'exagcration. 

On a beaucop parle de certains fais, sans doute 

infiniment regrettables, mais qui heureusement sont 

toujours restes isolâs, et qui ont: d'ailleurs toujours 

Gte exageres. S'il y a eu, sur un point quelconque 

du territoire roumain, quelques violences exercees 

contre un petit nombre de juifs par une population 

que lusure avait exasperee, nous sommes les pre- 

miers ă blâmer et A fletrir €nergiquement de tels 

actes. 

On nous permettra de rappeler ă cette occasion, 

qwen France, ă la suite de la revolution de 1848, 

dans quelques localites de I'Alsace, les chrâtiens se 

sont ru6s sur les juifs avec un tel emportement qu'on 

peut citer tel ou tel village: dont la population israc- 

lite a di €migrer en Suisse. Pourtant le fanatisme 

religieux n'avait aucune influence sur ce mouvement.
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Le mecontentement arrive jusqu'au paroxysme tait 

provoqu€ uniquement par des causes de lordre €co- 

nomique. 

Mais, tout en r&prouvant les violences de quelque 

câte qu'elle viennent, nous ne pouvons nous empe- 

cher de faire remarquer que le peuple roumain s'est 

toujours distingu€ par son esprit de tolerance. Nous 

_en donneronș ici un exemple frappant. 

L'incident sur lequel nous voulons appeler l'at- 

tention est consign€ dans un rapport adresse, le 30 

mai 1879, par un deleguc du gouvernement, ă M. le 

ministre de la justice. 

Voici les faits que le rapport revele. 

Le 11 mai 1879, la ville de Jassy a &t€ trou- 

blce par un rassemblement des plus tumultueux. Le 

rabin Sor venait de mourir. Plus de dix mille Isra€- 

lites s'ctaient rcunis des divers quartiers de la ville. 

et m&me des villages voisins. Cette foule s'âtait d'abord 

formee sans trop de confusion ; mai- les superstitions 

les plus grossieres sont entretenues par certains ra- 

bins au sein de ce peuple quiils disent la «nation 

choisie de VEternel», et le fanatisme ne devait pas 

tarder ă produire ses fruits accoutumss, les vociferations 

haineuses, les desordres, les violences de tout genre. 

Il parait qu'au moment meme ou le cortege fu- 

nebre quittait la demeure du defunt, un mot d'ordre 
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singulier fut transmis de rang en rang; il s'agissait 

d'empecher quwaucune femme se montrât sur le pas- 

sage du corps. Bien qu'il ne se trouve ni dans PEcri- 

ture, ni dans le Talmud, aucune prescription de ce 

genre, plusieurs sectes juives enseignent, dit-on, que 

la prâsence d'une femme devant le corps dun ra- 

bin mort, sufât pour noircir Pâme de celui-ci. 

Quw'wne telle croyance existe ou non, le mot 

d'ordre n'en fut pas moins observe par les Israclites 

qui accompagnaient le corps du rabin Sor. Toutes 

les femmes qui se montrerent aux fenetres ou aux 

portes sur le passage du cortege furent injurices, 

maltraitâes, et parfois meme foulces aux pieds. Cette 

foule grossiere et fanatisce brutalisait d'ailleurs indis- 

tinctement les juives et les chrâtiennes. Les Israclites 

qui pr&cedaient le corps criaient: «Que les femmes 

se retirent!» et celles qui n'obâissaient point ă lin- 

stant Gtaient frappees sans merci. 

Le cortege ayant di s'arreter quelques minutes 

devant Ph6pital israclite, ces violences prirent un ca- 

ractăre plus grave encore. Des dames s'âtant râunies 

ă la porte de la cour d'une pretre roumain, pour 

voir defiler cette bizarre procession de la journte, l'on 

vit alors se produire une scene de. violence indes- 

criptible, dans laquelle des femmes furent tellement 

maltraitees que Pune d'elles courut risque de la vie.
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L'auteur de ce rapport, M. Poenarou-Bordea, qui 

avait €t€ charge par le ministre de la Justice de faire 

une enquâte sur cet incident, fut surpris de lire dans 

le journal IEsfafefte, quelque-jours apres, une lettre 

adresste ă la râdaction, «dans laquclle un temoin 

oculaire afârmait que les malheureuses femmes qui 

se trouvaient dans la cour du pretre avaient €t6 les 

provocatrices de lincident», en jetant de la poussiere 

et des pierres sur la biere du mort. 

M. Poenarou-Bordea a recherche Lauteur de lar- 

ticle, un jeune Îsradlite, et, en linterrogeant, a appris 

que ce pretendu temoin oculaire «n'avait pas assiste€ 

A la ceremonie funtbre, et que les faits qu'il avait 

constates dans son article lui avaient ct€ rapportes 

par d'autres personnes». 

Ici, nous croyons devoir citer textuellement le 

rapport: »Je fis appeler de suite MM. Neuschotz, Da- 

niel et Joseph Wexler, personnes notables aupres des 

quelles Tauteur de Varticle soutenait avoir pris des 

informations. Eh bien, non seulement ces trois t6- 

moins invoques n'avaient quune connaissance tres 

imparfaite des diverses phases de incident, mais en- 

core tous m'affirmerent qui'ils n'avaient jamais donne 

au jeune Goldner de pareilles informations, qu'ils 

croyaient en tout cas absolument depourvues de ve- 

rite. Le jeune Goldner, retranche dans ses derniers 
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arguments, me declara lui-meme que, sil avait pris 

la d&termination de publier de telles invraisemblances, 

C'&tait seulement pour contre-balancer les affirmations, 

que les autres journaux dirigeaient contre les Israclites.» 

Apres la lecture de ce document, il est dificile 

de prâtendre que, le 11 Mai 1879, les Roumains fa- 

natis6s aient outrageusement provoqu les juifs, et 

que ceux-ci, en se livrant aux exces cidessus relatâs, 

n'aient fait qu'user du droit de legitime defense. 

Aussi les publicistes, qui d'ordinaire prennent 

avec tant de complaisance et d'empressement la de- 

fense des malheureux Israclites, si mechamment mis 

ă mal par l'Holopherne roumain, se sont-ils bien gardes 

cette fois de se livrer ă leurs amplifications ordinaires 

sur cet incident, qui n'a jamais €t€ presentt au public 

europten qu& sous la forme un peu vague dune de- 

p&che telegraphique. 

Mais, peut-&tre, verrons-nous reparaitre, dans 

quelque brochure hebreophile, un râcit des faits de 

Jassy, redige€ d'apres les depositions du 762027 ocu/azzre 

Goldner, ce bon jeune homme de tant de foi et de 

tant de veracite, le tout arrang€ pour les besoins de 

la cause. C'est en -partie pour emp&cher cette pu- 

blication ad mazorem g/oriam du Dieu d'Isracl, que 

nous avons signal€, en passant, les faits dont on vient 

de lire le recit. 
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Le juif de ces contrees est ici saisi sur le vif; 

on le voit agir et se mouvoir tel qu'il est dans le 

milieu roumain. 

Il est bien &vident, d'apres ce recit, que Iisra€- 

lite &tabli en Roumanie ne ressemble en.rien ă son 

congentre d'Occident Îl n'a, pour ainsi dire, aucun 

traii commun avec le commergant, le savant ou lar- 

tiste d'origine israclite qui passe inapergu dans les 

rues de Paris, de Berlin ou de Vienne, portant le 

meEme costume que ceux qui l'entourent, parlant le 

mâme langage, acceptant les memes mceurs et les 

me&mes idees, en un mot, ayant vraiment acquis la 

nationalite du peuple au milieu duquel il a câte eleve, 

et dont il constitue une partie integrante. 

A Jassy, comme dans toutes les localites rou- 

maines ou l'El&ment juif est nombreux, nous trouvons, 

a câtt de la population indigene et vivant sur le 

- pays, une veritable tribu €trangere, separce de I'ele- 

ment roumain nons seulement par la religion et la 

race, mais encore par la langue, les vetements, les 

coutumes et les tendances. 

Un jour une partie de cette tribu se met en 

mouvement; dix mille Isradlites aux cheveux graisseux 

et ă longue robe, foule noire, hurlante, traversent en 

masses serrâes les principales rues de Jassy; aveugles 

par le fanatisme, ils se conduisent comme en pays 
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conquis, attentent ă la liberte individuelle de leurs 

hâtes, cassent les vitres, blessent des femmes et bra- 

vent la police. Les chefs et les notables ne disent 

pas un mot, ne font pas un geste pour arreter les 

bandes de. leurs coreligionnaires. Ils font inscrer dans 

un journal ă leur d&votion un recit mensonger destine 

ă deplacer les responsabilitâs. 

L'habilete de la police a pu dejouer cette ma- 

nseuvre. Mais combien de fois n'a-t-elle pas €t€ tentee 

avec succes? Combien de fois les coreligionnaires des 

Isradlites de Roumanie ont-ils us€ du mâ&me procede 

.que le jeune Goldner, pour denaturer les faits et ca- 

lomnier le pays? 

Les €venements du 11 Mai nous montrent les 

juifs comme une population discipline, obeissant au 

mot d'ordre de ses chefs religieux qui representent 

en mâme temps pour elle la seule autorite civile. 

Les tribus d'Isra€l sont toujours campees au milieu 

des Canancens infideles, avec lesquels elles ne doivent 

point se mâler. 

En 1862, le gouvernement roumain a essaye€ de 

briser cette organisation des Isradlites en commu- 

naut€, religieuse d'apparence, politique en realite. 

Mais îl n'a pu y parvenir. Apres comme avant, les 

juifs sont constitu6s en congregations, veritables petits 

Etats au milieu de l'Etat roumain. Ce n'est pas la 
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loi civile qui regit cette masse ignorante et supersti- 

tieuse; c'est la tradition talmudique interpretee par 

les rabins. 

Maintenant, nous le demandons ă tout Europeen 

de bonne foi, si des provocations, pareilles ă celles 

qui ont eclat€ dans Jassy, s'etaient produites ă Lon- 

dres, ă Paris, ă Berlin, pense-t-on que les choses se 

fussent denouces d'une maniere aussi pacifique? Pou- 

rait-on affirmer que le peuple de lune ou de Vautre 

de ces capitales, provoquc par des bandes sans frein, 

menac€ jusque dans ses foyers, voyant des femmes 

insultees, maltraitâes et blessees par des ctrangers, 

vociferant des cris rauques et inintelligibles, n'ett pas 

&t€ pris d'un de ces acces de fureur qui ne sont pas 

inconnus au 7204 de Londres, ă la fopulace de Paris, 

ă la pachthaube de. Berlin, et n'eit pas use de re- 

presailles ? 

Mais, en Roumanie, nous n'avons pas d'autre 

populace que la populace juive; si des reprâsailles 

n'ont pas eu lieu, c'est que, comme le disait, en 1861, 

une brochure publite ă Paris sous les auspices de 

Alliance israclite, «il n'est pas vrai que le paysan, 

dans les principautâs, ait ni haine, ni mâpris contre 

les Israclites; bien au contraire, c'est un trait saillant 

dans le caractere du peuple roumain qu'il n'est nul- 
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lement fanatique: il ne connait pas cette passion 

aveugle et meurtriere. ” 

«Ces belles qualites, tout &tranger qui a eu loc- 

casion de connaitre le peuple roumain, les a maintes 

fois louces .. .» — (L'Emancipation îsvatlite en Rou- 

manie, Paris, 1961 ) 

De tout ce qui precede, il resulte que les com- 

munautes israclites en Roumanie forment un Etat dans 

PEtat, au meme titre que 'Internationale ou la So- 

cicte de Jesus dans d'autres pays de l'Europe. La 

Republique frangaise n'a pas cru deroger â ses prin- 

cipes de liberte et d'Egalite en portant contre I'In- 

ternationale une veritable loi de proscription. Quant 

ă la Societe de Jesus, on sait que les cabinets de 

Paris, de Rome et de Berlin montrent envers elle 

des sentiments qui ne sont pas ceux de la tolcrance. 

En nous defendant contre les communautâs isradlites, 

nous m'agissons pas d'une fagon plus extraordinaire 

que ne le faisait le gouvernement allemand, lorsqu'avec 

lappui du juif Lasker et de tous les liberaux et uni- 

versitaires d'Allemagne, il organisait le Kulturkampf 

contre les socictes catholiques et ultramontaines. Nous 

ne nous montrons pas moins libraux que le cabinet 

de Paris, quand il attaque, dans des lois devenues 

necessaires, les congregations non autorisces, dont la 

conspiration permanente met en p&ril les institutions
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de la France republicaine. Pour tout homme impar- 

tial, art. 7 que nous allons effacer de notre consti- 

tution de 1866 n'a pas plus ete inspire par les pas- 

sions religieuses que lart. 7 de la loi Ferry. Il a 6t€ 

dict€ ă nos legislateurs par des preoccuțations pure- 

ment politiques, par une pense de prâservation 

sociale. 

Cette organisation, moins theocratique et reli- 

gieuse que talmudiste et civile, permet aux Juifs d'c- 

chapper ă influence du milieu ou ils vivent et de 

garder en plein dix-neuvieme si€cle les prejuges, les 

mceurs du moyen âge. Avec un soin jaloux, les chefs 

emp&chent tout contact avec le chrâtien, objet de haine 

et de mepris. Enr6l€ par la naissance et l'&ducation 

dans la confrerie qui a ses €coles, ses asiles, ses h6- 

pitaux particuliers, l'Isradlite n'en peut plus sortir, ă 

moins de quitter le pays ou de s'exposer ă de ter- 

ribles persecutions de la part de ses coreligionnaires, 

qui le traitent comme un v&ritable paria. 

Dans la discussion qui a eu lieu en mars der- 

nier ă la Chambre des deputes de Roumanie, M. Co- 

drescou a racont€ un fait tres caracteristique qui nous 

servira d'exemple. | 

Un juif, Moise Bacal Veinstein, cite comme t€- 

moin dans Vaffaire de Darabani (cette affaire que les 

Isra€lites de la presse ont si longtemps et si habile- 

69599 22 
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ment exagerce), ayant depose contre ses coreligion- 

naires, lut mis au ban de la congregation et con- 

traint de quitter la ville, de s'etablir d'abord ă bo- 

tochani, puis de se refugier dans une autre localite. 

Moise Bacal Veinstein avait refuse d'obcir au mot 

d'ordre qui €tait de representer la population israclite 

de Darabani comme persecutee par les Roumains; îl 

avait eu le courage de denoncer ses coreligionnaires 

comme de veritables provocateurs. Mal lui en prit. 

Une excommunication formelle fut prononcee 

contre lui. Il n'est pas inutile de citer un passage de 

ce curieux document qui semble dater du moyen âge: 

«Nous nous sommes assemblees, 7045 conmane 

de Botochanz, cinq cents personnes, pour maudire et 

excommunier cet infâme Moise Bacal Veinstein: — 

que son nom disparaisse! — que tous les maledic- 

tions inscrites dans la Bible de Moise planent sur lui, 

pour une creature qui s'eloigne du chemin de Dieu 

et ne cherche qu'ă se satisfaire soi-mâme, il suffit 

que tout lui rcussisse et elle ne s'occupe pas des 

siens. Il a commis ce grand crime, car il n'a pas 

craint Dieu et il nous a charge mechamment. 

«Freres, apprenez que, au son de la trompette, 

conform&ment ă notre loi, nous lavons excommuni€; 

aussi est il interdit d'echanger un mot et d'habiter 

avec lui: il ne peut venir dans notre synagogue, car 
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il est indigne devant Dieu et devant les Hebreux, 

meprisez-le et haissez-le, car il est excommuni€». 

N'est-ce pas lă une preuve 6vidente que les 

Isradlites ne reconnaissent aucun droit ă la socicte 

civile du pays qu'ils habitent, lorsque les interets de 

leurs coreligionnaires sont en jeu? 

VII. 

Maintenant que nous avons fait connaitre les faits 

et decrit la vraie situation des Israclites en Roumanie, 

quelle est notre conclusion? 

D'abord, nous sommes dans la necessite de d€- 

clarer, en toute sincerite, que les Roumains ne sau- 

raient consentir, fit-ce au prix des plus grands sacri- 

fices, ă ce que notre pays latin devienne une mo- 

derne Palestine. Ils ont, dans un pays voisin, un 

exemple qui leur fait comprendre le peril qu'ils 

courent. 

Dans la Bucovine, les juifs se sont rendus mai: 

tres des clections et de tous les pouvoirs publics; 

nagutre un Isra€lite €tait president de la Diăte pro- 

vinciale, tandis que l'archevâque ortodoxe n'en ctait 

que le vice-prâsident. Nous nous souvenons du mal 

que fit ă la Pologne la faiblesse du roi Casimir, lors- 

que, par amour pour une juive, il eut comble les 

Israclites d'immunites et de privileges. La Roumanie 
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est restee latine, depuis 1700 ans, ă travers les in- 

vasions gothiques, avares, slaves; elle est restee latine 

sous les Tures, sous le despotisme hypocrite et de- 

moralisateur des princes Phanariotes;, telle nous avons 

regu la Roumanie de nos ancâtres, telle nous la trans- 

mettrons ă nos descendants. 

Est-ce ă dire que nous pretendions qu'il n'y ait 

rien ă faire? S'il est quelques-uns de nos concitoyens, 

en tres petit nombre, qui ne sont peut-âtre pas tres 

€loignes de cet avis, nous sommes heureux de pou- 

voir declarer que tel n'est pas le sentiment general 

du pays. Il est pret â consacrer tous les droits qui 

n'ont rien d'incompatible avec les interâts et l'auto- 

nomie de la nation. 

D'abord opinion publique s'est prononcee, au- 

jourd'hui, de la maniere la plus nette, dans le sens 

de la revision de Part. 7 de la constitution de 1866, 

et le projet du gouvernement contient la declaration 

bien explicite que les ctrangers de 7ofes /es confes- 

sous auront desormais la faculte d'obtenir l'indigenat. 

Ainsi, le principe pos€& dans art. 44 du traite 

de Berlin se trouvera consacre par le pouvoir consti- 
tuant, et inscrit dans le pacte fondamental de PEtat. 

Cette mesure gencrale apportera dejă une ame- 

lioration des plus importantes dans la situation des 

Israclites de Roumanie.
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D'autres râformes qui n'embrasseront pas des 

ce jour, Pensemble de la population juive, devront, 

ă notre avis, 6tre râalisces en meme temps. 

Ces mesures legislatives, resolument accomplies 

et dans le plus bref delai, seront de nature â d6- 

montrer ă l'Europe notre bonne volonte, et ă reduire 

au silence ceux de nos adversaires: qui ne sont pas 

guides uniquement par la haine et la mauvaise foi. 

Il nous reste ă indiquer sommairement celles de 

ces râformes qui ne seront appliqutes d'abord qu'aux 

Isradlites vraiment assimiles; avant de la faire, nous 

rappellerons nettement deux principes qui dominent, 

selon nous, la matiere. i 

1. La question agraire, la question de Pacqui- 

sition de la propricte territoriale, la question de la 

possession d'une parcelle quelconque du territoire 

roumain, ne peut tre separce de la question de lin- 

digenat. Auront seuls de droit d'acqusrir des terres 

ceux qui jouissent, en tant que citoyens roumains, de 

tous les droits civils et politiques. 

2. Lâtranger, ă quelque religion qu'il appar- 

tienne, ne pourra acqucrir la qualit€ de citoyen rou- 

main qu'ă deux conditions: il adressera au prince 

une demande personnelle de naturalisation; cette da- 

mande sera soumise aux Corps legislatifs, et la na- 

turalisation ne pourra ctre accordee qu'zpdzuzdlzel- 
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Zement et par un vote de lAssemblde ă la majorite 

des suftrages que la loi determine. 

Ces principes bien ctablis, nous rappellerons que, 
dans les travaux legislatifs preparatoires de la loi de 

naturalisation, il s'est produit un amendament auquel, 
croyons-nous, le ministere aurait volontiers donne son 

adhesion, et qui a €t€ presente par M. Costinesco 
avec le haut appui de M. Rosetti, l'honorable pre- 
sident de la Chambre des deputes. Nous exprimons 
le voeu que cet amendement soit adopte dans ses 
dispositions essentielles. Fidăle ă son esprit humain 
et civilisateur, la Roumanie montrera ainsi une fois 

de plus sa ferme volont€ de consacrer tous les droits 

sans distinction de race ni de culte. 

Nous proposons, en consequence, qu'on accorde 
immediatement tous les droits civils et politiques aux 

Isra€lites dont Passimilation peut &tre constate par 

les faits €nonces dans les dispositions suivantes: 

1. Ceux qui ont servi dans P'armee depuis Pap- 

plication de la loi de recrutement de 1864 jusquă 

nos jours ; 

2. Ceux qui ont frequente les €coles roumaines 

et obtenu le grade du baccalaureat ; 

3. Ceux qui ont fait une dotation importante ă 

un tablissement d'instruction publique ou de bien- 

faisance ;
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4. Ceux qui ont &tabli une industrie ou une fa- 

brique importante sur le territoire, les fabriques d'eau- 

de-vie exceptces ; 

5. Ceux qui ont €crit en langue roumaine un 

ouvrage scientifique ou litteraire. 

Nous comptons sur le patriotisme de la Cham- 

bre qui vient de se rcunir pour adopter ces reformes 

necessaires. Mais nous le disons, dans toute la since- 

rit& de notre conscience, et avec tout le respect que 

nous professons pour les cabinets europeens, nous ne 

pensons pas qu'il soit possible, pour le moment, de 

pousser plus loin une transformation si dsirable, 

mais qui ne peut porter tous ses fruits que si elle 

est preparce par une assimilation suffisante. 

Et maintenant qu'il nous soit permis d'adresser 

un dernier appel ă la haute impartialit& de ces cabi- 

nets qui ont donne tant de fois ă la Roumanie des 

preuves eflicaces de leur bienveillance et de leur pro- 

tection, et qui, dans la question qui nous occupe, ne 

saufaient, sans une flagrante injustice, montrer une 

rigueur excessive. 

Il est impossible que ces cabinets exigent que 

PEtat roumain se laisse engloutir par le flot, de jour 

plus envahissant, d'une population €trangere. Les puis- 

sances songeront' que ce n'est pas seulement Linteret 

&conomique de notre pays qui est en jeu, quiil ne 
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sagit pas seulement pour les Roumains de se voir 
reduits ă mourir de mistere sur leur propre territoire 
devores par lusure ; il s'agit de bien autre chose que 
de la question agraire, il s'agit de la nationalite elle- 

mâme, ce bien le plus precieux d'un peuple, â la 

conservation duquel il doit subordonner toute autre 

consideration. | 

Certes, nous sommes prâts ă faire les plus grands 
sacrifices pour prouver ă Europe notre bonne vo- 
lonte, pour obtenir de la France et de I Allemagne, 

de lAngletere et de Plalie, cette reconnaissance qui 

nous a 6t6 dejă accordee par la Russie, l'Autriche 
et la Turquie, c'est-ă-dire par les Etats limitrophes 
de la Roumanie qui sont par leur situation mieux 
places pour bien connattre letat interieur du pays. 
Mais les nations de lOccident ne peuvent mettre 
pour prix ă la reconnaissance de notre independance 

ladhâsion de la Roumanie ă toute une scrie de me- 

sures qui auraient pour effet immediat de rendre cette 
independance iliusoire. On ne peut dire aux Rou- 
mains: nous ne reconnaitrons votre nationalite qu'ă 

la condition que vous mettiez vous-mâmes cette na- 

tionalit€ en peril. 

Il est impossible que les cabinets de Londres, 

de Paris, de Rome et de Berlin ne reconnaissent pas 

eux-memes que le gouverrement de Bucharest, pre-
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cisâment parce qu'il est un gouvernement. de coali- 

tion, represente exactement l'âtat de l'opinion pu- 

blique en Roumanie. Ce gouvernement a prâsente un 

programme qui proclame de la fagon la plus cla- 

tante la liberte de toutes les religions et Pegalite de 

tous les cultes, qui, effagant les dispositions de Part. 7 

contraires ă la lettre et ă l'esprit du traite de Ber- 

lin, reconnait pour les €trangers de foufes /es confes- 

sions, la faculte d'obtenir lindigenat. On ne saurait, 

en presence de ces faits indeniables, parler davan- 

tage de resistance aveugles, d'obstination imprudente 

et d'ingratitude envers ies puissances protectrices. 

Nous avons, quant ă nous, une confiance trop pro- 

fonde dans les lumitres des hommes d'Etat qui diri- 

gent ă cette heure la politique des nations de POc- 

cident, pour croire qu'ils persisteront dans la resolu- 

tion de refuser au gouvernement de Bucarest, en ne 

reconnaissant pas lindependance du pays, lappui 

dont il a besoin, pour mener ă bonne fin une r€- 

forme dificile ă laquelle travaillent tous les Roumains, 

avec tant de r&solution et de sincerite. 
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LA SITUATION EN ROUMANIE 

Reponse au «memorial diplomatique» 

Monsieur le Directeur, !) 

e nai pu lire sans une certaine motion la lettre 

] dun diplomate frangais anonyme, publice dans le 

Mâmorial aplomatigue du 23 Octobre. 

Cette lettre m'a paru blessante pour la nation 

roumaine et pour son souverain. Sans doute je n'ai 

pas mission de r&pondre officiellement aux attaques 

dirig€es contre le gouvernement du roi Charles, 

mais j'ai eu autrefois l'honneur de representer mon 

pays ă Paris comme agent diplomatique, je suis reste 

un ami de la France, ou jai continuc ă râsider fr- 

quemment. Ces titres suffisent, je crois, pour m'au- 

  

1) Cette lettre a &t6 adressce au «Memorial diplomatique», en reponse 

a une €tude sur la situation politique de la Roumanie, publice dans le mâme 

journal le 25 Octobre :89o; i
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toriser ă relever en mon nom personnel, des appre- 

ciations que je juge empreintes de partialite, et meme 

d'injustice. 

On prete ă la Roumanie des alliances ou des 

velleites d'alliance qui auraient, dit-on, pour effet de 

rompre les liens d'amiti€ et de reconnaissance qui 

nous unissent ă la France. 

Nous ne voulons pas rappeler ici le droit absolu 

qui appartient ă chaque Etat, petit ou grand, mais 

regulierement constitut et reconnu par les puissances, 

de choisir ses alliances au mieux de ses interets. Ce 

droit a. 6t€ maintes fois affirme depuis dix ans, et n'a 

jamais pu tre conteste: la nation ă laquelle on le 

refuserait ne jouirait pas d'une independance veritable. 

Sans insister sur ce point, nous preferons faire 

observer ă Pauteur de la lettre que la Roumanie n'a 

donne aucun motif d'âtre accusce d'ingratitude envers 

la France. On parle d'adhâsion ă la triple alliance; 

mais cette adhâsion n'a pu ctre prouvâe d'aucune 

fagon. Tous les pays faisant partie de la triple al- 

liance lont proclame hautement et meme aftect€ de 

faire sonner tr&s haut leur participation et, pour ainsi 

dire, de s'en vanter. On n'a jamais pu constater un 

acte ou une parole du gouvernement de Bucarest 

qui fit dans ce sens, qui autorisât et confirmât cette 
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supposition, sur laquelle le diplomate anonyme &di- 
fie son roman politique international. 

On prete en outre, et tout aussi gratuitement, 

ă notre pays des manouvres tendant ă troubler la 
paix europânne en provoquant une crise dans les 
Etats balkaniques; mais il nous semble, sans vanite 

exagerce, que la Roumanie ne saurait ă aucun degre 

etre mise en parallele avec la Bulgarie. Celle-ci est 
dans une situation politique et conomique telle qu'on 
pout se demander si une crise lui serait favorable ou 
nuisible. La Roumanie peut tout perdre dans un 
conflit international; et, fât-elle aux câtes du vain- 

queur, elle n'aurait pas grand'chose ă y gagner. Pour- 

quoi voudrait-on qu'elle allât de gaiete de coeur com- 
promettre. sa situation actuelle, qu'on ne peut sans 
injustice comparer ă celle des autres petits Etats, ses 
voisins, pour se jeter dans une politique d'aventures? 

La Roumanie est plus &tendue qu'aucun de ces 
Etats; elle possede cinq millions d'habitants, plus de 
douze millions d'hectares (c'est-ă-dire quatre fois I'€- 
tendue de la Belgique), un sol tres fertile, des insti- 

tutions qui en font un des pays les plus libres de 
l'Europe. Et elle irait risquer tout cela, ses libertes 
et son developpement €conomique, dans une bagarre 
dont nul ne saurait prevoir issue! Personne ne le 
croira. Les Roumains ne demandent quw'une chose: 
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c'est de continuer â vivre independants et libres, et 
ă mettre en valeur les ressources considerables, mais 

encore non utilisces, que leur offre leur territoire, 

sans faire parler d'eux. On ă dit, non sans raison: 

«Heureux les peuples qui n'ont pas dhistoire!» La 

Roumanie ne se tiendrait nullement pour offensee 

a'Etre comptee parmi ces peuples-lă. Sans doute dans 

notre pays, il y a des luttes de partis, luttes quel- 

quefois tres vives, telles qu'il en existe chez tous les 

peuples libres, sans en excepter la France; mais ces 

agitations ne sont qu'ă la surface et n'empâchent pas 

que tous.les Roumains ne soient unis dans le dâsir 

et la volont€ de maintenir lindependance nationale, 

les libertes politiques, autant que cela dependra deux, 

la paix euroncenne 

Quant au roi Charles, auquel on prete gratuite- 

ment un role de vassal et un esprit de docilite et de 

dependance envers autrui qui n'est pas dans son ca- 

ractere, il aura accompli lannce prochaine la vingt- 

cinquieme ann6e de son regne. Ces vingt cinq annces 

ont &t€ pour la Roumanie une epoque de developpement 

regulier et fecond, de paix interrompue seulement 

par une guerre heureuse. On sait quel a ete, sur les 

champs de bataille, le r6le personnel du roi.. Il s'est 

_montr€, pour la Russie, un allic Joyal, et a paru un 

chef militaire de premier ordre, en conduisant ă la 
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victoire la jeune armee roumaine, qui est sortie triom- 

phante de cette lutte sanglante, ot elle s'tait fait 

admirer par tous les hommes speciaux. 

L'Europe entiere apprecie aujourd'hui ă sa juste 

valeur cette armee, dirigee par des offciers sortis 

des Ecoles speciales de la France, de 'Allemagne et 

de la Belgique. Mais le roi Charles n'est pas seule- 

ment un militaire ; c'est un homme d'un esprit €leve, 

qui a mis toute son ambition, et consacre toutes ses 

forces ă la constitution definitive d'une nationalite qui 

avait en elle-meme tous les elements de son deve- 

loppement, mais dont Pessor tait entrave par des 

rivalites de famille, plus encore que par des luites 

de partis et par des compâtitions au trâne. lDans 

cette cuvre, ă coup sir digne des plus nobles efforts, 

1] a râussi au delă de toute esperance. Par son atti- 

tude dans les questions de politique int&rieure, il a 

merite d'etre compare au roi des Belges, qui passe 

ă juste titre pour le modăle des souverains constitu- 

tionnels; il a toujours laisse la nation se gouverner 

elle-meme, sans jamais entraver les tendances, tantât 

conservatrices, tantât liberales, de ses . representants. 

Il a toujours respecte et fait respecter par les partis 

les libertâs ctablies par la constitution, libertes aussi 
Gtendues dans notre pays que chez les peuples les 

plus libres de Europe.
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Pendant ces vingt cinq annses de regne, la Rou- 

manie a completement change d'aspect; lagriculture 

a continu sa marche ascensionnelle, Pindustrie et le 

commerce ont commence ă se developper etă comp: 

ter pour quelque chose. La Roumanie s'est couverte 

de lignes de chemins de fer plus que suffisantes pour 

r&pondre ă tous les besoins. On peut dire, en re- 

sume, que, avec le concours des hommes politiques 

roumains, le roi Charles 1” a su faire d'une province, 

consideree comme faisant partie integrante de PEm- 

pire ottoman, un royaume indâpendant, prospere et 

estime de toute l'Europe. 

Mais peut-âtre le correspondant diplomate qui 

parait connaitre notre pays, nous accorde-til tout cela; 

peut-tre est-il dispos€ ă reconnaitre au roi de Rou- 

manie toutes ces qualitâs, sous cette seule reserve 

que ce prince est un Hohenzollern, et .par cons€- 

quent un Prussien et un instrument de la politique 

prussienne. Nous remarquons en effet, en relisant la 

lettre crite de Constantinopole que son auteur ne 

trouve rien ă reprocher au roi Charles, si ce n'est 

son origine. Cependant il n'est pas besoin de pos- 

seder des connaissances historiques tr&s €tendues pour 

savoir quun prince, quelle que soit son origine, 

oublie bien vite sa nationalite premiere pour ne con- 

siderer que les interets du peuple que les hasards de   
ia
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la guerre ou les combinaisons de la diplomatie lont 

appel€ ă gouverner. 

Bernadotte, sur le trâne de Suede, s'est-il con- 

duit en gencral franşais ou en monarque sucdois? Et 

plus loin dans le pass€, le duc d'Anjou, petit-fils de 

Louis XIV, devenu roi d'Espagne, n'âtait il pas en 

guerre avec la France deux ans apr&s le traite qui 

avait reconnu ses droits au trâne? L'Imperatrice Ca- 

therine II &tait Allemande, or, une fois mattresse du 

pouvoir par la mort de son mari Pierre III, a-t-elle 

servi sur le trâne les interets de PAllemagne ou ceux 

de la Russie! II semblerait en effet que notre roi fât 
le seul souverain qui ait une origine dificrente de 
celle du peuple sur lequel il regne. Les souverains 

de la Grece, de la Suăde, de la Belgique, de P'An- 

gleterre, la regente d'Espagne, sontils donc origi- 
naires des pays qu'ils gouvernent? Concluons en di- 
sant que le roi Charles de Hohenzollern a cesse d'âtre 

allemand du jour ou il est devenu roi de Roumanie, 

et que son peuple, qui le voit chaque jour ă l'oeuvre, 

sait qu'en toute circonstance il ne prend jamais conseil 

que de son patriotisme roumain, qui seul inspire tous 
ses efforts et anime, pour ainsi dire, sa vie tout entiăre., 

Nous osons donc vous prier, monsieur le Direc- 

teur, vous et vos honorables confreres de la presse, 
de vous montrer plus indulgents, c'est-ă-dire plus
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justes, que le correspondant anonyme, envers un pays 

qui a toujours tâmoigncă la France sa reconnaissance. 

Nous vous demandons de ne pas nous croire capa- 

bles de manquer ă notre propre dignit€, en nous 

laissant entrainer dans une politique d'aventures. Nous 

vous demandons enfin de ne pas mâconnaitre Pesprit 

politique, Pintelligence €levee et la parfaite loyaute 

du roi Charles, qui a droit, non seulement ă la gra- 

titude du pays qu'il gouverne, mais ă lestime de 

tous ceux des ctrangers qui connaissent la situation 

veritable de la Roumanie, et qui ne laissent pas €ga- 

rer leur jugement par des terreurs rcelles ou feintes 

et par les hallucinations d'un patriotisme ombrageux. 

Nous ajouterons m&me, comme conclusion ă cette 

lettre, que le râle de la Roumanie, €tant donnes la 

situation actuelle, le caractere de son Souverain, lex- 

perience et la capacite des hommes politiques qui y 

dirigent les partis, est d'âtre en Orient, non pas un 

€lement de desordre et de guerre, mais un facteur 

important d'apaisement et de conciliation. 

Jespere, Monsieur ie Directeur, connaissant l'im- 

partialite de vos sentiments et linteret que vous avez 

toujours accorde aux choses de POrient et particu- 

lierement ă la Roumanie, que vous voudrez bien ac- 

corder ă cette reponse dun Roumain, ami de la 

France, la grande publicite de votre estimable journal. 
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POLITICIENS 

ET 

HOMMES POLITIQUES 

I. Le politicien 

"Humanite peut &tre divisce en trois classes: les 

hommes qui produisent, ceux qui detruisent, et les 

parasites. 

Quand on parle des hommes qui produisent, on 

pense immediatement, et avec raison, ă toutes ces 

lEgions d'ouvriers qui par leur penible travail, met- 

tent en valeur le sol et le sous-sol, aux artisans, aux 

industriels, aux savants qui preparent la voie aux in- 

ventions utiles, aux inventeurs, enfin qui, dans leur 

lutte contre Îa matiăre, multiplient indefiniment la 

puissance de l'homme, domptent, assainissent, disci- 

plinent, ordonnent et distribuent les forces de la 

nature.



Les hommes qui detruisent appartiennent ă une 

seule espăce, dit des guerriers ou des conqutrants. 

Parmi ceux-ci les uns sont de purs destructeurs : ainsi 

les Attila, les Djenghiz-Khan, les Tamerlan. D'autres 

fondent en mâ&me temps qui'ils dâtruisent: ainsi, les 

Cesar, les Charlemagne, les Napolton. Mais le bien 

que font ă Vhumanit€ les plus grands gânies mili- 

taires, est toujours mâl€ de mal. La moisson quiils 

font lever, si riche qu'elle soit, est toujours arrosce 

de sang et de larmes. 

Quant aux paraszfes, ils se subdivisent en un 

grand nombre de genres et d'espăces: la mauvaise 

herbe ne demande ni culture ni terrain favorable 

pour s'âtendre et prosperer. 

Une classification des parasites est bien difficile : 

il y a tant de manitres dificrentes d'âtre inutile ă 

ses semblables! Je ne veux aujourd'hui vous entre- 

tenir que d'une seule espece— et la pire peut-âtre, — 

celle des parasites politiques, que nous appelons com- 

munement fo/zfzczens. 

Jentends par folz/zezens non pas tous ceux qui 

s'occupent de la politique, mais tous ceux qui ne 

s'occupent que de cela, et dans un but exclusif de 

vanite, de fortune ou d'influence perşonnelle. Il va 

de soi que celui qui prend part ă. la gestion des 

affaires publiques, en vue d'amsliorer la situation 6co: 
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nomique, intellectuelle et morale de ses concitoyens, 

n'est pas un politicien dans le sens defavorable du 
mot, puisqu'il est tout le contraire du parasite. 

Le type du politicien n'est pas nouveau. Dans 
lancienne Grece, il s'appelait le Dimagogue : le mot 
designait ă Athenes celui qui favorisait ou provoguait 

les exces de la democratie. 

Platon, en vingt endroits de ses Dza/ogwes, nous 
a trace le portrait du demagogue de son temps, por- 

trait qui n'a vraiment pas trop vieilli aujourd'hui, et 

dont les couleurs et les traits sont loin de paraitre 
surannes. Dans le VIll-e Livre de /4 Ripub/ligue, îl 
le compare aux frlons qui ne font pas du miel, mais 
qui sont toujours avides du miel Wautrui. II ajoute 
que chez les jeunes gens qui s'adonnent au metier 
du demagogue, Linsolence est en honneur sous le 
nom de franc-parler, lanarchie sous le nom de li- 
bert€, le libertinage et la prodigalite sous les noms 
de generosite et de magnificence, l'effronterie sous le 
nom de courage. Ils se font hommes d'Etat, dit-il en- 

core, sans avoir rien ctudi€, montent ă la tribune, 

parlent sans savoir ce qu'il disent, agissent, sans sa- 
voir ce qu'ils font. 

Aristophane, en sa qualite d'auteur comique, ou 

plutât satirique, renchcrit encore sur le portrait peint 
par Platon. |
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Dans la piăce intitulce /2s C/hevalers, Demos- 

thene cherche un demagogue qu'il puisse opposer 

au fameux Clecon. Il met la main sur un char- 

cutier qui se recrie sur le r6le qu'on veut lui faire 

jouer. Ecoutez ce dialogue, et songez qu'il a cte€ 

&crit en 425 avânt bere chretienne. 

Le Charcutier. Dis-moi done un' peu comment 

un marchand de boudins peut devenir un grand 

homme ? 

Deimosthone. Mais c'est precisement pour cela. 

Tu seras grand parce que tu es un mauvais drâle 

sans vergogne, un enfant des halles. 

Le Charcutier. Je ne me crois pas digne d'- 

xercer le pouvoir. 

Dimosthene. Eh! mon Dieu! pourquoi ne ten 

crois-tu pas digne? Aurais-tu donc si bonne opinion 

de toi? Voyons. Es-tu de naissance honnete? 

Le Charcutier. Non, par les Dieux, fort mau- 

vaise. 

Dimosthene. Enfant gâte de la tortune, tout sunit 

pour assurer ta grandeur. 

Ze Charcuter. Mais je n'ai pas regu la moindre 

instruction. Je ne sais que lire, et encore assez mal. 

Demosthene. Voilă ce qui peut te nuire, c'est de 

savoir presque lire. La demagogie ne veut pas dun 

homme instruit ni honnete, il lui faut un ignorant et 
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un coquin. Mais ne laisse pas €chapper ce don des 

Dieux que te promet l'oracle. 

Le Charcutier. Les oracles m'appellent? ma foi, 

je ne comprends guere que je sois capable de gou- 

verner le peuple. 

Dimosthene. Rien de plus simple. Continue ton 

metier. Brouille et pâtris ensemble toutes les affaires 

de PEtat, comme quand tu fais du boudin. Pour t'at- 

tacher le peuple, cuisine-lui toujours quelque ragoit 

qui. lui plaise. Tu as du reste tout ce qui fait un 
demagogue: une voix terrible, une nature perverse, 

et le langage des halles. Tu râunis tout ce qu'il 

faut pour gouverner. Allons, prends une couronne, 

fais une libation au Dieu de la stupidit€, et songe ă 

lutter vigoureusement. 

Aujourd'hui nous n'en sommes pas tout ă fait 

aux marchands de boudins. Il faut reconnaitre que 

la plupart de nos politiciens contemporains sont au 

moins bacheliers. Ajoutons que beaucoup d'entre 

eux seraient capables, sils voulaient s'en donner la 

peine, d'exercer une profession plus utile ă l'Etat. 

Quel secret motif les a donc pousses ă choisir ce 
metier, sterile pour tous, excepte pour celui qui Pe- 
xerce ? Oserai-je dire toute la verit€ sur ce sujet de. 
licat et me permettre ainsi d'interroger les  con- 
sciences, et, comme disent les Saintes-Ecritures, de
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sonder les reins de mes contemporains? Il se pour- 

rait bien qw'on se fit politicien, surtout parce que cette 

profession est celle qui met le plus vite son homme 

en vue, et le mene le plus rapidement, sinon ă la 

gloire, du moins ă la notoriete. 

Il faut dix ans, vingt ans d'Etudes theoriques et 

pratiques pour faire un chimiste ou un ingenieur; on 

marrive gutre, avant lâge de quarante ans, A &tre 

un medecin, un peintre ou un sculpteur en renom; 

et m&me dans le metier de tailleur ou de cordonnier 

on ne doit pas parvenir du premier coup ă trouver 

la coupe d'un “pantalon ou ă ctablir une bonne aire: p 

de bottes. Il en est tout autrement en politique. Une 

demi-douzaine darticles de journal ou les ministres 

soient simplement traitâs de miserables traitres et 

d'infâmes voleurs, fera de celui qui les aura signes, 

un dâpute dans six mois, et qui sait? peut-etre un 

haut fonctionnaire, Pannce prochaine. Remarquez d'ail- 

leurs qu'il est parfaitement indifferent ă notre brave 

politicien de s'occuper de questions administratives, 

&conomiques ou financiăres. N'estil pas egalement 

propre ă tout, puisqu'il n'est propre ă rien ? 

Il est de ceux qui apaisent ou soulevent les 

conflits internationaux en moins de temps qu'il n'en 

faut pour faire un brelan das, qui resolvent la ques- 
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tion sociale par une formule et tranchent les pro- 
blemes constitutionnels par un trait d'esprit. 

Vous pouvez linterroger de omni ze scibili et de 
quzbusdam alis. Vous ne le trouverez jamais ă court, 
ni embarrass€, ni irresolu. L/hâsitation est bonne pour 
les gens qui ont commis la sottise d'&tudier une ques- 
tion; car alors on apergoit les divers câtes du pro” 
bleme, et le pour et le contre, et les objections et 
les reponses. Mais quand on n'a rien &tudi€, pour: 
quoi hâsiterait-on? On n'a pas plus de raison de se 
decider pour la negative que pour Vaffirmative. L/heu- 
reux politicien choisit done avec une” parfaite libertt 
d'esprit, suivant ses intrâts, suivant ses relations, 
quelque fois au hasard, â pile ou face. Et quand il 
a pris un parti, il s'y tient puisquiil n'a aucun motif 
d'en changer, et il parle, et il agit, et il va droit 
devant lui, et il arrive; et quand il est arrive, quel- 
que bonne opinion qu'il ait de lui-mEme, il est cepen- 
dant stupefait que cela n'ait pas €t€ plus dificile 
que ga. 

Voilă le Po/z/zcien. Il est de tous les âges, de 
tous les partis et de tous les pays. 

II. homme politique 

Tout difterent du politicien est le veritable homme 
politique, celui qui est digne du nom d'homme d'Etat.
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A A Celui-lă s'est prepare de longue main ă €tre utile ă 
son pays, en passant sa jeunesse, non dans Ioisivete 

ou dans les luttes steriles, mais dans des &tudes sp&- 

ciales: avant de parler et d'agir, il s'est applique ă 
connaitre les antecedents historiques, &tat social ac- 

tuel, les ressources et les besoins du milieu dans le- 

quel il est n€, oi il doit, vivre et deployer son acti- 
vite d'homme et de citoyen. Des qu'il est entr& dans 

la vie publique, il a compris la politique non comme 

le plus court chemin pour parvenir aux honneurs et 

aux richesses, mais comme la science qui se propose 

de regler de la maniere la plus €quitable les rap- 

ports de PEtat et des individus. Il a appris ă subor- 

donner son propre intârât â linterât de tous, etă 

n'avoir en vue, dans toutes les questions particuli&res, 

que le bien general. Sans doute il appartient ă un 

parti ; car il ne peut faire autrement, puisque, dans 

tous les pays libres, des qu'on touche â la po- 

litique, on est d'office inscrit dans tel ou tel parti. 

Mais Pesprit de secte ou de coterie ne Laveugle ja- 

mais au point de sacrifier le salut du pays aux pas- 

sions d'un groupe, ă ses rancunes ouă ses ambitions. 

Ce salut est lobjectif qu'il ne perd jamais de 

vue, et il comprend que, pour atteindre ce but supe- 

rieur, deux conditions sont necessaires: d'abord tenir 

le plus grand compte des relations exterieures de   
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PEtat qu'on aspire ă diriger, et, en second lieu, ap- 

porter dans les debats de la politique intcrieure le 

veritable esprit de discussion qui, en produisant la 

clarte, amene les concessions râciproques, et non l'es- 

prit d'intransigeance qui aboutit ă ajourner indefini- 

ment la solution de toutes les questions, reduites â 

n'&tre plus que des questions personnelles. 

Il est surtout penetre de ces deux verites, sil 

appartient ă un petit pays jeune comme le nâtre. Il 

sait qu'une nation de cinq millions d'âmes, placee 

entre deux empires €galement formidables, ne doit 

se proposer rien autre chose dans ses rapports avec 

les grandes puissances que le maintien de son inde- 

pendance et Pintegrite de son territoire; qu'elle doit 

imposer le respect aux autres peuples, non par le 

deploiement d'une force qu'elle ne possede pas, du 

moins au mâme degre que ses puissants voisins, mais 

par son attitude faite de prudence et de dignite. II 

sait, cet homme politique, si different du politicien 

d'intrigues et d'aventures, que dans un Etat de re- 

cente formation, il ne peut exister des partis consti- 

tu6s ă l'tat d'antagonisme permanent, comme il en 

existe chez les nations qui ont derriere elles un long 

_pass€ et les traditions des luttes historiques. 

Il n'ignore pas, d'ailleurs, que m&me dans les 

pays occidentaux, les hommes dEtat les plus €mi-
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nents et qui ont le mieux merite de leurs concitoyens, 

sont ceux qui ont su se plier, malgre leurs pref€- 

rences personnelles, soit aux reformes, soit aux re- 

sistance necessaires. C'est ainsi qu'en Angleterre la 

plupart des reformes, longtemps et imperieusement 

reclamees par les Whigs, ont €t€ realisces par un 

cabinet Tory, et quwen France, apres la revolution 

de 1830, le cabinet liberal de Casimir Perier a €te 

et reste encore aujourd'hui comme le type des gou- 

vernements de resistance. 

Si cet homme politique, dont nous essayons d'es- 

quisser le portrait, se trouve place dans lopposition» 

il ne pense pas quiil soit de son devoir d'insulter et 

d'avilir tous les pouvoirs publics pour cette seule rai- 

son que ce n'est pas lui qui les dstient pour le mo- 

ment ; mais il comprend que, dans l'opposition comme 

dans le gouvernement, on peut travailler au bien g- 

ncral, en donnant lexemple du respect des lois et 

en ne perdant jamais de vue ce principe essentiel 

du regime parlementaire que l'opposition doit se con- 

siderer elle-meme comme un instrument de contrâle, 

comme un frein ou comme un aiguillon, et jamais 

comme une embuscade. 

S'il arrive au pouvoir, si la confiance des Cham- 

bres et du Souverain le place ă la tete du gouver- 

nement, îl s'entoure d'hommes capables et d'utiles 
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auxiliaires, et non de creatures, qui n'auraient d'autre 
merite que leur extreme souplesse et leur docilite. 
Il sait distinguer le financier et le diplomate, le l€- 
giste et ladministrateur, et il met chacun dans le 
poste ou il peut rendre le plus de services ă LEtat. 
Le veritable homme de gouvernement fait respecter 

les institutions de son pays, et il commence par les 

respecter lui-meme ; il maintient les prerogatives de 
la Couronne, aussi bien que les droits du Parlement; 

mais pour cela, il est bon qu'il n'ait pas donne P'exem- 
ple d'avilir le prestige de la Royaute au temps ou 

il tait dans Yopposition ; il est necessaire qu'il ait 
toujours compris que ce prestige est une garantie 

pour tous, libraux et conservateurs, parce quil est 
le signe visible et le palladium de l'independance 
nationale. Enfin, de mâme qu'il s'est montre respec- 

tueux de la l€galite et moder€ dans lattaque, quand 
il €tait hors du gouvernement, il fait preuve de ce 
meme esprit de mesure et de tact quand il dispose 

de tous les rouages de administration, qu'il tient dans 
sa main la majorite des Chambres et peut conipter 

sur les services d'une presse devouce. 

Aux fonctionnaires, il recommande d'e&viter les 
exces de zele ; il est, pour la majorite parlementaire, 
un guide prudent, toujours prât ă.la retenir plutot 

quă lexciter:; car il nienore pas que rien ne sert 
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mieux les interâts de lă minorite que les violences 

d'une majorite resolue ă se montrer plus ministsrielle 

quun ministre, quelle entraîne en pensant le soute- 

nir. Quant ă la presse, le plus grand service qu'il 

lui demande, c'est de ne pas le compromettre ; bien 

loin de iâcher les journaux, dont il peut disposer 

contre ses adversaires, il retrene l'ardeur des publi- 

cistes qui, se sentant irresponsables, ne sont que 

trop enclins ă des excâs de langage et ă des vio- 

lences de polemique dont toute la responsabilite re- 

tombe sur le Cabinet qui souffre d'âtre ainsi defendu. 

En un mot, au pouvoir, hors du pouvoir, au 

le gouvernement ou dans l'opposition, liberal ou con- 

servateur, ou sous quelque denomination nouvelle que 

vous vouliez le designer, Phomme politique digne de 

ce nom n'est pas autre chose qu'un bon serviteur de 

PEtat. Pour servir la cause publique, il est pret ă 

tous les sacrifices, mâme â celui de sa popularite. 

Savoir tre impopulaire ă propos, est, ă coup sâr, la 

plus grande preuve de patriotisme qui puisse donner 

un homme d'Etat. 

«Je voudrais vous plaire, citoyens, diait un ora- 

teur dans le Forum romain, mais je prefere vous sau- 

ver.» Fut-l jamais un homme public aussi impopu- 

laire que M. de Bismarck Petait ă Berlin, en 1863, 

alors qu'il forgeait, pour ainsi dire, les armes qui 

  

 



— 366 — 

devaient donner ă l'Allemagne son unite et preparer 

sa grandeur? Les deux hommes politiques les plus 

remarquables qui se soient €leves en France depuis 

un quart de siecle, sont assurement Thiers et Gam. 

betta. Or, Lun et l'autre ont-ils craint de compromettre 

leur popularite, le premier en s'opposant, en juillet 

1870, ă cette declaration de guerre qui devait tre 

si funeste ă la France, le second en se separant, 

apres la victoire de la republique, des €lements anar- 

chistes dont il avait €t€ oblige, ă une autre cpoque, 

de subir lalliance? Tous ces hommes, grands ă difi€- 

rents degres, ont merite ainsi la reconnaissance de 

leur pays, ce qui vaut mieux que de conquerir, par 

des moyens blâmables, une popularite ephemere, bien- 

tot suivie d'un ternel oubli.



UNE LETTRE 

Ă M. Georges Em. Lahovary, directeur de „Pinde- 

pendance ftoumaine“ 

Cher amt, 

|) les differents entretiens que nous avons eu 

ensemble depuis mon recent retour dans le pays, 

vous m'avez t&moign€ le desir de connaitre mon opi- 

nion sur notre situation politique actuelle, et vous 

avez eu Pamabilite de m'ouvrir, ă cet effet, les co- 

lonnes de votre journal. 

Je me rends avec plaisir ă votre appel, et jes- 

pere que vous ne m'en voudrez pas, si le râsultat de 

mes observations m'inspire quelque s6verite pour cer- 

taines manitres de comprendre chez nous les afiaires, 

d'en raisonner et de les juger. 

Trente âns ă peine se sont &coules, vous le 

savez comme moi, depuis le temps ou la Roumanie 
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Ctait une des contrces les moins favorisces, au double 
point de vue de lindependance nationale et des li- 
bertes constitutionnelles. 

C'etait ă l'&pogque oi le prince Stirbey disait: 
«La Roumanie est destinde ă ctre toujours humble.» 
România e menită a fi în veci smerită. 

Et le prince regnant qui parlait ainsi ctait un 
des hommes les plus €claires de son temps et un 
administrateur de premier ordre; ce n'ctait pas le 
manque de patriotisme qui lui inspirait ces tristes 
paroles, mais la consideration de la situation precaire 
ou se trouvait la Roumanie placee entre trois grands 
empires. 

Depuis le jour ou Ie prince Stirbey tenait un pa- 
reil langage nous avons fait bien du chemin. Dejă, 
sous Alexandre Jean Couza, nous avons connu les 
bienfaits d'une constitution liberale, et Phistoire ne 
sera pas assez ingrate pour ne pas reconnaltre tout 
ce que notre pays doit ă ce prince; mais elle dira 
aussi que c'est sous le roi Charles que la Roumanie 
est arrive ă la plenitude de ses libertes. 

Or, je vois avec peine que ces libertes, plus 
considerables que celles dont jouissent la plupart des 
Etats de IEurope, ne paraissent pas encore suffi- 
santes ă quelques-uns de nos politiciens. — La somme 
de libertes qui suffit ă la France, ă la Suisse, ă l'An-
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gleterre, ă la Belgique, leur parait indigne de la 

Roumanie. 

Tout ce quia €t€ fait jusqu'ici, tous les progr&s, 

accomplis presque miraculeusement depuis 1859, ne 

comptent pour rien ă leurs yeux; ils ne sauraient 

&tre contents, si chaque jour n'amene avec lui une 

libert€ nouvelle. ]ls se preoccupent d'ailleurs fort peu 

de savoir si le pays eşt en €tat de supporter les se- 

cousses periodiques qu'ils entendent lui imprimer. 

Le jeu des partis, la facilite avec laquelle — les 

intrigues politiques aidant — on arrive chez nousă de 

hautes dignites, font germer les r&ves les plus am- 

bitieux dans les cervelles les plus €troites. 

De lă les luttes irreflechies et passionnees, si 

funestes aux interâts du pays ou les partis se divi- 

sent et se subdivisent ă linfini, aussi impuissants que 

nuisibles. — Et il est bien entendu que le moindre 

de nos groupes est persuade que la Roumanie lui 

doit son salut. 

On va mâme quelquefois jusqu'ă attribuer ă un 

seul homme la regeneration de la patrie. 

C'est ainsi que nous avons entendu M. Kogal- 

niceano dire en plein Parlement et repeter, hier en- 

core, dans une rcunion publique, que M. ]. Bratiano 

&tait auteur de lindependance et de la royaute. 

M. Iogalnieeano a manqu€ d'exactitude dans son 
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langage, lorsqui'il a represente Pindependance et la 

royaute comme l'oeuvre personnelle de M. ]. Bra- 

tiano. — Nous sommes convaincus que M. Bratiano 

lui-meme, dont les grands actes politiques sont du 

domaine de histoire, est le premier ă r&pudier des 

loges aussi exagerâs. 

M. Bratiano sait mieux que personne que notre 

situation politique, nos libertes si ctendues, les ga- 

ranties de notre independance sont dues, dans leurs 

origines, ă cette pleiade de chefs, de patriotes illustres 

dont il fut lui-mâme le plus marquant, et qui, par 

leur admirable devouement et par un travail inces- 

sant de plus dun demi-siecle, ont reussi ă €clairer 

Popinion europtenne sur notre pays, ă nous rendre 

une langue nationale, ă crâer chez nous le besoin de 

lindependance et le sentiment de la liberte. 

Le merite d'avoir pris Linitiative de notre par- 

ticipation ă la guerre Turco-Russe, ă laquelle nous 

devons lindependance et la royaute, apartient en prin- 

cipe ă trois hommes: au roi Charles, ă ]. Bratiano 

et ă C. A. Rosetti, qui a toujours 6t€ si patriotique- 

ment et si lumineusement inspir€, et que on oublie 

malheureusement trop vite. 

Mais il faut reconnaitre que ces grands €vene- 

ments n'auraient pas te realisables, si nos hommes 

politiques, depuis 1839 jusqu'ă nos jours, parmi les-
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quels il y a eu, et il y a encore des capacites de 

premier ordre, n'y avaient puissamment contribuc. 

Enfin, si Phonneur d'avoir tout prepare et da- 

voir commence cette grande ceuvre de laffranchisse- 

ment national appartient aux hommes de 1848, il 

n'est que juste de proclamer—et MM. Bratiano et 

Kogalniceano le reconnaitront avec moi — que le me- 

rite davoir acheve et d'avoir affermi et consolid€ 

cette ceuvre revient surtout au Roi Charles. Le Roi 

est certes pour beaucoup, non-seulement dans la mise 

en ceuvre de nos libertes, mais aussi dans Iaffermis- 

sement de notre independance. 

Si nous avons €chappe aux crises periodiques 

qui ont agite successivement les petits cats voisins 

du nâtre, ne le devons-nous pas en grande partie, 

la bravoure de notre Roi sur les champs de bataille, 

ă sa sagesse pendant la paix, ă sa pratique sincere 

du regime constitutionnel, ă ses relations personnelles 

avec les grandes puissances europennes? 

LVesprit de parti peut meconnaitre ou oublier de 

tels services, mais Phistoire est lă pour les enregistrer. 

Il me semble que des hommes dela valeur de M. 

Kogalniceano auraient mieux ă faire que de mettre 

Phistoire contemporaine au service des interets d'un 

parti ou d'un groupe. C'est ă ces hommes qui ont 

connu le passe de la Roumanie, ou qui ont cu le bon- 
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heur de vivre assez longtemps pour voir l'tat pre- 
sent, qu'il appartiendrait de faire entendre aux jeunes 
gencrations le langage salutaire de l'experience et 
de la raison. 

Ils pourraient dire, par exemple, ă cette jeu- 
nesse impatiente qui reclame. chaque jour plus de 
libertes que n'en possădent les tats les plus avances 
de l'Europe, que de pareilles pretentions risquent de 
nous compromettre aux yeux de ces mâmes ctats, 
et de provoquer ă l'tranger quelques sourires, m&me 
chez les plus sincăres amis de la Roumanie. 

Ils pourraient lui rappeler que la Roumanie est 
un pays de peu d'etendue et d'une population bien 
faible, en comparaison de celle des grands Empires 
dont elle est entource; que dans le cas d'une con- 
flagration qui mettrait aux prises ses puissants voisins, 
elle ne pourrait &viter les perils les plus graves et 
peut-etre les plus mortels, qwen meritant Pestime de 
Europe par sa bonne tenue politique, et aussi par 
son activit€ tournce vers le developpement de ses 
ressources €conomiques, encore bien faibles aujour-. 
d'hui. 

Ces hommes qui, ayant beaucoup vecu et beau: 
coup vu, doivent avoir beaucoup appris, auraient en- 
core ă dire ă nos politiciens que sil est quelques 
fois necessaire ă un tat de formation recente, d'em-
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prunter la plupart de ses institutions et meme ses 

meurs publiques ă l'etranger, il peut en râsulter pour 

lui un penchant ă tout copier, et que ce penchant 

n'est pas sans avoir de graves inconvenients; que 

par exemple, nous n'avons aucun profit ă suivre la 

France dans les exces de ses luttes politiques int€- 

rieures. 

On veut absolument quiil y ait en Roumanie, 

des partis, calques sur ceux qui existent et se combattent 

au sein de la Republique frangaise. Mais qui ne voit 

qu'en France, ces partis, bien qu'tant un mal, sont 

un mal n€cessaire, puisqu'ils sont le resultat fatal d'un 

tres long developpement historique : chacun des par. 

tis frangais represente un ou plusieurs siecles de lhis- 

toire de France. Peut-il en tre de: m&me chez nous, 

alors que nous n'existons comme nation libre que 

depuis une trentaine d'anudes? 

Sans doute, on recontre en Roumanie, comme 

dans tous les pays arrives ă une certaine culture in- 

tellectuelle et morale, des hommes qui sont plus par- 

ticulizrement frappes de la necessite de ne pas bri- 

ser le lien qui rattache le present aux traditions du 

pass€, tandis que d'autres ne voient dans le present 

que leurs r&ves d'avenir. Appelez les premiers con. 

servateurs, si vous le voulez, et les seconds liberaux, 

progressistes ou radicaux. Mais ce ne sont pas lă des 

  

i ? 
- , 

i 

A
N
I
 

ii
 

ne
 

pi
si

 
f
m



— 3874 — 

partis politiques, au sens que ce mot a en France, 
en Belgique et en Angleterre ; ce sont tout au plus 
des groupes d'hommes, divises par leur temperament 
plutât que par leurs traditions, et dont les uns veu- 
lent peut-âtre aller trop vite, et les autres pas assez, 

Mais puisqu'il nous faut absolument des partis 
politiques, il me semble que ce qui rendrait encore 
le plus de services ă notre pays ce serait de cher- 
cher ă rcunir en deux grands partis, un parti /zfera/ 
et un parti conservafeur, selon leurs opinions, tous 
les hommes moderes, €claires et desinteresses de -nos 
differents groupes, afin qui'ils puissent apporter le tri- 
but de leurs lumitres et de leur devouement au 
bien public. 

Si maintenant nous considerons ce qui se passe 
dans la presse, croit-on qu'il y ait profit et honneur 
pour nous ă imiter les &carts de langage et de con- 
duite d'une partie de la presse frangaise ? Sans doute 
i y a, sur les bords de la Seine, des journaux qui 
vivent de diffamations et de calomnies, de scan- 
dales et d'injures, mais ceux de nos publicistes qui 
se laissent entraîner par ces tristes exemples, oublient 
trop qu'il existe en France, et surtout ă Paris, des 
journaux scrieux qui ont le respect d'eux-mâmes et 
de leurs lecteurs, et qui representent une partie no- 
table de Pactivite intelectuelle du pays ; et que peut-
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&tre il serait plus mritoire de chercher ses inspira- 

tions et ses modăles dans les journaux ou l'on pense 

et ou Pon travaille, que dans la presse ou Lon hurle 

et ou Pon eclabousse les passants. 

Mais je me vois oblige, cher ami, de finir cette 

lettre dejă trop longue. D'aprăs tout ce qui precede, 

on aura facilement devine quelle est ma conclusion. 

Il me semble que les efforts de nos hommes 

politiques doivent tendre ă bien appliquer, ă faire 

penctrer dans nos moeurs, ă mettre en ceuvre nos 

institutions et nos lois suffsamment liberales, plutât 

qu'ă s'Epuiser en querelles interminables qui tendent 

a nous compromettre et ă nous faire passer aux yeux 

de l'Europe et ă nos propres yeux comme indignes 

des libertes dont nous jouissons. 

Il me semble encore qwune partie de notre jeu- 

nesse, si ardente et si bien douce, aurait mieux ă 

faire quă se complaire, elle aussi, ă des luttes ste- 

riles, tristes imitations de ce qui se passe ă I'&tran- 

ger, et qu'elle emploierait plus utilement son activite, 

soit sur le terrain €conomique, dans le developpement 

de notre agriculture et de notre industrie naissante, 

soit dans la sphere des lettres, des arts et des sciences. 

Enfin, ce que nous devons tous souhaiter pour 

notre pays, c'est moins de politiciens et plus de tra- 

vailleurs, moins d'efforts depenses en pure perte, et 

plus de resultats. 
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NOTE CIRCULAIRE 

de VAgent de Roumanie ă Paris aux Ambassadeurs des Puissances 
garantes ) 

Vei le texte de la note qui a ct€ adressce le 26 
mars courant ă M. le Ministre des Affaires Etran. 

geres de France, aux ambassadeurs des autres puis- 
sances garantes et ă celui de la Sublime Porte, par 
M. Kretzoulesco, Agent de Roumanie i Paris, et de 
laquelle plusieurs journaux ont donne une analyse 
sommaire. 

Le troisisme paragraphe, qui concerne plus par- 
ticulicrement la France, ne se lit que dans la copie 
de la note adressce ă M. le Marquis de Moustier.» 

Paris, 12 Mars 1863, 
Mousteuv, 

Le Gouvernement de S. A. le prince Charles 
de Roumanie, voulant ne laisser subsister aucun doute 

  

1) Reproduit d'aprăs le Jfimorial Diplomatigue du 26 Mars 1863.
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sur le caractere de sa politique et sur ses loyales 
intentions, m'a charge de donner Passurance ă Votre 
Excellence qu'il n'a jamais cess€ un seul instant d'âtre 
anime du. dâsir le pluș vif et le plus sincere de ne 
fournir aux puissances qui ont garanti autonomie 
de la Roumanie aucun motif legitime de trouble ou 
d'inquictude, 

Au moment ou il n'est plus possible de douter 
de la complete fausset€ des allegations auxquelles il 
vient d'etre en butte au sujet de ce qui a €t€ appele 

le mouvement: Bulgaro-Serbe sur le Danube, le Gou- 
vernement Roumain a cru opportun de renouveler 

cette declaration, faite plusieurs fois d&jă dans d'autres 

circonstances. Il saisit donc cette occasion pour rap- 

peler sa ferme resolution de vivre ayec les Etats de 

TEurope dans des relations de bonne amiti€ et de 

cordiale entente. En maintenant cette ligne politique, 

dont il ne s'est jamais &cart€, il se montre fidele au 

sentiment de reconnaissance que commandent la po- 

sition respective de ces Etats et les services que la 

Roumanie en a regus. 

(La France, qui a tant fait pour la Roumanie, a 

des droits particuliers ă cette reconnaissance. Ces 

droits, le Gouvernement du Prince Charles est jaloux 

de ne les jamais meconnaitre; il vient de les pro- 

clamer du haut de la tribune par Porgane de son 
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Ministere, et bien qu'il puisse paraitre superfilu, apres 
cette declaration solennelle, d'affirmer encore une fois 

la profonde sympathie qui unit la Roumanie ă la 
France et au Gouvernement de Sa Majeste PEmpe- 
reur, je crois cependant devoir le faire, dans Pespoir 
de dissiper les apprehensions fâcheuses que des rap- 
ports malveillants et lointains avaient pi faire con- 
cevoir ă Votre Excellence.] 

Le Gouvernement de Son Altesse n'a jamais 
songe ă troubler la paix en Orient. Il n'aspire quâă 
reorganiser interieurement le pays; c'est vers ce but 
que se concentrent ses efforts, et c'est avec satisfac- 

tion qu'il porte ă la connaissance des puissances ga- 
rantes que la nation tout entitre, dans ce quw'elle a 

de viril et de sain, seconde ce mouvement de r€- 

novation. 

Cet heureux concours du souverain et du peuple 
dans une action commune, est devenu la base d'une 
prosptrit€ et d'une stabilite dont les Puissances ga- 
rantes elles-memes ne pourront manquer d'apprecier 
les feconds et durables resultats. 

Le vote de desapprobation que le Senat a emis 
naguere contre le ministre de la Justice dans une 
circonstance tout ă fait particuliere, ne diminue en 
rien lautorit& morale et la force du Gouvernement. 
La Chambre continue ă lui donner son concours etă
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lui temoigner sa gratitude pour les reformes utiles 

dont il a pris Linitiative; le Prince et le ministere 

ont un appui plus puissant encore: celui de l'opinion 

publique. 

On peut le dire: ce vote du Senat, qui n'a 

pass quă une majorite de 3 voix et sur une ques- 

tion tout-ă-fait speciale, celle de la rcorganisation de 

la Cour de cassation, n'a nullement atteint le Gou- 

vernement ; car, aussitât, la Chambre lui a donne un 

vote de confiance ă une majorite de 84 voix con- 

tre 32. 

Je m'arrete un instant sur ces details, afin que 

Votre Excellence ne se mâprenne pas sur le peu de 

portee de cette manifestation. Le Gouvernement ne 

s'en est point mu et n'a point fait usage de la fa- 

culte, que lui confere la Constitution, de dissoudre le 

corps ou elle s'est produite. 

Il est encore un autre fait que des rapports vi- 

siblement empreints de malveillance ont voulu pre- 

senter sous un jour defavorable ; c'est la mission Rou- 

maine ă Saint-Pstersbourg. Les bruits repandus ă cet 

€gard sont €galement une mancuvre des ennemis du 

Gouvernement Roumain, laquelle ne saurait echapper 

mâ&me ă l'oeil le moins exerce€. Cette mission n'a nul- 

lement le but politique qu'on veut lui preter. Ce se-
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rait en vain qu'on s'efforcerait d'en denaturer le vrai 
caractere; il est trop facile de le retablir. - 

M. M. Cantacuztne et Melchisedec ont &t& en. 
voyes ă Saint-Pstersbourg au mâme titre que M. Dc- 
metre Bratiano l'a &t€ ă Vienne. Ils sont charges de 
traiter avec le Gouvernement russe, comme M. D. 
Bratiano est charge de le faire avec le Gouvernement 
autrichien, de la juridiction consulaire, des services 
postaux ou telegraphiques, et enfin de certains impOts 
relatifs aux commergants ctrangers. Ces memes ques- 
tions doivent &tre lobjet de demarches analogues 
aupres des autres Puissances garantes. 

Espsrant, Monsieur, que les assurances que j'ai 
Ihonneur de vous donner seront accueillies par votre 
Gouvernement avec autant de satisfaction que j'€ 
prouve de plaisir ă vous les transmettre, je prie 
Votre Excellence d'agreer expression de mes sen- 
timents de tres haute consideration. 

(sign€) Em. Kretzoulesco.



DES SERVICES RECIPROQUES 

QUE PEUVENT SE RENDRE 

LE COMMERCE ET LA SCIENCE 

(Conference tenue au Congrăs international de gcographie commerciale, 

tenue ă Bruxelles en 1879).



 



Messteurs, !) 

“ai dejă eu l'honneur, comme membre de la seconde 

] section du Congres International, de remettre ă 

Mr. le President de cette section, un memoire sur 

la situation de la Roumanie considerce au point de 

vue de la Geographie commerciale et industrielle. 

Aujourd'hui, prenant pour theme une des ques- 

tions proposces par le Congres, je viens, ă titre de 

membre de la ş* section, vous demander, Messieurs, 

la permission de vous soumettre un essai sur «les 

services r&ciproques que peuvent se rendre le Com- 

merce et la Science». 

C'est avec raison, selon moi, qu'en donnantă 

ce sujet une place dans son programme, la Com- 

mission d'initiative a pensc que les questions de ce 

genre, malgre leur caractere essentiellement thcorique, 

sont toujours opportunes, puisqu'elles ont pour objet 

les principes m&mes d'oi dâcoule tout le developpe- 

ment du commerce, de lindustrie, de l'&conomie so- 

ciale. Je serai heureux, si jai pu traiter utilement ce 

1) Cette confârence a 6 reproduite dans le Ba//, de Ja Soc. gtogra- 

Dhigue voumaine. |l-e ann€e, 1882, piges 113 et suivantes.
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sujet que la Commission a soumis ă nos tudes, et 
si, par ie faible concours que japporte aux travaux 
du Congres, jai pu vous donner assurance que, 
quoique nouvel Etat, la Roumanie ind&pendante ne 
s'intcresse pas pour cela moins que les autres nations, 
aux travaux scientifiques qui ont pour but: Le pro- 
gres matcriel, intelectuel et moral de la grande. fa- 
mille Europeenne. 

Messteurs, 

Si Ion voulait caracteriser notre &poque par une 
formule, on pourrait dire que nous sommes arrives 
ă lâge scientifique et industriel de Phumanite. 

Quant on se reporte au commencement de notre 
siecle, on est frapp€ d'admiration au spectacle des 
progres accomplis par la science et par lindustrie. 

C'est de lă que datent lachevement de la me- 
canique celeste, linvention des machines ă vapeur, 
la decouverte de la theorie de la lumi€re, la creation 
de la chimie inorganique et de la chimie organique, 
la constitution de la biologie, qui devait bientât 
trouver sa base in€branlable et sa vraie mâthode dans 
la physiologie experimentale. | 

„Dans le domaine industrie], deux faits capitaux 
se sont produits; P'homme a conquis espace par la
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locomotive, il a conquis le temps par le telegraphe; 

maitre de l'espace et du temps, il a transforme lu- 

nivers. 

A la place de ces miserables industries, qui, ă 

la fin du si€cle dernier!) €taient &parses gă et lă dans 

les differents pays de lEurope, il a crâ€ ces magni- 

fques et grandioses Cites industrielles de l'Angle- 

terre, des Etats-Unis, de la Belgique et de la France. 

Il a soumis ă ses lois la matiere, comme il avait soumis 

le temps et l'espace, et de tant d'objets qui sem- 

blaient jusqu'alors ne pouvoir servir qu'ă la satisfac- 

tion d'une vaine curiosit€, il a su, par son activite, 

faire Jaillir une source feconde et inattendue de ri- 

chesses et d'utilite. 

Ce phenomene n'a rien qui doive nous &tonner. 

Il suffit de Vanalyser, de rechercher quelles sont les 

conditions psychologiques de la science et les condi- 

tions psychologiques de Pindustrie pour en trouver 

l'explication. | 

Cette explication &clate immediatement aux yeux 

de lobservateur attentif. La science et Lindustrie sont 

animees d'un mâme esprit, de l'esprit de recherche 

mis au service de deux des besoins les plus essen- 

tiels de la nature humaine, besoins bien distincts et 

cependant €galement lEgitimes: la science applique 

1) Cest-ă-dire du 18e. 

69599 25
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Vesprit de recherche ă la dâcouverte du vrai; L'in- 
dustrie Papplique ă Pinvention de Putile. 

C'est la recherche du vrai qui pousse Pastronome 
ă fouiller les cieux, arme de son telescope; c'est la 
recherche du vrai qui penche le biologiste sur le ca- 
davre, pour y saisir dans la mort les secrets de la 
vie; c'est la recherche du vrai qui envoya John Frank- 
lin mourir au pâle Nord, Croce et Spinelli mourir 
aux limites de P'atmosphăre terrestre. 

C'est d'autre part, la recherche de Tutile qui 
pousse lindustriel A transformer son materiel quand 
ce matcriel ne repond plus. aux besoins des gencra- 
tions nouvelles, ă varier et ă perfectionner ses modes 
de fabrication pour produire plus vite, de meilleure 
qualit€ et ă meilleur marche. 

Mais utile est fond€ sur le vrai; le vrai th€o- 
rique n'est souvent que de Putile î longue &cheance ; 
telle verite scientifique dont nous mapercevons pas 
lapplication immediate peut trouver cette application 
ă une €poque posterieure. 

Rappelons ici la belle parole d'un philosophe 
moderne: «C'est aux travaux des anciens sur les sec- 
«tions coniques que le navigateur moderne doit de 
«savoir se diriger en mer sans le secours des ctoi- 
«les». 

De ce developpement simultane de la science
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et de Pindustrie, il serait dejă possible de conclure 

qu'elles se sont prâtees l'une ă Pautre un mutuel con- 

cours. 

Mais cette vue generale ne suffit pas. Il con- 

vient d'entrer dans le detail des faits pour prouver, 

par des exemples, que Tindustrie est n6e de la science, 

et que les progres de celle-ci sont la condition essen- 

tielle de Pexistence et du perfectionnement de celle-lă. 

II y a plus de 20 siecles, Lillustre Archimede decouvre 

le principe qui porte son nom. «Tout corps plonge 

«dans un liquide subit une poussce verticale de bas 

«en haut, &gale au poids du liquide deplace.» 

C'est sur ce principe, âtendu ă tous les corps flui- 

des, liquides ou gazeux, qu'a ct€ ctablie Pinvention 

des acrostats qui donnera quelque jour, aux hommes, 

un nouveau moyen de communication. | 

Torricelli &tudie la pesanteur de Iair et des gaz 

et decouvre le baromătre qui est aujourd'hui la base 

dune science protectrice de agriculture, la mâtco- 

rologie. 

En 1653, Pascal invente la presse hydraulique 

qui est usitâe sous des formes perfectionnces dans 

un si grand nombre d'industries. 

Sans les travaux de Denis Papin et de James 

Watt, Stephenson aurait-il pu construire sa locomotive 

et crcer Pindustrie des chemins de fer, devenue au-
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jourd'hui le vehicule de toutes les- autres industries ? 
Nic&phore Niepce cherche ă resoudre un pro- 

bleme d'optique theorique: il veut fixer les images 
de la Chambre obscure et c'est dans ces tentatives 
qu'il decouvre Pindustrie photographique. 

Ce sont les travaux thâoriques de Gay-Lussac 
sur la distillation du bois qui ont permis ă Vingenieur 
Philippe Lebon de produire en 1 796, le gaz d'€clairage. 

L'acide stâarique a &t€ decouvert par Chevreul, 
et cette decouverte est origine de la fabrication de 
la bougie qui a pris aujourd'hui en Europe un deve- 
loppement si considerable. Rappellerons-nous les _tra- 
vaux de Mr. Wurtz et de ses €l&ves sur les produits 
organiques de P'alcool, qui ont fourni de si nombreuses 
et de si brillantes couleurs ă Pindustrie de la tein- 
ture. Enumerer chacun des corps chimiques Jusquvici 
definis, c'est Enumerer autant d'industries, car il n'en 
est pas un qui ne soit la raison d'âtre, ou instrument 
principal d'une industrie. Parlerons-nous du Telegraphe, 
de la Galvanoplastie, du traitement des maladies ner- 
Veuses par l'€lectricit€, nous devons tous ces mer- 
veilleux resultats ă Ja pile de Volta, aux ctudes sur 
le magnctisme du physicien Oersted et ă la decou- 
verte des propriâtes du fer doux aimante par lillus- 
tre Arago. 

Ce sont ces memes decouvertes qui sont sur le
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point de nous donner l'clairage constant ă la lu- 

miere €lectrique. Quel secours l'etude de la geologie 

ma-t-elle pas apporte ă Lexploitation des bassins 

houillers? peut-on croire que la science gtologique 

qui ne posstde encore d'une manitre complâte que 

la connaissance de quelques contrees de Europe et 

de l'Amerique ait dit son dernier mot, quant ă ce 

magnifique inventaire des richesses du sous-sol ter- 

restre ? | 

La botanique appliquce ă l'tude des arbres a 

permis lexploitation industrielle des forets, et substi- 

tu€ un systeme rationnel de coupes aux devastations 

d'autrefois. 

I'anatomie generale et la chimie organique sont 

les bases de la zootechnie, c'estă-dire de ce grand 

art de l'elevage et de Pacclimatation des animaux 

utiles ă homme, art qui a fait tant de progres dans 

ces derniers temps, et qui intâresse ă un si haut 

point lalimentation publique. 

Si nous entrons dans le domaine des sciences 

sociales, le phenomâne reste le mâme : le credit mo- 

derne qui a permis ă Pindustrie et au commerce de 

prendre les developpements prodigieux dont je par- 

lais plus haut est di aux travaux des €conomistes du 

18 et du 1g* siecle. 

C'est la demographie qui fournit au commergant,



— 390 — 

ă Lindustriel, les renseignements dont ils ont besoin; 
c'est la demographie qui leur montre d'ou ils peu- 
vent tirer la matitre premiăre necessaire ă leur fa- 
brication, dans quelle region ils doivent de prefe- 
rence tablir les centres de production, dans quel 
pays ils peuvent le plus utilement exporter et vendre 
leurs produits fabriques. 

On le voit, il n'est pas une des branches de 
lactivit€ industrielle et commerciale ou la science ne 
joue un râle, et un râle capital. 

C'est lă une verite qu'il convenait de rappeler, 
car de nos jours on semble parfois tente de l'ou- 
blier. | 

Le developpement scientifique et industriel du 
commencement de ce si&cle n'a pu se faire, que 
grâce ă une forme particulizre de la division du tra- 
vail, par la specialisation des fonctions. 

Mais cette spcialisation, condition essentielle du 
progres des connaissances humaines n'est pas sans 
offtir quelques dangers. 

Il arrive que Phomme livre ă une seule nature 
d'occupations se laisse aller î meconnaitre et ă de- 
daigner tout ce qui ne s'y rattache pas d'une fagon 
immediate. 

A force de voir moins loin, son jugement finit 
par €tre moins juste, C'est surtout chez certains hom-
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mes de nâgoce et d'industrie que ce defaut se fait 

sentir. 

importance et la nature des interets qu'ils ont 

A defendre, la multitude des operations engagees si- 

multanement et qu'il s'agit de mener toutes ă bonne 

fin, pr&disposent les personnes dont je parle ă s'ab- 

sorber dans une seule espăce de preoccupation, ă con- 

duire leur esprit dans une direction unique, ă ne 

considerer que le benefice immediat de operation, 

sans tenir un compte sufisant des conditions dans 

lesquelles elle doit se faire. 

Les exemples donnâs plus haut montrent cepen- 

dant que lhomme de nsgoce aurait tort de se des- 

interesser des progrăs de la science, puisqu'en somme 

Cest la science qui a fonde industrie, et que c'est la 

science qui alimente son developpement, et qui est la 

condition de tous ses progres. 

Ce n'est pas ă dire que nous demandions â 

chaque negociant d'âtre un savant, -et de faire, lui 

aussi, des decouvertes. Sans “doute James Watt et 

Seguin aîn€ 6taient ă la fois des savants et des indus- 

triels, mais c'Etaient des hommes hors de pair et 

qu'on ne peut proposer en exemple au commun des 

mortels. 

Il ne sagit donc pas, pour Vindustriel, de deve- 

nir savant. Ce n'est pas lă son r6le. On peut meme
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dire que son râle est absolument different, car tan- 
dis que le savant cherche un resultat qui peut âtre 
€loign€, industriel a besoin d'un resultat immediat 
qui se traduise immediatement en benefice. 

Qui lui demandons-nous donc? Nous lui deman- 
dons, dans son propre interât, de n'ttre &tranger â 
rien de ce qu'enseigne la science, d'en connaitre et 
d'en apprcier les donnces et les decouvertes, de 
saisir dans ces decouvertes le câte instantan&ment 
applicable et d'en faire son profit pour le perfection- 
nement de son industrie ou pour la creation d'une 
industrie nouvelle, 

Voilă comment nous entendons le r6le de lin. 
dustriel et du commergaut. 

Pour cux, la science n'est pas un but, mais un 
moyen, c'est lă ce qui les differencie du savant. 

Mais leur râle m'en est pas moins beau, si on 
le considere au point de vue social, "application de 
la science ă' industrie a pour effet de perfectionner 
la fabrication. Apres la crise que nâcessite chacun 
de ces pertectionnements, et une fois tous les frais 
de premier ctablissement couverts, on fabrique mieux 
et ă meilleur marche ; par conscquent on augmente 
le bien-ttre genâral et il ya dans ce resultat de 
quoi satisfaire l'orgueil d'un esprit €leve. 

D'ailleurs, par un mouvement de r&action natu-
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rel aux choses humaines, industrie arrive ă rendre 

ă la science une partie de ce que la science lui a 

donne. | 

On a vu frequemment des industriels guider les 

savants par leurs indications et les mettre sur la trace 

de nouvelles decouvertes, qui ă leur tour devaient ame- 

ner de nouveaux perfectionnements. 

Ce fait s'est surtout produit dans les industries 

qui dependent de la chimie et dela mecanique, et il 

prouve une fois de plus que toutes les connaissances 

humaines dependent les unes des autres, et rtagis- 

sent les unes sur les autres. Mais dire cela, c'est 

dire, sous une forme plus gencrale, qu'on reconnait 

linfuence incontestable des progres de la science sur 

les developpements du commerce et de lindustrie. 

Et c'est precişement lă ce que nous nous &tions donne 

pour mission d'&tablir. Toutefois, cette conclusion se- 

rait imcomplete si elle se bornait ă la constatation 

d'une verite theorique. C'est prâcisement ici qu'il con- 

vient de montrer, en donnant un exemple immâdiat, 

comment la theorie et la pratique doivent s'allier pour 

la recherche et pour la decouverte de Lutilite ge- 

nsrale. 

C'est par un €change continuel des idees et des 

resultats, que la science et l'industrie se sont simul- 

tanement developpees, et cet âchange est d'autant
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plus efficace, qu'il se fait plus librement. Le libre 
&change des decouvertes de la science et des pro- 

duits de Lindustrie a <t€, on peut le dire, une des 

causes principales de ce merveilleux developpement 
dont nous retracions le tableau au commencement de 
ce travail. Il n'y a eu, ni frontieres politiques, ni lignes 
douanitres, qui aient pu arr&ter cet €change. 

C'est un Frangais qui decouvre le moyen de ti- 
rer la lumitre de la houille, et c'est un Anglais qui 
applique eclairage au gaz. 

C'est un Danois qui decouvre les proprictes de 
l'aiguille aimantee soumise au voisinage d'un courant 
voltaique, et c'est un Americain qui construit le tele- 
graphe Morse. 

C'est un Frangais, Lenis Papin, qui &tudie les 
proprietes de la vapeur d'eau, et c'est un Anglais, 
James Watt, qui construit la machine ă vapeur. 

C'est un Grec de Pantiquit€, un Syracusain qui 
decowvre le principe de la poussâe des corps solides 
plonges dans les liquides, et c'est un Frangais du 

18* siecle qui construit la Montgolfitre. Ainsi personne 
n'a pu arrâter ce libre €change deş idees, personne 
meme n'y a songe. | 

Il est donc permis de s'tonner que, de nos 
jours encore, on veuille faire, pour les produits, ce 
quil est impossible de faire pour les idees. Il est
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permis de s'ctonner que des hommes d'Etat son- 

gent ă relever les barritres €conomiques, alors que 

les barrieres intellectuelles sont tombees. Mais ce 

sera lă, nous en avons la ferme conviction, une 

tentative vaine, et lorsque les idâes ont conquis 

leur droit ă la libre circulation, les produits, c'est-ă- 

dire les idees realisces et traduites en fait, ne sau- 

raient tarder ă conqudrir le leur. Aussi suis-je assur€ 

d'âtre Pinterprete du sentiment gencral de la libre 

Belgique en disant, comme conclusion pratique de 

cette ctude: 

«La libre circulation des produits est la cons€- 

quence necessaire de la libre circulation des idees.» 

Je ne puis, Messieurs, donner ici cette formule 

sans faire un rapprochement qui se place invincible- 

ment ă la suite des considerations que je viens d'in- 

diquer. 

Ce fut un manufacturier anglais, Richard Cobden, 

qui signala, des 1840, la puissance du libre change, 

et ce furent des Frangais qui, en signant avec l'An- 

gleterre le fameux traite de 1860, donnerent les pre- 

miers ă cette grande idee un caractăre international 

et en tirtrent pour eux, et pour les Etats qui devin- 

rent plus tard leurs associ6s, des richesses incalcu- 

lables. 

On a beaucoup €crit sur le libre €change et sur
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les experiences qui ont €t faites dans le but de fa- 
ciliter la circulation des produits entre les nations; 
mais il reste beaucoup ă dire sur ce sujet, qui est 
loin d'âtre &puis€. 

Permettez-moi, Messieurs, d'appeler en terminant 
votre attention sur quelques faits qui m'ont plus par- 
ticulierement frapp dans P&tude de cette question, si 
intimement unie, d'ailleurs, ă celle qui Jai traitee 
dans le present memoire. 

Et, d'abord, un mot sur idee elle-meme. 

Les savants organisateurs de ce Congres ont 
bien senti le lien de ces questions, quand ils ont 
uni sur notre programme l'etude des perfectionne- 
ments des moyens de transport et des services r€- 
ciproques que se rendent les sciences et industrie ă 
celle du libre change et des traites de commerce. 

Il est &vident, en effet, qu'on ne saurait songer 
ă accroitre, en la facilitant, la circulation des produits, 
sil n'existait ni routes, ni canaux, ni chemins de fer: 
multiplier les moyens de communications, c'&tait donc, 
en realit€, preparer Pavenement du libre-echange. 

Mais on aurait tort de ne voir, dans cette exten- 
sion des €changes, qu'une facilite plus grande de trans- 
porter un produit donn€ d'un pays dans un autre. 
Certes, c'âtait dâjă un grand bien que ce developpe- 
ment des relations commerciales; cependant le libre.
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change apporte de plus grands avantages encore. 
En effet, economie politique a un triple objet; elle 
embrasse ă la fois la creation, la consommation et la 

circulation des richesses humaines. Et il y a entre ces 
trois parties du fait &conomique des liens tellement! 

&troits qu'on ne saurait favoriser accroissement de 

lun de ces trois termes, sans augmenter du m&me 

coup limportance des deux autres. 

Cest ce que experience a demontre depuis 

1860. Permettez-moi, Messieurs, de vous citer quel- 

ques chiftres ă l'appui de mon dire. 

Avant le traite de 1860, le commerce general 

de la France avec les colonies et les puissances &tran- 

geres, importation et exportation rcunies tait en 

moyenne, dans la periode decennale de 1847—1856, de 

2 milliards zor millions. Aprăs le traite, dans la pe- 

riode 1867—1876, cette moyenne annuelle s'ci&ve ă 

8 milliards, 464 millions. Elle s'est donc accrue de 

plus de six milliards apres 16 annces du regime des 

traites de commerce. Et notez que cette periode com- 

prend lannce 1870 qui a apporte ă la France la 

guerre et tous les fiâaux et qui, independamment du 

sacrifice des cinq milliards de rangon et de tous gen- 

res qu'elle lui a imposces, lui a caus€ une diminution 
de production presque &gale ă deux milliards. 

Les bienfaits du traite s'etaient d'ailleurs fait
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„sentir presque instantanement. Ainsi en 1859, le com- 

merce general de la France ctait de cinq milliards, 
tandis qu'il s'clevait en 1864 ă 7 milliards. Il s'tait 

donc accru en cinq annces seulement de deux mil- 

liards. 

Cet accroissement du commerce general, c'est- 

ă-dire de la circulation des richesses, a naturellement 

contribuc ă leur multiplication, ainsi quă une plus 
grande diffusion du bien-ttre. 

Les details sont ici d'un interet saisissant, et 

parlent plus haut que toutes les thcories. | 

Ainsi en 1859, il âtait sorti des differents ports 
de la France des navires portant seulement 3.036.000 
tonnes. En 1876, ce chiffre s'eleve ă ş.600.000 tonnes. 

Une augmentation plus grande encore se produit dans 
la navigation fluviale qui de 2.616.000 tonnes trans- 
portees en 1859, monte, en 1876, au chiffre de 

6.146.000 tonnes. 

En 1859, la France ne possede que go61 kilo- 

metres de chemins de fer qui transportent dans Pannce 
moins de 20 millions de tonnes; en 1876, elle a 

20.316 kilometres de voies ferrces qui transportent 

62 millions de tonnes. 

Sil est un fait qui temoiene en faveur du libre- 
change, c'est Paccroissement du nombre des lettres 

4 

transportees par la poste, au fur et ă mesure que le
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prix de ce transport s'abaisse. Les Etats protection- 

nistes ont eux-mâmes envoy€ des delegucs âă cette 

convention postale de Berne qui a râgl€ les tarifs 

actuels, et lon peut dire que le libre change, qui 

n'existe point encore ă l'&gard des produits, puisque 

les traites les plus liberaux maintiennent encore des 

droits soi-disant protecteurs, est en pleine vigueur 

quant ă ce qui concerne les lettres. 

Les effets de cette pratique liberale sont sen- 

sibles en France. En 1859, la poste frangaise a regu 

25 8.900.000 lettres dont 18.465.730 pour l'&tranger; 

tandis qu'en 1876, elle en recevait 367.443.307 dont 

45.305.664 pour letranger. 

La progression est bien plus marqute encore 

pour les dep&ches telegraphiques, qui n'etaient re- 

presentees en 1859 que parle chiftre de 598.501, dont 

144.703 internationales et qui, en 1876, atteignaient 

le chiffre de 8.080.964 depeches, dont 1.027.249 in- 

ternationales. 

[industrie frangaise  s'est ue contrainte de 

transformer son outillage et d'accroitre ses moyens 

d'action, aussi voyons-nous que tandis qu'elle ne dispo- 

sait, en 1859, que de 14.691 machines representant 

169.167 chevaux de force motrice, elle possedait en 

1875 non moins de 32.006 machines representant 

400.756 chevaux de force.
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I/agriculture a suivi le progres general, non- 

seulement elle a mis en valeur un nombre plus grand 

d'hectares ; mais, grâce ă des methodes perfectionnces, 

elle a obtenu de chaque hectare un rendement plus 

considerable. 

Javais donc raison de dire qu'on ne pouvait 

activer la circulation des produits, sans accroitre du 

m&me coup la production elle-meme. 

Țajoute que favoriser la production et l&change, 

c'est par cela m&me faciliter la consommation, et, par 

consequent, generaliser et accroitre le bien-âtre. 

Un dernier fait pour prouver cette assertion. 

La pierre de touche du bien-ttre dans les classes 

laborieuses, c'est l'&pargne. Or, en 1859, nous trou- 

vons quun million 121.000 individus avaient depose 

ă la Caisse d'epargne environ 335 millions de francs; 

en 1875 deux millions -365 mille deposants mettent 

ă la caisse 660 millions, et, trois ans plus tard, le 

chiffre total de ces depâts depasse un milliard. 

Un dernier chiffre et jai fini. En 1859 la va- 

leur en capital des successions constatees est egale 

ă deux milliards; en 1876, elle avait atteint sept 

milliards 700 millions. 

Je sais qu'on pourra m'objecter que ces progres, 

quelque considerables qui'ils soient, ne resultent pas 

directement des traites de commerce, et qu'il est pos-
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sible de les attribuer tout simplement au developpe- 
ment spontane des richesses agricoles et industrielles 
de la France. 

Un mot suffira pour &carter cette objection; com- 

ment, demanderai-je aux adversaires des traites de 
commerce, comment se developpaient ces richesses 
avant le traite de 1860? 

Jai sous les yeux le tableau du commerce g€- 
neral de la France!) dans les trois periodes decen- 
nales qui ont precede le traite. — Or, dans la premiere 
de ces periodes (1827—1836) le commerce gencral 
est, pour une annce, de un milliard 366 millions; 
dans la seconde (1837—1846), il est de 2 milliards 
112 millions (Paccroissement est alors de moins d'un 
milliard), et, dans la troisieme (1847—1856), îl est 
de trois milliards 175 millions (ce qui represente un 
accroissement d'un milliard 63 millions). Si rien n'etait 
venu changer cette progression, la 4me psriode (1857 — 
1866) eut donne un chiffre de commerce general €gal 
ă quelque chose comme quatre milliards 2 38 millions. 

Mais ce chiffre a etc, en realite, de six milliards 
280 millions. Il y a donc en, ă partir de 1860, une 
progression beaucoup plus rapide, et il est dâs lors 
evident que cette progression qui ne s'est pas d€- 

  

1) Voir le tableau du commerce 
page 14. 
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gencral de la France, premier volume, 
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mentie depuis, puisque le commerce general de lannee 
dernitre a depasse le chiffre de neuf milliards, est 
due uniquement au traite de commerce et âă idee 

du libre €change qui a inspir€ ce traite. 

Jai donc eu raison de placer Richard Cobden ă 

cote de ces grands crâateurs de richesses humaines 

qui s'appelerent Papin, Watt, Stephenson, Morse et de 

tant d'autres que lavenir placera parmi les noms les 

plus illustres. 

Les Anglais ont &t€ justes pour Cobden, ils ont 

Crig€ sa statue ă lentree de lun des faubourgs les 

plus frequentes de Londres. Cette statue a un ca- 

ractere tout moderne; on n'a point, en effet, devant 

soi un empereur des €poques classiques, ni un guer 

rier du Moyen-Age, barde de fer; mais un homme 

de ce temps, un orateur qui, des notes ă la main, 

parle ă la foule pour lui reveler tout ce qwune en- 
tente intelligente des interâts, tout ce qwun con- 
cours harmonieux des volontes et des forces peut 

mettre de richesses rcelles ă la place des maux de 
toutes sortes repandus sur le monde par Lignorance 
et la haine. 

La legon qu'il fait du haut de son piedestal de 
Hampstead road, j'ai essay€ d'en traduire quelques 

mots dans ce Memoire. — C'&tait oser beaucoup. 

Jespere toutefois que vous excuserez ma temerite en
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considerant ma participation aux travaux de votre 
cinquieme section comme une simple marque de la 
respectueuse sympathie de la Socicte Geographique 
Roumaine envers le Congres de Bruxelles.
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