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Din registrul ideilor gingașe

V. Clasicii

Clasicii sint nume proprii de literați șl artiști, pe care le 
învățăm în școală, sau le aflăm mai tîrziu, din cărți sau dela per
soane frumos cultivate. Numele acestea sint ilustre și vechi; în 
ele, fără să fie ajutate de vre-un alt cuvînt, stă acumulată o mare 
putere de suggestle. De aceia și sînt o proptea folositoare pen
tru opiniile noastre literare și artistice; fiindcă, în orice domeniu, 
omului îi vine comod să trăiască autoritativ.

Pănă la revoluția romantică, numele vechi erau propteaua 
unică a gustului public. Pe încetul s’au strecurat și modernii 
spre treptele de cinste, șl astăzi sînt destul oameni care nu-l po
menesc decît pe dînșli; așa încît avem două puncte de sprijin, 
de putere aproape egală: numele cele mai vechi și mai cunoscute 
—numele cele mai nouă, din ultima fasciculă a celei mai mo
derne reviste. Dezvoltarea capitalistă a culturii europene trebuia 
negreșit să pună în valoare noutatea ca atare—lansarea de ar
ticole nouă este un caracter general al pieții de astăzi. De unde 
vine că unii oameni se închină celor mai vechi, alții celor mai 
nouă mărfuri artistice, nu-i ușor de spus. Poți fi deopotrivă e- 
legant și cu anticii și cu modernii, pentrucă eleganța conserva
toare șl cea revoluționară sînt acum egal valabile. Dar consta
tarea că ar fi existînd spirite dela sine conservatoare, altele dela 
sine revoluționare, nu explică nimic. Măgarul filozofului nu piere 
de foame între cele două banițe egal pline, pentrucă foamea, și 
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nu egalitatea banițelor, îl hotărăște: animalul începe să mînînce,. 
indiferent de baniță. In exemplul nostru, trebuința de a avea 
numaidecît o părere literară este motivul hotărîtor; —poate că a- 
deseori decizia vine ca în cazul măgarului, indiferent de estetica 
antică și de estetica modernă.

In practica zilnică, omul ține socoteală de gustul cercului 
în care se găsește; se decide după sfiala ori după lipsa de con
siderație pe care cercul i-o inspiră. Oricum, primul pas odată fă
cut, pentru clasici ori pentru moderni, stăruim, de obicelu, pe 
drumul apucat, cu o îndărătnicie surprinzătoare. Ambiția consec
venței este o putere mare și oarbă, chiar în lucrurile literare și 
artistice. Și consecvența este cu atît mai feroce, cu cit mai ne
clare sînt în conștiința omului motivele specific estetice, dacă 
cumva s’a întîmplat ca astfel de motive să intre în acțiune. Dar 
intervenția motivelor de acest soiu este cu totul nesigură și rară. 
Atitudinile curente, în artă și literatură, sînt nu de natură este
tică, ci socială: sînt rezultate din trebuința de a figura cît mal 
patent în cercul social al cărui prestigiu ne farmecă mai mult.

Cred că, în general, ne-am înțeles. Acum, să nuanțăm 
puțin.

In ciuda esteților mofturoși, trebue afirmat că oricare cetă
țean are, natural, trebuințe estetice și prin urmare un gust al 
iui adevărat. Cetățenii dintr’an anume timp și loc au cam ace
leași trebuințe estetice și același gust. Depărtarea în timp și 
deosebirea de dezvoltare istorică sînt obstacole mari în calea în
țelegerii. Este dar, în principiu, puțin probabil ca Eshil să vor
bească unul parizian de astăzi așa de clar ca Bataille ori Capus 
(fără să ținem samă de deosebirea de limbă), nici Knut Ham- 
sun să impresioneze pe un bucureștean, măcar cît de deștept și 
sensibil, în chip atlt de adequat ca d. Radu Cosmin. Toată pro
blema clasicilor se rezumă în aceste potriviri sau înstrăinări in
telectuale, hotărîte de timp și de treapta istorică.

Bucureșteanul foarte cult are educația intelectuală și artis
tică eminent și actual pariziană. Prin urmare suplimentele dra
matice sau narative dela rillustration vorbesc viu și direct su
fletului său, iar Shakespeare, ori chiar Ibsen, îi sînt glasuri con
fuze, de pe altă lume. Și, în scurt, celebritățile artistice de care 
ne despart sute ori mii de ani ne sînt, obișnuit, iremediabil stră
ine, într’un grad oarecare. Ele au un prestigiu savant: trebue 
bătae de cap ca să „înțelegi“ asemene lucruri, născute în și pen
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tru o lume moartă de veacuri. Frica să nu pară ignorant șl do
rința să treacă drept „cunoscător“ îl opresc de multe ori pe ce
tățeanul normal să mărturisească cinstit plictiseala imensă în 
care-1 îneacă paginile cele mai clasice. Ar fi prețios și amuzant 
să surprinzi exact sentimentele persoanelor culte, ale cunoscăto
rilor prin irezistibilă vocație, la cetirea corurilor lui Sofocle, a ti
radelor lui Corneille, a paginilor de psihologie fără aliniate, ale 
doamnei de Lafayette, a portretelor lui La Bruyère, pline de nume 
grecești fără noimă și de aluzii obscure, a versurilor de neîn
durată și adormitoare seninătate din Hermann și Dorothea, în 
sfîrșit a groaznicelor discursuri dramatice ale lui Schiller. Și nu-i 
vorba de aceia că, la depărtări de zeci de pagini, întîlnești un 
rînd ori un vers care îți irită o clipă atenția, ci de opera toată, 
întocmai așa cum îți stă înainte: Antigona și Rodoguna, Geor- 
gicele și Henriada, Iflgenia și Andromaca, Tasso, Afinitățile 
elective și (o, grozăvie supremă 1) Wilhelm Meister, Wallenstein, 
Don Carlos—întocmai, întocmai, vers cu vers, rînd cu rînd, și 
—ce-i mai teribil, cuvînt cu cuvînt... O Apollon, demon farsor, 
cel ce amețești atîți oameni cum se cade cu „modelele“ pe care 
dinadins le inspiri atît de divers și contrazicător, ajută și lumi
nează pe cetitor, ca să înțeleagă ce-i spun și să mă creadă cit 
sufăr pentru dînsul, cînd mi-1 închipui față în față cu operele 
clasice, întocmai așa cum sînt, fără sosurile de o mie de ori 
intoarse și drese, în care le tot încălzesc criticii și istoricii .de 
toată mînal... Cetățeanul și capod’opera, singuri singurei: asta 
vreau eu. Dar e un vis absurd.

Timpul omoară orice creație intelectuală, în total ori în 
parte. Veșnica tinerețe a eternelor modele este o frază ineptă, 
eșită din minți strimte și leneșe. Cine nu-i pedagog, guvernantă 
sau ministru de instrucție publică, șl are și altfel mintea liberă 
șl trează, își mărturisește cinstit plictiseala iritantă care îți gîtue 
atenția în fața multor dintre cele mai definitive pagini. Dar cîți 
oameni cetesc, observîndu-se onest, dialogurile lui Platon, lliada, 
pe Tit-Liviu, tragediile lui Racine, dramele istorice ale lui Sha
kespeare, tragediile lui Schiller? Iar, de altă parte, care om în 
stare să asculte și să priceapă nu ia sama că în muzica seco
lului al 18-lea, consfințită ca absolut clasică, se repetă fastidios figuri 
melodice care pentru noi sînt cu desăvirșire moarte, fiindcă le 
simțim automatice, scoase din unul șl același sertar, trase pe 
același calapod—ornamente goale de orice înțeles și funcție es- 
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tetică, balast revoltător care ține în loc atenția fără să o satis
facă ? Care om în stare să vadă estetic, nu simte neplăcut con
venționalul abstract, și prin urmare insuficiența vizuală a atitor 
ireproșabile bucăți de sculptură greacă ori de pictură a lui Ra
fael și a posterității lui exasperante? Cine, dacă exceptăm ca
zul de cultură stupid unilaterală sau de poză, se poate etuzlas- 
ma cinstit de „lirismul“ corurilor lui Racine, dînd cu piciorul în 
Verlaine ? Dar pentru evaluarea clasicilor antici și a celor neo
latini a intervenit de cîteva zeci de ani, subt insuflarea peste 
tot nelipsită a naționalismului cotropitor, un marafet nou: fraza 
latinității—limpiditatea latină, seninătatea, simplicitatea, isteți
mea, delicateța—șl cîte alte mirodenii latine. Un adăpost foarte 
bine venit pentru vanitatea minților gelatinoase, cărora li se Isto
vise îngrijitor repertoriul de platitudini estetico-culturale. Pentru 
clasicii francezi în deosebi se întrebuințează mult și un alt in
gredient : ei sînt aristocratici absolut. Și superdelicațil juni demo- 
crați și june democrate (mal ales!) care ornează, neapărat, sa
loanele de după războiu, sînt fanatici ai literaturii elegante delà 
Versailles. Democrație cu latinitate și fervență pentru arta sub
țire. Du grand siècle—c’est du dernier chic...

Trebue o fantazle neobișnuită, o cultură istorică tot astfel, 
pentru a reînvia în cîtva forme ale unei vieți intelectuale de care 
te despart veacuri. Asta nu însemnează că istoricii de meserie 
sînt totdeauna eminent înțelegători ai celor trecute. De obiceiu, 
ei se închid numai, cu solemnitate erudită, în admirații înțepe
nite și necontrolate, refuzînd cu suficiență naivă și obtuză, orice 
noutate: ei cunosc doar adevărul și frumuseța definitivă. Admi
rația curentă pentru lucrurile vechi este un moft de educație.

Desigur uzura sau moartea valorilor intelectuale sînt feno
mene complexe. Gloriile trecute se întunecă și se luminează ca
pricios, și forme vechi de artă pot să reînvie, într’o măsură oa
recare, în fantazia artiștilor. La ceilalți, care nu-s decît public, 
simțirea șl judecata estetică, în afară de gustul lor actual, adese 
nemărturisit, sînt cu totul nestablle și inconzistente. In materie 
de țirtă, masa este suggestibilă aproape fără margini. Numai 
masa? Eu am văzut pe un om — ce-i dreptul deosebit de in
teligent și simpatic—făcînd pe alți cițiva să „descopere“ minuni 
în cele mai nule pagini de muzică simfonică a lui Schubert. Iar 
cei suggestionați erau muzicanți de meserie, și altfel nu erau 
oameni proști, deși cam prea tineri.
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Arta, indiferent de materialul in care se manifestă, este 
graiu. Cași graiul vorbit, ea își schimbă formele, pentrucă se 
schimbă cuprinsul sufletesc care le-a zămislit. Este totdeauna o 
doză de strîmbătură, să vorbești ca oamenii de altădată: -- aici 
e originea, aici e și condamnarea grimasei clasiciste. Fiecare 
vreme vorbește pe potriva botului său, a minții sale. Pentru a 
înțelege șl refnvia vorbirea, prin urmare sufletul vremilor de 
mult trecute, trebue o virtuozitate curioasă, oarecum nefirească. 
Și sînt destule forme care cu nici un preț nu pot fi reînviate, 
și nici o formă nu poate ajunge a doua oară și întocmai la 
viața pe care a avut-o în sufletul care a creat-o și în sufletele 
celor din vremea și locul lui. Cetățeanul normal n’are nici timp, 
nici alte mijloace indispensabile pentru asemenea acrobații este
tice. Are însă tot dreptul să consume în pace articole artistice 
proasptte, așa cum ii sosesc—direct dela Paris.

Anton Gherman



Satire și epistole

Plăceri auguste

In pădurea nesfîrșită dela Nord

Ce-a inspirat

Geografii de clasa V-a secundară,
Cum și geologicul acord

Că-au fost cărbuni în era terțiară;

in pădurea cu căpșuni și cu balauri,

Fără de care n’am avea fosile
Și n’am ști că ferigele sînt file

De herbare ’n care dorm plesiozauri,

Iar digitala monstră: tălpi cu care 'n anii

Aceia au pășit leviatanii,

— Că’n sbîrcitura pletrii-a rîs gorila
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Ca în safire clorofila

Sau după cum în plăcile aramli 
Făceau din mîl urechi hipopotamii, 

in pădurea aceasta am plecat 

La vînat;
Cu-o pușcă scoasă de curînd din hrubă

Șl cu genunchii strîmbi

In cisme cu carîmbi

Da, cu căciulă și cu șubă

Am plecat

La vînat.

Mă urmărea,—adică urmăream

Vierul,—ah vierul

Cu păr și cu copite despărțite

Ca la vite

Și colți cum are numai rinocerul;

Vierul, ah vierul

Nopților mele donquihotice

Cu fel de fel de tîlcuri

Ale pustiului, cu țipete haotice

De elefanți căztnd în pilcuri

Și vulturi dintr’o dată împușcați

Și împăiați,

Și jaguari c’un glonte fără greș

Culcați și prefăcuți în preș,

Sau, prinsă de pe marginea abisului 
Cu mîna păsărică Paradisului.
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La vînătoarea aceasta am plecat,
E drept, cam supărat, 

Că am pornit ca un nătîng 

lnchipgește-y, cu piciorul sting

Cînd foarte bine-așl fi putut s’aștept

Șl să pornesc ca lumea, cu piciorul drept

— Am plecat

Căci trebuia neapărat

S’omor vierul.

Parcă ’1 văd șl-acuma după cerul 

Din vîrful dîmbului tot dind tircoale

Sau scărpinîndu-șl la răstimp de cerul 

Lui Dumnezeu necruțător spinarea, 

la vremea ce cu narea

Învoită ca un mac,
Pulveriza vre un hoit de viezure burlac.

Era să-l fac odată pac 1 de fagul

De colo, însă l-am lăsat de dragul

De-a mi-1 așterne curmeziș

La loc de luminiș,

Ca luna să mă laude

Și bucuroase că le-am împlinit dorințele 
Să sară să m’aplaude

Din mușunoae pințele.

Așa o noapte ’ntreagă

L-am hărțuit, l-am zăpăcit
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Și nu odată l-ași fi nimerit

De nu m’ar fi oprit 

Intr’o ureche—bleagă, 
Vre-un Barbă-Cot beșleagă.

...In zori însă cînd îacepu gîngania
Să urce ’n «oare,

Iar lerbele să se ’nfioare, 

Și-un vuet lung pe Ia răstoace, 

Spunea că s’a pornit zîzania 

Cea veche între dobitoace, 
Cind să o iau încoace

Ah, iată-mă ’nainte cu dihania!

Am pus desigur mîna, scurt, pe pușcă 

Dar cînd să trag, ca de-obiceiu,—o dușcă 
Răcoritoare, sinceră, —de sodă,

Mi-eși cu plosca ’n față: Ciubăr-Vodă.

Dinu Lance



Lupta contra Tuberculozei

Organizări comparative.—Inferioritatea noastră față de 
țări mai mici ca întindere și populație (Norvegia, 

Suedia, Danemarca, Belgia și Elveția)*

* Expunere făcută cu ocazia consfătuirii medico-sociale a 
medicilor bănățeni și olteni delà băile Erculane din 29 Septembre 1923.

Am ajuns după vicisitudini numeroase—istoria noastră e 
dovada suferințelor dar și a energiei poporului nostru—să rea
lizăm idealul nostru de stat național Întregit în hotarele lui et
nice firești. Corespunzător cu importanța pe care am reușit să 
o dobîndlm, am putea rîvni să îndeplinim un rol de samă pe 
toate terenurile și prin urmare și pe cel sanitar. E o nobilă am
biție pe care nu o satisfacem însă decît foarte puțin. Lacunele 
organizării noastre sanitare sînt enorme. Prin contrast—contrast 
dureros pentru amorul nostru propriu, dar care trebue subliniat 
pentru a suscita emulații care ar putea să fie rodnice— sînt țări 
mult mai mici care ne depășesc așa de mult, îneît apărem într’o 
situație foarte defavorabilă, penibilă chiar, în lumina crudă a fap
telor.

In nordul depărtat, în țara fiordurilor, țară de neguri și de 
omături în care însă în străfulgerări, zări noi apar—simbolismul 
cu adinei înțelesuri al lui Ibsen și BjOrnson, muzica de culmi 
înalte a lui Grieg s’au pro dus acolo, dar tot acolo la începutul 
istoriei lor au apărut Wikingii cuceritori—putem găsi exemple 
care sînt adevărate îndrumări.

Norvegia cu o populație numai de 2 milioane și jumătate 
de locuitori a reușit să-și dea o organizare sanitară care ar pu
tea servi de model na numai pentru noi dar și pentru țări mult 
mai vechi ca cultură și civilizație. S’a săvîrșit acolo minunea
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ca oficialii să lucreze cu zel, pricepere și devotament alătari de 
particulari și să realizeze în perfectă armonie una din cele mai 
echilibrate și- sistematice combateri a celei mai omorîtoare din 
boalele actuale, cu rezultatul că tuberculoza a fost considerabil 
redusă. Ceiace Norvegienii au făcut pentru lepră—ultimele le
prozerii, rămășițele vastelor azlle care acopereau Europa în evul 
mediu au existat pănă în anii din urmă în Norvegia—sînt pe 
cale să facă acum și pentru tuberculoză.

Reflecții infinit de triste ne vin în minte și o ciudă pe care 
nu ne-o putem stăpîni ne cuprinde—sîntem mal mulțl dar din 
nenorocire, nu destui în categoria aceasta cu stări de spirit de 
revoltă care ne îndeamnă la acțiune—cînd constatăm ce totală 
indiferență se acordă la noi chestiilor sanitare. Moartea se
ceră nestingherită în jurul nostru. Tuberculoza face zeci de mii 
de victime pe fiecare an și aproape nu e familie care să nu-și 
dea obolul Molochulul acesta nesățios, ale cărui apetituri nu mai 
contenesc. Și totuși, foarte puțini, așa de putini încît aproape nu 
comptează iau atitudine de luptă hotărîtă ca să încerce să opună 
o stavilă pustiirilor el cotropitoare. In Norvegia, sufletele și i- 
nimlle sînt mișcate într’un simt de solidaritate bine în{eles de toată 
durerea omenească pe care o constată împrejurul lor și înțele
gătoare, compătimirea lor se traduce nu în deșarte pllngeri, dar 
ia fapte care sînt dovezi de acțiune în continuă propășire.

Voiu sch ța organizarea luptei contra tuberculozei în Norve
gia, luptă admirabilă dusă în stil mare nu pentru plăcerea pe
dantă de a înșira noi cifre și noi date pe lingă atîtea altele pe 
care le-am citat cînj am trecut în revistă, în alte ocazii, orga
nizările antitubcrculoase din țări mari și mici. Scopul e altul, e 
de a arăta că putem scoate învățăminte din ceiace s’a făcut a- 
colo pentru a ajunge nu la o imitare directă—avem doară amo
rul nostru propriu, uneori excesiv de a rămîne originali și lo- 
zincei prin noi înșine îi dăm întrebuințări de care s’ar putea dis
pensa de oarece sînt unele generalizări care devin direct ab
surde—dar ia o adaptare a măsurilor de combatere a tubercu
lozei, care cu siguranță ar fi urmate de rezultate excelente.

Mica Norvegie a ajuns în 1922 să aibă 3230 paturi pentru 
tuberculoși. Cifrele le iau după relația unei călătorii de studii 
publicată în „Zeitschrift filr Tuberkulose“ de Hanstein în 1922 și 
după rapoartele lui Heitmann și Harbitz la congresele internațio
nale de tuberculoză din 1920 și 1921. Noi nu avem nici 1000 
paturi, socotind în acest număr toate instituțiile : spitale, sana
torii publice și particulare, sanatoriul maritim dela Tekirghiol ca 
și paturile, puținele paturi din spitalele generale rezervate tuber- 
culoșilor. Bugetul rezumă și mai bine și mal comprehensiv di
ferența dintre ei și noi. Cifra bugetară pentru capitolul tuber
culozei, care e oglinda posibilităților de acțiune, a trecut în Nor
vegia dela 81.000 coroane cît era în 1201 la 5 mii. 2JO.OO3 co
roane în 1921 — 1922. Cum 100 coroane norvegiene valorează 
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actualmente 275 franci francezi și 100 lei 8 franci, așa încît o 
coroană norvegiană nu se poate cumpără decît cu 34 lei, buge
tul oficial norvegian pentru combaterea tuberculozei ar fi echi
valent cu 180 milioane de lei. Bugetul nostru pentru combaterea 
tuberculozei Ia o populație de 7 ori mai mare decît a Norvegiei 
e de 5 milioane de lei. Constatare care și ea se impune : Nor
vegienii au sporit acest buget dela 1891 de 65 ori—coroana lor 
departe de a se deprecia e acum în continuă urcare—pe cînd noi, 
dela primul buget care a fost de 400—50O.COO lei, socotind sub
venția sanatoriului Filaret și cheltuelile întreținerii sanatoriilor 
Biserlcani și Bîrnova—l-am urnit cu greu, cu sforțări mari care 
s’au lovit de multe rezistențe la 5 milioane de lei, ceiace astăzi 
cînd leul nostru are o valoare de cumpărare de 20—30 ori mai 
mică ca înainte de războlu reprezintă mai puțin de a treia parte 
din bugetul Inițial.

Lupta contra tuberculozei a succedat în Norvegia luptei 
contra leprei. Primele două sanatorii s’au înființat în cele două 
azile de leproși desafectate, cel de la Reknes fondat în 1897 și 
cel care poartă numele marelui Lister, deschis în 1903. In 1916 
și 1917 se deschid alte două sanatorii la Landeskogen și Ven- 
snoven. In 1921, orașul Cristiania și-a construit un sanatoriu de 
120 paturi la Glittre. In același an, parlamentul norvegian a vo
tat 1V milion de coroane pentru două sanatorii, fiecare cu cîte 
120 paturi. Pe lÎDgă aceste sanatorii mal sînt încă patru par
ticulare și două populare, al orașului Cristiania și al asociației 
femeilor norvegiene. In total, numărul paturilor din aceste sana
torii se ridică la 805. Un nou sanatoriu al statului cu 150 pa
turi e pe cale de a fi construit la Hakkedall.

In sanatorii se primesc bolnavi din toate stadiile boalei. 
Bolnavii care pot să dea o contribuție de muncă sînt întrebuin
țați în sanatorii încă din timpul curei lor. In condițiile de admi
tere intră șl angajamentul că nu se vor sustrage dela ocupații 
atit cît sînt capabili să le aibă, după un program stabilit de me
dicul instituției.

In noul sanatoriu Hakkedall, 50 paturi vor fi rezervate 
pentru bolnavii care pot munci. Secțiunea aceasta va deveni 
astfel un adevărat atelier pentru grădinărie, ocupații rurale, dife
rite meserii. Se va putea consolida prin munca gradată, succesul 
curei obținut în sanatorii și se va putea urmări cît timp după 
cură, bolnavul își păstrează capacitatea de muncă. Sistemul de 
cură prin muncă, căruia i se dă la noi o așa de mică importanță, 
merită să fie luat în de aproape considerație. Educația bolnavi
lor trebue să fie continuu făcută, convingîndu-i că e în interesul 
tratamentului de a nu trîndăvi, de oarece munca, care nu e dusă 
pănâ la oboseală, are o utilitate terapeutică și e mai cu deose
bire de folos în interesul ocupațiilor lor ulterioare pe care vor 
trebui să le reia, dar care e preferabil să nu fie reluate brusc.

Costul întreținerii în sanatorii pentru fiecare bolnav e în
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termen mediu de 10 coroane pe zi. Casa de asigurare contra 
boalelor și comuna plătesc cîte o coroană șl 20 pe zi, restul sumei e 
acoperită de stat. In sanatoriile particulare, statul plătește o sub
venție de 120 coroane lunar pentru fiecare bolnav sărac.

Colaborarea statului, comunelor, caselor de asigurare contra 
boalelor, duce astfel la rezultate apreciabile pentru asistența bol
navilor.

Pentru copiii cu tuberculoze pulmonare funcționează două 
sanatorii, unul al statului, celalt care aparține asociației femeilor 
norvegiane, fiecare cu 40 paturi.

La noi, luptăm demult să avem un sanatoriu pentru copiii 
cu leziuni pulmonare deschise. Sanatoriul dela Nifon, (județul 
Buzău) care a funcționat până înainte de războiu și pe care l-am 
cerut pentru copii e acum fără întrebuințare, cașicum și puținele 
sanatorii care existau pănă în 1916 ar fi socotite că erau și a- 
celea în număr prea mare. Ca sanatorii maritime există două ale 
statului cu 125 paturi și două particulare cu 110 paturi. In Ro- 
mînla mare nu există decît același sanatoriu maritim dela Te- 
kirghiol care funcționa și înainte de războiu refăcut—după ce 
fusese devastat—prin stăruințele și munca devotată a conducă
torilor lui. Sanatoriul Eforiei dela Teklrghiol continuă să fie în 
ruină. La Budache (Ackerman) unde sînt nămoale excelente, nu 
se poate înjgheba un sanatoriu stabil.

Pentru izolarea tuberculoșilor sînt rezervate secții speciale 
în spitalele generale. Cristiania are într’o secție 292 paturi, în- 
tr’alta 12 paturi, Bergen 83 paturi, Trondjem 60 paturi, Hamer- 
fest 12 paturi. Secțiile acestea sînt întrebuințate și pentru cerce
tări clinice și terapeutice —așa încît o activitate științifică se des
fășoară în ele—asupra tuberculozei pulmonare. La noi, după multe 
sforțări în 14 orașe—teritoriul vechiu și noile provincii—am ajuns 
să avem 182 patari—cu mult mai puțin deci decît în Norvegia 
— pentru tuberculoși și încă și acelea ocupate fără multă regulă 
de bolnavii din această categorie, cașicum ar fi în număr prea 
mare și li s’ar putea da întrebuințări cît de variate. Promisiile 
diferitelor direcții sanitare de a crea cît mai multe secții speciale 
pentru tuberculoși în spitalele generale, se amină continuu, de 
oarece nu li se acordă de fapt mare importanță Direcțiile sa
nitare cred că e mai nimerit să treacă la alte preocupări, care 
împărtășesc dese ori și ele aceiași soartă de a rămîne pur pla
tonice.

Numărul mare de paturi pentru asistența tuberculoșilor e dat 
in Norvegia de azile, o instituție specifică și caracteristică pen
tru această țară. Conformația geografică a Norvegiei munți în- 
rrerupți de fiorduri —mijloace anevoioase de comunicație pe în
tinderi mari—suprafața țării, pentru o populație de 2 milioane 
de locuitori, e de 325 mii kilometri patrațl—făceau foarte dificil 
transportul bolnavilor la distanțe enorme în cele cîteva sana
torii înființate pentru ei. S’a recunoscut atunci necesitatea de a 

2



18 VIAȚA ROMlNEASCÂ

construi azile mai ușor accesibile bolnavilor. Înființarea lor apă
rea cu atît mai urgentă cu cit după legea votată în 1901, izo
larea chiar forțată a bolnavilor cu leziuni deschise era impusă 
fără ca in sanatorii și spitale să existe un număr suficient de 
paturi pentru ei. Azilele acestea —numărul lor trece actualmente 
de 90—au în medie 20 paturi fiecare și excepțional unele 30 
paturi.

In azile se primesc bolnavi de ambele sexe, bărbați și femei. 
Ele nu sînt Întrebuințate numai pentru izolarea bolnavilor cu le
ziuni înaintate, dar și pentru complectarea curei la cei care pă
răsesc sanatoriile înainte ca să-și fi terminat definitiv tratamentul. 
In azile se primesc provizoriu bolnavi pănă ce se fac locuri în 
sanatoriile totdeauna arhipline și se tratează episode diferite ale 
boalei, cînd recidive se produc la bolnavii care au eșit din sa
natorii.

Prin felul variat de cazuri tratate în aceste azile, impresia 
că sînt locașuri ale morții, cum li se făcuse reputația la început, 
e înlăturată. Azilele sînt situate la o distanță apropiată de re
ședința medicului căruia îi sînt date în grlje. Odată sau de două 
ori pe săptămînă, medicul, care e de obiceiu și medicul oficial al 
circumscripției, le vizitează. Medicii sînt retribulți—pănăla 2000 
coroane anual—și obțin uneori burse de călătorii pentru a-și în
treține și perfecționa cunoștințele relative la tuberculoza pulmonară.

Azilele s’au fundat cele mai multe din ele după inițiativa 
județelor, comunelor, asociațiilor particulare sau chiar a unui 
simplu particular mai generos. In construcția lor s’a avut în 
vedere să se asigure bolnavilor tot confortul posibil, fără să se 
neglijeze și oarecare preocupări estetice. Coloritul variat, vesel, 
artistic executat al păreților camerelor le dă un aspect atrăgător. 
Mobilele sînt decorative pentru a nu da camerelor o înfățișare 
uniformă de cazarmă. Bolnavii locuesc de obiceiu 2—4 într’o 
cameră. Fiecare azil își are camerele sale de rezervă pentru ca
zurile prea înaintate și pentru muribunzi. Vizitele familiei bol
navilor sînt larg permise așa încît bolnavul nu se simte izolat 
și departe de ai lui. Două infirmiere fac permanent serviciul în 
fiecare azil, ajutate de un personal inferior destul de numeros. O 
deosebită atenție se acordă alimentației bolnavilor.

Azilele astfel întreținute au dobîndit încrederea populației. 
Bolnavii stau fără opunere, un timp cît de îndelungat fn ele, de 
oarece nu pierd contactul cu familia lor. Izolarea pe care legea 
o prevede chiar forțat se realizează astfel benevol spre satisfa- 
cere'a bolnavilor. Pentru bolnavii recalcitranți care nu voesc să 
se conformeze regulelor de cnră, internarea în azile special în
tocmite sau în secții speciale din spitalele generale e prevăzută 
în modificările legei care sînt pe cale să fie votate de parla
mentul norvegian. Costul întreținerii bolnavilor în azile variază 
între 4 — 8 coroane zilnic. Parlamentul a votat în 1920 un fond 
de 140.000 coroane pentru bolnavii cu mijloace restrînse pe care 
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județele, comunele, azoclațiile particulare nu-i pot ajuta de ajuns.
Azilele realizează pentru Norvegia o idee originală in mă

surile de combatere a tuberculozei. Descrierea lor poate să dea 
suggestll fericite conducătorilor noștri sanitari. Sistemul acesta de 
mici localuri pentru izolarea șl tratamentul bolnavilor nu cores
punde evident unul ideal de asistență. Crearea de mari sanatorii- 
spltale, complect amenajate cu o gospodărie anexă subt forma 
de ferme e incă modalitatea cea mai potrivită pentra asistența 
tuberculoșilor. Provizoriu însă (crearea de centre mari de tuber- 
culoși se impune șl ea nu va putea să întirzie nici la noi prea 
mult) cum numărul tuberculoșilor înaintați e în țara noastră e- 
norm fără ca să poată fi asistați aproape în nici într’un feb a- 
zile similare, mai cu deosebire cînd ar fi întreținute cu grije, ar 
putea avea Dn rol eficace în combaterea tuberculozei.

Dispensare există în Norvegia, șl numeroase. Declarația o- 
bligatorie a tuberculozei deschise prevăzută în lege șl aplicată— 
și la noi declarația e prevăzută dar nu o aplică nimeni—ușu
rează sarcina dispensarelor. Medicii practician! care au in cura 
lor tuberculoși arată în formularele lor de declarație dacă la do
miciliul bolnavului condițiile de tratament, izolare și profilaxie 
pot să fie realizate și în cazul acesta, răspunderea supravegherii 
măsurilor necesare rămîne în sama lor. Cînd însă medicul arată 
că aceste măsuri nu pot fi aplicate, fiind dată starea socială a 
bolnavului, asistența e trecută comunității.

Cristiania posedă pentru asistența tuberculoșilor un inspec
tor, un medic ajutor șl opt infirmiere. Infirmierele vizitează bol
navii pe care medicii îl declară că nu se pot îngriji prin propriile 
lor mijloace. Copiii din școale cînd sînt dintr’o familie de tuber
culoși sînt semnalați de dispensare și cercetați de medicii șco
lari. In cazul cînd se constată că au semne suspecte de boală 
sînt trimiși ca să fie special examinați (examen clinic, radioscoplc, 
bacteriologic). Prin dispensare se face triajul bolnavilor și se se
pară cazurile grave, care se izolează în azlle și secțiile speciale 
din spitalele generale, de cazurile mai ușoare care se tratează • 
în sanatorii. •

In timpul cît bolnavul îșl face cură într’o instituție de a- 
sistență, locuința lui este asanată și deslnfectată. Pentru bolnavii 
care urmează cura la domiciliu se dau cînd e nevoe paturi su
plimentare, ajutoare de chirie, alimente. Convalescenții, cînd es 
din sanatorii, primesc, unii din ei, cei mai nevoiași, un ajutor fn 
bani, pănăla 100 coroane lunar. Bolnavii care nu pot părăsi patui 
sînt îngrijiți de infirmiere. Infirmierele sînt înlocuite, cînd nu sînt 
în număr suficient, de un membru al familiei—zoțîe, fiică, o rudă 
care primește o retribuție de 50—60 coroane lunar din fondul 
dispensarelor.

Criza de locuințe este astăzi generală și Norvegia nu este 
scutită de ea. Pentru a o înlătura pe cît posibil și a veni în a- 
jutorul tuberculoșilor, s’a obținut prin colaborarea societăților



20 VIATA ROM1NEASCÂ

particulare de asistență și de binefacere ca 10—15 la sută din 
casele cu două camere și bucătărie în cartierele nouă construite iu 
apropierea orașelor— orașele grădini—să fie cedate familiilor de 
tuberculoși cu copii numeroși. In felul acesta au fost scoase în 
Cristiania în 1920, din condițiile igienice mizerabile în care trăiau, 
100 familii de tuberculoși.

Colaborarea e strînsă și intimă între dispensare și diferitele 
societăți particulare așa încît, centralizînd mijloacele de asistență 
risipa de ajutoare e înlăturată. Ceiace la noi e numai un dezi
derat—societățile particulare și atitea cîte le avem nu lucrează 
cu destulă coordonare și coordonarea e deseori incomplectă și 
între oficialitate care de fapt intervine foarte puțin pentru com
baterea tuberculozei și aceste societăți—e acolo o realitate.

Activitatea societăților particulare—asociația națională pen
tru combaterea tuberculozei, asociația femeilor norvegiene —e con
centrată mai cu deosebire în comunele rurale. In aceste comune, 
ele au numeroase secții și subsecții: 600 cea dintăiu, 450 cea 
de a doua. Numeroase infirmiere vizitatoare răspîndesc sfaturi de 
profilaxie și dau și o asistență efectivă în diferitele circumscripții 
din Norvegia. Propaganda e foarte activă prin conferințe, filme, 
un muzeu ambulant. Bugetul asociațiilor particulare e realizat din 
cotizația membrilor—numărul acestor membrii, în 1003 secții, 
se ridică la 130.000—din donații, dintr’un timbru special postai 
pentru tuberculoși. Dela 19C6 până în 1921 s’a obținut prin acest 
timbru și prlntr’o floare care se vinde pentru tuberculoși pe 
străzi în luna Mai, 2 M milioane coroane. O loterie de stat aduce 
4C0 000 coroane anual. La noi societățile particulare, cum e cea a 
profilaxiei tuberculozei, au un număr foarte mic de membri care 
și aceia neglijează să-și achite cotizațiile. O loterie care ar putea 
aduce fonduri importante, pe care am propus-o cițiva dintre 
noi încă demult, nu o putem înjgheba. Cheta de Rusalii, pentru 
care regina Maria intervine prin apelurile sale în care pune su
flet și inimă, și grație devotamentului cîtorva doamne și domni
șoare care i se consacră, e singura care mai aduce ceva, dar 
mult prea puțin în proporție cu mările nevoi de asistență a tu- 
berculoșilof.

O deosebită atenție se dă în Norvegia luptei contra tuber
culozei la copii. Copiii din familiile de tuberculoși, mai cu deo
sebire cînd mama e tuberculoasă (40 la sută din acești copii mor 
tuberculoși după o statistică publicată de Ustvedt în 1916) sînt 
de rproape supraveghiați. Două azile pentru copiii mici din pri
mul an al vieții, cinci, fiecare cu 30—43 paturi, pentru copiii 
mai în vîrstă cu adenopatii tracheo-bronchice sau alte manifes
tări limfatice, funcționează în Norvegia. Pentru aceste azile, cînd 
fondurile de care dispun nu sînt suficiente, statul intervine cu 
contribuția sa.

Măsurile luate în Norvegia pentru stăvilirea tuberculoze’ au 
cuprins aproape toate laturile combaterii acestei boale și au dus
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ia o scădere considerabilă a mortalității de tuberculoză. Morta
litatea generală e în Norvegia mult mai redusă decît în alte țări. 
In anii din urmă ea nu era decît de 13.38 Ia o mie de locuitori 
(la noi e cel puțin dublă) și în primul an al vieții, copiii mor în 
proporție numai de 6.4 la sută (la noi mortalitatea ajunge deseori 
la această vrîstă la 30 la sută). In Norvegia, mortalitatea gene
rală a scăzut, în intervalul dela 1899 la 1917, cu 20 la sută, dar 
pentru tuberculoză scăderea a fost încă și mai accentuată: 25 
la sută. Numărul total al deceselor de tuberculoză s’a redus dela 
2—8 la mie cît era în 1897 la 1.93 la mia de locuitori. In orașul 
Cristiana dela 3 la mie la 1.78 la mie, Ia Bergen dela 3.1 la 1.96 
la mie.

Scăderea mortalității de tuberculoză a fost mai pronunțată 
la copii: între 0—10 ani cu 45—501asută față de trecut. Menin
gita tuberculoasă, așa de caracteristică prin aspectul ei clinic, 
încît cauzele de eroare nu pot fi decît foarte rari, a scăzut cu 
38 Ia sută.

Rezultatele așa de satisfăcătoare la care s’a ajuns sînt da
torite izolării bolnavilor înaintați, asanării locuințelor și întru 
cîtva și imunizării naturale a unei părți din populație. Comba
terea alcoolismului—tuberculoza prinde ușor la alcoolici și cum 
a spus figurat și plastic Hayem : on prend la tuberculose sur 
la zinc—căreia i se dă în Norvegia o deosebită importanță, a 
contribuit cu siguranță și ea la diminuarea tuberculozei.

Partea cea mai bîntuită de tuberculoză rămîne și acum partea 
nordică, Finmarken. In Fmmarken, regiune septentrională extremă, 
cu nopți aproape polare, copiii născuți în Octombre — Noembre 
nu văd lumina soarelui decît în Februar anul viitor și în cazul 
cind ocupă o locuință comună cu un tuberculos cu leziuni des
chise, toate condițiile de contaminare sînt realizate. Importanța 
chestiei locuințelor în Finmarken a provocat crearea unui post 
de inspector igienist peniru locuințe, post necesar, care nu a fost 
o sinecură, de oarece s’a ajuns la măsuri practice de un real 
folos. Construirea unei locuințe cu un confort suficient costa în 
anii 1920—1921 în Norvegia 7000 coroane, cifră care ni se pare 
foarte mică, față de prețurile fabuloase ale locuințelor dela noi, 
dar nu trebue uitat că valoarea de cumpărare a coroanei nor
vegiana e de 34 ori mai mare decît a leuluî nostru. Oamenilor 
nevoiași care nu dispun de mijloace pentru a-și construi o casă 
și cu atît mai mult celor care au un tuberculos printre el, li se 
acordă un împrumut de 7000 coroane: 5000 coroane din această 
sumă trebue să fie amortizată în 42 ani cu 2 ’/2 la sută pe an, 
iar restul de 20C0 coroane rămîne ca o donație.

Casele sînt construite după un plan igienic uniform. Ra
tei; trebue să fie exact plătite și casa ținută în bună stare. La noi 
chestia crizei locuințelor, incontestabil complexă, pare așa de 
insolubilă încît e cu totul abandonată. Statul nu se incumetează 
sâ studieze mijloace și să intervină pentru a remedia cel puțin 
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în parte la această criză. Recent încă în Austria—în sărăcită șl' 
istovita Austrie—statul a intervenit cu sume considerabile pen
tru a ajuta construirea de locuințe noi și igienice.

In Norvegia, Axei Holst crede că scăderea mortalității de 
tuberculoză e datorită fn sudul țării și imunizării relative a popu
lației, pe dud în nord—Finmarken-tuberculoza se prezintă cu 
forme grave la o populație fn mare parte anterior intactă de 
contaminare, la care terenul e foarte prielnic pentru produce
rea boalei.

Un punct care trebue să fie relevat pentru Norvegia e im
portanța măsurilor de legiferare. Legea care prevede izolarea 
tuturor cazurilor de tuberculoză deschisă a început să se aplice 
dela 1 lanuar 1931. Legea aceasta s’a votat fără ca armamen
tul necesar pentru aplicarea ei—sanatorii, spitale, azile să existe 
sau fn orice caz cînd el era cu totul incomplect. Cum însă acolo, 
o lege nu se votează numai ca să rămînă pe hîrtie, s’a căutat 
cu stăruință să 1 se dea o sancțiune practică. Toți au lacrat, o- 
ficiali cași particulari, ajungînd să aibă e fio reșce nț a aceia de sa
natorii, spitale, azile, care fac ca Norvegia să se prezinte așa 
de bine echipată în lupta contra tuberculozei.

Avem și noi, în lege, declarația obligatorie a cazurilor de 
tuberculoză deschisă, dar oficialii nu s’au mișcat aproape de loc 
ca să facă ca această lege să capete putere de aplicare, creind 
Instituții unde tuberculoșii să poată fi izolați și tratați. Medicii 
dîndu-șl sama că declarația n’ar fi urmată de o sancțiune, pre
feră să ignoreze această dispoziție care rămîne încă una din 
numeroasele noastre ficțiuni legale.

Legiferarea din Norvegia a dus la declararea bolnavilor cu 
tuberculoză deschisă, la izolarea lor forțată chiar cînd nu se 
poate obține altfel, la controlul igienic ai mediului în care bol
navul trăește și în primul rînd al locuinței lui. Bolnavele cu le
ziuni deschise nu pot fl întrebuințate pentru îngrijirea copiilor. 
In lăptării, în magazinele de alimente e interzis să se întrebuin
țeze tuberculoșl. Pentru realizarea unei organizări în care nimic 
aproape nu e neglijat, statul a știut să prevadă în bugetul său 
sume importante și bugetul acesta e în continuă creștere. Statul 
Intervine cu o cotă de patru zecimi pentru întreținerea bolnavi
lor săraci în diferitele instituții de asistență; restul de șase ze
cimi privește pe județe, comune, casa asigurărilor sociale, dife
rite asociații de asistență particulară.

Legea declarației obligatorii se aplică ; cel puțin trei pă
trimi din cazuri sînt declarate. Pentru cealaltă pătrime, care mar 
rămîne, cum ea aparține mal cu deosebire claselor sociale unde 
măsuri de tratament, Izolare și profilaxie pot fi mai ușor apli
cate de oarece condițiile economice sînt mai prielnice, chiar cînd 
cazurile nu sînt declarate, pericolul de contaminare e redus.

Declararea, deși în unele cazuri încă tardivă—durata medie 
a boalei la cel cu leziuni evolutive e de doi ani și cazurile cele 
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mai multe se declară cu l/s—s/< de an, înainte de deces—e de 
un mare folos pentru măsurile de combatere. Ar trebui pentru 
a aduce și la noi pe oficiali să înțeleagă că legea sanitară, mai 
cu deosebire în ceiace privește dispoziția aceasta, trebue să de
vină o realitate, ca medicii să declare cazurile de tuberculoză des
chisă. Declarația n’ar servi numai pentru un studiu statistic, care 
și el e necesar, dar ar demonstra numărul mare de bolnavi e- 
xistențl. S’ar ajunge astfel șl cu atft mai mult cînd proba ex
tensiei boalei va fi făcută—în urma unei acțiuni energice în care 
sforțările medicilor vor trebui să fie susținute de cele ale parti
cularilor care fși vor da și mai bine sama de pericolul contami
nării prin întinderea enormă a boalei, —ca măsuri de izolare șl 
tratament să fie aplicate în sanatorii și spitale pe care astăzi nu 
le avem aproape de loc.

In Norvegia, legea din 1931 nu mai intîmpină nici-o piedică 
in aplicarea ei. Ea e acceptată de toți și a intrat în obiceiurile 
populației. Legea va dobîndi modificări în sensul că se va com
plecta. Declararea se va întinde asupra tuturor cazurilor de tu
berculoză, cele deschise cașl cele închise. Separația între aceste 
două forme e de multe ori greu de făcut. Calmette a arătat că 
tuberculoșii cu leziuni zise închise (Rist socotește poate exagerat 
dar cu un mare fond de adevăr că orice tuberculos pulmonar 
are o expectorațle bacillferă, așa încît cînd se caută bine prin 
cercetări bacteriologice și experimentale, inoculînd animale de 
laborator, bacilii sfirșesc prin a fi găsiți) au faze de eliminări de 
bacili. Un bolnav izolat, nu va putea părăsi spitalul sau azilul 
pănă ce nu se cercetează, dacă în orașul unde se stabilește, mă
suri profilactice pot fi aplicate la locuința lui. Copiii tuberculoși 
nu vor putea fi dați în îngrijire în familii cu copii sănătoși, pre
cum copiii sănătoși nu vor putea fi introdași pentru un motiv 
sau altul (studii, ucenicie) în familii unde sînt tuberculoși.

Postul de profesor sau profesoară într’o școală publică nu 
e obținut decît în urma unui certificat medical, care să facă do
vada că cel care solicită postul nu are o leziune de tuberculoză 
deschisă. Cînd un membru al corpului didactic se inbolnăvește 
în timpul exercițiului funcției, e pus in retragere cu o pen
siune de invaliditate corespunzătoare cu ultima lui retribuție. 
Pensia e acoperită în parte de stat, în parte de comună. Cînd 
un profesor tuberculos pus in retragere ia o nouă slujbă, retri
buția pe care o primește pentru această slujbă e scăzută din 
pensie. Plata pensiei încetează dacă profesorul refuză să la o 
ocupație compatibilă cu starea sănătății lui.

Măsurile speciale aplicate în Norvegia pentru corpul didactic 
duc la reflecții melancolice pentru ceiace se face sau mai de 
grabă pentru ceiace nu se face la noi. Membri ai corpului di
dactic, care sînt tuberculoși, avem și noi în număr mare și nu e 
medic care practică, care să nu-i constate printre bolnavii pe 
care îi examinează. Ei continuă, pentrucă altfel nu ar avea cu 
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ce să trăiască, o ocupație deseori Istovitoare, care îi duce la ruina 
complectă a puținei sănătăți care le-a mai rămas, evoluînd mai 
departe și avînd toate posibilitățile să contamineze conștient sau 
inconștient pe copiii cărora sint trimiși să le dea instrucție și e- 
ducație. In această instrucție și educație intră și cea sanitară, 
pe care o dezmint și o neagă prin tristul și nenorocitul lor e- 
xemplu. Am cerut în repetate rînduri și încă demult ca măsuri 
să se ia pentru profesoarele și profesorii tuberculoși. Se ajunsese 
chiar, ca un mic început, în 1921 la hotărîrea ca mănăstirea Bis
trița din jud. Vîlcea să fie amenajată ca sanatoriu pentru tuber- 
culoșii din corpul didactic. Aplicarea acestei hotărîri a întîrziat. 
In urmă, recent, a intervenit o transacție cu Ministerul instrucției 
publice ca azilul Madona-Dudu din Craiova, care fusese trecut 
filialei societății pentru profilaxia tuberculozei din acest oraș, 
psntru a servi ca spital de izolare, să fie cedat pentru seminar 
in schimbul mănăstirei Bistrița, pe care acest minister îșl lua o- 
bligația să o amenajeze și să o întrebuințeze ca sanatoriu pentru 
ruberculoșii din învățămînt. Ministrul actual al instrucției publice, 
om de acțiune și profesor ia facultatea de medicină, n’a uitat 
probabil de acest angajament și cînd va avea răgaz să reflec
teze asupra lui-campania pentru construirea de noi localuri de 
școli foarte interesantă, incontestabil, nu trebue să-l absoarbă cu 
totjl-va ști, avem toată nădejdea, să-1 respecte.

Ceiace s’a obținut în Norvegia, ca realizare importantă e 
că toate instituțiile pentru îngrijirea tuberculoșilor au o conducere 
unitară, după directive date de o autoritate centrală sanitară. 
Omul de acțiune și de neobosită energie, care e Heitmann, în ca
litatea sa de medic șef al statului pentru combaterea tubercu
lozei, post pe care îl ocupă din 1914, a știut să coordoneze mă
surile pe care le-a propus și nu numai le-a propus, dar a reușit 
să obțină ca să fie adoptate. Toate proectele în ceiace privește 
construcția și amenajarea de noi instituții, pentru asistența tu
berculoșilor—spitale, sanatorii publice sau particulare—sînt su
puse pentru aprobare autorității centrale sanitare. La noi, în noua 
lege sanitară, care se prepară și a cărei votare se anunță, tu
berculoza figurează și ea, printre boalele sociale care trebue să 
fie combătute. Dintr’o omisiune căreia 1 se poate găsi o expli
cație, de oarece în lege se prevăd foarte multe comlsiunl așa în 
cit cel puțin, pentru capitolul boalelor sociale s’a socotit că tre
bue să fie simplificate, se uitase ca în comisiunea boalelor so
ciale, societățile pentru combaterea tuberculozei, cărora statul le 
trecuse sarcina asistenței tuberculozei, să-și aibă vre-un repre
zentant. Omisiunea aceasta, se pare că în cele din urmă a fost 
îndreptată.

Norvegienii n’au uitat în organizarea lor pe tuberculoșii mi
litari. Legea prevede că statul suportă costul întreținerii și tra
tamentului soldatului tuberculos, chiar cînd boala se declară 6 
luni după terminarea serviciului militar. La noi, se procedează 
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foarte sumar. Militarul tuberculos e pur și simplu reformat și 
boala e declarată în foaia de reformă deseori că e dobîndită în 
timpul, dar nu din cauza serviciului. In felul acesta, autoritățile 
sanitare militare se socotesc degajate de orice răspundere și sol
datul trece la vatră ca să creieze acolo focare noi de tuberculoză. 
Toate campaniile duse pentru a cointeresa și autoritățile sanitare 
militare la măsurile pentru combaterea tuberculozei prin creiarea 
de sanatorii și spitale special rezervate militarilor tuberculoși, au 
dat pănă acuma greș. Ceiace există actualmente—un mic centru 
în Bucu ești la spitalul Zerlendi cu un buget insuficient—e așa 
de puțin, incit de fapt nu comptează.

Armata e totuși un mare filtru, care ar permite descoperi
rea a numeroase cazuri de tuberculosă. E o datorie ca pentru 
aceste cazuri să se ia măsuri de asistență. Măsurile acestea ar 
duce la o profilaxie eficace, împiedicînd răspîndirea boalei prin 
tuberculoșii reformați, care contaminează orașele și satele, de 
oarece nimeni nu se ocupă de îngrijirea lor.

Organizarea luptei contra tuberculozei așa cum a fost în
țeleasă și așa cum a fost realizată în Norvegia e o mare pildă 
care ar putea fi și o mare lecție pentru noi.

Pentru a nu încărca prea mult expunerea pe care o fac 
asupra modului de combatere a tuberculozei în țări mai mici ca 
noi, voiu trece repede asupra organizărilor din Suedia, Danemarca, 
Belgia și Elveția, organizări care și ele au ajuns să cuprindă 
cele mal multe din laturile combaterii tuberculozei. In Suedia, 
impulsul pentru construirea de sanatorii a pornit dela regele în
suși. Cînd Oscar al Il-lea și-a celebrat în 1897 jubileul de 25 
ani de domnie, conducătorii mișcării pentru combaterea tuberculozei 
au avut surpriza—surpriză foarte plăcută, să fie informați că regele, 
cu multă mărinimie, fâcînd abstracție de deșărtăciunea unor ser
bări pompoase, a hotărît să doneze sumele realizate prin sub
scripția națională, care se ridică la 2.201.000 coroane în scop 
de a se construi sanatorii populare pentru tuberculoși. Parla
mentul a înțeles și el să-și facă datoria. In Mai 1908, s’a votat 
o lege după care statul îșl lua obligația să contribue cu jumă
tate din suma necesară pentru construirea de sanatorii acordînd 
1030 coroane pentru flecare pat de bolnav (in ultimii ani, suma 
aceasta a fost mărită la 2030 coroane). Terenul pentru constru
irea de sanatorii și spitale e cedat gratuit județelor, comunelor, 
societăților de asistență. Statul înscria astfel în bugetul său, pen
tru 10 ani o sumă de 4.6J0.C00 coroane, pentru asistența tu- 
berculoșilor. O altă sumă de 6 '/a milioane coroane necesară în
treținerii bolnavilor în aceste sanatorii a fost prevăzută. La noi, 
departe ca parlamentul să dea spontan sume mai importante, 
pentru tuberculoși, trebue să ducem o luptă aprigă ca să men
ținem chiar bagetul de mizerie, care ni*e  alocat. Ce e trist e că 
sintem nevoiți să luptăm deseori chiar cu autoritățile sanitare, 
de oarece din bugetul lor generai, care e șl el, trebue să recu
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noaștem, un buget de mizerie, nu găsesc aproape nimic pentru, 
capitolul tuberculozei. Cînd am reușit să obținem altă dată dela 
un ministru de finaațe mai generos—nu e vorba de cel actual, 
care a ridicat principiul economiilor mal cu deosebire pentru 
chestiile sanitare pănăla înălțimea unui principiu de stat—o sumă 
bugetară, care și aceia era foarte mică și aproape derizorie pen
tru marile nevoi de organizare la care aveam să facem față, 
chiar și aceia ne-a fost disputată în comisia bugetară. Opoziția 
am întîmpinat-o, nu dela direcția actuală sanitară, binevoitoare 
și foarte bine intenționată pentru acțiunea noastră, dar care nu 
reușește să obțină declt bugete sanitare cu totul insuficiente, dar 
dela o direcție trecută. Și totuși, în capul acestei direcții se afla 
un om cu destulă pricepere și medicală și socială, dela care ne 
puteam aștepta să avem tot concursul. Nu ni l-a refuzat din rea 
voință, dar pentrucă ținea să împace alte nevoi, pe care probabil 
le socotea mai urgente fără să-și dea sama că aceia ce recla
mam era o contribuție care e o îndatorire esențială pentru orice 
parlament, cași pentru orice autoritate sanitară.

In Suedia, lupta contra tuberculozei începută subt auspicii 
așa de favorabile a fost în continuu progres. Fiecare district își 
are sanatoriul său. Statul contrlbue la cheltuelile generale de 
întreținere ale sanatoriilor cu 2 ’/» coroane zilnic pentru fiecare 
bolnav. Numărul sanatoriilor particulare crește și el. Suedia cu 
o populație de 5 */*  milioane locuitori avea 4742 paturi pentru 
tuberculoși în 1921. Noi cu o populație de trei ori mai mare a- 
vem de opt ori mai puține paturi decît ei. Dispensare pentru tu
berculoși, funcționează numeroase în orașele mari și în multe din 
orașele mai mici din provincie. Întreținerea dispensarelor e asi
gurată parte de stat, parte de județe și comune. Asociația na
țională pentru combaterea tuberculozei le acordă o subvenție a- 
nuală de 300.0C0 coroane. Asociația aceasta este destul de pu
ternică. Ea numără 20.000 membri și a reușit să realizeze, în 
1921, din cotizații, taxe dela telegrame, care îi sînt atribuite în 
anumite ocazii, dela un timbru special postai, peste 750.000 co
roane, ceiace e o sumă importantă, coroana’ suedeză valorînd 
4,75 fr. francezi, peste 60 lei de ai noștri. Suedia întrebaințează 
în dispensare, infirmiere vizitatoare, pe care le găsește ușor de 
oarece și-a format un corp de 5000 infirmiere, multe din ele în
trebuințate pentru combaterea tuberculozei. La noi, oricît pro
punem de atfta timp necesitatea imperioasă a formării de infir
miere vizitatoare, trebue să ne mulțumim—școalele de infirmiere 
vizitatoare își așteaptă încă realizarea—cu cîteva rari exemplare 
de infirmiere și acelea rău retribuite și cu o pregătire, care n’a 
putut să fie complectă. Un director al unui ziar popular din cele 
mai răspindlte dela noi, care își scria recent impresiile asupra 
unei călătorii în Suedia, a uitat să releveze și latura progreselor 
sanitare din această țară, pentru care a arătat cu drept cuvint 
o admirație pe deplin justificată. Am fi căpătat astfel îndemnul 
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său patriotic ca să fim suedezi și in privința grijii sănătății 
publice.

Suedia iși complectează armamentul antituberculos in toate 
felurile. Preventorii, sanatorii de vară, trei sanatorii msritime, 
spitale pentru copii limfatici (la Stockholm, Gbtenborg, Malmo) 
funcționează la plină activitate.

Danemarca ține recordal măsurilor de organizare pentru 
combaterea tuberculozei. La o populație de 3 300.0C0 locuitori a 
ajuns să aibă 16 sanatorii, 34 spitale pentru tuberculoși, 4 azile, 
10 sanatorii și 3 spitale maritime, 12 dispensare, 2 școli pentru 
copiii tuberculoși, 3 preventorii. In 72 instituții se dispune astfel 
de 3390 locuri pentru tuberculoși, ceiace reprezintă un pat la mai 
puțin de 1000 locuitori. Dacă am păstra proporția aceasta, ar 
trebui să avem 17.000 paturi și noi nu ajangem, totalizînd tot 
ce putem oferi pentru cura tuberculoșilor, nici la 1000 paturi.

O luptă angajată într’un stil așa de mare necesită un buget 
important. Bugetul acesta a fost în continuă creștere. Dela 41.000 
coroane cît era în 1900—1901 s’a ajuns la 6.400.000 coroane în 
1920. Cum coroana daneză valorează peste 3 fr. francezi, trebue 
să înmulțim cu aproape 40 această cifră pentru a o transforma 
în lei.

Danemarca cheltuește oficial, pe lingă sumele colectate de 
particulari, pentru o populație de 3.300.000 locuitori o sumă e- 
chivalenlă cu 250 milioane lei. Romînia cu o populație aproape de 
șase ori mai mare, se mulțumește să prevadă 5 milioane de lei în 
bugetul ei oficial pentru combaterea tuberculozei. Contrastul a- 
cesta e prea trist și e dureros să mai insistăm asupra lui.

Legiferări speciale pentru combaterea tuberculozei au fost 
adoptate în Danemarca încă din 1905 și ele au fost complectate 
și amplificate în 1912, 1918, 1919.

Cași în Norvegia, în aceste legi, măsuri complecte pentru 
combaterea tuberculozei sînt prevăzute. Pentru bolnavii tratați în 
sanatorii, spitale, azile, statul ia a6uprăși 75 la sută din cheltueli. 
Soldații tuberculoși sînt trimiși în sanatorii șl întreținuți de mi
nisterul de războiu un an și chiar mai mult, dacă cura nu e ter
minată.

Dispensarele, în număr mare, sînt subvenționate pentru o 
treime de stat, o treime de municipalitățile locale, restul de o 
treime fiind procurat din fonduri particulare. Copiii sănătoși din 
familiile de tuberculoși sînt îngrijit lîn familii sănătoase și slut îm
piedicați să revină la părinții lor pănăce pericolul de contaminare 
nu e înlăturat.

Grație gamei aceștia de măsuri, mortalitatea de tuberculoză 
a fost considerabil redusă și actualmente e cea mai mică din 
toată Europa. Dela trei la mie cît era în 1890, ea a ajuns la 0,84 
la mie în 1921.

Țări mici prin populația lor, dar mari prin democrația lor 
sănătoasă cași prin adînca înțelegere și rostul organizărilor lor 
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sanitare, Norvegia, Suedia, Danemarca au știut să ia atitudine 
de luptă energică contra boalei, care continuă încă în alte țâri 
și mai cu deosebire la noi să facă ravagii înspăimîntătoare.

Nu voesc să abuzez de comparații, dar tot ca țări mici pot 
cita Belgia și Elveția unde organizația luptei contra tuberculozei 
e cu mult superioară celei dela nci. Belgia are aproape 1C0 dis
pensare cu peste 100 inf.rmiere vizitatoare; dela 8 sanatorii cu 
600 paturi cîte avea înainte de războia, a ajuns în 1921 la 18 cu 
15C0 în repede creștere, așa încît în anul în curs numărul patu
rilor a trecut de 2000. Elveția,’ lăsînd deoparte sanatoriile parti
culare, are ca organizări oficiale 106 dispensare și 16 sanatorii 
cu 1500 paturi.

Exemplul acestor țări, nu trebue să fie citat numai pentru 
a dovedi în ce stare de inferioritate ne găsim. El trebue să fie 
și un imbold ca să eșim din starea în care ne aflăm în ceiace 
privește organizarea luptei cont a tuberculozei.

Tergiversările, amînările continue—promisiuni pe cit de 
solemne, pe atît de goale se fac de ani întregi—nu mai pot fi 
tolerate. E timpul să reacționăm într’un elan de solidaritate, pen
tru care corpul medical e chemat cel dintăiu să la atitudine de 
luptă energică și hotărîtă.

Un program de realizări se impune ca o necesitate impe
rioasă, dela care nu e oficial și particular, care să se poată sus
trage.

Dr, S. Irimescu



Roș, galben și albastru
— Roman —

IX. Donec totum impleat orbem

Ia așteptarea unor vremuri mai bune și cu speranța des
coperirii unor oameni mai pricepuțî, comandamentele militare fu
seseră schimbate, dela șeful Marelui Stat Major, pănă la șefii 
celor mal neînsemnate unități de luptă. Rămășițele armatei noas
tre. complectate cu diviziile proaspete ale Țarului Nicolae și a- 
jutate mai ales de practica ofițerilor din misiunea militară fran
ceză, reușiseră să fixeze frontul pe pozițiile strategice însemnate 
cu stegulefe tricolore, pe harta dela Marele Cartier. Nu știu dacă 
era o simplă coincidență, dar cele două armate dușmane, se o- 
priseră parcă după comanda lui Nicolae Damianovicî, pe linia 
care avea să formeze hotarul dintre cele două țări...

Părerea mea însă era, că adevăratul autor al acestei prime 
victorii romînești, fusese iarna. Gerul și zăpada colaboraseră 
cu noi, mai sincer și mai eficace decît aliațli.

Se începuseră acum pregătirile pentru campania de pri
măvară.

Această formulă sacramentală, îmi aducea aminte de ex
pedițiile împăratului Traian, contra Dacilor. Pe mine operațiile 
militare nu mă pasionaseră niciodată. Și dacă le uitasem pe 
cele învățate în liceu, cu atît mai mult, nu eram ținut să le dis
cut pe cele încredințate persoanelor competinte de pe front sau 
din dosul frontului.

Rolul meu cași al cîtorva alți confrați dela cenzură fusese 
hotărit în mod definitiv de cătră Marele Cartier General. Coman
damentul suprem ne făcuse marea cinste să ne încadreze și pe 
noi printre colaboratorii victoriei finale. Armata romînească tre
buia să-și refacă mai întălu moralul sau—într'o formulă mai 
poetică-să-și regăsească sufletul pierdut pe Jiu, pe Olt și pe 
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Argeș. Complectarea cadrelor și munițiilor era o simplă chestie 
de cîteva contingente mai mult și de alte cîteva trenuri sosite 
din Rusia la timp. Animatorii victoriei de mine însă, nu puteam 
fi decît noi—redactorii ziarului „Romînia“.

Iată-ne deci încadrați în serviciile auxiliare ale armatei com
batante 1... Amorul meu propriu, care nu-și turburase cu nimic 
starea lui latentă de pănă atunci, începu deodată să aibă velei
tăți de ghiocel. Și cu toate acestea, pănă la primăvară, mai era 
încă timp!... Eroismul însă, nu este o »salată de sezon“ șl pri
mele mele simptome de eroism, începuseră să-mi gîdile sufle
tul ca primele dureri artritice la încheetura degetelor.

Nu-mi puteam preciza încă bine aportul activității mele e- 
roice în marea operă de pregătire a victoriei finale. Optimismul 
însă, mă învăluia ca o sărutare pătimașă de femee. începusem 
chiar să consider războiul ca o operă a mea personală. Nu-mi 
rămînea decît să-mi aleg sacrificiul cu care s’o pot desăvîrși. 
Mănăstirea dela Curtea de Argeș se dărîmase atîtea nopți de-a- 
rîndul. Dar în clipa în care visul meșterului Manole fusese trăit 
aevea de propria lui soție, cărămizile se transformaseră în piatră 
și piatra în veșnicie. Pentru un moment, ființa de care mă lega 
cea mai frenetică șl sălbatică dragoste, era Tatiana. Tatiana deci, 
trebuia să-mi ajute Ia desăvîrșirea operei compromisă de alții. 
Pe porumbița mea de porțelan, aveam s’o spînzur de strașina 
Romîniei de mîne, cu un clopoțel de argint în cioc!...

In dimineața zilei de 27 Februar, Nicolașa îmi bate în ușă. 
Căciula lui de oaie albă, îmi pare aureola unui sfînt venit din 
fundul Siberiei. Veselia lui miroase a praf de pușcă șl a ploae 
de primăvară.

— Bucură-te Mircea Feodorovici, că se sfîrșește războiul.. 
De-acum înainte, avem noi grijă de toată lumea I...

Unde o fi băut Nicolașa toată noaptea, de a nemerit la 
mine așa de dimineață ?... Mă frec la ochi să-l pot privi mai 
bine, dar frazele lui mă orbesc parcă și mai mult.

— De-acum s’a sfîrșit și cu Țarul nostru și cu Nemțoaica 
lui 1... Or să se ducă dracului amîndoi după popa Rasputin...

Nu pricep nimic. Nicolașa trebue să fie beat turtă.
— Revoluția mult așteptată, a început!... Preobrajenski, 

Valînski și Litowskl au trecut de partea poporului... De-acum nu 
ne mai temem de nimeni. Regimentele astea fac mai mult de
cît toată armata Țarului de pe front... Știi cine a dat semnalul 
în armată ?... Cărplclnicoff!... Un soldat din reghimentul Litow
skl... Un simplu om liberi... Bravo lui!... Trăiască revoluția!...

Abia acum încep să pricep. Dar în momentul de față, este 
oare posibilă o revoluție în Rusia?... Nu cumva cele povestite 
cu atîta patos de Nicolașa, nu sînt decît simple turburări de 
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stradă? Trebuia să mă duc la redacție numaidecît. Dela N(co
la șa nu puteam afla decît ecoul știrilor trecute din gură in gură. 
Mie insă, iml trebsia textul telegramelor oficiale.

Nicolașa mi-ajută să mă imbrac. Parcă ași fi un paralitic. 
Îmi lipsesc doar cirjile și cele citevasute de spectatori ca să mă 
însoțească până la »scăldătoarea oilor*.

In stradă, Nicolașa mă părăsește:
— Luațl seama să nu scrlți vre-o prostie la gazetă că pe 

urmă n’o să fie bine.. Dacă vreți să cîștlgați șl voi războiul, să 
iuați apărarea poporului... Dați-o dracului de oligarhie, că na 
mai merge. Să nu care cumva să combateți revoluția că aici 
vă putrezesc oasele. Să știți 1... Trageți la gazetă un titlu mare, 
pe toată pagina : »Trăiască democrația rusă I...

La redacție nu este încă nimeni. Dau fuga la tipografie. 
Aici găsesc pe secretarul de redacție, care pregătește o ediție 
specială. Știrile sint adevărate. In Rusia, izbucnise revoluția de 
trei zile. Pericolul însă pare înlăturat. Poporul se revoltase con
tra trădătorilor de origină germană, care puseseră stăpînire pe 
Țar și înlesniseră dezastrele armatei pe front. Foștii miniștri și 
demnitarii curții fuseseră arestați. Noul guvern era format din 
reprezentanții partidelor democrate din Dumă. Războiul avea să 
continue până la victoria finală.

Puțin mai tîrziu, dela cenzură ni se trimite o nouă tele
gramă : Țarul Nleolae abdicase în favoarea fratelui său mai mic, 
Âlarele Duce Mihail Alexandrovici, care avea să semneze o pro
clamație cătră poporul și armata rusă și să pună imperiul pe 
bazele democrației adevărate.

Surprizele se precipită însă. Telegramele sosesc din sfert 
în sfert de oră. Dar cele nouă, prezintă situația subt un alt as
pect. Curiozitatea și nerăbdarea populară cresc văzînd cu o- 
chii. Mulțimea umple străzile din centrul orașului ca într’o zi 
de sărbătoare națională. Opinia publică este împărțită. Unii pri
vesc evenimentele din Rusia cu simpatie; alții continuă să se în
doiască de schimbarea radicală a situației. Autoritățile se abțin 
dela orice manifestație spontană. Rezerva oficialității noastre 
se identifică cu statuia lui Miron Costin, care continuă parcă să 
buchinească în Letopisețul său, că: ,nu vremurile sînt subt cîrma 
omului, ci bietul om, subt cîrma vremurilor*.

După amiază, aflăm că Marele Duce Mihail a refuzat tro
nul până ce adunarea constituantă nu 1-1 va oferi ca dar din 
partea poporului rus. Majoritatea deputaților însă, înclină spre 
Republică.

Ultimele știri de peste Prut, contribue să deruteze complect 
opinia publică. Toată lumea se întreabă : „Ce are să mai fie 
mine ?..." Dar ce trebuia să fie cunoscut la lași abia mine, în 
Rusia se petrecuse încă de eril... Guvernul provizoriu fusese 
constituit cu atribuții dictatoriale. „Le roi est mort, vive le roii...“ 
Cu ce autoritate însă, și mai ales, pe ce forță se baza noul gu
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vern ca să poată prezida mai departe destinele fostului imperiu 
țarist?... Cei care apucaseră războiul dela 1877 nu puteau con
cepe Rusia fără Țar, și pe Țar ca un simplu slnecurist al Re
publice!. Vulgaritatea acestei eventualități, făcea să roșească 
pănă și obrajii celor mai mari dușmani ai rasismului. Cei mai 
tineri însă, proslăveau triumful democrației și cu discreția im
pusă de starea de asediu, propovăduiau chiar o revoluție la fel 
și în Romînia.

Pretențiile lor însă erau exagerate, fiindcă în momentul a- 
cela, o Romînie propriu zis, nu mal exista. Oltenia, Muntenia 
și Dobrogea, erau ocupate de dușmani, Iar flșia de pămînt pe 
care se refugiase Regele, guvernul, parlamentul și autoritățile 
care constituesc suzeranitatea unui stat liber, deși purta numele 
de Moldova șl pe hartă făcea încă parte din Romînia, era inun
dată de aproape un milion de soldați ruși care ar fl putut-o a- 
lipi oricînd la Rusia. O revoluție în Romînia din momentul a- 
cela, ar fi fost un act de sinistră megalomanie democratică.

Războiul ne scuturase de urechi ca un profesor ce și-ar fi 
prins elevii cu lecția neînvățată. Idealul nostru de pănă atunci, 
fusese să trecem examenele cu intervenția părinților sau rudelor 
influente. De data asta însă, căzuserăm peste un profesor bă- 
tăros care nu vrea să știe de nimeni. Războiul ca războiul I... 
Au mai mîncat și alte popoare bătae și n’au dispărut. Ce te faci 
însă cu revoluția ?...

Toto pe care îl vedeam aproape în flecare z>, mă ținea ca 
și la București, în curent cu toate noutățile interzise cunoșiinței 
marc lui public. De data asta însă, șeful de cabinet al ministru
lui de interne, nu mi le mai spunea cu precauția destăinuirii 'li
nul secret cl cu mărturisirea sinceră a unei nenorociri fatale. Re
voluția rusă de altfel, desființase toate secretele de stat. Lumea 
începuse se știe tot ce se petrece. Măștile începuseră să cadă 
una după alta. Carnava’ul inconștienții durase destul. Masca
rada ipocriziei se stingea în sufletul fiecăruia odată cu lumina 
ultimului lampion de hîrtie multicoloră. Sinceritatea făcea rava
gii chiar printre cei care aveau de mărturisit anume păcate, 
lașii păreau o enormă casă de nebuni. Aiîta cumințenie numai Ia 
balamuc mai puteai găsi 1..

Părerea celor în măsură să cunoască adevărata situație, 
era că Romînia sărise din lac în puț. Dar puțul era așa de a- 
dînc, că deschizătura ghizdurilor nu mal îmbrățișa decit un pă
trat de cer senin, mare cît o față de masă pentru patru per
soane.

Orice s’ar fl întîmplat deci; dar la masa asta trebuia să 
mă ospătez și eu. Nu puteam admite pentru nimic în lume, să 
fiu sacrificat de dragul unui Țar imbecil, care se aruncase în apă 
să scape de înec un copil svăpăiat, fără să-și dea sama că el 
nu știe să înoate.

Un tacîm deci, mi-1 rezervasem, din oficiu, mie. Dar pen
tru celelalte trei ?...
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Nu-mi place vecinătatea oricui. La masă mai ales, cînd nu 
pot fi singur, mă enervează tovărășia necunoscuților care mî- 
nîncă brîcza cu cuțitul, scuipă slmburii cireșilor din compot în 
linguriță și se scarpină după ureche cu furculija.

Deocamdată mi-am găsit doi tovarăși de masă. Unul este, 
bine înțeles, Tatiana ; altul, Nicolașa. Mai îmi trebue un al tre
ilea și în urmă „le Maître d’Hôtel" poate începe să ne servească 
„menu“-ui.

Vreau să-mi duc însă generozitatea pănă la capăt. Mă ob
sedează al patrulea tacîm liber. Dacă ar fl vorba de „marea 
frescă a Ateneului romîn“, l-ași lăsa liber pănă ce s’ar îndura 
Dumnezeu să ne dea și nouă un artist decorator. Dar pe vre
murile astea de criză alimentară, e păcat să saturi numai trei 
flămînzi cu mîncarea rînduită pentru patru inși.

Pe foto nu-1 chem fiindcă oficialitatea șefului de cabinet 
ar putea jigni sentimentele democratice ale lui Nicolașa și poate 
chiar ale Tatianei. La domnul Aivazian, iar nu mă pot gîndi 
fiindcă nu vreau să-l smulg din abondența bodegei la „Cocos- 
tîrcul de aur“. Ca să pot încheia dar cu succes ciclul Nibelun- 
gilor, trebue să-l caut pe al treilea la București. Primul nume 
care îmi vine în gînd este o Walkirie. Lotty se roagă poate și 
astăzi pentru mine la icoana Sfintei Paraschiva șl dacă Nemții 
nu vor fi reparat Încă uzina electrică, probabil că Lotty ține în 
liecare noapte și candela aprinsă...

Cine o fi stînd acum în camera mea? Cine îmi cetește 
cărțile din Bibliotecă ?... N’am luat cu mine decît pe Baudelaire, 
pe Laforgue, pe Rimbaud, pe Corbière și pe Saint-Pol-Roux... 
Mi-e teamă chiar că din cauza lor, a început să se vorbească 
de revoluție și la Iași. Poezia nouă e ca dinamita veche. Cînd 
crezi că nu mai e bună de nimic, tocmai atunci face explozie 
singură. Am lăsat însă pe Villon, pe Ronsard, pe Mallarmé, pe 
Verlaine, pe Francis Jammes șl toate romanele autorilor cu nu
mele legat de cîte o casă de nebuni. Pe Lautréamont l-am îm
prumutat Tatianei să-1 cetească. Efectul l-am constatat chiar a 
douazi. Tatiana mă sărută acum ca o meduză. Deși foarte per- 
sona', sufletul slav se adaptează foarte ușor, oricărei formule de 
intelectualitate superioară. De cînd i-am dat să-mi cetească au
torii favoriți, Tatiana are aerul că încearcă să mă instruească ea 
pe mine. Zilele trecute ml-a vorbit de Gérard de Nerval șl de 
Villiers de l’Isle Adam... Pe Aloisius Bertrand l-am dat lui Nico
lașa. Poemele lui „Gaspar de la Nuit“, cadrează cu firea Iui 
spontană și întunecată ca o sală de spectacol înainte de ridi
carea cortinei. Nicolașa însă, este un rus absurd. Principiile lui 
democratice l-au îngrădit ca pe o vespasiană în paravanul de 
tinichea atenuat cu afișe de teatru și reclame comerciale. Nu mai 
admite acum nici aristocrația intelectuală...

Dar mal am la masă un loc liber. Nicolașa desigur, l-ar 
rezerva doleanței colective a papagalilor dresați să țipe „Tră-

3 
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iască libertatea“. Din fundul perspectivei celor 300 km. dela Iași 
la București, Lotty îmi aruncă parcă o mustrare sfioasă și imensă 
ca resemnarea Capitalei după ocuparea ei de armata dușmană...

„Nu, dragă Lotty... Nu te-am uitat încă și nici n’am să te 
uit vre-odată. Dar la masă nu trebue să stai niciodată cu două 
femei pe care le-ai avut. Și-afară de asta, mi-e teamă că odată 
ajunsă la Iași, vei cere să mînîncl iar usturoiu... Rămii la Bucu
rești dar. Am să te regăsesc după ce revoluția rusă șl Tatiana 
și-or spune ultimul lor cuvînt“...

A, dai... Iată și pe al patrulea comesean. L-am găsit. Tre
buia să mă gîndesc la el chiar din primul moment. E Lauren- 
țiu Blebea, pe care Toto și-a propus să-l aresteze Imediat ce-și 
va vedea visul cu ochii. E spionul Nemților din timpul neutra
lității noastre. E trădătorul cauzei naționale și al vagoanelor de 
cereale romînești trecute peste Carpați 1...

Nu mai păstrez pentru Blebea, In sufletul meu, nici un fel 
de dragoste, nici măcar reflexul unei linguri de lemn, într’o stra
chină cu ciorbă de linte. Dar dacă Blebea a reușit să ne înșele 
pe toți ca să-și poată duce infamia cu succes pănă la capăt, în
seamnă că Blebea este cu adevărat un om mare și merită să 
stea la masa celor patru. Eu cel puțin, îl găsesc în momentul 
de față, superior nouă tutulor. Eroii lașității conservatoare dela 
lași nu se pot compara nici chiar pe departe cu atitudinea ero
ică a celui ce riscase tot timpul să dispară prin asasinat sau si
nucidere. Cei care tremurau în mînă cu telegramele sosite din 
Rusia, invidiau acum și atitudinea lui Blebea dinaintea declară
rii de războia, și soarta lui după problematica încheere a păcii...

Ofer lui Blebea dar locul de cinste din capul mesei. Știu 
că masa este patrată și nu are nici un atribut erarhlc. Dar ca
pul mesei va fi acolo unde va sta Blebea. Mă închin înaintea 
iui ca în fața geniului reprezentativ al unei rase. Blebea este mai 
armonic, mai simetric, mai dinamic și mai extatic și decît mine 
și decît Nicolașa și chiar decît Tatiana—singura femee pănă as
tăzi care m’a obsedat mai mult de trei ziie.

*

Rușii au înebunit de-abinele. De altfel, fericirile neaștep
tate îți zdruncină totdeauna creerii. Democrația face ravagii în- 
spăimîntătoare. Nu știu ce-ar putea fi în Rusia, unde noul re
gim a trebuit să niveleze o întreagă serie de clase sociale. La 
Iași însă, deosebirea dintre soldați și ofițeri a dispărut cu totul. 
Salutul nu mai este decît o chestie de bună creștere, in primul 
moment, cocardele roșii apăruseră numai pe pieptul stîng al u- 
niformelor pămîntii. Cu timpul însă, ele s’au urcat pănă la șapcă 
și în prezent astupă cu totul vechea cocardă țaristă cu culorile 
ordinului, Sfîntul Gheorghe. Emblema democrației li s'a urcat pănă 
la creer, ca manifestațiile unui sifilis în faza terțiară. Cucîtsol-
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datul este mai democrat, cu atît cocarda este mai mare. Unele 
ating circonferința unei străchini cazone. Altele sînt Împodobite 
cu banderole de aceiași culoare, care atîrnă pe uniforme ca dî- 
rele de sînge ale unor răni imaginare. Fiecare soldat din ar
mata Rusiei democrate concurează parcă pentru un loc de fi
gurant in opera .Carmen". Cel mai sprinteni își iau aere de to
readori. Spiritul de imitație al celor mai simpli, îl încadrează în 
ceata picadorilor, iar cei care nu pot pricepe încă, ce înseamnă 
cocarda roșie, îndeplinesc cași mai înainte rolul taurilor și în ma
joritatea lcr nu sînt decît niște simpli boi.

Luptele pe front nu-i mai interesează. De altfel, bieții oa
meni, au poate dreptate. Ce caută ei în Romînia ?... Cum pot 
cetățenii Rusiei democrate să se lupte pentru o țară oligarhică ?... 
Emisarii de peste Prut, avuseseră grijă să sosească la timp ca 
să poată strica mecanismul fostelor manechine țariste. Oratorii 
dela lași cași cei depe front le explicaseră ce înseamnă un sol
dat democrat care la urma urmelor, nu era decît un cetățean li
ber și atîta tot.

Printre aceștia, cel mai înfocat propagandist era Nicolae 
Damianovicl I...

Nicolașa dispăruse pentru cîtva timp din lași. Domnul Ai- 
vazian era dezolat fiindcă nu știu ce pusese tocmai la cale cu 
cel mai de seamă client al bodegei la „Cocostîrcul de aur". Ta- 
tiana jura că nu are nici o știre dela el. Bănuia însă că trebue 
să fie în Rusia unde se pregătește temelia lumii noul pe care 
eu și confrații dela ziarul Marelui Cartier nu o puteam pricepe 
încă. Tatiana însă, vorbea din auzite. Deocamdată n’o interesa 
decît faptul că rănițil din spital se împuținaseră șl că alții noi 
nu mai soseau de pe front. De cîte ori încercam să-i cunosc 
părerile asupra viitorului, Tatiana îmi da aproape același răs
puns. Fiindcă îmi jurase să nu se despartă niciodată de mine, 
căuta se mă convingă că în Rusia de mîne s’ar putea trâi mult 
mal convenabil decît în Romînia betejită de războiu. Nicolașa 
avea relații în toate cercurile intelectuale din Petrograd și Mos
cova. In felul lui, Nicolașa era un om superior care putea juca 
un rol preponderent în noua Rusie, dacă, bine înțeles, s’ar fi lă
sat de băutură...

Porumbiței mele de porțelan începuse să-i crească ghiare 
de heretel...

lată-1 însă pe Nicolașa apărînd din nou la lași. Fusese la 
Chișinău unde se pusese de acord cu „tovarășii“ basarabeni, a- 
supra unor anume chestii care interesau frontul romînesc și chiar 
dosul frontului dela Șiret pănă la Prut.

Dar Nicolașa este curat nebun. I s’a urcat și lui democra
ția la creerl... Bine i-a spus Tatiana că o să moară de paralizie!...

*
E luna Mai.
La Iași, a înflorit parcă amintirea trandafirilor de altădată.
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Armata noastră refăcută a început să înlocuiască pe front 
unitățile rusești de care comandamentul superior nu mai este 
sigur. Pe strada Lăpușneanu trec reghimentele de vînători care 
au început să pună pe gînduri pe membrii sovietelor rusești și 
diferiții comisari ai poporului pripășiți și pe la noi...

Soldați! cîntă din gură și din frunză. In capela fiecărui, o 
altă frunză de stejar îi înfrățește parcă, cu pădurile din mijlocul 
cărora s’au desprins. Cîntecul lor răsună mai puternic și mai 
departe ca toate discursurile patriotice și minciunile sentimentale 
cu care fuseseră cîntați prin cărți, prin ziare, prin întrunirile pu
blice și prin parlamentele romînești sau ale diferitelor țări aliate. 
Din marșul lor, din chipul lor și d’n cîntecul lor simplu, sfios și 
totuși grav—cașl clipele acestea în care pornesc spre moarte— 
simt cum se desprinde imensă și curată, întreaga jale și vitejie 
strămoșească pe care eu nu le-am cunoscut-o decît din veșnica 
și obsedanta lor „frunză-verde“.

Cu aceiași frunză verde prinsă în capelă și între buze, se 
duc și de data asta pe front. Toți sînt Ia fel. Parcă toți n’ar 
fi decît același țăran romîn multiplicat în rîndurile reghimentului 
ce parcă nu se mai sfîrșește.

Redactorii dela ziarul Marelui Cartier au eșit pe trotuar ca 
să-i aplaude. Animatorii eroismului pe hîrtie își anticipau cola
borarea cu executanțli operei lor, pe front. Era singura ofensă 
pe care grațiații soartei o puteau aduce condamnaților la 
moarte !...

Eu m’am retras în fundul redacției, cu Nicolașa care a ve
nit să mă vadă. Rusul a văzut scena și mi-a priceput revolta.

— Așa e că-i păcat să moară atîta lume?.. Trebue să ie 
sffrșească odată și cu măcelul ăsta. Noi o să ne facem datoria 
pănă la capăt. Rămîne cași voi să ne ajutați frățește. Noi nu 
mai luptăm. Nu te lua după informațiile cartierului. Ăștia nu 
știu nimic. Rușii nu mai luptă fiindcă n’au pentru ce să 
mai lupte. Dacă vă simțiți în stare să luptați singuri cu Nem
ții, brava vouă 1... Am s’o văd eu și p’asta.. Nu încercați însă 
marea cu degetul... Hal să dăm mai bine mîna frățește și să nu 
lăsăm pe mine ce putem face astăzi... Dacă am reușit să scă
păm noi de Țarul nostru, dar voi de-al vostru!... Ce ? Crezi că-I 
mare lucru?...’ Un simplu păhărel de coniac!... II dai pe gît din- 
tr’o singură dată... Și-atîta tot!...

încerc să-l potolesc. Dar Nicolașa se aprinde și mai tare :
— Ascultă-mă pe mine. Să știi că le vine rîndul la toți. 

O să se curățe unul după altul... Ai să vezi că după noi n’au 
să mai lupte nici Nemți’... Noi nu stăm degeaba. Lucrăm vîrtos 
că ne-am legat cu jurămînt de moarte. Deviza noastră este: 
„Donec totum impleat orbema. Pănă ce nu vom cuceri pămîn- 
tul tot, nu ne lăsăm.. Să fie al tutulor, nu numai al unora!... 
Să-l împărțim frățește... Fiecare cu bucățica lui... Ce?... Ai ceva 
de zis?... Fiindcă ești pus astăzi la adăpost de gloanțele nem-
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țești, crezi că n’aresă te ajungă mine ghiara propriilor tăi călăi?... 
Ce-ai făcut pănă acum în viață ?.. Ce te-au lăsat să faci, ăi 
care nu știu să facă nimic?... Cine de curte boerească vrei să 
trăești toată viața?.. Să-ți fie rușine!... Ajunge atîta lașitate... 
Mișcă-te odată și tu fă le spui cine ești... Nu mai aștepta de 
geaba că ei n’au să te cunoască niciodată.. Hai cu noi... Hai să 
vezi ce înseamnă să fii om liber, om mare, supraom !...

Nu-i pot răspunde nimic, fiindcă reghlmentul de vînători a 
trecut și colegii au început să intre în redacție.

Unul din ei își freacă mînile de bucurie:
—Grandios spectacol!.. N’am ce zice... Hei, domnul Gor- 

ski... Vînătoril noștri luptă, nu se încurcă!... Volga dumneavoas
tră o fi ea mare, dar prea e plină de nămol I... Dumneavoastră 
parcă ni aveți sînge în vine... Până să vă hotărîți s’o mișcați 
din loc, vă dă Neamțul mereu peste cap... Dar, ia să vezi cum 
au să se schimbe acum lucrurile... Așteaptă numai s’ajungă vî- 
nătorii noștri pe front 1... I-ai văzut ?... Oltenii săracii 1... Oltul 
nostru n’are nămol îa el... Are amestecat în apă, sînge de roman 
și-dac 1..

Nicolașa își clatină capul distrat și scrîșnește printre dinți 
„donec totum impleat orbemu în timp ce colegul meu de redac
ție continuă:

— Am să trag un articol să se ducă pomina 1.. Dacă nu 
mi-or da pe „Mihai Viteazul“ nici de data asta, să le fie rușine!...

X. La început era cuvîntul...

Toată lumea și-a perdut capul. Sfîntul Denis cel puțin, 
rămăsese cu el în palme. Dar sfinții anonimi dela Iași n’avuse- 
seră nici măcar prezența de spirit a primului Episcop al Pari
sului. Capetele noastre se rostogoliseră ca niște bolovani în pră
pastie... Dacă s’ar fi strîns la un loc toate mlresele de pe lume, 
a douazi după noaptea nunții, spectacolul ar fi fost probabil, 
mult mai decent decît al războinicilor dela lași amenințați să-și 
piardă în fine și tîrzia lor virginătate.

De cîteva zile Nemții atacă cu furie frontul de pe Șiret. In
tenția dușmanului este să ne întoarcă flancul stîng, să pătrundă 
în sudul Basarabiei, să ne tae legătura cu Odesa și să ne prindă 
ca pe o muscă în palmele Carpaților și Prutului. Nu știu cum 
s’ar putea opera această mișcare strategică, deși specialiștii dela 
ziarul Marelui Cartier ne dau explicații suficiente pentruca arti
colele noastre să nu pară celor de pe front, anecdote traduse din 
limba chineză. La I își însă, panica produsă de ofensiva duș
mană a luat proporția holerei la Hamburg sau a cutremurului 
de pămînt dela Messina.

Romînii rezistă fiindcă de data asta, întîmplător, au cu ce să 
reziste. Parte din materialul de războia trimis din Franța și An
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glia a sosit la timp pentru a ne putea fi și el de folos. Fron
tul însă nu este ocupat numai de Romîni. Ba ceva mai mult 
deși pe hartă poartă numele de „frontul romîn“ grosul lui este 
format din Ruși.

Decînd s’a democratizat însă, armata rusă a devenit mai 
protocolară ca o recepție la Palatul de iarnă al fostului Țar. Nu 
mai admite decît opt ore de... luptă, pe zi, iar în caz de atac, 
anunțarea Ei cu cel puțin trei zile înainte. Nu mai vorbesc de 
tratativele cu diferiții comisari ai poporului și de dreptul de 
„veto“ al sovietelor care în ultimul timp, s’au înmulțit în așa fel 
că aproape flecare soldat rus a devenit o entitate militară, so
cială și națională.

Subt regimul țarist, Rușii nu se bătuseră fiindcă nu le so
sise încă ordinul dela Petrograd. Subt regimul republican, e 
drept că ordinlle soseau zilnic, dar libertatea voinții individuale 
trebuia respectată înaintea angajamentelor anterioare, luate fără 
consultarea și prealabila aprobare a poporului.

De îndată ce artileria dașmană începea bombardamentul, 
trupele rusești părăseau pozițiile expuse șl se retrăgeau acolo 
unde se credeau mai la adăpost. Majoritatea lor însă, întrebuința 
o tactică și mal savantă. Părăsea armele pur și simplu și ve
nea la lași ca să se plîngă marelui soviet al armatei de sud, 
de mizeriile unor anume generali prea bătrîni, care nu puteau 
înțelege rostul unei armate democrate. Până să vină Romînii să 
ocupe pozițiile părăsite, Nemții se instalau în ele ca într’un com
partiment gol de drum de fier șl cadrilul începea iar, parcă tot 
cu figura schimbului de... dame.

Șl azi așa, mîne așa, pănă ce într’o bună zi, exasperarea 
comandanților romîni atinse limita extremă a frăției de arme și 
cîteva companii romînești trecură prin mitraliere o întreagă di
vizie rusă, ce fugea de pe front numai cu căruțele de alimente.

De data asta dar, trebuia să ne batem și cu Nemții și cu 
Rușii. Rezultatul final nu era greu de ghicit. Frontul romînesc 
nu mai putea rezista multă vreme. Odată spart însă, ultima fâ
șie de pămînt din Romînia liberă, dispărea și ea... Ce era dar 
de făcut?...

Noi, ca noi... Făceam parte din cadrele armatei și în ulti
mul moment, s’ar fi putut găsi în depozitele lașului, cîte o uni
formă de gradat și pentru civilii mobilizați la ziarul Marelui Car
tier. Eventuala noastră situație de prizonieri începuse chiar să 
ne surîdă. A cădea prizonier nu însemna numai decît a fi laș. 
Cîțl eroi de pe front nu fuseseră făcuți prizonieri fiindcă în to
iul luptei își pierduseră revolverul sau întrebuințaseră pănă chiar 
și ultimul glonț cu care trebuiau să-și zboare creerii!...

Publiciștii romîni puteau fi deci mîndri că luptaseră pănă 
la ultimul strop de cerneală 1... Nemții n’avtau decît să vină la 
lași. Ne-ar fi găsit pe toți la posturile noastre de onoare, dra
pați în toga misiunii naționale cași niște senatori romani, gata
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să asvîrlim cu călimara în cap, primului barbar care ar fi în
drăznit să ne atingă...

Persoana noastră însă nu reprezenta decît o cantitate ne
glijabilă din prestigiul țării. Dar Parlamentul ?... Dar guvernul?... 
Dar Regele?... Ce era de făcut cu aceste trei elemente consti
tutive ale suveranității naționale ?...

E drept că pentru parlamentari se găsise o soluție mai 
dinainte. Majoritatea deputaților și senatorilor plecase în conce
diu nelimitat să-și facă vilegiatura prin Suedia, Norvegia, Da
nemarca, Anglia și Franța. Mai rămînea deci guvernul și Regele. 
De altfel, cineva trebuia să mai rămînă și cu noi la lași, pănă 
în ultimul moment cînd are să se hotărască soarta Romîniei ce 
aștepta cași micul Isaac să fie urcată pe rugul sacrificiului 
biblic.

In redacția noastră se vorbea de soluția dată de unul din
tre miniștri. Armata se va retrage de pe front și va forma ?n 
jurul Iașilor un triunghiu strategic, botezat „Triunghiul morții". 
In mijlocul lui, Regele, guvernul șl ultimii demnitari ai statului, 
aveau să repete gestul strămoșului Decebal și al ultimilor os
tași din Sarmisegetuza, sau—pentru înțelesul celor care nu cu
nosc bine istoria neamului—aveau să-și aștepte sfirșitul ca echi- 
pagiul unui vapor englez, ce se cufundă cu pavilionul național 
arborat pe puntea de comandă strigînd în cor: „God save the 
king“.

Noi trebuia să strigăm, bine înțeles „Trăiască Regele*  și 
poate chiar „Trăiască Romînia Mare!..“

Alții însă, mai în curent cu cele ce se puneau la cale îu 
cercurile conducătoare, afirmau că s’a hotărît retragerea gene
rală peste Prut, peste Nistru, peste Dnipru, peste Don și peste 
munții Caucazi pănă în Mesopotamia, unde trebuia să facem o 
joncțiune strategică cu trupele engleze. Ajunși pe Tigru și Eu
frat, soldații romîni aveau să-și croiască drum prin Azia Mică 
pănă Ia Dardanele sau să fie îmbarcați îu golful Persic, pentru 
alte fronturi desemnate de comandamentul suprem al armatelor 
aliate. Lucrul acesta n’ar fi fost imposibil, de oarece aceiași o- 
perație militară fusese aplicată și restarllor armatei sîrbeștl cu 
doi ani în urmă.

Mărturisesc că a dona soluție mă incinta mai mult decît 
„Triunghiul morții'. Ea mi-ar fi dat prilejul să călătoresc gra
tuit în Orientul care mă obseda încă din copilărie și poate— 
cine știe—m’ar fi apropiat de Omer, cu poema pe care aveam 
de gînd s’o scriu după încheerea păcii.

Dar pe semne, scriitorilor romîni nu le era dată încă min- 
gîerea unei opere trăite cu adevărat. Ce scrisesem pănă atunci, 
atit eu cît și ceilalți confrați, nu fusese decît minciuni. Minciuna 
ne îmbătăse, minciuna ne adormise, minciuna ne mîngîiase în 
vis și tot minciuna ne deșteptase din somn. Naționalizasem min
ciuna ca o societate pe acțiuni din care eliminasem încetul cu în
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cetul, întregul capital străin. Adevărul fusese decretat ca dău
nător intereselor superioare ale statului. Și fiindcă statul se to
pise ca o luminare de său în celula unui condamnat la moarte, 
unde am fi mai putut regăsi voluptatea adevărului decît pe rui
nele Ninlvei și Babyionuiui ?...

De două zile aștept cu geamantanele făcute, gata să-mi 
iau adio dela domnul Aivazian, Nicolașa șl Tatiana, la primul 
ordin de plecare. De două zile, din sufletul meu, ca dlntr’un 
trunchlu de stejar, cresc parcă două crăci în direcții opuse, dar 
deopotrivă de asemănătoare la coajă și la sevă. Una se în
dreaptă peste Prut, spre necunoscut și atîta tot... Alta se în
dreaptă peste Șiret, spre București și mai departe chiar, spre 
Olt, spre cuibul copilăriei mele distrus de dușman șl spre cru
cile sărace de lemn cioplit, subt care ai mei se odihnesc de veci, 
subt cerul și în vecinătatea caselor noastre strămoșești... De 
două zile aștept cu nerăbdare să-mi cetesc singur sentința ex
patrierii. Peste Prut sau peste Șiret, este același lucru. Romî- 
nia nu mal există nici de o parte, nici de alta. Răsfoesc calen
darul, mă uit pe hartă și îmi ridic ochii spre cer, doar voiu putea 
găsi undeva un Mucenic, un Bethleem sau vre-o stea în care 
să-mi pot înfrăți lașitatea de a trăi, nu știu unde, pentru ce și 
pentru cine... De două zile, parcă este noapte continuă...

lată însă că cineva a aruncat o vorbă în vînt... Și vorba 
asta nu este mai mare ca un bob de grîu sau de porumb... Și 
bobul a căzut undeva pe cîmp și ca o adevărată minune, a în
ceput să încolțească în sufletul celor care pănă atunci trecuseră 
cu picioarele peste el..

Victorie!...
Armata romînă continuă să reziste. Armata dușmană a în

ceput să se retragă...
Comunicatele noastre sînt clare. Dar cine mai are încre

dere în comunicatele dela lași? Comunicatele dușmane însă, 
confirmă și ele victoria romînească...

Dela începutul războiului, aceasta este prima zi în care la
șitatea mea se învestmîntă în odăjdii sacerdotale... Aproape nu 
mi-o mal recunosc. Eu însă, o împiedic să-și arăte mulțimii po
doabele ce ar putea-o înstrăina de sufletul meu...

Dela începutul războiului, aceasta este prima zi în care mi-e 
rușine parcă să dau ochi cu lumea!..,

*

In bodega la „Cocostîrcul de aur“ redacția ziarului „Ro- 
mînia“ sărbătorește victoria dela Mărășeștl.
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Intîmplător, colonelul unui reghlment rus, care nu fugise 
încă de pe front, era văr cu Nicolașa. Asta înseamnă că „doc
torul“ Gorski—cum îi zic Romînil—nu poate lipsi din mijlocul 
nostru. Tatiana, care m’a căutat acasă, mă găsește la bodegă.

Colegii de redacție care au botezat-o „Rusoaica lui Bălea- 
nu“ o primesc cu aplauze zgomotoase. Se strigă chiar „Tră
iască Rusia". Pentru prima dată la Iași apariția unei femei fru
moase, atenuează impresia unei acțiuni urîte. Adăugați apoi ia 
frumusețea Tatianel, cantitatea de alcool consumată în propor
țiile impuse de natura petrecerii și veți ghici ușor pentruce sim
pla prezență a Tatianel, ne răzbuna de trădarea întregii Rusii. 
O victorie ca cea dela Mărășești nu se putea sărbători numai 
cu apă de Timișești. Și Romînul—ertător din fire—in fața unui 
pahar cu vin bun, devine mai bun ca însuși Isus Cristos, în fața 
buretelui muiat în oțet șl fiere...

Dar pe Tatiana o desgustă oamenii beți. Pe mine mă to
lerează fiindcă nu i-am dat încă ocazia să mă vadă cu limba și 
picioarele împleticite. Pe Nicolașa însă, nu-1 poate suferi. In 
mijlocul acestor străini care țin cu tot dinadinsul s’o asocieze 
bucuriei lor, Tatiana pare oarecum stingherită. Zîmbetul ei pu
rifică parcă atmosfera bodegei ca o ploae de primăvară..

Îmi face semn să plecăm. Eu mă apropii de ea. Privirile 
tutulor se abat asupra noastră ca o salvă de mitraliere. Romînul 
însă, la beție, este mitocan, nu-și poate ține gura și face glume 
nesărate. Dela o masă, unul dintre colaboratorii victoriei dela 
Mărășești, sblară ca un măgar:

— Bravo Bălene Așa lovitură, zic și eu!... Să nu te lași 
pănă ce n’ai să ne răzbuni de toate mizeriile Rușilor.

Infamia cea mare însă, pornește dela altă masă:
— ȘI dacă te simți obosit, să ne-o treci și nouă!...
Tresar cași cum ași fi primit o palmă din senin. Tatiana 

nu a priceput fraza, dar a înțeles din gestul meu reflex că a 
fost vorba de ea. Nicolașa a sărit de pe scaun, răsturnînd masa 
cu paharele și sticla plină de vin. Statura lui ne domini pe toți 
ca un Guliver în țara piticilor.

— Cine a îndrăznit să insulte o femee rusă?...
Tăcere și lașitate generală I..
Bodega pare mai goală ca o tranșee după bombardamentul 

artileriei grele. Domnul Aivazian a înghețat la tejghea cu ochii țintă 
la mine. Vinovatul era un locotenent de cavalerie, detașat la 
cenzură în toiul luptei dela Mărășești. Mă îndrept spre el și îl 
bat prietinește cu palma pe epoletul erarhiei sale militare.

— Domnule locotenent... Cereți-vă scuze imediat sau dacă 
nu, pregătiți-vă să trageți consecințele cuvintelor pronunțate.

Deși calmă, intervenția mea produse efectul unui gest eroic. 
Ea se varsă ca un hîrdău cu apă rece în capul celor înfierbîn- 
tați de băutură. Toată lumea s’a trezit parcă la comandă. Dis
ciplina lașității este începutul înțelepciunii omenești. Corul figu- 
ranților repetă cu insistență după bagheta capelmaistrului:
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— Scuze... scuze... scuze!...
Locotenentul se ridică galben și umilit ca o lămîe stoarsă 

de zamă, bolborosește cîteva cuvinte șl așteaptă verdictul. Unul 
din judecătorii improvizați, îi ordonă:

— Sărută mina rusoaicei.
Și locotenentul pornește dela masă ca o păpușă automată 

și execută ordinul în aplauzele asistenței care consideră inciden
tul închis.

Tatiana a ghicit probabil tot ce nu putuse pricepe în pri
mul moment. Ochii ei mă învăhe ca o acoladă regală, cu care 
se răsplătește cn act de eroism pe front. Nicolașa întinde mîna 
locotenentului care de data asta și a revenit în fire, se urcă apoi 
pe o masă și începe să peroreze:

— Frați romîni!... Vă zic frați, fiindcă abia de azi înainte 
începem să fim cu adevărat frați... Deși allați pe frontul nostru 
de luptă comună, gindurile noastre nu s'au contopit niciodată 
pănă astăzi și pumnii noștri n’au amenințat decît dușmani ima
ginari... De azi înainte însă, trebue să ne spunem cuvintul cins
tit pe față și adevărata noastră frăție să înceapă așa cum stă 
scris în cărțile sfinte, fiindcă la început era cuvîntul, și cuvîntul 
era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvîntul... Asta înseamnă că 
Dumnezeu a dat omului cuvîntul ca să-și poată pune în valoare 
mintea. Cuvintele sînt vehiculele rațiunii. Vorbite sau scrise, 
ele singure ne mută dintr’un loc într’altul, ne multiplică, ne des
cifrează, ne rezolvă și ne umanizează... Revoluția noastră nu este 
decît opera cuvîntului propovăduit sau tipărit. Cine cugetă fără 
să vorbească, moare înainte de a se fi născut... Să ne spunem 
dar ce avem de spus flecare... Să ne amestecăm durerile ca să 
le putem pierde din urmă... Să ne controlăm odată pentru tot
deauna idealurile ca să ne descărcăm sufletele de povara comp- 
tabilității duble... Să ștergem frontierele dintre țări ca să dispară 
odată cu ele și fronturile de luptă... Și să desființăm toate rafturile 
naționale din prăvălia umanității... Dușmăniile actuale nu sînt decît 
iluzii optice.,. Misterul care ne desparte pe unii de alții nu este 
decît efectul lentilelor famurii prin care ne privim dela distanță.. 
Ca să ne dăm samă însă, că toți oamenii sîntem la fel, trebue 
să ne apropiem, să ne pipăim, să ne demisterizăm, să ne rea
lizăm, să ne umanizăm ! .. Rusia vă pune la îndămînă de azi în- 
nainte materialul necesar să vă puteți construi și voi în formule 
nouă. Rusia vă dă putința să eșiți de subt tutela burgheziei care 
vă soarbe ca un fitil de lampă cu gaz. Cine-i întreține flacăra 
decît voi?... Fitilul uscat nu arde. Se pîrlește numai și îți gî- 
delă nările cu mirosul Iui de cîrpă. Aruncați-1 dar ca pe o cîrpă 
murdară în lada cu gunoae, să nu vă mai infecteze sufletul că 
pe urmă o să fie prea tîrzlu... Datoria voastră, a intelectualilor 
din Romînia, este să înființați și voi odată un serviciu de ecari
saj social. Luați exemplu dela noi. Și ’dacă n’aveți brațe des
tule, ale noastre vă stau la dispoziție... Dar, dezrobițl-vă odată,
*
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pentru numele Iui Dumnezeul... Deșteptați-vă,numerotați-vă, va- 
îorificați-vă, cuceriți-vă dreptul vostru subt soare, fiindcă soa
rele adevărat al unui popor, voi sînteți, intelectualii 1.. Burghe
zia nu-i decît un fitil de cîrpă murdară... Nu-i mai împrumutați 
lumina soarelui, cînd ea nu vă răsplătește nici măcar cu sclipi
rea timidă a stelelor anonime din „calea laptelui“. Pănă cînd 
să vă fie viața o veșnică noapte ?... Pănă cînd adevărata voas
tră viață să nu înceapă decît după moarte ?... Ce sărbătoriți voi 
astăzi?.,. O victorie militară?... O excrocherie burgheză, neno- 
rociților!,.. Cine s’a bătut la Mărășești ? Cine a învins și cine 
putea să fie învins ?... Stăpînil sau slugile ?„. Hai, spuneți-mi dacă 
aveți curajul... Unde erau stăpinii și unde erau slugile?... Cine 
a fugit peste frontieră și cine a rămas să moară în pragul ca
sei atacată de bandiți ?... Faceți-vă singuri dreptate, fiindcă drep
tatea stă pe loc totdeauna; nu fuge niciodată. Victoria dela Mă
rășești este victoria poporului anonim care de azi înainte trebue 
să poarte numele celor ce au renunțat la țșl. Slugile au scăpat 
casa de bandiți, slugile trebue s’o stăpînească de azi înainte... 
Așa stă scris la cărțile sfinte, unde vorbește cuvîntul lui Dum
nezeu, nu cuvîntul oamenilor... Asta este adevărul, asta este drep
tatea și ăsta este cuvîntul lui Dumnezeu... Șl Dumnezeu trebue 
să fie singurul nostru cuvînt, fiindcă la început era cuvîntul și 
cuvîntul era la Dumnezeu și Dumnezeu era...

Nicolașa nu mai poate vorbi. Ultimul cuvînt i se pusese 
de-acurmezișul în beregată ca un os de pește. Aceiași impre
sie însă, o aveam parcă și cel care îl ascultaserăm pănă atunci. 
După discursul Rusului, douăzeci și trei de guri căscate și pa
truzeci șl șase de ochi holbați, presăraseră în atmosfera glacială 
a bodegei, urmele calde încă ale unor explozii de obuze.

Cine avea să-i răspundă? Cine putea să-i răspundă? Cine 
știa ce ti-ebue să-i răspundă ?...

Situația intelectualilor romîni era mai penibilă ca a solda- 
ților de pe front, prinși între două focuri. Cel care ar fi luat cu
vîntul trebuia să interpreteze sentimentul unanim al celor de 
față și poate chiar șl al celor absenți. Eroismul acesta însă, nu 
era prevăzut în reglementul activității colaboratorilor externi ai 
victoriei dela Mărășești. Fiecare ne priveam cu nedumerirea unei 
regăsiri neașteptate. Nimeni dintre noi însă, nu ne puteam regăsi 
ceiace simțeam că pierdusem probabil pentru totdeauna. Curajul 
cuvîntului poate, nu lipsea nimănui dintre noi. Dar cuvintele e- 
rau vehiculele rațiunii și rațiunea noastră, de cînd se începuse 
războiul, pierduse obișnuința călătoriilor de plăcere 1...

Nicolașa ne înțelege parcă și ne plînge de milă. Dar Ni
colașa se înșeală. Romînia în momentul acela nu era nici a 
burghezilor fugiți peste frontieră, nici a intelectualilor dela lași, 
nici a soldaților anonimi de pe front. Era a celor ce aveau s’o 
reclame mîne, pe baza hrisovului domnesc în care se da fiecărui 
ce se cuvine... Dar care dintre noi, în momentele acelea putea 
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să facă pe Nicolașa să priceapă că palmierii dela Iași erau de 
hîrtie vopsită și că pielea leopardului din bodega ia „Cocostîr- 
cul de aur*  fusese cumpărată de domnul Aivazian dela un ar
mean care fusese prin India ?...

Totuși, unul din noi, se aventură să șoptească la urechea 
altuia :

— Hai să-l combatem, că Rusul ăsta este complect idiot!...
Dar sentimentul siguranței personale a fiecărui din noi se 

opunea net.
— Ce, ești nebun?... Vrei să ne stîlcească Rusul cu 

pumnii ?...
— Hai să zicem atunci ca el...
Siguranța personală însă, este o stofă cu „do^ble face“.
— Atît ne mai trebue 1... Să s’audă la Cartier numai, și 

gata... Ne-a și dat în consiliul de războiu 1..
Locotenentul de cavalerie se sculase dela masă și dispăruse. 

Probabil că tot așa reușise să se subtilizeze și de pe front. In 
războiu, soluțiile ofițerilor activi sînt incontestabil, mult mai a- 
decuate situației decît soluțiile civililor sau ofițerilor de rezervă.

Parte din confrații mei încep să-l imite și cinci minute 
mai tîrziu, nu mai rămînem în bodegă decît eu, Tatiana, Nico
lașa și domnul Aivazian.

Tatiana mă întreabă cu zîmbetul ei răutăcios.
— Tu nu zici nimic?...
— Ce vrei să zic?... Nicolașa are dreptate... Cu o singură 

excepție însă... La început nu a fost cuvîntul, cum scrie la E- 
vanghella lui Ion... La început a fost lașitatea și lașitatea a fost 
Ia început a lui Dumnezeu, și pe urmă abia, a fost a omului pe 
care Dumnezeu l-a făcut după chipul și asemănarea sa...

XI. Mai tare ca Stanislawski

Rușii s’aa hotărît în fine să se lupte, dar nu contra duș
manului ci contra aliaților care nu voiau să adere la revoluție. 
Dușmanului nu-i puteau pretinde lucrul acesta decît, cel mult, 
după încheerea păcii. Aliaților dela lași însă, le puteau orlcînd 
impune voința lor, mai ales că Romînii făcuseră apel la ei, ca la 
niște „protectori“. O alianță între un țințar și un armăsar nu 
era posibilă nici măcar în fabulă.

Victoria noastră dela Mărășești fusese „Visul unei nopți de 
vară“. In ultimul moment însă, decorurile fuseseră amestecate și 
din pădurea fermecată a lui Shakespeare, ne trezisem in pădurea 
„Hoților“ lui Schlller. Rușii părăsiseră frontul și se împrăștiaseră 
prin țara necotropită încă de dușman, ca să propovăduiască fră
ția între oameni și binefacerile alcoolului de SO de grade, cu care 
noul regim democratic voia să egalizeze drepturile omului șl cir- 
convoluțiile creerului.

Parte din ei își luaseră concediu nelimitat, lăsaseră în păs
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trarea primarilor, în schimbul unei „zapiska" tunurile și mate
rialul de râzboiu neîntrebuințat încă și trecuseră Prutul în Ba
sarabia unde era grînarul armatei de sud și pragul haosului de
mocratic. Aceștia reprezentau voința poporului autentic pe care 
pontifii dela Petrograd și Moscova îl scosese de subt robia ța
rismului, a cnutului și a nopților polare.

Alții însă, rămăseseră pe Ioc. iși dădeau seama că misiu
nea lor nu putea fi complect terminată pănă ce libertățile acor
date poporului rus nu s’ar fi revărsat ca niște rîuri de lapte, 
pe tot cuprinsul pămîntului frămîntat de sclavajul social, econo
mic, intelectual și politic al altor popoare. Era natural dar, ca 
opera lor de umanitarism imperativ să înceapă cu Romînia, care 
era cea mai aproape și cea mai potrivită pentru un prim cîmp 
de experimentare. Aceștia erau adevărații apostoli ai revoluției,, 
erau „poporul ales“ din »poporul chemat“, erau smîntîna laptelui 
democratic cu care erarhia roșie atenua obsesia teroarei albe. 
Și aceștia nu voiau pentru nimic în lume să plece din Romînia. 
Sovietele rusești votaseră în unanimitate fericirea poporului 
romîn. Protectorii noștri nu ne puteau lăsa în voia soartei ca 
pe o barcă fără cîrmă în voia valurilor. Democrația rusă nu 
putea fi capabilă de asemenea acte de lașitate. Armata rusă 
care plecase de pe front nu putea pleca și din țară, pănă ce 
n’avea să detroneze pe Rege, să distrugă oligarhia, să proclame 
înfrățirea Rușilor cu Romînii și pe urmă chiar, înfrățirea cu duș
manii de pe front, ca să se poată pune odată pentru totdeauna 
capăt războaelor.

Situația noastră devenea tot mai critică, din zi în zi. Fron
tul de luptă își pierduse aproape importanța psihologică. Meri
dianul militar oscilase după fantezia neprevăzutului, de pe fron
tieră pe diferitele cursuri de apă, trecuse apoi prin București în- 
tr’o dimineață posomorită de toamnă și se fixase după părerea 
celor dela Marele Cartier, pe Dunăre, Șiret și Carpațli Moldo
vei. Acesta era însă frontul oficial, frontul comunicatelor trimise 
prin telegrafia fără fir. Dar frontul adevăratei noastre primejdii 
se înfipsese cași cuiul lui Pepelea în inima Iașilor, pe care Rușii 
puseseră stăpînire cași Nemții pe București.

Noutățile zilei nu mai veneau nici de pe Șiret, nici din 
Carpați, ci dela sediul sovietului soldaților ruși de pe frontul de 
sud. Dar frontul și sovietul formau una și aceiași asociație de 
cîțiva dezertori care își țineau ședințele în sala Circului, de unde 
apoi, rezoluțiile erau comunicate celor dela Socola. Acolo erau 
adunate marile depozite de muniții cu care Rușii amenințau să 
arunce lașii în aer, în cazul cînd Regele n’ar fi voit să abdice 
și oligarhia să treacă puterea în mîna poporului suveran.

Generalul șef al armatei rusești ajunsese un fel de „pre
mier moutardier du Pape". Rămăsese cu titlul doar și cu apar
tamentul dela Copou, în care sta închis și păzit de o sotnie de 
cazaci credincioși, pe care însă nu știa cît timp o să mai poată
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conta. Parte din ofițerii ruși, degradați de soldații revoluționari, 
se oferiseră să facă de gardă la palatul regal din strada Lăpuș- 
neanu, probabil pentru a-și răscumpăra vina de a nu fi știut să 
facă această gardă pe frontul de luptă.

In această atmosferă de enervare și nesiguranță generală, 
conducătorii poporului romîn combinau în laboratoarele consi
liilor de miniștri și Marelui Cartier, tot felul de substanțe ima
ginare, din care sperau să scoată într’o bună zi „piatra filozo
fală*  cu care să poată clarifica situația de față. Știința alchi
miei evoluase Insă. Demagogia roșie nu se mai impresiona de 
secretele magiilor albe sau negre. Preoții lui Zoroastru șl călu
gării evului mediu nu se mal puteau reîncarna în generalii sau 
miniștrii vremurilor noastre. Ne trebuia un Pic de la Mirandola 
care să poată ține piept Rușilor cu un nou „de omni re s:i- 
biliu. Soluția trebuia căutată în altă parte. Eroismul însă n’o 
putea găsi, fiindcă eroismul este un act spontan și spontaneita
tea exclude matura chibzuință. Rămînea lașitatea singură. Dar 
cum nu pot face elogiul lașității, mă voiu mărgini să citez pe 
Erasm care a scris „Elogiul Nebuniei’.

*

De cîtva timp, între mine și Tatiana se dă o iuptă surdă, 
o luptă nemărturisită încă, dar destul de accentuată pentru a ne 
îndîrjl de o potrivă și pe unul și pe altul. Tatiana este trăsura 
de unire dintre mine și Nicolașa. Amîndoi sîntem însă ca două 
cuvinte care încep și se sfirșesc cu cîte o vocală. Oricum ne-am 
aranja în frază, unul din noi trebue să iasă ciuntit. O eliziune 
este fatală. Una din vocale trebue să dispară. Care din noi a- 
mîndoi însă, vom renunța la ea ?

Nicolașa este sclavul Tatianei care, pănă la o nouă orien
tare sentimentală, este și rămîne sclava mea. Dar Tatiana este 
admiratoarea concepțiilor politice ale lui Nicolașa pe care eu de 
o camdată nu le pot admite, fiindcă sint, mai întăiu: romîn, apoi: 
mobilizat la ziarul Marelui Cartier al armatei și în fine: prac
ticant diletant al lașității profesionale. Tatiana va decide dar, 
pe care din noi va trebui să-l sacrifice sau mai bine zis, ce a- 
nume sacrificiu își va impune singură. In cele două tirizii ale 
balanței, atîrnă deoparte egoismul sentimental iar de alta, altru
ismul social. Pe mine Tatiana mă iubește. Pe Nicolașa îl ad
miră numai... Nu știu care va fi sfîrșitul dragostei noastre. Ziua 
de mîne îmi poate aduce surpriza unui cataclism nebănuit. La 
aceiași surpriză însă, se poate aștepta și Nicolașa. Șansele noas
tre dar sînt egale, atîta timp cît fiecare din asociați ne mulțu
mim cu natura aportului nostru. De îndată însă ce vom încerca 
să ne amestecăm specialitățile, un desnodămînt fatal se poate 
produce...

Sînt hotărît să grăbesc acest desnodămînt, oricare ar fi el. 



ROȘ, GALBEN ȘI ALBASTRU 47

Vreau să știa dacă Tatiana pune mai mult preț pe revendică
rile sociale cu care ne terorizează Rușii lui Nicolașa, decit pe re
vendicările propriului ei suflet, cu care mă las să fiu terorizat ca 
să-i fiu pe plac. Nu-mi acord nici o calitate excepțională dar o- 
chii mei sînt răi de deochi... Pătrund și răscolesc adine, tulbură 
apele liniștite ca helicea unui vapor, răstoarnă pămîntul înțelenit 
ca fierul unui plug și transformă blocul de marmoră inertă, ca 
dalta unui meșter inspirat. Vreau să știu dacă mai pot conta 
pe ochii mei și dacă Tatiana mai este sau nu, victima lor.

Astăseară Rușii au de gînd să hotărască de soarta Regelui 
și guvernului nostru. Moțiunea votată astăseară va fi adusă 
la îndeplinire, dacă va fi nevoe, chiar cu prețui unei vărsări de 
singe. Automobilele blindate așteaptă la Socola, gata să pă
trundă în oraș la primul semnal, iar dezertorii de pe front, s’au 
înarmat cu toții ca să lupte pentru scăparea poporului romîn din 
ghiarele oligarhiei...

Ah!... Frazele astea au început să mă sugrume ca niște gu
lere vechi care mi-ar fi rămas strimte. Adevărul însă, este că 
ia lași de multă vreme încă, nu se mai pot găsi nici gulere, nici 
fraze nouă. Unele au fost consumate de războiu, altele de revo
luția rusă. Astăseară însă, trebue să se sfîrșească. Trebue să 
știm odată pentru totdeauna, cine sînt stăpînil lașilor și ai fâșiei 
de pămînt strămoșesc ce ne-a mal rămas liber... Noi sau ei?...

După amiază, Tatiana vine ca de obiceiu să mă vadă. O 
aștept cu rolul învățat pe dinafară de cu noaptea. Sint hotărît 
să realizez pe rînd și cu orice preț, toate planurile iluștrilor mei 
predecesori închiși prin diferitele case de nebuni, din țară sau 
străinătate...

Am să-i propun deci Tatlanei un pod peste ocean, o scară 
pănă la cer și un voiaj cu aeroplanul în planeta Marte. Dacă 
Tatiana mă iubește cu adevărat, n’are să-și dea seama că fac pe 
nebunul și în cazul acesta, Regele și guvernul romîn, sînt sal
vați. N’au decît să-și aleagă ce vor: podul, scara sau aeropla
nul Dacă însă Tatiana nu mai vede în mine decît un bărbat 
la fel cu toți ceilalți, de prisos să mal întrețin relații ca o gîscă 
pe care într’un moment de miopie sentimentală o luasem drept 
o porumbiță de porțelan.

Cum însă, lupta se dă între mine și o rusoaică intelectuală 
care cunoaște reprezentațiile dela „Teatrul Mic“ din Moscova, 
fatal că trebue să fiu mai tare ca... Stanislawsky. O feerie însă 
nu o poți pune în scenă cu mijloacele intelectuale și materiale 
de care dispun teatrele noastre Naționale. Și feeria pe care o 
pregătesc Tatianei trebue să întreacă cu fastal montării, pănă și 
fantezia creatoare a celui din urmă Abenseraj al teatrului modern.

lată dar ce-am imaginat:
Scena reprezintă odaia unui om de geniu, mobilată simplu 

dar cu gust. Proprietarul sau mai bine zis, chiriașul el, sufere 
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din cauza unei intoxicații lente, produsă de lipsa alimentelor, de 
prea lunga durată a războiului, de revoluția rusă și de alte in
grediente sociale și farmaceutice. O.nul de geniu este condam
nat să moară din cauza mediocrităților oligarhice, care l-au îm
brățișat cu atîta dragoste și căldură, că i s’a uscat cerul gurii și 
mațele i s’au transformat fn tromboane muzicale, in actul al 
doilea, decorul reprezintă o grădină cu plante exotice și tot felul 
de anima'e pe care nu le poți vedea decît prin atlasele zoolo
gice. Cum acțiunea actului nu se petrece intr’o menajerie, și a- 
nimalele nu sînt închise în cuști cu gratii de fier, oligarhia îm
buibată de tot felul de bunătăți materiale și avantagii sociale, 
este amenințată să fie sfîșiată de animalele flămînzite în timpul 
actului întâii’. Omul de geniu însă pîndește din umbra unui si
comor, cu trunchiul căruia a început să se confunde încă dina
intea începutului actului întăiu. Gerialitatea nu exclude umani
tarismul, resemnarea, mila, inconștiența și absența totală din ca
drul realităților posibile. La gestul lui dar, o porumbiță coboară 
din văzduh, și cu ciocul ei de mărgean scoate ochii tutulor fia
relor apocaliptice. „Vițelul de aur“ este salvat și după ce-și re
găsește poarta, intră triumfător în ograda națională, recitind ca 
un școlar de clasele primare „Fericiți cei săraci cu duhul!...“ 
Actul al treilea se petrece în pragul umanității de mine, adică 
în plin întuneric. Pe scenă nu se zărește nimic decît o coroană 
regală, un fotoliu ministerial, un mandat parlamentar, care aco
peră cu prestanța lui, un alt „mandat de adacere“, un titlu de
finitiv al unei societăți pe acțiuni, un om mascat ținînd în mina 
dreaptă un „wacumcliner“ iar în mina stingă o oală de noapte 
și trei abecedare pentru uzul celor trei figuri mai reprezentative 
din trecutul, prezentul și viitorul Romîniei...

Tatiana intră tocmai cînd sfîrșeam repetiția generală a fe
eriei cu care aveam de gind să rezolv problema realității de 
Ia Iași.

Trebue să fi fost foarte schimbat la față de oarece Tatiana, 
în ioc să mă sărute ca de obiceiu, se opri nedumerită în prag 
și mă întrebă:

— De ce ești așa trist Vaniușca ?
Cum se cunoaște că Tatiana nu mai aparține unei țări mo- 

narh'ce constituționale 1...
— Fiindcă astăzi, ne vedem poate, pentru cea din urmă 

oară, Tatiana dragă...
Sînt sigur că în clipa aceia chipul meu se și lipise pe fi

ința Tatianei ca figura lui Cristos pe năframa sfintei Veronlca. 
Chipul fără frază și fraza fără chip este ca o ramă fără tablou 
și un tablou fără semnătură. Tatiana pare mișcată. Știrea iz
bucnirii revoluției rusești n’o impresionase așa de mult ca even
tuala noastră despărțire.

— Cum așa?... Ce s’a întîmplat?
— Pănă acum, nimic încă.
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— Atonei?...
— Am zis: „poate". Poate că are să se întîmple... Bună

oară Ia noapte chiar... Și dacă se va intimpla, să știi că numai 
tu ești de vină, Tatiana mea dragă !.,. Tu și cu Nicolașa, bine 
înțeles. Eram sigur c’o să sa sfîrșească așa. Voi nu ne pri
cepeți pe noi și noi nu vă pricepem pe voi... Iată adevărul. Ne 
iubim fără să ne pricepem... Dacă m’ai iubi cu adevărat, ai re
nunța la nebuniile tale umanitariste...

Tatiana nu pricepe nimic. De altfel, nici nu trebue să pri
ceapă, chiar dela începutul reprezentației, fiindcă o scenă de 
dragoste trebue să păstreze decența unei progresii aritmetice, 
nu geometrice. Tatiana nu pricepe nimic fiindcă nu m’a auzit 
niciodată vorbind așa de repede șl încîlcit. Pentru prima oară 
polemizez cu ea pe tema dragostei noastre. Și frazele de dra
goste sînt ca chibritele de ceară. Nu se sting niciodată singure 
fiindcă nu sînt fabricate fn Romînia, și dacă nu sufli în ele la 
timp, îți ard degetele și ți pătează unghiile...

li recapitulez principalele pagini din sintaxa dragostei noas
tre și-i mai expun încă odată părerile mele asupra analogiei 
dintre om și univers, pentru care întrebuințez expresiile: micro
cosm și macrocosm, ca să o pot impresiona mai puternic.

— Dragă Tatiana, tu știi că eu nu admit nici progresul 
nici decadența omenirii. Admit numai individul care rămîne a- 
celași în permanență și care nu urmărește decît propriul lui in
teres, chiar cînd pretinde că se sacrifică pentru binele altuia. 
Cu atît mai mult dar, nu pot admite nici teoriile lui Nicolașa și 
ale revoluționarilor ruși mai ales cînd ne sînt impuse cu forța. 
Romînii n’au nici un interes să facă revoluție. S’o știi dela mine. 
Rușii au făcut-o fiindcă le era necesară. Dar celace lor le folo
sește, nouă ne vatămă.. Romînii vor să-și păstreze oligarhia fi
indcă sînt un popor tradiționalist. Romînii au avut totdeauna 
un stăpîn și nu s’au îneîntat niciodată de perspectiva unui .sat 
fără cîni". Că stăpînii noștri s’ai schimbat de-alungul veacuri
lor, asta e treaba istoricilor și a fanteziei noastre naționale. N’o 
să vă dăm vouă socoteală de ce a fost așa. Rușii însă n’au să 
se „amestece acolo, unde nu le fierbe oala". Noi vrem să ne 
păstrăm Regele și guvernul și sîntem gata să-i apărăm pănă la 
ultima picătură de sînge. Destul pămînt am pierdut pănă acum... 
Să ne salvăm cel puțin oamenii care ni l’or putea da înapoi!...

O pun apoi în curent cu tot ce s’a hotărît în cazul unui e- 
ventual atac din partea Rușilor.

— Să nu credeți că n’am aflat toate planurile voastre. Vă 
cunoaștem tot programul pentru la noapte. Să știți însă că ni
meni nu va putea e«i din Circ, în cazul cînd se va vota revo
luția la Iași. Șoseaua dela Socola a fost minată în dreptul Aba
torului, ca să nu poată pătrunde în oraș nici un automobil ru
sesc. Populația a fost înarmată pănă la ultimul om, iar ofițerii 
țariști din oraș s’au înrolat în armata romînă ca simpli soldați 

4
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și au jurat în fața Mitropolitului că vor ucide fără cruțare pe 
toți cei care poartă cocarde roșii. Nu va mai fi deci o luptă 
pentru triumful democrației ci un adevărat măcel ca în noaptea 
sfîntului Bartolomeu... Vă convine ?... Spune... Vă simțiți destul 
de tari ? Nu vă e teamă de lașitatea celor care au fugit și de pe 
front?... Cu ăștia vreți să dați piept la noapte cu noi ?... Aoleo!... 
Și pe urmă cine o să plătească oalele sparte?... Tu... Nicolașa 
și alți nebuni cași voi amîndoi...

Tatiana s’a făcut albă ca varul. Se uită in tavan ca o 
brazdă uscată de soare care așteaptă un strop de ploaie din cer 
și sufletul el rănit, își sfîșie parcă bandajul cu care doctorul o 
mințlse că se vindecă pănă la noapte.

— Asta e situația adevărată, Tatiana.. Iată de ce ți-am 
spus că ne vedem poate pentru ultima oară... La noapte poate 
să mor eu... Poate să mori tu... Cum ne-o fi norocul!.. Poate 
chiar să murim și unul și altul... Dar să scăpăm amîndoi.. asta 
e greu!..

Tatiana mă întreabă grăbită :
— Ce e de făcut atunci?
Privirile mele o săgetează ca pe sfîntul Sebastian.
— Mă iubești cu adevărat, Tailana?
Ea nu-mi răspunde. Mă privește numai cu ochii umezi de 

lacrimi și bazele ei mestecă parcă ultima picătară a paharului 
cu zamă de cucută.

— Dacă mă iubești cu adevărat, tu singură poți face la 
noapte o minune.

— Spune ce trebue să fac.
— Să găsești pe Nicolașa numaidecft și să-l convingi să 

renunțe la nebunia plănuită. Pentru Rușii dela lași, cuvîntul lui 
Nicolașa e literă de evanghelie și textul evangheliei astea, numai 
tu poți să-1 schimbi, Tatiana...

Pela ora două după miezul nopții, Nicolașa, Tatiana și cu 
mine, ne întoarcem dela meetingul soldaților șl muncitorilor ruși 
de pe frontul romînesc.

Moțiunea votată, exprimă admirația asistenței pentru Re
gele erou care luptă alături de soldații săi pentru dezrcb'rea pă- 
mîntului strămoșesc, cotropit de dușman. Cît privește schimba
rea regimului politic din Romînia, ea a fost amînată după victo
ria definitivă cînd poporul romîn va fi liber să hotărască sin
gur de soarta lui.

Nicolașa ne conduce pănă în poarta casei. Nu pot ghici 
pentruce nu s’a dus ca de obiceiu, la bodega domnului Aivazian. 
Tot drumul n’a scos un singur cuvînt. A mlrîit numai printre 
dinți un cîntec aspru și greu ca de plumb topit. Din cînd in 
cînd, a oftat adine și tot timpul a mers doi pași în urma 
noastră.
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Ne despărțim cu gravitatea funebră a martorilor fntr’un 
duel in care unul din adversari ar fi fost ucis. Tatiana a intrat 
in casă. Nicolașa ml oprește de mină.

— Să-i mulțumiți Tatianei și s’o respectați ca pe o Sfintă, 
dobitocilor... Ea v’a scăpat!... Să știți...

♦

A douazi dimineață, fn fața ușii noastre, cu preșul făcut 
pernă subt cap, Nicolașa dormea ca un cine credincios, pe sein*  
durile goale, de-alungul antretului plin de noroi și igrasie...

Ion Minulescn
(Va arma)



Multe și mărunte despre Eminescu

Intr’un număr recent din Adevărul literar, colegul de li
tere G. Galaction regretă că despre M. Eminescu Inel tot nu 
știm ce trebue știut, pentruca un mare maestru să ne scrie— 
în viitor—biografia ce-o merită Eminescu.

Deși eu nu mă aocotesc mare maestru, voiu încerca, to
tuși, acea biografie, pentru care am început a culege material, 
care nu se va tipări curînd, dar care va fi cel puțin sigură fn 
fiecare afirmație ce-o va înainta.

Pentru a provoca cercetări și discuții ce le cred necesare, 
prealabil voiu publica, însă, notițe menite să stlrnească cerce
tări, să aducă complectări șl să slujească —și altor biografi In 
spe, existenți probabil In centrele culturale ale țării.

Notițele nu vor avea nici un șir conducător; fiecare stă i- 
zolată în serie ; șirul cel logic, din parte-mi, îl voiu da în acea 
biografie, la care mă oblig acum.

1. Din copilărie.—Despre copilăria lui Eminescu s’au spus 
multe știri ciudate și necontrolate. De cînd cu teoria lui T. Ma- 
iorescu că în poet a fost un germene ereditar de nebunie, .ado
ratorii“ (I) lui s’au așternut pe culegerea probelor că—așa va fi fost. 
Le-au și găsit: fuga de-acasă, fuga dela școală, Wandertrieb, 
etc. etc.. Dar mie mi s’a părut curios, că în timpul călătoriilor 
sale .aventuroase“ el este foarte sănătos la minte, simte normal,, 
scrie logic, de ex. fn poeziile din Familia șl, îndată ce poate,
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prinde o carieră ce nu-i de loc rușinoasă: se face sufleur teatral, 
începutul aventurii coincide cu epoca pubertății; aceasta îi va fi 
deschis sufletul pentru primirea de idei care ies din „normal“ ; 
dar pănă la a-normal, mai va 1

Pentruce a plecat Mihail Eminescu de-acasă, ne spune el 
Însuși, Intr’o scrisoare cătră un prietin, despre care nu știm 
(deci rămîne de cercetat): cine este? Cînd a primit-o? A 
primit-o sau na ? Sau a fost numai o ciornă care nu a plecat cu 
pofta? Iată întrebări ușor de pus și greu de răspuns.

Ciorna lui Eminescu acopere o pagină din manuscriptul a- 
cademic cu n-rul 2255, p. 294.

„Iubitul meu, ași fi dorit ca să nu fi trebuit să-ți scriu 
această epistolă, nici pentru tine, pentrucă te espun la o supă
rare, nici pentru mine, căci ea-ți va deschide ferestrele spre a 
te uita într’o casă, care n’ași fi dorit s’o cunoască nimenea 
în lume,—a mea adică.

„Nu șeii ce tată am. Sărac și împovorat de o familie 
grea (șapte copii)—e cu toate astea înzestrat c’o deșertăciune 
atît de mare, îneît ar putea servi de prototip pentru acest vi
ciu, după părerea mea cel mai nesuferit din lume.

„Măritîndu-se soră-mea el l-a promis o zestre de două 
mii de galbeni. Este ridicul cînd un om promite înscris ceiace 
nici are, nici poate realiza, dar obligațiunea față cu cumnatu- 
meu este pozitivă și bătrînul meu e ca și ruinat.

„Mai am o soră-un geniu în felul ei, cu o memorie ca 
a lui Napoleon 1 și c’o înțelepciune naturală cum rar se află. 
Dar ea-i pe Jumătate moartă, căci (e) lovită de apoplexle.

„Am frați mai mari și (mai) mici decît mine, fără posi- 
țiune ’n lume—și asta nu din cauza lor, ci numai dina deșer
tului, care voia a face din fiecare din ei om mare, și sfîrșind 
prin a-i lăsa cu studii neisprăvite, risipiți prin străinătate, 
fără subsistență; în voia sorții lor.

„O familie grea, îngreuiată încă prin deșertăciunea în
dărătnicului bătrîn—și întristarea mea cea mare este că eu 
ajut de a ’ngreula prin nefolositoarea mea asistență. Nu crede 
însă cum c’o fac din impuls propriu. Dacă dela al 14-lea an și 
păn’la al 20-lea mi-am cîștigat pînea singur, într’o viață aven
turoasă și plină de nemulțămirl—am făcut-o aceasta cu de
plină conștiință a sacrificiului, însă nu din caprițiu copilăresc, 
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precum prdtestam foarte des față cu cunoscuțil mei, căci voiam 
mai iute să trec de un lucru rău, decît de „fiul unui om să
rat și van“.

M. Eminescu a plecat de acasă, In lume, fiindcă simțea z
1) că tatăl său nu l-ar putea susține, până la capăt, la carte;
2) fiindcă își părea o sarcină unei familii cu traiu greu.

Scrisoarea pare a fi scrisă chiar în anul al 20-lea al vrîs- 
tei sale, deci în 1870; în primul an al vieții universitare, deci 
din Vlena. Scrisoarea a scris-o, așa dar, autorul acelor poezii 
care au încfntat pe T. Maiorescu, tînărul matur, căruia nu 1 se 
poate refuza credința 'n vorbele ce le scrie. Adresatul trebue să 
fi fost un prietin din timpul studiilor.

Chestia zestrei promise „înscris“ s’ar putea verifica? Ce
lelalte date sînt evident exacte, de oarece se confirmă prin bio
grafiile fraților lăsat! în drum, deși acestea sînt încă fragmen
tare.

O. Bogdan-Duică



Oblomov
V

„Acuma, sau niciodată“!—îi răsăriră lui Oblomov groza
vele cuvinte, deindată ce se trezi dimineață.

Se sculă din așternut, se plimbă de cîteva ori prin odae, 
arwncă o privire în salon: Stolz stă și scrie.

— Zachar!—strigă lila Iliici.
Nu se aude săritura depe cuptor—Zachar nu vine: îl tri

misese Stolz la poștă.
Oblomov se apropie de masa lui prăfuită, se așeză pe 

scaun, luă un condeiu, îl muie în călimară, dar lipsea cerneala; 
căută hîrtie—lipsea de asemenea.

Căzu pe gîndurl și începu să zugrăvească mașinal, cu dege
tul prin praf, apoi se uită ce a scris: era oblomovșcina '■

Șterse îndată scrisul cu mîneca. 11 visase, cuvîutul ăsta în 
timpul nopții, scris cu slove de foc—ca la banchetul lui Baltazar.

Veni Zachar și, negăsind pe Oblomov în pat, se uită 
tulbure la boer, mirîndu-se că e în picioare. In prlvirea-i toro
pită era scris : „oblomovșcina 1“

„Un singur cuvînt“,—se gindi Ilia Iliici, »dar ce cuvint 1..." 
Zachar luă, ca de obiceiu, pieptenul, peria, prosopul și se 

apropie de Ula Iliici, ca să-l pieptene.
— Du-te dracului!—zise Oblomov mînios, și aruncă peria 

din mina lui Zachar, iar Zachar scăpă jos și pieptenul.
— Nu vă culcați din nou ?—întrebă Zachar.—V’ași îndrepta 

așternutul.
— Adă cerneală și hîrtie,—răspunse Oblomov.
Oblomov se gîndea la cuvintele: „acuma, sau niciodată!“ 
Ascultînd această chemare disperată a 
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dădea samă șl cînfărea ce i-a mai rămas din restul voinții, și 
unde-1 va duce, la ce-1 va întrebuința el, acest rest sărăcăcios.

După o gîndire chinuitoare, înhăță condeiul, scoase din colț 
o carte, și fntr’un singur ceas vru să cetească, să scrie și să se 
gîndească la tot ce nu cetise, nu scrisese—nu gîndise în zece ani.

Ce să facă acuma? Să meargă înainte, sau să stea locului? 
Pentru Oblomov această întrebare „oblomească“ era mai adîncă 
decît întrebarea lui Hamlet. Să meargă Înainte, înseamnă să 
arunce deodată largu-i halat nu numai depe umeri, ci și de pe 
suflet, de pe minte ; să șteargă,—îrrfpreună cu praful și păianje
nul de pe păreți, — păianjenul de pe ochi, și să recapete lu
mina ochilor.

Care-i întâiul pas de făcut ? De unde să Înceapă ? Nu știu, 
nu pot... Nu, mă prefac, știu și... Dar și Stolz e aici lîngă mine: 
îmi spune îndată.

Și ce are să-i spue? „Intr’o săptămfnă—are să zică—să fac 
o instrucție amănunțită pentru Însărcinatul de afaceri și să-1 trimit 
la țară, să ipotecheze Oblomovca, să mal cumpăr pămînt, să-i 
trimit planul construcțiilor, să predau locuința, să iaupasportși 
să merg pentru jumătate de an In străinătate, să scutur priso
sul de grăaime, să scutur greutatea, să-mi împrospătez sufletul 
cu aerul la care visam odinioară cu prietenul, să mai trăesc și 
fără halat, fără Zachar și Tarantiev, să-mi încalț singur ciorapii 
și să-mi descalț ghetele, «ă dorm numai noaptea, să merg unde 
merg toți, pe drumuri de fier, pe vapoare, apoi... Apoi... să mă 
mut la Oblomovca, să știu ce e sămănătură și treerat, dece 
mujicul e sSrac sau bogat; să umblu la cîmp, să umblu la a- 
legeri,*  la uzină, Ia moară, la port. In același timp să cetesc 
gazete, cărți, să mă turbur că Englezii au trimis vre-o corabie 
In Orient..."

* »Alegeri*: alegerea mareșalului nobilimii și magistralilor dis
trictuali,-cam la atîla se reduc țoale »alegerile*. N. trad..

Iată ce are să-mi spuie I înseamnă să mergi înainte... Și 
așa toată viața !„ Adio ideal poetic al vieții 1 E un fel de potco- 
vărie, nu viață ; veșnic flăcări, trosnet, fierbințeală, zgomot.,, 
cînd să mai trăești ? Nu-i mai bine să rămli localui?“

»Să rămîi înseamnă să îmbraci cămașa pe do», să asculți 
săriturile picioarelor lai Zachar de pe cuptor, să cinezi cu Ta- 
rantiev, să te gîndești mai puțin la toate, să nu mai cetești pănă lă 
sfîrșit călătoria prin Africa, să fmbătrînești liniștit în casa cu- 
mătrei lui Tarantiev"...

„Acuma, sau niciodată 1“ „A fi, sau a nu fi“. Oblomov se 
ridică de pe fotoliu, dar nu nemeri cu piciorul deodată în pantof 
și se așeză din nou...

Peste două săptămîni Stolz plecă In Anglia, luînd cuvîntul 
lui Oblomov că va veni drept la Paris. lila Iliici avea gata și 
pasportul, îșl comandase chiar un palton de drum, îșl cumpără 
șapcă. Pănă acolo ajunseseră lucrurile!
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Zachar îi dovedea cu multă adfncime, că destul să-și co
mande o singură păreche de ghete, iar Ia cealaltă să puie o pe
reche de pingele. Oblomov cumpără o plapomă, o flanelă de 
lină, o geantă de drum, vru să ia un sac pentru provizii, dar 
zece persoane i-au spus că fn străinătate nu se umblă cu 
provizii.

Zachar se zbuciuma prin ateliere, prin prăvălii, plin de 
sudoare, și-și puse în buzunar multe grivne și piataci deJa res
turile de prin prăvălii, dar blăstămă și pe Andrei Ivanovici, și 
pe toți citi au născocit călătorii.

— Ce are să facă el acolo singur ?—zicea Zachar prin 
prăvălioare —Acolo cică boerii sînt serviți de fete. Cum să-i 
scoată ghetele o fată? Și cum are să încalțe ea ciorapii pe pi
cioarele goale ale boerulni ?...

Rîse chiar așa, că favoritele i se ridicară pe amîndouă 
părțile, și clătină din cap. Oblomov nu se lenevi, însemnă în 
scris ce si ia cu dînsul și ce să lese acasă. Mobila și cele
lalte lucruri fură încredințate lui Tarantiev, ca să le ducă acasă, 
la cumătră-sa, în cartierul Văborgului,—să le închidă în trei 
odăi și să Ie păstreze pănă la întoarcerea lui Oblomov din 
străinătate.

Cunoștințele lai Ob'omov,—unii cu neîncredere, alții cu 
glume, alții cu un fel de spaimă, ziceaa pleacă, închipuiți-vă. 
S’a mișcat Oblomov din loc!...

...Dar Oblomov nu plecă nici peste o lună, nici peste trei. 
In ajunul plecării, în timpul nopții i se umflă o buză.
— M’a mușcat o muscă, se poate cu asemenea buză pe 

mare!—zise, și începu să aștepte alt vapor.
Iată și August, Stolz e demult la Paris, scrie scrisori tur

bate, dar răspuns nu primește.
Dece? Probabil s’o fi uscat cerneala în călimară, și n’are 

hîrtie ? Sau poate că în stilul „oblomesc“ se ciocnesc care și 
ce, sau însffrșit llia Iliici în grozavul strigăt »acuma, sau nici
odată“ 1 s’a oprit asupra celui din urmă, și-a pus mînile subt 
cap, și Zachar caută zadarnic să-l trezească ?

Nu, călimara e plină de cerneală, pe masă stau scrisori, 
hîrtie, chiar hîrtie timbrată, scrisă chiar de mîna Iui Oblomov.

Scriind cîteva pagini, Oblomov nu pune de două ori care; 
stilul lui carge liber și pealocuri expresiv și frumos, ca în zilele 
de „atunci“, pe cfnd visa el împreină cu Stolz despre viața de 
muncă, despre călătorii.

Se scoală la șeapte, cetește, duce undeva niște cărți. Pe față— 
nici somn, nici oboseală, nici plictiseală. Pe obraji—chiar culori, 
în ochi strălucește ceva ca o bravură, sau cel puțin încredere 
în sine. Halat pe dînsul nu se mai vede; l-a dus Tarantiev cu 
dînsul la cumătră, cu celelalte lucruri.

Oblomov stă cu vre-o carte, sau scrie în haină de casă; 
în jurul gîtului—o eșarpă ușoară, capetele gulerului dela cămașă 
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stat lăsate peste cravată și strălucesc ca zăpada. Ese In surtuc 
tăiat admirabil, într’o pălărie elegantă... E vesel, fredonează... 
Dece oare?...

lată»l la fereastra unei vile (e la țară, la cîteva verste dela 
oraș), lingă el—un buchet de flori. Oblomov isprăvește de scris 
ceva în grabă și mereu se uită prin tufișuri la o alee, din nou 
scrie...

Pe alee scîrțîi deodată nisipul subt niște pași ușori; Oblo
mov lasă condeiul, înhață buchetul și se apropie de fereastră.

— Dumneata ești, Olga Sergheevna? îndată, la moment 1 
Oblomov înhață șapca, trestioara, aleargă spre portiță, oferă 
brațul unei femei grozav de frumoase și dispare cu ea în pă
dure, în umbra unor brazi enormi...

Zachar ese dintr’un colț, se uită în urmă-i, încuie odaia șl 
pleacă la bucătărie.

— A plecat,—zice cătră Anisia.
— Dar la masă stă ?
— Cine știe?...—răspunde Zachar somnoros.
Zachar e același: aceleași enorme favorite, barba nerasă, 

aceiași vestă sură și gaură în surtuc, dar e însurat cu Anisia,—fie 
din pricina ruperii cu cumătră,-sau așa, din convingerea ci omul 
trebue să fie căsătorit; s’a însurat, dar fu ciuda zicătoarel, nu 
s’a schimbat.

Stolz prezentase pe Oblomov Olgăi și mătușei ei. Cînd Stolz 
aduse pe Oblomov ta casa mătușei Olgăi pentru intiia dată, 
acolo erau musafiri. Oblomov se simți stingherit și stîngacla, 
ca de obiceiu.

„Ar fi bine să 6cot mănușile“,—se gtndea el, „dar în odaie 
e cald. Cum m’am dezobișnuit eu de toatei...“

Stolz se așeză lingă Olga, care ședea singură de desubtul 
lămpii, la o parte de masa cu ceaiul, răzămatâ de spatele foto
liului, șl era indiferentă la ceiace se petrecea în juru-i.

Se bucură foarte mult de venirea lui Stolz; deși ochii nu 
i se aprinseră, deși obrajii nu i se înflăcărară de roșeață, dar 
pe toată fața-i se revărsă o lumină egală, și-l apăru un zîmbet.

II numia prietin, ținea la el, fiindcă Stolz totdeauna o făcea 
să rîdă și n’o lăsa să se plictisească, dar se șl cam temea, sim- 
țindu-se față de el prea copil.

Cînd I se năștea o întrebare, o nedumerire, nu se dncre- 
dea în el deodată : Stolz era prea departe înaintea ei, prea sus 
față de ea, încît ambiția ei suferea uneori din pricina acestei 
lipse de maturitate, din pricina distanței dintre mintea și vrîsta 
ei și a lui.

S'olz o admira și el, dar fără niciun gînd,—o admira ca 
pe o ființă nostimă, cu o viociune parfumată de inteligență șl 
simțire. In ochii lui Olga nu era decît un copil admirabil, care 
dădea mari speranțe.

Stolz vorbea cu ea totuși mai cu plăcere și mai des, decît 
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cu alte femei, căci Olga, deși fa chip inconștient, mergea pe 
calea naturală și simplă a vieții, și prin firea sa bogată, prin 
educația-i sănătoasă și scutită de rafinărie inutilă, nu se depărta 
dela manifestațiile firești ale gindirii, sentimentului, voinții,—ceiace 
se și vedea din fiecare mișcare, abia simțită, a ochilor, buzelor, 
minilor.

Poate și din pricina asta părea ea așa de sigură pe această 
cale, că auzea uneori alături alțl pași, și mai siguri, ai «prietinu
lui*  în care se tncredea șl cu care își potrivea pasul.

Oricum, la rari fete seîntimplă să intilnești asemenea simpli
tate și o libertate așa de firească în privire, vorbă, purtare. La 
«a niciodată nu se cetea in privire: „acuma am să-mi strfng 
puțin buza, am să mă gtndesc—sint așa de nostimă. Mă uit 
tntr’acolo și mă sparii, țip ușor, îndată au să alerge toți. Mă 
așez la pian și scot puțin... virful botinei*...

Nici mofturi femeești, nici prefăcătorie, nici urmă de zor
zoane, nici un gînd ascuns! Din pricina asta o și aprecia a- 
proape numai Stolz, din pricina asta multe mazurci a privit Olga, 
singură și fără să-și ascundă plictiseala, din pricina asta cei mai 
amabili dintre tineri, privind-o, nu găseau ce să-i vorbească, 
căci nu știau ce șl cum să vorbească cu ea...

Unii o luau drept o ființă simplă, puțin inteligentă, fiindcă 
din gura ei nu curgeau nici sentințe înțelepte despre viață, 
despre dragoste, nici replici neașteptate și îndrăznețe, nici pă
reri cetite sau auzite despre muzică șl literatură: vorbea puțin 
și tot de ale ei, lucruri fără importanță; și cavalerii vioi și 
deștepțl o evitau; cei mai puțin vioi, dincontra, o socoteau prea 
ciudată și se cam temeau de ea. Singur Stolz vorbea cu ea 
într’una și o făcea să rîdă.

li plăcea muzica, dar cînta de cele mai multe ori încet, sau 
lui Stolz, sau vre-unei prietene de pension; cînta însă, după pă
rerea lui Stolz, cum nu cînta nici-o cintăreață.

Deabla se așeză Stolz lingă ea, și în odaie se și auzi rîsul 
Olgăi,—care era așa de sonor, așa de sincer și de contagios, 
încît oricine ar fi auzit acest rîs, numaidecît rîdea și el, fără să-și 
explice de ce.

Dar Stolz o făcea nu numai să rîdă: peste o jumătate de 
ceas Olga II asculta cu luareaminte și cu o îndoită curiozitate, 
își trecea privirea spre Oblomov; iar Oblomov subt aceste 
priviri era gata să se prăbușească subt pămînt.

«Ce tot vorbesc despre mine" ?—se gîndea Oblomov, uitln- 
du-se la ei chlondorîș. Vroia chiar să plece, dar mătușa Olgăi 
îl pofti la masă și-l așeză lingă ea, subt focul încrucișat al 
privirii tuturor musafirilor.

Oblomov se întoarse cu frică spre Stolz, dar Stolz—nicăerl; 
se uită la Olga și întilni același privire curioasă, îndreptată 
spre el.

„Tot se uită 1“—se gîndi Oblomov, prlvindu-și, încurcat, 
îmbrăcămintea.
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Iși șterse chiar fața ca o batistă, gîndindu-se, n’o fi avînd 
vre-o pată pe nas, încercă cravata, de nu s’a dezlegat: căci i se 
întîmplau de asfea; dar nu, toate parcă ar fi în bună regulă; 
și ea totuși se uită!

Un servitor îl aduse o ceașcă cu ceaiu și o tabla cu pezmeți. 
Oblomov vru să-și înăbușe turbnrarea, să fie degajat, șl cu 
această degajare luă o gramadă așa de mare de pezmeți, de 
biscuiți și de covrigei, încît o fetiță, care se afla lfngă el, începu 
să rîdâ. Alții priveau grămada cu curioziîate.

„Dumnezeule, și ea se uită 1'—se gîudi Oblomov. „Ce să 
fac eu cu grămada asta?“

Observă, fără să se uite, că Olga s’a ridicat depe locul ei 
și a trecut în alt colț. Și se simți mai ușor.

Iar fetița tl fixa mereu cu ochii, așteptînd să vadă ce are 
să facă el cu pezmeții.

„Să-i mfnfnc mai degrabă“,—se gîndl Oblomov, și se puse 
să-i dea gata mai iute. Din norocire pezmeții se topeau în gură...

Rămaseră numai doi pezmeciori. Oblomov respiră liber și 
se hatări să se uite înspre locul unde era Olga.

Dumnezeule! Stă lingă un bust, răzămată de piedestal, și-l 
urmărește... A plecat din colțul ei, pe cit se vede, numai ca 
să se uite la el mai liber: observase și încurcătura lui cu 
pezmeții.

La cină, Olga se așeză la alt co’ț al mesei, vorbea, 
mînca, și pe cît se părea, na se ocupa de el cttuși de puțin. 
Dar deabla se întorcea Oblomov sfiicio» spre partea ei, cu spe
ranța că poate nu-l vede,—îndată fi întîlnea privirea plină de 
curiozitate și totodată așa de binevoitoare...

După cină, Oblomov se grăbi să-și ia seara bună dela 
mătușă: aceasta îl invită pentru a doua zi la masă și-l rugă 
să transmită invitația și Ini Stolz. liia Iliici se închină și trecu 
prin tot salonul, fără să ridice ochii. Iaca după plan vin în
dată paravanele și ușa. Aruncă o privire: la pian ședea Olga 
și se uita la el cu mare curiozitate. 1 se păru că zfmbește.

„Trebue să-i fi spus Stolz că eri eram încălțat cu un ciorap 
de un fel și altul de alt fel, iar camașa—pe dos!“—închee Oblo
mov; și plecă aeasă rău dispus: șl din pricina acestei presu
puneri, și mai ales din pricina invitației la masă,—la care răs
punsese închinîndu-se: prin urmare a primit

Din această clipă privirea stăruitoare a Olgăi nu-i mai eșea 
din minte. Zsdarnic se lungi el pe spate, zadarnic luă pozele 
cele mai lenevoase și tihnite—nu poate adormi șl pace. I se 
păru dezgustător și halatul și Zachar, nesuferit șl praful cu 
păianjenul.

Porunci să se scoată afară cîteva tablouri uricioase, cu 
care se procopsise dela un protector al artiștilor săraci; îndreptă 
singur un stor, care nu se mai ridica demult, chemă pe Anisia 
șl-i porunci să șteargă ferestrele, ridică păianjenul, apoi se lungi 
pe o coastă și vre-un ceas se gindî—la Olga...
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Intăiu se ocupă stăruitor de exteriorul ei, fși desemn» mere« 
portretul din memorie.

Olga, la drept vorbind, nu era o frumuseță, nu era nici 
atît de albă, n'avea nici frăgezimea izbitoare a obrajilor și 
buzelor; ochii nu ardeau de razele unui foc lăuntric. Nici măr- 
geanuri pe baze, nici perle in gură, nici mini in miniatură, ca la 
un copil de cinci ani, cu degetele în felul strugurelui.

Dar dacă al fi prefăcut-o într’o statuie, ar fi fost o sta
tuie a grației și armoniei. Unei staturi destul de inalte li răs
pundea mărimea capului: mărlmei capului—ovalul și dimensiu
nile obrazului; toate astea, la rîndul lor se potriveau de minune 
cu umerii, umerii—cu mijlocul...

Oricine o Intilnea,—chiar un om distrat,—se oprea o elipă 
in fa(a acestei artistice ființi, create după o măsură șl un plan 
sever...

Nasul forma o linie grațioasă, de un relief abia observat; 
buzele—subțiri și de cele mai multe ori strînse: semn al unei 
gfndiri veșnic îndreptate spre ceva. Aceiași prezentă a unei 
gindiri aprinse lumina In privirea pătrunzătoare, totdeauna vioaie,— 
care nimic nu scăpa,— a unor ochi Întunecați, verzi-închiși. 
Sprincenele dădeau ochilor o frumuseță deosebită : nu erau cur
bate, nu rotunjau ochii, ca prin două ațișoare subțiri, așezate cu 
degetul; mu, erau două dunguliți blonde, pufoase, aproape drepte, 
care stăteau rareori simetric: una era cu o linie mai sus decit 
cealaltă : deaceia deasupra sprincenel era o cutișoară mică, care 
parcă vorbea ceva,—parcă ar fi stat vre-un glnd acolo...

Umbla cu capul cam aplecat înainte, purtat cu nobleță de 
un gît, sever proporționat și mîndru ; se mișca cu tot trapul 
deodată, pășind ușor, parcă luneca...

„Oare ce se tot uita eri așa de fix la mine?“—se gîndea 
Oblomov. „Andrei se j ară că despre ciorapi și cămașă nu i-a 
vorbit ; că i-a spus despre prietenia lui cu mine, cum am cres
cut, am învățat,—tot ce era frumoa, și intre altele (a spus-o și 
asta), cit ede nenorocit Oblomov, cum se pierde tot ce-i bine in 
el, din pricina nepăsării, din lipsa de activitate, cit de slab mi
jește viața, și cum...“

„Atunci dece să zîmbească ?“—urmă Oblomov.—Dacă are 
un dram de inimă, această inimă ar trebui să se oprească de 
durere, să slngereze de milă; și ea... o las in plata lui Dumnezeu. 
Nu mă mai gtndesc1 Mă mai duc numai azi, stau la masă și
na mal calcă piciorul meu pe acolo*.

Treceau zile după zile: Oblomov e acolo și cu amlndouă 
picioarele, și cu mînile, și cu capul.

într’o bună dimineață Tarantlev ti mută tot bagajul la 
cumătră sa, in hudița din cartierul Văborgului, și Oblomov 
petrecu vre-o trei zile, cum nu ie-a petrecut demult: fără așter
nut, fără divan, stfnd la masă la mătușa Oigăi.

Se află deodată că in fața vilei lor mai e o casă liberă. 
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Oblomov o închlrie pe nevăzute șl stă acolo. E cu Olga de 
dimineață pănă In seară ; cetește cu ea, li trimite flori, se plimbă 
pe lac, pe dealuri... el, Oblomov!

Cite nu se fntfmplă pe lumea asta?... Dar asta cum s'a 
intîmplat? D’apoi la<ă cum...

Pe dnd stătea la masă cu Stolz la mătușa Olgăl, Oblomov 
simțea In timpul mesei același chin, cași in ajun, minca subt 
privirea el, vorbea, știind, simțind că deasupra lui, ca un soare, 
stă această privire, II arde, ti tarbură, îi trezește nervii, singele. 
Deabia-deabia In balcon, la o țigară in dosul fumului, reuși pen
tru o clipă să se ascundă de această privire tăcută, stăruitoare.

„Ce-I asta?—ișl zicea Oblomov, fntorcîndu-se încolo și 
încoace.—E un chin! Iși bate joc de mine? La nimeni nu se 
uită așa: nu îndrăznește 1 Numai eu sînt ceva mai pașnic, și 
uite... Am să-i vorbesc!—hotărî Ilia lllicl: ceiace vrea să stoarcă 
din mine cu privirea, am să i-o spun cu vorba!“

Dar iat-o apărind dinaintea lui pe pragul balconului. Oblo
mov îi propuse un scaun, se șl așeză lingă el.

— Adevărat că veșnic ți-i urît?—îl întrebă ea.
— Adevărat,—răspunse Oblomov ;—dar nu așa tare... Am 

ocupații...
— Andrei Ivanovicl zice că dumneata scrii un plan?...
— Da, vreau să plec la țară, să mai stau acolo, și mă 

pregătesc cu încetul.
— Dar în străinătate pleci?
— Da, numai decît; numai să se pregătească Andrei 

Ivanovici.
— Pleci ca plăcere ?—îl întrebă Olga.
— Da, foarte cu...
Se uită la ea: zîmbetul îi luneca pe toată fața, cfnd lumi- 

nînd în ochi, cînd revărsîndc-se pe obraj; numai buzele i-s 
strînse, ca întotdeauna. Oblomov n’avu tăria să mintă cu totul 
liniștit.

— Is cam... leneș ..—zise lila Ililci, dar
ii era necaz, că-l zmulsese așa de ușor, aproape tăcînd, 

mărturisirea lenei. „Ce are cu mine ? Mă tem de ea ?...“—se 
gîndea Oblomov.

— Leneș!—zise Olga cu o ironie abia simțită.—Cu putință? 
Un bărbat —leneș! Nu înțeleg...

»Ce greutate de înțeles?“—se gîndl Oblomov. „Lucrul 
parcă ar fi simplu“.

— Stau tot acasă, de aceia Andrei crede că eu...
— Dar probabil scrii mult, cetești. Ai cetit?...
Se uită Ia el așa de fix...
— Nu, n’am cetit!-ii scapă îndată lui Oblomov, îngrijat 

că fata începe să-1 examineze.
— Ce? —întrebă Olga rîzînd.
începu să rîdă și el.
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— Credeam că ai să mă Întrebi despre vre-un roman: ea 
na le cetesc.

— N’ai ghicit; vroiam să te Întreb despre călătorii...
Oblomov o privi cu luareaminte: toată fata ei rîdea, dar 

bazele nu...
„O, d’apoi... cu asta trebue să bagi de seamă“...—se gîndl 

Oblomov.
— Atunci ce cetești?—întrebă Olga cu curiozitate.
— Adevărat că-mi plac mai mult călătoriile...
— Ia Africa?—îl întrebă ea viclean și încet..
Oblomov roși, înteleglnd nu fără motiv, că fata știe nu 

numai ce cetește el, ci și cum cetește.
— Ești muzician ?-întrebă ea, ca să-1 scoată din în

cărcătură.
In timpul acesta se apropie Stolz.
— Ilia, iaca am spus Olgăi Sergheevnei, că tle grozav îți 

place muzica; s’o rugăm să ne cînte ceva... Casta diva...
— Dece spui neadevăruri ? Deloc nu-s pătimaș după muzică.
— Auzi?—zise Stolz.—Are aer că se supără I Eu 11 reco

mand ca pe un om cum se cade, șl el se grăbește să dezi
luzioneze...

— Îmi declin numai rolul de amator: e un rol îndoelnic,
Și greu.

— Și care muzică îți place mai mult?—întrebă Olga.
— Grea de răspuns. Tot felul de mazică! Uneori ascult 

cu plăcere o flașnetă răgușită, vre-o arie, care-mi rătăcește în 
amintire; altă dată plec dela jumătatea operei; alte dățl mă 
mișcă Meierber; chiar un cîntec de pe o barcă : după dispoziție 1 
Uneori îți astupi urechile și de Mozart..

— Atunci adevărat că-ți place muzica.
— Cîntă-ne ceva, Olga Sergheevna 1 —rugă Stolz
— Dar dacă monsieur Oblomov e în așa fel de dispoziție, 

că-și astupă urechile?—zise Olga, întorcîndu-se cătră Oblomov.
— Aici s’ar cere vre-un compliment,—zise Oblomov.—Nu 

mă pricep, șl chiar dacă m’ași pricepe, nu m'ași hotărî.
— Dece?
— Dar dacă dumneata cinți răul—observă Oblomov cu 

naivitate.-M’ași simți așa de stînjenit...
— Ca eri cu pezmeții...—îi scăpă ei deodată, și roși singură; 

și cine știe ce n’ar fi dat să nu fi spus așa.—Scuză-mă. Te rog...
Oblomov na se aștepta Ia așa ceva și se încurcă.
— E o trădare răutăcioasă,—îngînă el încet.
— Na, cel mult o mică răzbunare, și zău! —nici un gind 

rău: fiindcă n’ai putut găsi un singur compliment pentru mine.
— Poate of găsi cînd te-ol auzi.
— Dar ai vrea să cînt?
— Nu, nu ea: el vrea,—răspanse Oblomov, arătîad pe Stolz.
— Dar dumneata ?
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Oblomov făca negativ din cap.
— Nu pot să doresc ceiace nu știu.
— Ești mare grobian, Ilia!—zise Stolz.—Iată ce va să zică 

să stai mereu culcat și să încalți ciorapii...
— Dar bine, Andrei 1—îl întrerupse Oblomov îndată, nelă- 

sîndu-1 să sfîrșească :—pe mine nu mă costă nimic aă zic: „ah, 
sînt încîntat, fericit, dumneavoastră cin ta ți desigur minunat“... 
Parcă e nevoie de asemenea lucruri?

— Dar ai fi putut dori cel puțin să vă cînt... cel puțin de 
curiozitate,—zise Olga.

— Nu îndrăznesc; dacă nu ești actriță...
— Atunci vă cînt,—zise Olga cătră Stolz.
— lila, prepară complimentul.
Se întunecase. Se aprinse lampa, care pătrundea ca o lună 

prin perdeaua de ederă. întunericul acoperi trăsăturile feței și 
toată înfățișarea Olgăi, și aruncă asupra ei un fel de zăbranic 
întunecos; fața ei era în întuneric; se auzea numai vocea-i gin
gașă, dar puternică, vibrînd de simțire.

Cîntă multe arii și romanțe, după indicația lui Stolz; în 
unele vorbea suferința, cu un presimțimînt nedeslușit de fericire, 
în altele bucuria, dar în sunetele acestea se ascundea germenul 
tristeții.

Cuvintele, sunetele, toată această curată și plină voce fecio
rească făcea să se bată inima, să vibreze nervii; ochii scfntelau 
și înotau în lacrămi. In aceiași moment ai fi vrut să mori, să 
nu te mai trezești din valul de sunete, și îndată apoi inima ardea 
după viață...

Oblomov se aprindea, se sfîrșea, își reținea cu greu lacră- 
mile, și mai cu greu îșl înăbușea strigătul de fericire, gata să 
izbucnească 1 Demult n’a simțit el atita tiuereță, asemenea pu
tere care, parcă urca din fundul sufletului, gata la eroism și 
sacrificiu...

In clipa asta ar fi plecat chiar în străinătate, dacă i-ar fi 
rămas numai să se urce în vre-o trăsură și să plece.

Olga închee cu .Casta diva“. Toate extazurile, glndurile, 
care treceau fulgerător prin minte, tremurul care, ca niște ace, 
trecea prin trup,—toate astea nimiciră pe Oblomov: Oblomov 
simțea sfîrșeală...

— Sîntețl mulțumiți de mine pe ziua de azi ?—întrebă 
deodată Olga pe Stolz, oprindu se.

— întreabă, ce zice Oblomov.
— Ah!—îi scăpă lui Oblomov.
Apucă deodată mina Olgăi, o lăsă și se rujină.
— Scuză-mă,—îngină Oblomov.
— Auzi ?—zise Stolz.—Spune, Ilia, cu mina pe conștiință: 

decînd nu ți s’a mai întîmplat asemenea lucru ?
— Lucrul ăsta putea să se Imîmple azi dimineață, dacă pe 

dinaintea ferestrei ar fi trecut o flașnetă... —se amestecă Olga fără 
răutate,—cu atita blîndeță, înctt îndulci înțepătura sarcasmului.
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Oblomov o privi dojenitor.
— La dînsul ferestrele încă nici azi nu-s scoase; nu se 

aude ce-i pe afară,—adăugă Stolz.
Oblomov îl privi cu mustrare.
Stolz luă mina Olgăi.
— Nu știu cărei împrejurări să atribui că ai cîntat azi, cum 

n’ai cîntat niciodată, Olga Sergheevna; eu cel puțin demult n’am 
auzit... Iată complimentul meu,—adăugă Stolz, sărutîndu-i fie
care deget.

Stolz plecă. Oblomov se pregăti și el de plecare, dar Stolz 
și Olga îl rețineau.

— Eu am treabă—observă Stolz;—dar tu ai să te duci să 
stai lungit... încă-i devreme.

— Andrei! Andrei I-rosti Oblomov cu ton rugător.—Nu, 
nu pot să rămîn azi, plec!—adăugă el, și plecă.

N’a dormit toată noaptea : trist, dus pe gînduri, umbla prin 
odae încolo și încoace; în zori eși, se plimbă pe Neva; cine 
știe ce simțea, la ce se gîndea...

Peste trei zile iar veni, și seara, pe cînd ceilalți musafiri 
se aflau la cărți, se pomeni lîngă pian înpreună cu Olga. Pe mătușă 
o durea capul; ședea în biurou șl mirosea niște spirt.

— Vrei să-ți arăt colecția de desenuri, pe care mi le-a adus 
Andrei Ivanovici din Ode sa ?—întrebă Olga.—Nu ți le-aaratat?

— Conform datoriei de gazdă, vrei, mi se pare, să mă 
distrezi?—întrebă Oblomov.—Zadarnic.

— Dece zadarnic? Ași vrea să nu-ți fie urît, să fii aici ca 
acasă, să te simți cu desăvîrșire liber, ușor, și să nu pleci ca să 
stal... culcat...

„E o ființă răutăcioasă, îi place să-și bată joc!"—se gîndi 
Oblomov, uitîndu-se, fără să vrea, la fiecare mișcare a ei.

— Vrei să mă simt ușor, liber și să nu-mi fie urît?
— Da, —răspunse Olga, uitîndu-se la el, cași în ajun, dar 

șl cu o mal vădită expresie de curiozitate și bunătate.
— Atunci mal întăiu de toate nu te uita la mine așa, ca 

acuma, și cum te nltai mal zilele astea...
Curiozitatea în ochii ei se îndoi.
— Iaca, anume din pricina căutăturii acesteia mă simt stînje- 

nlt... Unde mi-i pălăria?
— Dece stînjenit ? — îl întrebă Olga cu blîndeță, și privirea 

ei își pierdu expresia de curiozitate, devenind numai bună și 
blîndă.

— Nu știu; mi se pare numai, că prin privirea asta storci 
din mine tot ce n’așl vrea să știe alții, mai ales dumneata...

— Dece ? Dumneata ești prietinul lui Andrei Ivanovici, iar 
Andrei Ivanovici e prietinul meu, prin urmare...

— Prin urmare nu i motiv să știi dumneata ce știe Andrei 
Ivanovici, —sfirși el.

— Motiv nu-i, dar e putință...
5



66 VIAȚAROMÎNEASCĂ

— Grație francheței prietinului meu: rău serviciu din 
parte-i...

— Dumneata ai secrete?... Poate crimei...—adaugă Olga, 
rîzînd și trăgîndu-se îndărăt.

— Poate, —răspunse Oblomov, oftînd.
— Da, e o gravă crimă,—zise Olga timid și încet:—să 

încalțl ciorapi de diferite feluri...
Oblomov înhăță pălăria.
— Nu mai pot! Și dumneata ai vrea să mă simt liber! Țin 

ia Andrei... V’a spus-o și asta ?
— Azi m’a făcut să rîd grozav, —adăugă Olga:—mereu mă 

face să rîd. Iartă-mă, nu mai fac, nu; am să caut să mă uit la 
dumneata altfel.

— Făcu o mină pe jumătate glameață, pe jumătate seri
oasă.—Astea mai întăiu:—ei, iaca, nu mă mai uit ca eri, prin 
urmare ai să te simți liber, ușor. Al doilea: ce-i de făcut, ca 
să nu-ți fie urît?

Oblomov se uită drept în ochii ei albaștrl-cenușii și prietinoși.
— Iaca, acuma șl dumneata te uiți la mine ciudat, nu 

știu cum...
Oblomov se uita la ea de bună seamă, parcă nu cu ochii, 

cl cu gindul, cu toată voința,—ca un magnetizor,—dar se uita, 
fără să vrea, nepu:îndu-se stăpîni să nu se uite.

— „Dumnezeule, cit e de nostimă! Se găsesc doar asemenea 
ființi pe lume“, —se glndea Oblomov, privind-o cu ochi aproape 
speriați.—Această albeață, acești ochi, unde e întunecos, ca într’o 
beznă, și unde totuși strălucește ceva: sufletul, probabili... 
Zimbetul îl poți ceti ca o carte; în dosul zîmbetului acești dinți... 
și întreg capul... cît de gingaș, cît de delicat stă pe umeri,— 
parcă se clatină ca o floare, respiră parfum“...

»Da, eu capăt ceva dela ea: din ea ceva trece în mine! 
La inimă, iaca aici, începe parcă să fiarbă ceva, să se bată... 
simt aici ceva străin, ceva care parcă nu era... Dumnezeule, ce 
fericire s’o privești! Mi i greu să respir!“

Aceste gîndurl îi treceau prin cap ca un vîrtej; Oblomov 
se uita mereu la ea, ca într’o depărtare nesfîrșită, ca într’o 
prăpastie fără fund, cu drag nesfîrșit, uitind totul.

— Vai, monsieur Oblomov,—cum te uiți dumneata,—zise Olga, 
sfiită, întorcîndu-și capul; dar curiozitatea o învingea, șl fata 
nu-și mai ridica ochii depe fața Iul.

Oblomov n’auzea nimic.
Se uita mereu, fără s’o audă, și se gîndea tăcut ce-i cu el; 

își atinse capul cu mîna: se mișcă ceva și acolo, zboară ceva cu 
repeziciune ; n’are timp să-și prindă cursul gîndurilor : ca un stol 
de paseri, acestea dispar ; la inimă, în coasta stîngă parcă-1 
doare...

— Dar nu te uita la mine așa de straniu,—zise Olga:— 
mă simt și eu stînjenită... Vrei și dumneata, se vede, să prinzi 
ceva din sufletu-mi...
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— Ce pot să prind ?—întrebă el mașinal.
— Am și eu planuri începute șl neisprăvite.
Aluzia la planul lui nesfirșit îl trezi.
— Ciudat l—zise Oblomov.— Dumneata ești răutăcioasă, 

dar privirea dumitale e bună. Nu degeaba se zice că femeile nu pot 
fi crezute : femeile mint și cu intenție—cu limba, șl fără intenție— 
cu privirea, cu zîmbetul, cu roșeața, chiar cu leșinurile...

Olga nu-1 lăsă să sfîrșească, îi luă încetișor pălăria și se 
așeză pe scaun.

— Am isprăvit, am isprăvit.—Ah, ce limbă nesuferită 1 Dar, 
zău n’am rîs,—întonă ea, și în această intonare a frazei vlbră 
simțirea.

Oblomov se liniști.
— Andrei ăsta!...—rosti el cu mustrare.
— Ei, al doilea, spune ce-i de făcut ca să nu te plictisești ? — 

întrebă Olga.
— Cintă ceva!...
— lată-1, complimentul pe care-1 așteptam!-îl întrerupse 

ea, rîzînd de bucurie.—Știi ?—urmă ea cu vioiciune: alaltăeri dacă 
dumneata n’ai fi zis »ah", după cîntecul meu, eu cred că n’ași 
fi dormit toată noaptea, poate ași fi plîns.

— Dece?—întrebă Oblomov cu mirare.
Olga căzu pe gînduri.
— Nu știu nici eu,—zise apoi.
— Ești ambițioasă, de aceia.
— Da, se înțelege că deaceia,—rosti ea pe gînduri, încer- 

cînd clapele pianuluidar vezi că ambiția e pretutindeni și în 
toate: Adrel lvanovici zice că ambiția e aproape singurul motor 
care conduce voința. Iaca dumneata, pe cît se vede, n’o ai, 
de aceia...

Nu isprăvi.
- Ce?
— Nu, așa, nimic,—se încurcă ea. —Eu țin la Andrei Iva- 

novici nu numai fiindcă mă face să rîd; uneori cînd vorbește— 
plîng, și nu fiindcă ține la mine, ci mi se pare, fiindcă... ține la 
mine mai mult decît alții: vezi unde s’a furișat ambiția I

— Dumneata ții la Andrei?—întrebă Oblomov, șl înfipse 
o privire adîncă, iscoditoare în ochii ei.

— Da, se înțelege: dacă el ține la mine mai mult decît 
alții, eu țin și mai mult,—răspunse ea serios.

Oblomov se uită la ea în tăcere; ea îi răspunde cu o pri
vire simplă și tăcută.

— Andrei lvanovici ține și la Ana Vasilievna și la Zinaida 
Mihailovna, dar tot nu așa,—urmă Olga cu ele n’are să stea 
de vorbă cîte două ceasuri, nu le face să rîdă, și nu le poves
tește nimic din inimă: vorbește de afaceri, de teatru, noutăți ; 
cu mine însă vorbește ca cu o soră... nu, ca cu o fiică,—adăugă 
ea în grabăuneori mă mustră chiar, dacă nu înțeleg ceva 
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îndată, dacă nu-1 ascult, nn-s de o părere cu el. Pe ele nu se 
supără, și mi se pare, din pricina asta țin eu la Andrei Ivano- 
vici și mai mult.. Ambiția!—adăugă ea pe glnduri; dar nu în
țeleg cum a pătruns ea în cîntecul meu. Despre cîntec demult 
mi se vorbește de bine, și dumneata nici nu vroiai să mă auzi, 
te-am făcut aproape cu forța să asculți... Și dacă după asta ai 
fi plecat, fără să-mi zici o vorbă, dacă nu băgăm de seamă 
nimic pe fața dumitale... ml se pare... m’ași fi bolnăvit... da, 
adevărat, e ambiția!—închee ea hotărîf.

— Dar dumneata ai observat ceva pe fața mea ?
— Lacrăml, cu toate că le ascundeai; e rea trăsătura asta 

la bărbați,—de a se rușina de inima lor. Și asta e o ambiție, 
dar falșă. Mai bine s’ar rușina de mintea lor,—care greșește 
mai des. Chiar Andrei Ivanovici se rușinează de inima lui. l-am 
spus-o. șl zice că am dreptate. Dar dumneata?

— Cum să fii de altă părere, privindu-te?
— Încă un compliment! Și încă ce compliment...
Nu găsea cuvîntul potrivit.
— Ordinar!—complectă Oblomov, privind-o stăruitor.
Cu un zîmbet, Olga întări senzul cuvîntului.
— Iată dece mă temeam, cînd nu vroiam să te rog să ne 

cînți... Ce să zici, ascultînd pentru întăla dată ? Șl de zis, tre- 
bue să zici. Greu să fii deștept și sincer în același timp, mai 
ales în sentiment, subt influența unei impresii ca atunci.

— Adevărat, am cîntat atunci, cum demult n’am cîntat, 
mi se pare, chiar niciodată... Stăi puțin, am să mai cînt una...— 
zise ea, și în aceiași clipă fața 1 se aprinse, ochii sclipiră; se 
lăsă pe scaun, luă cu putere cîteva acorduri și începu.

Dumnezeule, ce nu se auzea în acest cîntec! Speranțe, 
frică nedeslușită de furtuni, înseși furtunile, pornirile fericirii,— 
totul răsuna: nu în cîntec, ci în vocea ei.

Cîntă mult, întorcîndu-se cătră el din cînd în cînd și în- 
trebîndu-1 copilărește:

— Destul ? Nu, uite asta încă—și iar cînta.
Obrajii și urechile îi ardeau; uneori pe față-i sclipea 

deodată jocul fulgerilor sufletești, se aprindea raza unei patimi 
atlt de mature, că parcă trăia în inimă depărtatul timp al vieții, 
și raza aceasta fulgerătoare se stingea deodată; vocea răsuna 
din nou, proaspătă și argintie.

Și în Oblomov juca aceiași viață ; i se părea că le trăește 
și le aude toate astea—nu de un ceas, de două, ci de ani întregi.

Amîndoi, nemișcați la vedere, erau mistuiți de același foc 
ascuns, vibrau de același tremur; în ochi-—lacrămi, stoarse de 
același stare sufletească: simptome ale unor furtuni care se vor 
trezi poate cîndva în sufletul tînăr, supuse deocamdată numai 
unor încercări trecătoare și aprinderi fugare ale unor puteri încă 
adormite.

Sfîrși printr’un lung acord melodios, în care vocea dispăru. 
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Olga se opri deodată, își puse mînile pe genunchi și, mișcată, 
cutremurată și ea, se uita la Obiomov: ce-i cu el ?

Pe fața Iui străluceau zorile fericirii trezite, ridicate din 
adincul sufletului; privirea-i înlăcrămată era îndreptată spre ea.

Cași el adineaori,—fără să vrea,—îl luă acuma ea de mînă.
— Ce-i cu dumneata?—îl întrebă.—Ce față ai! Dece?
Dar știa dece îi e fața așa și, deși modest, triumfa în gînd, 

fericită de acest efect al puterii sale.
— Uită-te în ogiindă,—continua ea, arătîndu-i fața în oglindă: 

ochii strălucesc. Dumnezeule, lacrămi! Cit de adine simți dumneata 
muzica!...

— Nu, simt nu muzica... ci... iubirea,—rosti Obiomov încet. 
Ea îi lăsă mîna îndată și se schimbă la față. Privirea*i  se 

întîlni cu privirea lui, îndreptată spre ea ; privirea aceasta era 
nemișcată, aproape zmintită : o privea nu Obiomov, ci patima.

Olga înțelese că vorba i-a scăpat, că Obiomov nu-i stăpîn 
pe ea, și că această vorbă e —adevărul.

Obiomov se trezi, luă pălăria și, fără a se uita în juru-i, 
eși în fugă. Olga nu-1 mai petrecu cu privirea curioasa, stătu 
mult timp nemișcată lingă pian,—ca o statue,—și privea, ca 
împietrită, în jos; numai pieptu-i se ridica și se lăsa cu putere...

(Traducere din rusește de A. Frunză) (Va urma)

I. Gonciarov



Personalitatea și adivitatea literară 
a lui Dimitrie Cantemir

1.— Curentele culturale din Moldova în vremea lui 
Dimitrie Cantemir

In evoluția noastră literară, rare sint personalitățile așa 
de puternice, cum prin opera sa s’a impus Dimitrie Cantemir. 
Figura și activitatea principelui scriitor devine și mai interesantă 
prin faptul că aparținînd unei epoci de criză politică, criză In 
foarte strînsă legătură cu un apogeu cultural, care căuta să 
producă și pe teren politic desăvîrșita libertate sufletească, în 
tendințele sale politice și năzuințele sale literare, rezumă sufletul 
unei Întregi generații moldovenești. Această generație dela sfîrșitul 
sec. XVII și începutul sec. XVIII prezintă un foarte interesant feno
men istoric, care se poate urmări mai detaliat între hotarele unei 
stăpîniri mai mici—și noi știm că Moldova dela sfîrșitul sec. 
XVII așlepta atitea regiuni să revie la patria mumă. Sînt 
rare adică prilejurile, cînd putem stabili cu precisă siguranță 
legăturile strînse dintre curentele literare și năzuințele politice 
așa, cu cît succes putem constata aceasta pentru Moldova vieții 
lui Dimitrie Cantemir.

Continua și în timpul lui Constantin Vodă Cantemir tradi
ția culturală slavonă, firește cu lipsa de intensitate prilejită de dis
tanța cea mare a vremii dela epoca de înflorire a culturii sla
vone în Moldova. Neo-slavonismul cultural de formă rusească, 
cu toată propaganda politică a imperiului moscovit, nu se recu
noaște nicăeri pănă la 1711, după care an, Dimitrie Cantemir va 
trăi numai din reminiscențele sale moldovenești.

Cultura rusească a acestei vremi deriva din influența, ce-o 
exercitase prin Academia sa dela Kiew, Petru Movilă. Acesta
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purcesese la rîndul său dela acel curent cultural polon, care și 
pe alte căi pătrunsese în Moldova.

Petru Movilă era din familia, care avusese atîtea legături 
cu Polonia. 1 In tinerețe făcuse parte din suita anor mari figuri 
militare polone. El a reînviat cultura ortodoxă nu pornind 
dela vechea cultură bisericească slavonă—academia grecească 
din Constantinopol aștepta pe atunci epoca sa de înflorire—ci 
luînd ca bază cultura*  de formă latină din Polonia, ceiace explică 
și rezistența pravoslavnicilor cum, la început, a întîlntt-o activi
tatea lui Petru Movilă. Opera lui Petru Movilă a pătruns bine pri
mită ia noi. Cărți tipărite la Kiew s’au găsit multe in Moldova și Țara 
Romînească. 2 Mateiu Basarab însuși chemase să-i conducă tipogra
fia pe Meletie dela Kiew. Cînd Vasile Lupu întemeia pe la 1640 în 
capitala sa un colegiu, fostul rector al Academiei din Kiew, care 
fusese Sofronie Pocacky, ajunse primul rector al colegiului moldo
vean. Și în colegiul dela lași, întocmai cașila Kiew, se studia limba 
latină, o inovație importantă pentru sufletul romînesc față de școlile 
domnești, cum se vor înființa de ex. în Țara Romînească a lui 
Șerban Cantacuzino. 3 Vasile Lupu și politicește termiaă împă- 
cîndu-se cu Polonii. Cultura polonă va pătrunde în Moldova și în 
legătură cu raporturile strînse care, mai ales în tot cursul sec. 
XVII, se constată între boerimea moldovenească și nobilii din 
Polonia. In această țară cultura humanistă putea pe această 
vreme să arăte epoca de înflorire din sec. XVI, cînd adop
tarea formei culturale humaniste a întîmpinat și ajutorul năzuin
țelor protestante spre o rouă hipostasă a vieții.

Astfel se explică, dece în același timp, cînd lumea polonă 
se închina idealului antic, se produc opere de samă în limba 
polonă. Mitropolitul Dosoftei mai tîrziu va traduce în romine- 
ște psaltirea, cunoscînd traducerea polonă a lui Kochanowski, 
carte ajunsă la atîtea ediții în sec. XVI-XVil. Dar în sec. XVI 
cultura humanistă din Polonia rămăsese aproape exclusiv apa- 
nagiul cercurilor în legătură cu curtea regală și fețele înalte 
bisericești. Astfel se explică dece în sec. XVI, cu tot contactul 
neîntrerupt a! boerimii moldovenești cu lumea polonă, nu se 
poate constata o înrîurire culturală mai de samă în Moldova. A- 
lexandru Lăpușneanu, cași fiul său Bogdan, prietini politici ai 
Poloniei, nu pot provoca un răsunet în cercuri chiar mai restrînse 
ale societății moldovenești. Obiceiurile polone ale lui Bogdan 
Lăpușneanu produc aceiași indignare în rîndurile boerimii mol
dovenești, cași felul turcesc de viață al lui Ilie Rareș.

Dela sfirșitul sec. XVI însă și’n tot cursul secolului XVII

1 Cf. AI. lablonowski, Akademia Kijowska Mohylanska pag. 101 
și Hisiorya Ruși Paluduiiowej, Cracovia, 1912, pag. 223 șl urm..

2 N. Iorga, Inscripții, II, pag 331 ; Melhisedek, O vizită la cîfeva 
mănăstiri din Bucovina, pag. 261; N. Iorga, Istoria literaturii religioase, 
pag. CXXXVII—IX; Hurmuzaki, Documente, VIL pag. 462 ; Buletinul 
Comisiunei Mon. Ist., VIII, pag. 170 și urm.

3 Vezi în legătură cu școlile domnești: G. Nedioglu, Cea mai 
veche școală romînească cu caracter statornic, București, 1913.
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Iezuiții intrați și îmbrățișați în Polonia obișnuesc, prin multele 
lor școli, masse tot mai mari din societatea polonă cu cultura cla
sică. Școlile iezuite duc șl produc dragostea pentru cultura clasică în 
imediata apropiere a graniței nordice moldovenești. 1 Din contactul 
dela hotare va rezulta începutul influenței culturale polone în socie
tatea moldovenească. Fii de boeri studiază în școlile iezuite 
din Polonia. Episcopul Bandini a cunoscut la curtea lui Vasile 
Lupu un boer mare, care studiase 6 ani la Iezuiți. 2 Ș( în Iași 
înființează Iezuiții un colegiu, în care a învățat latinește și Ioan, 
fiul lui Vasile Lupu. 3 Colegiul iezuit din lași era o misiune al 
celui din Camenița, unde ca și la Bar, la Lemberg mergeau fiii 
de boieri să învețe carte. Iordache R^sset, Miron Costin, sul- 
gerul Diamand, apoi Gavriliță Costache, Hurmuzache și Ma- 
vrodl au dat ajutoare bănești pentru colegiile iezuite. Fiii lui 
Iordache Russet au fost elevii iezuiților din Iași, etc. Unii din 
acești iezuiți au jacat și rol de misionari politici, cum consta
tăm în timpul lui Gheorghe Ștefan și în vremea lui Constantin 
Cantemir. Secretarul francez a lui Soblesk', Dupont, vorbește 
despre Moldoveni care, în afară de țara lor, se cultivă foarte bine 
în toate științele. 4

Ordinele catolice din Moldova aveau biblioteci, cum se po
menește la Șiret, la Bacău, Ia Iași și a trebuit să fie și la Cotnari, 
unde Iezuiții țineau deasemenea o școală. Poate luînd de aici 
pildă mitropolitul Dosoftei adună cărți, ca să fie stătătoare la 
sfinta mitropolie—începutul primei biblioteci publice la Iași. 5

Introducerea culturii polone în Moldova a fost favorizată și 
prin împrejurările politice. Pentru întăia oară în curs de mai 
multe decenii, influența politică polonă a fost predominantă în 
Moldova în timpul Movileștilor. Familiile: Movilă, Balica, 
Stroici, Ureche, Barnovschi, Costin au crezut, mai ales, în 
eficacitatea ajutorului politic polon pentru Moldova. De a- 
tîtea ori boerli sînt siliți să petreacă în surghiun polon, 
unde duc viața de formă polonă. Până la 1659 obținuseră 
indigenatul polon Nistor Ureche, leremia, Simlon șl Gheorghe 
Movilă, Miron Barnovschi, Luca și Simion Stroici, Vasile Orăș, 
Gheorghe Maureti, Isaia Balica, Gheorghe Islăuzanu, Iancu Costin 
cu fiii săi.6 Ierimia Movilă a avut atîtea fiice măritate în Po
lonia unde s’a căsătorit și Teodosia Nicoriță cașl Elena logofe
teasa Maureti. Prin astfel de căi, influenta polonă pătrunde în 
societatea moldovenească. Luca Stroici va scrie tatăl nostru

1 Cf. Zaleski, Iezuicj w Polsce, Lemberg, 1902, III, pag. 829.
2 Codex, Bandinus, ed. V. A. Ureche, p. 91-2.
3 Cf. É. Picot, Pierre Movila ap. É. Legrand, Bibliothèque hellé

nique, IV, p. 117-8 ; Archiva din Iași,I V. pag. 326 și Paul de Alep, 
Călătoriile patriarhului Macarie, trad. E. Cioranu, pag. 27.

4 Cf. Muzeum Konstanlego Swidzinskiego, VIII, Varșovia, 1885 : 
Philippe Dupont, Mémoires etc., pag. 201.

5 I. Bianu, însemnări autografe ale mitr. Dosoftei (An Acad. 
Rom., S. lit., XXXV, pag. 1).

6 Volumina iegum, Petersburg, 1860, IV.
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cu litere latine, domnii și boerii vor avea secretari pentru lati
nește. 1 Influența culturală polonă va promova în felul acesta in
trarea în Moldova a ortodoxiei dela Kiew.

Incepînd de pe la mijlocul s:c. XVII, influența culturală 
polonă va găsi în Moldova un obstacol ridicat de însăși curtea 
lui Vasile Lupu. Acesta a favorizat, după cit i-a stat în pu
tință, cultura grecească în Moldova. In 1652 divanul său 
numără șapte boeri greci și numai trei romîni. Invățați greci 
petrec de atîtea ori la curtea lui. Același Vasile Lupu va 
înlocui la Trei Ierarhi cu dascăli greci pe profesorii ve- 
niți dela Kiew. Gheorghe Duca va favoriza iarăși cultura 
grecească, așa că pănă la sfîrșitul secolului, influența polonă 
și grecească se încrucișază la curte și în rîndurile boerimii 
moldovenești. Cultura polonă cu forma ei latină reprezenta și 
tendințele politice creștine: lupta în contra Turcilor. Astfel boerii 
cu educație polonă, ca și domnii Gheorghe Ștefan și Ștefan Pe- 
triceicu vor urmări aceleași idei de cruciată, care în jumătatea 
a Il-a a sec. XVII le produsese în Polonia cultura umanistă 
propovăduită de Iezuiți. Acestui curent i-au aparținut Miron și 
Nicolae Costin, precum și Mitropolitul Dosoftei. Iieile politice 
ale aces'ora în legătură cu curentul de cruciată creștină, cum se 
propaga în Polonia, purcedea însă și dela școala latină, prin 
care trecuseră. Cultura latină împrumutase, acelora care și-o 
apropiaseră, o deosebită mîndrie: Miron Costin ca și Dosoftei e 
mîndru de originea noastră latină, de obîrșia noastră împărătea
scă. Și pentru Dosoftei, sultanul este „păgînul și tiranul“.

Aceiași exaltație sufletească^derivată din cunoașterea cul
turii clasice și a originel noastre cătră sfîrșitul sec. XVII 
produce acel interes viu pentru istoria romînească în general, 
cea moldovenească în special, așa cum se intîlnește la Costinești, 
la Tudosie Dubău, Vasile Damian, compilatori, înăditorl sau con
tinuatori ai vechilor anale și cronice moldovenești. 2 Și tonul 
acestei istoriografii este altul. Trecutul era pentru această 
generație un îndemn de ridicare politică și chiar, cînd grija 
principală era păstrarea și supravegherea ortodoxiei, era greu 
să admiți a fi confundat în ideia generală ortodoxă fără de 
neam și fără de țară: așa se explică atitudinea politică a mi
tropolitului Dosoftei și a boerilor, organe politice sau scriitori, 
care nu pot admite orice domnie, lăsînd la oparte interesele lor 
mărunte.

Dosoftei și-a publicat ultima sa operă în grecește. Și 
după Vasile Lupu oameni învățați greci se întîlnesc în Mol
dova. Ultima carte a lui Dosoftei, ca și stăruința tipografiei

1 Hasdeu, Viafa $i scrierile lui Luca Stroici, pag. 31 ; N. lorga, 
Studii și Documente, VIII, pag. 210-i.

2 C. Giurescu, Izvoadele lui Tudosie Dubâu, Miron logofătul și 
Vasile Damian, București, 1914.



74 VIAȚA ROMÎNEASCÂ

grecești în Iași dovedea că influenta culturală grecească nu 
s’a sfîrșit, făcînd concurentă culturii humaniste polone.

Cătră sfîrșitul sec. XVII, nu numai diferiți patriarhi greci 
călători, ci și academia grecească din Constantinopoi, reorgani
zată, prin legătura politică a capitalei turcești cu lumea din cele 
două principate, a promovat păstrarea și adăogarea influentei 
culturale grecești din Moldova. Dimitrie Cantemir ca ostatec la 
Constantinopoi, ca mazil politic etc. a stat in strînsă legătură cu 
această academie grecească. El însuși ne spune, ce se învăța 
acolo din științe, filozofie și toate părțile ei.

Intre profesorii academiei grecești din Constantinopoi amin
tește pe Ion Cartofii „teolog și filozof excelent“, Blasiu Scaevophilax, 
Antonie și Spandoniu, filozofi peripatetici, Jacomin gramatic, 
dela care a învățat elementele filozofiei, Sevastos Kymenitul 
„celebru prin calendarul său bisericesc", Dionisie Hleromonahul 
și Alexandru Mavrocordat. Același Dimitrie Cantemir protes
tează în contra acuzației, ce se aduce lumii greceșt', că a căzut în 
barbarie. Dovezi pentru aceasta aduce pe patriarhii Calinic, Dositei 
și Hrisant, elevi ai academiei din Constantinopoi. Opt luni a luat 
Dimitrie lecții despre principiile lui Thales și filozofia lui Hel- 
mont dela alt elev al școlii din Constantinopoi, care era Me- 
letie arhiepiscop de Arta, apoi de Atena.

Primul medic la curtea lui Dimitrie Cantemir a fost alt 
elev al aceleiași școli, Lichini, care cunoștea din fundament filozo
fia și medicina. înainte de a doua domnie a lui Dimitrie Cante
mir a avut tronul Moldovei alt elev al academiei din Constanti
nopoi, Constantin Daca, fost elev distins al lui Spandoniu și 
care, cum spune Dimitrie Cantemir, „nu puține făclii topise 
asupra cărților filozofești". Din Țara romînească va aduce Cons
tantin Cantemir ca profesor pentru fiul său Dimiirie pe acel 
Ieremia Cacavella, care-i dădu primele învățături de filozofie. 
Profesor al fiilor lui Dimitrie Cantemir va fi Anastasie Condoidi. 1

In felul acesta, personalitatea literară a lui Dimitrie Cante
mir aparține curentului grecesc, așa cum îl reprezenta academia 
din Fanarul constantinopolitan. Prin activitatea sa literară și științi
fică, Dimitrie Cantemir este înaintașul, care ne arată cum s’ar 
fi dezvoltat cultura moldovenească în secolul XVIII, dacă nu ar 
fi intervenit întreruperea politică fanariotă. Căci dela început 
este bătătoare la ochi marea deosebire care-1 desparte de Nico- 
lae Mavrocordat. Dimitrie Cantemir trăește între două lumi. 
Civilizația grecească patronată și produsă prin cercurile conș- 
tantinopolitane avea caracter cosmopolit, arătînd urme de șovi
nism în idei numai în chestii de ortodoxie. Dimitrie Cantemir 
se afla în fata continuării vechii civilizații bizantine. Școala 
dela Constantinopoi era vechea civilizație bizantină și ceva mai

1 D. Cantemiru, Istoria Imperiului oitomanu, trad. Ios. Hodosiu I, 
Bucuresci, 1876, pag. 135, nota 11.
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mult. Din însăși izvoarele lucrărilor lui Cantemlr vedem că 
cercurile învățate grecești din Constantlnopol erau în curent șt 
cu anumite discuții din lumea științifică a sec. XVI șl XVII. Din 
Divanul lumii cu Înțeleptul sau Giadețal sufletului cu trupul, ca și 
din alte lucrări știm că Dimitrie Cantemir a fost pănă la 1698 în 
legătură cu școala din Constantlnopol și subt conducerea lui 
leremia Cacavella, cunoștea pe Petru Belhuriusl pe Lactanțiu șl 
Seneca, 2 pe stoici și credea că cea mai necesară merinde sufle
tească pentru un tînăr este a ceti cel puțin: Sfînta Scriptură,— 
apoi Cicero „pentru slujbe", unele lucrări ale lui Seneca, „a lui 
Plutarhus obiceainice"; a lui Epictitos Enchlridionu ; a lui Socratu, 
Invățăturacătră Dimonicu, 1 proci. Așișderea dintre creștini nupucin- 
te', precumu Thoma Campicius pentru urmarea lui Christosu; a 
lui Ierasmus Enchiridion pentru oșteanulu creștinu ; Ethica Crellii 
Christiana, 1 proci".3 Cultura multă și variată, cită își va în
suși Dimitrie Cantemir, nu-i va desființa însă firea sa de Moldo
vean. Construcția frazei din operele sale va fi străină, dar a- 
tîta moldovenism rămîne în expresie și în vorbă, atîta spontaneitate 
găsim în povestirea aceluia, care, ajunsese un polihistor. Prin 
aceasta se apropie de Neculce. Publicase numai în limba romî- 
nească șl grecească pănă la 1698, dar faima învățăturii lui la 1711 
era foarte mare în întreagă Europa. Un doctor, care a prac
ticat în Țara-Romînească șl a stat în strînse legături cu Dimitrie 
Cantemir, spunea următoarele: „Quis in orbe adeo peregrinus 
est, qui eruditisslmum Kantarmirium Helienicae, Illyricae, Turci- 
cae, Arabicae, Persicae, Latinae, Italicae, Gallicae llnguarum, 
peritissimum, In scientiis omnibus ultra fidem profunde instruc- 
tissimum, Glorlosissimi Russorum Imperatoris Literarias Delicias 
efficere et sumptuose nuper erectls Magni Imperii Athenaeis 
praesidere ignoret ?“ 4 In 1764 Müller, profesor la Petersburg, 
care da spre tipărire lui Biisching „Descriptio Moldaviae", așa 
scria despre Dimtrie Cantemir : „Învățătura lui cea mare și știința 
limbilor celor multe, covîrșește pre toate acele, ce este a se cere 
dela un beizadea, carele nu au învățat aiurea nicăiri, decît nu
mai la Țarigrad, dela Grecii cei de acolo". 5 Variatele lui lecturi 
se recunosc în operele de tinereță, care vor însemna numai pre- 
parația pentru cariera de istoric. Aceleași lecturi variate și foarte 
întinse îl făceau foarte plăcut și căutat în societatea înaltă din 
Constantlnopol, cît timp a fost ostatec al tatălui său, capuchehaie a 
fratelui său, ori mazil politic. De aici 1 se va duce vestea că este

1 Operile principelui Demeiriu Canteiniru, Tomu V, ed. O. Sion^ 
Bucuresci, 1878, pas. 153.

2 Ibidem, pag. 184, 202.
3 Ibidem, pag. 218.
4 Cf. Empirica Remedia eie.. Aulhore Michaele Schendo, R. 

C. S. Eq. Vanderbech ele. addilaAuthoris ApologiaadversusMavrocor- 
dali sicophanlias, par le docteur Conrade du Schebhen, pag. 18,19 - 
Auguslae Vindelic, 1723, 8.

5 Descrierea Moldaviei de prințul Dimilrie Cantemir, ed. II, Iașl> 
1851, Precuvînfare pag. 11.
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foarte învățat, în baza cărei faime va fi ales membru al Acade
miei din Berlin, primul Romîn membru al unei Academii străine. 
In cursul lungilor sale cetiri și-a cîștigat atîta dragoste față de 
învățătură, față de știință, încît mai tîrziu scria că omul fără 
de învățătură e dobitoc și mort sau „și decît dobitocul mai rău 
este“. Nu va fi nevoe prin urmare, ca fiul său Antioh trimis 
exiraordinar al imperiului moscovit la Londra și Paris, să inter
vină să se facă reclamă pentru operele tatălui său, cînd acestea se 
vor tipări. Traducerea engleză a Istoriei Imperiului otoman va 
ajunge englezeș*e  două ediții, ca și Descriptio Moldaviae în nem
țește. Aceiași istorie turcească va fi tradusă și în nemțește, așa că 
Dimitrie Cantemir fu primul Romîn ale cărui opere, în mai multe 
ediții, au figurat în vitrinele librăriilor europene. Voltaire spunea 
despre el „că unea talentele vechilor greci, știința literelor și 
aceia a armelor".

Acesta fu Dimitrie Cantemir, a cărui viață se poate re
construi după propriile sale mărturisiri păstrate în opere, la care 
se adaugă comunicările făcute de fiul său Antioh Cantemir lui 
Tinda!, traducătorul englez al Istoriei imperiului otoman. 1

2.—Viața lui Dimitrie Cantemir
S’a născut la 26 Octombre 1673 ( Ia Galați ?) 2 șl a fost 

botezat de Dumitrașcu Cantacuzino, cînd avea nevoe mare de 
serviciile tatălui, ca de ale unuia care reprezenta cel mai Impor
tant partid boeresc. Mama sa se numea Ana Bantăș, despre 
care Dimitrie ne spune că era o femee superioară, 3 (mulier inter 
mulieres illius secuii in primis recensenda, literis optlmis instructa, 
rei oeconomicae peritissima et prudentissima).

Poate dela mamă-sa a moștenit aptitudinile și predi
lecțiile literare, deși la chip semăna perfect cu tată-său. Un por
tret din tinerețe ni-1 arată pe acest tînăr slăbuț cu ochi pătrun
zători în portul obișnuit al lumii înalte orientale creștine.4 După 
1685, cînd tatăl său Constantin ajunse domn, trei ani trăi în an
turajul curții moldovenești. Constantin Cantemir nu era un om 
cu carte, dar între boerii dela curtea moldovenească erau mulți, 
care își făcuseră studiile în Polonia, iar în capitală se menținea 
tradiția culturală formată mai ales după înființarea școalei dela 
Trei Erarhi și promovată și prin școala latină a Iezuiților. Din 
Țara Romînească a lui Șerban Cantacuzino, de unde îșl adu
sese domnia, Constantin Cantemir a luat cu sine ca pre
ceptor al fiilor săi pe învățatul călugăr Ieremia Cacavella, care

1 Istoria imperiului ottomanu, trad. Ios. Hodosiu, II, pag. 795 
și urm.; nu știm, cui se poate atribui-poale lui Bauer—acea Vita prin- 
cipis Demetrii Cantemirii, publicată după Vita Constantini Cantemvrli 
(Operele principelui Demetriu Cantemiriu, Tomu VII, Bucuresci, 1883 = 
Collectanea Orientalia, pag. 3 5).

2 Vita Constantini Cantemyrii, Bucuresci, 1883, pag. 13.
3 Ibidem, pag. 14.
4 N. lorga, în Floarea Darurilor, II, (1907), 33 -35 și Sextil Puș- 

cariu. Istoria literaturii romîne, I, Sibiu, 1Ș21, pag. 143.
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se va osteni să formeze mai ales din Dimitrie un om învățat. 1 lere- 
mia Cacavella putea să ofere tînărului beizadea primele prin
cipii de filozofie și atita cultură greco-latină, cită se profesa în 
academia grecească din Constanfinopol. Vremurile politice erau 
însă deosebit de grele. In 1685, toamna, în fruntea unei numeroase 
armate, doi hatmani leșești intră în Moldova. Domnul Constan
tin se hotărăște pentru o politică espectatlvă. Cu puțină armată 
se retrage spre locurile de unde avea să vie armata turco-tătară. 
In acest timp sosește la Iași și Șerban Cantacuzino, care este 
primit de cătră Dimitrie împreună cu caimacanli subt mănăstirea 
Cetățula. Cu această ocazie, Șerban comunică tînărului beizadea 
că scrisori primite din tabăra turcească i-au anunțat că Polonii 
au fost învinși și i s’a mal comunicat că cu plăcere păstrează pro
misiunea domnescului tată făcută acum trei ani, ca să-1 dea lui Dimi
trie pe una din fiicele sale de soție. Cu mare pompă iscusitul domn 
al Țăril-Romînești și tinărul principe merg pănă subt mănăsti
rea iui A'On Vodă, unde Șerban își așeză tabăra. 2 In 16S8 
Dimitrie schimbă ca ostatec pe fratele său Antloh și stătu în Cons- 
tantinopol trei ani. Aici în Constantinopol avu ocazie să-și con
centreze toată energia pentru a-și complecta cultura. Dimitrie 
trăi în preajma academiei grecești din acest oraș, care, cum 
am văzut, reprezenta vechea cultură greco-latină, dar era în 
curent și cu noile descoperiri în știință. începu să învețt a 
cunoaște și pe Turci și cealaltă lume orientală. Tocmai în 1631 
se întorcea acasă și găsea pe tatăl său turburat de insinuările 
dușmane ale Costineștilor. „Dimitrie petrecu cu tatăl său sara 
nopții tragice, în care se săvîrși arestarea lui Velicico Costin și el 
avu un rol în înscenarea care trebuia să dee pe vinovați în 
mina domnului lor. Nu numai atît. învățatul beizadea a fost 
acela care a supraveghiat executarea influentului șl temutului 
hatman. „Și au stătut acolo de față' acolo „înaintea porții la 
fîntînă" unde în cel din urmă ceas al nopții calul lui Pătrașcu 
Costin se opri speriat înaintea cadavrului aruncat pe stradă în 
scumpele haine de mă'ase—și „au stătut acolo de față pentru 
credință, pănă ce i-au tăiat capul“. 3 in anul următor Dimitrie va 
lua parte, alături de tatăl său Ia asediul Sorocei. 4

Dimitrie Cantemir va alunga în orele de răgaz gîndurile 
negre ale bătrînului domn, care-1 asculta pănă sara tîrziu, cum 
la lumina melancolică a opaițului îi cetea copilul său, care-i 
sămăna la chip așa de bine, îi cetea traducînd din slavonește sfînta 
scriptură sau cuvintele Sfîntului Ion Gură de Aur. 5 Cînd în Mart

1 Este interesant de notat, că si Dimitrie era fiul cel mai mic» 
după cum Aniioh, fiul mai mic al lui Dimitrie va arăta înclinație spre în
vățătură.

2 Vila ele., pag. 31-32. Vezi însă povestirea corectă la Neculce, 
Let. II, pag. 251—2, N. Costin, ibidem, pag. 35—6 ci Dupont, Mémoires 
în Muzeum Konstantego Swidzinskiego, Vili, pag. 177 și urm.

3 N. Iorga, Istoria literaturii romîne în sec. XVIII, vol. I. 
pag. 303.

4 Vita etc., pag. 75.
5 Ibidem, pag. 42.
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1693 un atac subit de apoplexie sfîrși bătrînețea lai Constantin 
Cantemir, Dimitrie fu ales domn, Antioh fratele mai mare fiind 
în acest timp zălog la Poartă. Din cauza lui Constantin Brînco- 
veanu însă, această primă domnie a tînărului, care era atunci de 
20 de ani, dură foarte puțin. Constantin Duca, ca ginere al lui Brînco- 
veanu, primi domnia, iar pe Dimitrie un agă turc îl duse la 
Constantinopol. In Istoria ieroglifică Dimitrie ne va povesti peripeți
ile acestor ani petrecuți la Constantinopol pănă la prima domnie a 
fratelui său Antioh, precum și cel de după 1700. Dimitrie va 
avea de luptat cu intrigile bogatului Brincoveanu, cu lăcomia 
Turcilor, cu toate instrumentele politicei Ei Brincoveanu, care 
căuta să piardă pe cei doi frați Cantemirești, mai ales pe Dimi
trie. Pentru Brincoveanu, Dimitrie „ar fi numai singur un orat, 
de carele avea să se teamă, ca de un ibovnic al femeii sale“. 
In vremea primei domnii a lui Antioh, Dimitrie rămase tot Ia 
Constantinopol să contrabalanseze intrigile lui Brincoveanu. La 
această dată el avea prietini puternici intre meghlstanii turci, la 
ambasadele creștine, cum era ambasadorul francez F^riole, care în
tocmai cașipănă la 1705 îi oferă sprijin. In 1697 a văzut, însuși par- 
tlcipînd, marele dezastru al Turcilor la Zenta. „De cîte ori mi-aduc 
aminte de vălmășagul luptei de atunci, mă cuprinde o groază în 
taină“, va spune mai tîrziu în istoria imperiului otoman. Cătră 
sfirșitul primei domnii a lui Antioh îl găsim pe Dimitrie la Iași, 
unde-și va serba căsătoria cu Casandra, fiica răposatului Șerban 
Cantacuzino. Doamna Maria, văduva lui Șerban Cantacuzlno, * 
din Noembre 1688 aducea aminte lui Constantin Cantemir de 
propunerea și promisiunea unei legături matrimoniale. Dar la 
acea dată Dimitrie avea 15 ani iar mireasa oferită 1, așa că 
Constantin Cantemir fu de părere să se mai amîne căsătoria 1 2 3 4 
In 1691 prin Noembre, Constantin Brincoveanu ar fi dorit să-și 
mărite una din fete cu Dimitrie. In mod politicos fu însă re- 
fuzat2 Căsătoria s’a făcut tocmai în 1699 Vornicul Vasile Purice 
îi aduse lui Dimitrie logodnica din Ardeal. Nunta domnească 
s’a făcut după Ispas. 3 Tînăra pereche se așeză în curțile cumpă
rate de Cantemir Vodă dela Ghiculeasa vistierniceasa. Stând 
în lași, Dimitrie Cantemir luă parte la primirea solului regal 
polon Raphael Leszczynski, care trecea spre Turcia. 4 Solia a- 
ceasta a făcut mare zarvă în Iași. Neculce povestește: „Deci 
acelu sola mare venea cu multă pohvală și podoabe și cu mulți 
feciori de domni leșești; și i-au eșit Antioh Vodă înainte pe

1 Vita etc., pag. 49.
2 Ibidem, pag. 60.
3 Neculce în letopisețul său ap Kogălniceanu, Cronicele Romîniei, 

II, 263, da anul 7108, Axentie Uricaru), Ibidem pag. 43 da 7207 pentru 
7107 în Mai, cum confirmă și Genealogia lui Mihai Cantacuzino, ed. N. 
Iorga, pag 255.

4 Vezi I. Minea, Iașii în vremea Cantemireștilor, extras din Viata 
Romînească, Iași, 1923, pag. 9 -10, cf. Letopisețe, II, pag. 43; Ne- 
culce, Ibidem, pag. 265 și urm..
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Bahluiu, cale de un ceas șl așa tot alăture au venit cu dînsul 
pănă la gazda lui. Și apoi a doua zi Antioh Vodă l-au poftit pe 
solu la curtea domnească la cinste. Deci acelu solu se ținea prea 
mare ; după cum li se și cade să se țle, că n’au călcare denime 
și sînt nelipsiți de cele trebuitoare, ce le trebuesc și nu sciu pe
deapsa sărăciei acestei lumi ca noi; și i-au răspuns lui Antioh 
Vodă, de-i va ieși înainte să-iu timpine la giumătate de scări a 
cerdacului, va veni cu cinste; iară de nu-i va ieși înainte așa, nu 
va veni. Deci, așa s’au așezatu să se scoboare Antioh Vodă 
pănă la trei scări șl solul să se sue iar pănă la trei scări; șl laalu 
șeptelea scară, unde este giumătate, să se închine altuia, și așa 
alăturea să meargă pănă în casă ; și la băutu tot odată să bea 
amîndoi. Eră la acea vreme fiindu eu, Ion Neculce, vel agă, 
eram rînduitu de domnie de grijiamu pe solu la gazdă, de cele 
ce-i trebuia“. Notele acestui sol, ca și ale secretarilor săi despre 
Moldova, cum o vedeau ei, sînt foarte interesante.

In Suceava au admirat vechile biserici și în special fru
moasele picturi. La lași vroia să fie primit cu clopote, bătăi de 
tunuri, ieșirea domnului la o milă de oraș șl cerea ca domnul 
să însoțească pe sol pănă la camera de culcare dela gazdă. 
Antioh trebui să facă unele concesii. Domnul cu hatmanul Lupul 
Bogdan, cu oaste, însoțit de mihmandarul turcesc, care stătea călare 
subt un fel de baldachin, primiră pe sol la o milă de oraș.

La primire muzica moldovenească : cobze, trîmbițe și tobe 
începură un cîntec, care după spusa secretarului soliei părea zgo
motul unor cîni, care latră împreună. Se salută cu discursuri și 
intrarea în lași se face pe străzi înțesate de mulțime.

Solul sosi la banchetul dat de domn într’o caretă însoțită 
de boerinași călări. Un boer mai distins îl primi subt poarta 
curții palatului, iar domnul la scările cerdacului. Dupăce trecuse 
prin două odăi, îl primi Dimitrie Cantemir, un tînăr instruit și 
bine educat, ca și cum ar fi fost crescut în Polonia. Dimitrie, 
căruia anturajul solului îi admite că se pricepea nițel la muzică, 
pune muzica soliei să cînte cîntece polone. Același într’o latinească 
corectă spuse solului că a auzit demult despre familia lui.

S’au servit dulcețuri, cafele, rachiu și apoi solul fu primit 
în audiență privată, la care participă și Dimitrie. La banchet, în 
capul mesei stătea solul, Antioh și Dimitrie Cantemir și leremia 
Cacavella. S’au dat salve de tunuri, cînd domnul ridică paharul 
în sănătatea regelui August II urîndu-i să se asemene cu luliu 
Caesar și cu Alexandru cel Mare.

In cursul audienții private solul ceru lui Antioh Vodă pro
tejarea catolicilor din Moldova, să se admită ca Iezuiții poloni 
să se reîntoarcă la lași și repararea bisericii catolice. Domnul 
moldovean promite solului că-1 va împlini cererile, dar ceru, ca 
și In Polonia să fie respectată credința ortodoxă.

La plecare s’au dat daruri din ambele părți și Dimitrie în
soți pe sol pănă în afară de oraș.
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Am amintit și dat amănunte despre această solie, fiindcă 
ne dovedește impresia superioară, care Dimitrie Cantemir o fă
cea asupra unuia din cei mai distinși magnați poloni. 1

Sfirșindu-se prima domnie a fratelui său, Dimitrie se mută 
din nou la Constantinopol. In palatul său de aici adună manus
crise, cărți rare, portretele sultanilor după originalele din biblio
teca sultanilor. Studiile și lupta politică în contra lui Brînco- 
veanu sau menajarea intereselor fratelui său, care mai ajunse încă 
odată domn, îi făceau timpul neîndestulător.

Nu este o perioadă nouă aceia, care se deschidea în viața 
lui Dimitrie Cantemir după mazilirea fratelui său în Î700. Re
venit în mediul constantinopolitan, tînărul beizadea are înaintea 
sa aproape același cîmp de activitate ca după 1693. Intrigile lui 
Brîncoveanu vor fi acum mai desăvîrșite, așa că în citeva cazuri 
Dumitrașcu beizadea a evadat, am putea spune, din lațul întins 
de dușmanul familiei sale. Cu toate acestea „inorogul“ n’a putut 
fi răpus, a ajuns a doua domnie a fratelui său, în cursul căreia 
însă a rămas tot la Constantinopol. După 1707, deși Antloh era 
din nou mazil, intriga politică slăbise. Dimitrie Cantemir va a- 
vea ocazie să și dedice răgazul aproape tot ocupațiilor sale de 
predilecție. Este vremea cînd își desăvîrșește cunoștințele. Se 
interesează atît de mult de „trebile și datinele Turcilor“, încft va a- 
junge cel mai reputat orientalist al timpului său. L-a interesat 
și muzica turcească și a compus un tratat teoretic de muzică, in- 
ventînd note pentru cîntecele turcești. Cîntece compuse de Can
temir se cîntă pănă azi în capitala Turciei. 2

„Așa știa zice de bine în tambură, cît nici un țarigrădean 
nu putea zice bine ca dînsul“. 3 Și Nicolae Costin scrie următoarele : 
„Fiind el om isteț știind și carte turcească bine, se vestise acmu 
în tot Țarigradul numele lui, de-1 chemau agii la ospețele lor 
cele turcești, pentru prieteșug ce avea cu dînșii. Alții zic, știind 
bine în tambură, îl chemau agii la ospețe pentru zicături“. 4

Dimitrie întreținea relații nu numai cu profesorii academiei 
grecești din Constantinopol, ci și cu savanții turci. Este cunos
cută prietinia lui cu Saadi Effendi, dela care a învățat tot ce știa 
turcește. Legăturile lui Dimitrie cu foștii prietini turci ai tatălui 
său, cum era acel Daltaban Mustafa pașa, precum și prietinia cu 
alți înalți demnitari ai curții otomane, l-au ajutat foarte mult în 
cariera sa politică de a putea răpune orice intrigă a lui B.în- 
coveanu, de a face pe fratele său Antioh de două ori domn etc...

1 Cf. Franciszk Poklatecki, Poselstwo wiekie, Rafaixa Leszczyn- 
skiego etc.. Pozen 1744 și mss., Czartoryski Cracovia 525 după o co
municare făcută de d. P. Panaitescu la o ședin|ă a Seminariului meu 
de Istoria Romînllor.

2 Jean Baptiste Toderini, De la littérature des Turques, (rad- 
franc, par l’abbé de Cournand, Paris, 1789, I, p. 218. ap. Burada, Scri
eri e muzicale ale lui D. Cantemir, Buc., 1911.

3 Neculce, ed. II. Kogălniceanu, Let. ii, pag. 300.
4 N. Costin, ibidem, II, pag. 89.
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Ambasadorul francez Feriole l-a scăpat odată din ghiarele oa
menilor lui Brîncoveanu, iar Emeric Tbkbli găsea deosebita plă
cere să-l aibă ca musafir în refugiul său politic din Constanti- 
nopol. Nu-i plăcea lui Dimitrie de TbkOll, că prea îl silea să 
bee. Daud Ismail Aga, capuchehaia hanului Devlet Gherei îi va 
face rost de domnie în 1710. Pănă la această dată, Dimitrie Can- 
temir se ridicase în o deosebită faimă la Constantinopol. Toată 
lumea știa că este foarte cult. Considerînd originile acestei cul
turi ne-am fi putut aștepta, ca Dimitrie Cantemir să fi devenit un cos
mopolit, așa cum a fost Alexandru Mavrocordat Exaporitul și fiul a- 
cestuia Nicolae. Repetăm, ceiace este necesar pentru înțelege
rea domniei lui a doua: cosmopolitismul pedant al cercurilor 
culte din Constantinopol nu desființează firea de moldovean 
a lui Dimitrie. Cultura grecească din academie și în legătură cu 
aceasta pătura cultă grecească deosebită prin resemnare politică 
față de cea de pela mijlocul aceluiași secol, nu urmărea nici un 
ideal național sau politic: chiar ortodoxia era un curcubeu cos
mopolit, în care se puteau absorbi atîtea neamuri. Dimitrie ve
nise însă la Constantinopol cu personalitatea formată.

Nu trebue să uităm ce am mal spus, că în jurul curții lui 
Constantin Vodă Cantemirerau atîtea preocupări pentru istoriografia 
națională. Miron Costin reprezenta o parte din aceste preocu
pări adause prin influența polonă exercitată asupra sa, cit timp a 
fost în școlile dela Bar și Camenița, ca și în destul de lunga-i 
pribegie în Polonia alături de Ștefan Petriceicu. Tudosie Dubău 
și cercul său, reprezenta tradiția indigenă a istoriografiei moldo
venești, cum mai tîrziu o regăsim în cel mai puternic talent li
terar al acestei vremi de tranziție: acesta a fost Ion Neculce. Din me
diul moldovenesc pornise spre Constantinopol Dimitrie Cantemir. 
Dacă a început prin a scrie filozofie, împrejurările au fost foarte pri
elnice să-l îndrepte spre istoriografie. Ocupația cu filozofia îl 
obișnuise să observe, împrumutase minții sale predispoziții em
pirice, iar după 1693 la fiecare pas al vieții sale a fost silit să 
judece politica generală sau atitudinea specială a diverselor per
sonagii, a căror activitate îl interesa în de aproape. Nu e de 
mirare, prin urmare, că spre jumătatea popasului al doilea, mai 
lung, în Constantinopol, va ajunge să scrie Istoria ieroglifică și 
să stăruiască a lucra la istoria imperiului otoman.

Priveliștile seducătoare ale domniei moldovenești i-au în
trerupt pentru scurtă vreme ocupațiile favorite. Intr’o vreme de 
mare criză politică a imperiului otoman, în Noembre 1710, schim
bă în domnia Moldovei pe Niculae Mavrocordat.

Atitudinea politică a lui Dimitrie Cantemir va fi pentru 
multă lume o revelație, pentru cercurile turcești o amară desilu- 
sie. Nimeni din Constantinopol, Tarei sau creștini, nu bănuise noul 
lui drum politic. In țară găsea o opinie publică foarte favora
bilă alăturării politice la Ruși. Experiența făcută de el în lumea 
turcească îl dusese la concluzia că imperiul otoman este în a-

6 
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gonie. Dlmitrie văzuse cu proprii săi ochi dezastrul dela Zenta 
(1697); studiile sale, cultura cîștigată îl minau în tabăra creș
tină, unde ajunsese înaintea lui mitropolitul Dosoftei și Miron Cos- 
tin, așa că Petru cel Mare n’a găsit între creștinii, pe care îi 
aștepta în tabăra sa, suflet mai devotat, decît pe Dimitrie Can- 
temlr. Dezastrul dela Valea Strîmbă a pus capăt speranțelor, dela 
care Dlmitrie aștepta regenerarea poporului șl țării sale și o nouă 
ordine politică în Orient. Turcii în cursul tratativelor de pace au 
cerut extrădarea lui Dumitrașcu Vodă. Țarul Petru, după afir
mația a însuși scriitorului-princiar ar fi spus acelora dintre cur
teni care-1 îndemnau să nu primejduiască o armată atît de nu
meroasă din pricina unui singur om : „ași putea să dau Turci
lor toată țara până la Kursk, fiindcă-mi rămîne speranța de a 
o reocupa ; dar în nici un chip nu pot să frîng credința și să 
extrădez pe un principe, care pentru mine și-a lăsat principatul; 
căci este cu neputință a repara onoarea, ce odată s’a perdut“. 1 
Neculce povestește aceasta în modul următor: „Cerșut-au Turcii 
pe DImitrașco Vodă, să 11-1 dee; Iară Moscalii au zis că din războiul 
dintăiu nu se știe, ce s’au făcut, pierit-au, au fugit ? Că noi am gîndit 
că au venit la voi. Iară vizirul au zis, „pentru un ghiaur, ce să ne 
sfădim noi, niște împărății, lasă-1 că se va sătura, el de ce au 
poftit! El singur de bună voia lui a veni la noi“! Atunce împă
ratul au luat pe Dimitrașco Vodă și l-au ascuns într’o butcă a 
lui de cele cu două roate, de nu-1 știa nici un Moldovan, fără 
numai eu Ioan Neculce hatman, și vre-o 2—3 copii de casă; și au 
șezut acolo ascuns în butcă pănă ce au trecut obuzul moschicesc 
dincoace de movila Răbăii“. 2

In timpul retragerii, Dimitrie se repezi la Iași, își luă soția 
șl copiii și la 16 Iulie ieșea din capitală acela care a fost ulti
mul domn pămîntean dinaintea mișcării de regenerare din 1821. 
Mulți devotați ai săi și compromiși în răscoala cu Turcii au pă
răsit atunci Moldova dimpreună cu domnul lor.

Țarul Petru îl făcu pe el și pe moștenitorii săi prinți ai 
imperiului rusesc. Dlmitrie stătu mai întăiu la Harkov, unde i 
se dădură și 13 sate. Apoi primi „o mie de dvoruri în țara Mos
cului, care acea mie de dvoruri cuprinde 50 sate și oameni ca 
15.000“, precum și 6000 ruble pe an și două perechi case fru
moase în Moscova. 3 Toate acestea nu puteau mulțumi sufletal 
lui Dimitrie. Gîndul lui se întorcea așa de des spre vremile pe
trecute în Moldova sa. Neculce ne spune că se schimbase cu 
totul ca fire. Se scîrbea repede de orișice și nu lăsa pe Mol
doveni să iasă nici din tîrg. S’a mai adaus și nenorocirea că în 
1713 (11 Mai) de inimă rea îi muri și doamna Casandra. In ast
fel de împrejurări, cea mai mare mîngîere o găsea în scris. Se 
scula dimineața la 5 ore, lua cafea și un ciubuc după obiceiul

1 Istoria Imperiului Otoman, trad. Hodosiu, II p. 793.
2 Neculce, ap. Letopisețe, II, p. 329.
3 Neculce, Ibidem pag. 337.
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turcesc. Studia apoi pănă la 12, cînd lua masa. Cea mai plă
cută mîncare a lui era pui cu măcriș. De regulă bea apă ames
tecată cu vin. Dacă vre-odată bea prea mult, două săptămîni 
era bolnav. După dejun dormea puțin, apoi studia pănă la ora 
7, după care timp se dedica familiei.

Reîntorcîndu-se țarul Petru din călătoria sa vest-europeană, 
îl luă în anturajul său delà Petersburg. In noua capitală a Ro
șiei făcu cunoștință și se căsători cu frumoasa principesă Nas- 
tasla, fiica cneazului Trubețkoi (1719). Fostul domn moldovean 
deveni acum un curtean de modă europeană. Portretul său din 
această vreme ni-1 arată fără hainele sale orientale, cu mustă
țile sacrificate. Femeia tînărâ, apoi faptul că tot mai mult era 
ocupat de grijile împărăției jusești — Dlmitrie făcea parte din 
consiliul intim de trei al țaruloi—îl va distrage tot mai mult delà 
activitatea sa de scriitor. Iși cizeleză și își corectează operele.

Șl în cercurile rusești Dimitrie se bucura de faima unui om 
foarte învățat, ceiace se știa șl dincolo de hotarele mare! împă
rății. Academia din Berlin îl alesese membru la 11 Iulie 1714, 
iar mai tîrziu împăratul Germaniei îl va numi principe ai impe
riului roman, t

Ca membru al consiliului de trei și intim al țarului, ca o- 
rientalist reputat însoți pe acesta în campania din Persia (1720/22). 
A ajuns pănă la Astrahan. In drum s’a manifestat la el diabe
tul. De aceia i se dădea voe, la 14 Ianuar 1723, să se întoarcă 
acasă. Reîntors pe moșiile sale nu mai avu mult răgaz să tră
iască. La 21 August 1723 se stîngea departe de țara sa cea mai 
impozantă figură a literaturii romîne delà sfîrșitul sec. XVII și 
începutul sec. XVIII. Traducătorul francez a Istoriei imperiului 
otoman. îi zicea „un prince plus illustre par ses vertus et par 
l’étendue de ses connaissances, que par la noblesse de son sang 
et l’ancienneté de son orig’ne“.

In secolul XVIII faima învățăturii, apoi o parte din 
opera principelui moldovean a străbătut întreagă lumea cultă 
europeană. Unele din operele Iul s’au tradus în mai multe limbi, 
au ajuns mal multe ediții și au împodobit vitrinile marilor libră
rii europene.

Vlăstarul răzeșilor fălcieni cel dintăiu dintre Romîni, s’a 
bucurat de renume, am putea zice mondial. In viață însă Dimi
trie Cantemir s’a bucurat numai de renumele unui om foarte 
învățat, căci n’a ajuns să-și vadă tipărite principalele sale o- 
pere. Nici opera politică, nici opera literară nu i-a adus mulțu
mirea, care cu drept putea să o aștepte. împrejurările i-au fost 
haine. Așezat între o lume care apunea și alta care începea, 
adică epoca fanariotă, prin activitatea sa ne arată, ce ar fi pu
tut fi civilizația romîntască, dacă n’ar fi urmat vremea arenda
șilor politici din Fanarul constantinopolitan, care vor căuta să 
ne orientalizeze.

1. Tindal, Via|a lui Dimitrie Cantemir, Anexă la Ist. Imp, otoman, 
irad. Hodosiu, II, 807.
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3.—Soarta operelor

Dlmitrle Cantemir și-a văzut publicate următoarele opere r
1) Divanul sau gîlceava Înțeleptului cu lumea sau giudețul 

sufletului cu trupul, lași, 30 August, 1698; s’a republicat în Ar- 
chlva Istorică, II, pag. 81—170, Bucuresci, 1865, șl în tom. V 
din operele lui Dim. Cantemir, ed. Academiei, Bucuresci, 1878.

2) Tarifu ihui musiki ala veghi maksus (Explicarea muzi- 
cei teoretice într’un chip pe scurt). La Tindal, ca și în Vita pr. 
Demetrii Cantemirii se mai amintește : Introducere la studiul 
muzlcei turcești, scrisă în limba romînă, quarto.

3) Curanus, din care o parte a apărut în traducerea ru
sească a iui Iliinski subt titlul: Kniga systima iii sostoTanie mu- 
hammedanskiia religii napecatasîa poveleaniem ego velTcestva 
Petra Velikago imperatora i samoderița vse Rossiiskago v ty- 
pografii țartsvuîuștago, Sankpiterburga, leata 1722, Dekabriîa v 
22 denl (Cartea sistemei sau despre starea religiei mahomedane. 
S’a tipărit din porunca Maiestății sale Petru cel Mare, împăra
tul și autocratul tuturor Rusiilor. In tipografia imperială 
Petersburg în anul 1722, Decembre în 22 zile). 1 De bună 
samă este opera amintită cu titlul: Sistema religiunii mahome
dane în cele două biografii ale lui Dimitrie Cantemir. 2 Această 
carte mai cuprinde dedicația lui Cantemir cătră Petru cel Mare, 
altă dedicație în latinește a lui Hiern Gedeon Wiszniowskl că
tre Cantemir și o odă a lui Theophylact rector al școlilor din 
Moscova „inlaudem operis serenissimi principls Demetrij Kan- 
temirl Systema, dicti de Religlone et Stătu imperj turciei“.

4) Loca obscura in Catechisl quae ab anonymo autore slo
veno idlomate edita et Pervoe ucenie otrokom intitulata est, di- 
lucidata autore principe Demetrio Cantemirio, 1720. S’a tradus 
și rusește. 3 Tratează principii de educație religioasă pentru copii 
polemizînd cu cartea »Prima instrucție a copiilor“, tipărită de 
Teofan Procopie în 1710.

Alte opere s’au păstrat numai în manuscris. Aceste ma
nuscrise își au istoria ior și unele au fost publicate într’un timp 
mai apropiat sau mai îndepărtat de moartea autorului. Grigore 
Tocilescu trimis In 1877 de cătră Academia romînă în Rusia a 
găsit următoarele manuscrise:

a) In biblioteca arhivelor principale din Moscova ale mi
nisterului de externe a dat peste următoarele manuscrise: 1) Hro
nicul vechimei a Romano-Moldo-Vlahilor; 2) Istoria Ieroglifică, 
661 foi; 3) Compendiolum universae iogices institutionls cu 88

1. Gr. Tocilescu, Raport, pag. 56. Vifd amintită dă greșit 1721 ca 
an al tipăririi.

2. Istoria Imperiului Otoman et. cit. II, pag. 806 și Vita Cons
tantini Cantemyrii, pag. 14.

3. Tocilescu, Raport cit.
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foi; 4) Curanus; 5) Historia Moldo-Vlahica; 6) Dell’acresci- 
mento e decadenza del’Impero Othomano osia epltome dell’Is- 
toria Turca, tradotta in Italiano da Antioco Principe Cantemir, 
figlio dell’autore, cu adnotații.

b) Biblioteca Academiei teologice din lavra sfîntului Ser- 
giu avea următoarele manuscrise: 1) Loca obscura in catechisi, 
quae ab Anonymo Authore sloveno idiomate edita et Pervoe 
ucenie otrokom intitulata est, dilucidata autore Principe Deme- 
trio Cantemirlo, un volum în 4”, pagini 247 ; 2) Sacrosanctae 
scientiae indepingibilis imago, tomus primus, quo comprehen- 
dantor Theologophysices principia sacra authore Demetrio Prin
cipe Moldavo un volum in 4°, pagini 338; 3) loannis Baptistae 
Van-Helmont phydces universaiis doctrina et Christianae fidei 
congrua, et necessaria philosophia, un volum în 4° pagini 820; 
4) lastitutio Logices, id est de philosophlae instrumentali arte 
habitus (același mic tratat de logică a lui Cantemir) un volum 
în 4°, 293 pagini. 5) Institutio logices ad mentem neotericorum 
phiiosophorum, tratat de logică a lui Ieremia Cacavelia, ca a- 
daus la lucrarea de mai sus a lui Dimitrie.

c) Biblioteca muzeului asiatic din Petersburg păstra urmă
toarele manuscrise :

1) Historia incrementorum atque decrementorum Aulae O- 
thomanice; 2) Descriptlo Moldaviae; 3) Vita Constantini Cante- 
mirii cognomento senis Mold. P. P. autore Demetrio Cantemirio 
Principe Moldaviae, 1-79 pagini in folio; 4) Collectanea Orien- 
talia sau Prlnclpis Demetrli Cantemiri, Variae schedae et ex
cepta e autographo descripta, 54 foi, in 4°, apoi, Panegiricul 
lui Petru cel Mare, Panegiricul Sfîntului mucenic Dimitrie The- 
salonicianul, Pianul Constantinopolului ridicat de Dimitrie Can
temir. 1

Manuscrisele din biblioteca muzeului asiatic din Petersburg 
rămăseseră după moartea princiarului autor, fiului său Antloh. 
După moartea luf Antloh le-a cumpărat în Paris contele Tom- 
son, ginere al lui Berhave. După moartea contelui Tomson soția 
acestuia le-a dăruit unchiului ei Avram Berhave, fost profesor al 
Academiei din Petersburg. Dela acesta le-a moștenit sfetnicul și 
medicul împărătesc Kruze.2 Celelalte manuscrise, rămase la Șer- 
ban (Serghie), fiul lui Dimitrie, au fost cumpărate la licitație de Nico- 
lea Bantiș- Kamenskiî, strănepot despre mamă a lui Dimitrie Can
temir, și au fost dăruite în 1783 arhivelor principale din Mos
cova ale Ministerului de externe. 3

Vita Principis Demetrii Cantemirii adaosă la biografia iui 
Constantin Cantemir amintește Hronicul în modul următor: De 
antiqua Dacia, Moldavo idiomate elaboratum, qui tamen non-

1. Hronicul vechimei a Romano-Moldo-Vlahilor ed. Tocilescu, 
Precuvîntare, pag. VI șl urm.

2. Vezi prefa|a la Descrierea Moldovei, ed. Iași, 1851.
3. Tocilescu, loc. cit.
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dam ad finem perductus est, Tomum unum. Această carte, Tin- 
dal o numește : „Istoria antică și modernă a Daciei, o carte 
mare, manuscris tn folio, scris in limba romînă" și adaogă că 
forma latină a acestei cărți s’a pierdut în Marea Caspică, cînd 
s’a înecat corabia cu lucrurile lui Dimltrie Cantemir. După Tin- 
dal, Engel va cita această carte subt titlul : Das alte und neue 
Dacien. Același ne spâne că tot atunci s’a pierdut și următoa
rele alte două opere : De statu politico aulae othomanicae sau 
Istoria Mahomedanilor din vremea mincinosului prooroc Maho
met pănă la primul împărat al Turciei, scriere latinească, înce
pută la Constantinopol și terminată la Petersburg în anul 1717. 
De asemenea s’a pierdut și un Catechism compus de Cantemir 
în limba persană.

După moartea lui Dimitrie Cantemir i s’au publicat ope
rele în seria cum o vom expune :

In 1732 Antioh Cantemir era trimes în Anglia, ca să res
tabilească bunele raporturi între imperiul moscovit și regatul 
insular. Trecînd prin Haga însărcină pe un librar să tipărească 
„Descrierea istorică și geografică a Moldovei“. Nu se făcu însă 
nimic. Ajuns in Londra, unde casa lui deveni loc de întîl- 
nire al învățaților, Antioh începu să traducă în italienește Isto
ria imperiului otoman. Astfel s’a născut manuscrisul, despre care 
am vorbit, unde însă nu avem o traducere complectă.

Afiind regina Angliei de prețiosul manuscris adus de 
Antioh, însărcină pe Tinda! să-l traducă. Astfel apăru The His- 
tory of the growth and decay of the othoman empire, Londra, 
1734. Cartea fu o sensație. Repede se epuisă, așa că în I7c6 
se tipări o a doua ediție. Cîtă aviditate a fost în cetirea aces
tei opere, reese și din împrejurarea că Byron citează pe Can
temir în cîntecul V și VI din Don Juan 1 și este utilizată în cele 
mai cunoscute, nu numai în cele mai mărunte lucrări ale sec. 
XVIII, bunăoară în operele lui Voltaire. Prin Dimitrie Cantemir 
va lua cunoștință Europa interesată și curioasă de situațînnea 
trecută și contimporană sieși a împărăției turcești. Este interesant 
de notat că nu s’a tradus rusește, dar trebue să se aibă în ve
dere că pătura cultă rusă de atunci era saturată de cultură ger
mană. Lumea germană, care politicește era lumea habs’ourgică, 
va avea nu peste mult o bună traducere. Izvodind-o din engle
zește, Iosef Lor. Schmidt zis SchrOder publică în 1745 la Ham- 
burg : Geschichte des osmanlschen Reichs nach seinem Anwachse 
und Abnehmen. In 1743 publică de Joncquières : Histoire de l’em
pire othoman, où se voyent les causes de son aggrandissement 
et de sa décadence, Paris, Tom. I—IV. Traducerea franceză 
prezintă lipsuri. Lasă afară tot, ce n’ar conveni papei și regeiui 
francez, europenizează numirile, cum le dă turcești Dimitrie Cante-

1. I. Botez, Studii și observații, Iași, 1914, pag. 261—2. 
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mir, întrebuințează Filipopol în loc de Felibe, Ferdinand în Ioc de 
Firlndos etc., cum se găsește în textul Iul Cantemir.

Vita Constantini Cantemyrii cognomento senis Moldaviae 
Principis. Nu s’a păstrat în original. Face parte din manuscri
sele rămase la Antioh, fiul lui Dlmitrie. Dela Bauer, membru ai 
Academiei rusești, avem o copie, despre care ni se spune că este 
făcută „ex authographo auctoris“. Notele acestei copii arată că 
Bauer a cetit cu greu textul. Folosind datele acestei lucrări can- 
iemiriane, Bauer a publicat latinește și rusește o biografie a lui 
Constantin Cantemlr la Moscova, 1783. Opera lui Dimitrie Can- 
temir despre tatăl său, s’a publicat mai întăiu de Academie (o- 
perele Principelui Demetriü Cantemirü, Tom. Vil, București 1883).

Descriptio Moldaviae n’a putut’o publica Antioh la Haga. 
Dimpreună cu alte manuscrise aflate în posesiunea lui Antioh 
Cantemir prin Kruze, medicul imperial, ajunse cunoscută pro
fesorului dela Petersburg Müller. In altă parte se afirmă că 
Müller a cunoscut „Descriptio“, cînd Antioh învăța la Academie 
și se adaugă că fostul logofăt al lui Dimitrie Cantemir, adică 
ioan Ilinskii ar fi tradus în latinește opera scrisă mai întăiu de 
Dimitrie în moldovenește, ceiace nu corespunde însă adevărului. 
Profesorul Müller o dădu lui Biisching, care o publică în Maga
zin für die neue Hlsthorie und Geographie Hamburg, 1769, Vol. 
III—IV.

Această traducere germană se publică iarăși cu note ale 
editorului pentru a doua oară în 1771. Avem și o traducere rusă 
din 1789. După traducerea germană, banul Vasile Vîrnav isvodi 
cea dintăiu traducere romînească 1. Această traducere se tipări 
în 1825 la Neamț cu titlul: Scrissori’a Moldovei, de Dimitrie 
Cantemlr Domnul ei, carea acum întăiu s’a tipărit în zillele bine 
credinciosului și de Chr. iubitorlului Domnului nostru loan San- 
dulu Sturza Voevod cu blagoslovenia Pröo sfințitului archiepis- 
copu și mitropolit Kyrio Kyrio Veniamin allu Mold. Pe vremea 
pr^cuviosului starețiu allu sfinteloru monasteri Nemțiului și Se
cului, Kyr Dometianu. In sfanț ’a monastere Nâmtlulu la annulu 
1825. August în 19, in 4®, 344 pag. cu caractere cirilice. Aceiași 
traducere o republică C. Negruzzi în 1851 la Iași, Iar în 1865-8 
din nou Boldur Latiescu. In vara anului 1870 Academia romînă 
află că în Rusia sînt două manuscrise, care conțin Descriptio 
Moldaviae, unul complect, altul cu lipsuri. A. Papiu Ilarianu fu 
însărcinat să îngrijească ed’țla Academiei. In 1872 se publică 
textul latin, iar în 1875 traducerea romînească continuată 
de iosif Hodosiü. O traducere nouă bună a textului latin pu
blicat de Academie, traducere mai îngrijită, pe alocurea însă 
cu greșeli de tipar, a dat in 1923 d. Giorge Pascu. Compa- 
rînd diferitele ediții șl traduceri se constată oarecare abateri 
de text, așa că opera latină ar trebui din nou publicată cu apa-

1. Archiva Romînească. Ed. II, Tom. II, pag. 208, nota. 
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râtul necesar. In biblioteca scriitorilor romîni (Buc. 1934) M. 
Nicolescu a îngrijit o ediție populară.

Hronicul vechimii a Romano-Moldo-Vlahilor a așteptat o ediție 
utilizabilă cu folos până In 1P01 cînd îl publică Gr. Tocilescu (Operele 
principelui Dimitrie Cantemir, Tom. VIII, București, 1901). In 1833 
Februar 5 cerea din Rusia manuscrisul Hronicului mitropolitul Ve- 
niamin. Obținîndu-I se adresă pentru editare paharnicului Gheorghe 
Seulescul, care In 1835 în tipografia mitropoliei publică Tom. I 
iar în 1836 Tom. II. Afară de manuscrisul din Rusia al Hroni
cului mai avem o copie a lui, ajunsă pe la 1730 în biblioteca 
din Blaj. Samuil Clain cunoștea și a utilizat acest manuscris și 
i l-a descris și lui Engel. Un comerciant dela Viena îl adusese 
din Petersburg. Astăzi nu mai există acest manuscris, însă a- 
vem o copie a lui intitulată : Historla sev res gestae nationis 
valachicae. Manuscrisul acesta a fost copiat de dascălul „școlii 
rumînești din Blaj născut și venit din țara romînească din ju
dețul Romanațului din satul Arceștii“ și s’a scris Intre 8 Sep- 
tembre 1756 și 31 Mart 1757. Manuscrisul prezintă unele la
cune. Acest manuscris a fost revăzut și adnotat de altcineva 
în 1827.

Istoria Ieroglifică formează tomul VI (București, 1883) din 
Operile principelui Demetriu Cantemlru publicate de Academia 
romînă. In același volum avem: Compendiolum universae logices 
Institutlonis și Ioannis Baptistae Van Helmont Toparchae in Me- 
rode Royenborch, Oorshot, Pellines etc. Physlces universalis Doc
trina et christianae fldei congrua et necessaria Phllosophia; 
Encomium in authorem et xirtutem docrinae eius (Lauda cotra 
izvodltoriu și cotra virtuti’a invetiaturii lui).

Lucrările de orientalistică s’au adaus subt numele de Collec- 
tanea ortentalia la volumul VII, care cuprinde Viața lui Constantin 
Cantemir, București 1883. Istorl’a imperiului ottomanu crescerea și 
scăderea, lui, s’a publicat de Academie în traducerea lui Ios. Ho- 
dosiu partea I-a Bucuresci, 1876, partea Il-a, Bucuresci, 1878.

Memoriul despre Cantacuzini și Brîncoveanu s’a publicat 
mai întăiu în Jurnalul lui Petru cel Mare, cum l-a cunoscut apoi și 
banul Mihai Cantacuzino i. Această operă era tipărită grecește 
și rusește în 1734, cînd Tindal publica traducerea engleză a Is
toriei turcești. In 1795 Gheorghe Ion Zavira dă o traducere neo
greacă CU titlul : JKavtqxrjp ^Țejxâvoț -rijț MoXSa^îa; <jU|x^î 
(3r(7.i?a twv ev rij BXa/ia Kav-axou^văiu Kal BpayxoPâvwu p.sraȚawTtwdev 
ex -rij; Țepfxavix^i; fXwsar,«;, Viena, 1795. Zavira credea că această 
lucrare a fost scrisă de Dimitrie Cantemir în limba romînească. 
Prima traducere romînească făcută de banul Vasile Virnav s’a 
publicat în Archiva romînească a lui Kogălniceanu. voi. II, lași, 
1845, cu titlul: Iiitîmplările Cantacuzlneștilor și Brîncovenilor,

1. Vezi Genealogia Cantacuzinilor, ed. N. Iorga, Buc., 1902, pag.
294 și urm..
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iar altă traducere făcută după exemparu! operei lui Zavira păs
trat în biblioteca din Gottingen, a dat’o G. Sion în Tom. V din 
operile Principelui Dimitrie Cantemir, ediția Academiei, Bucu
rești 1878, dindu-i ca titlu: Evenimentele Cantacuzinilor și Brîn- 
covenilor.

4.—Evoluția literară a lui Dimitrie Cantemir

Considerînd activitatea literară a lui Dimitrie Cantemir, 11 
constatăm în veșnic progres, cu anumite șl firești, organice nuanțe 
deosebitoare dela vreme la vreme. Trei epoci se pot stabili cu granițe 
destul de precise. Prima epocă ține până la 30 August 1698, cînd a- 
păru Divanul, epoca a doua îmbrățișează apoi activitatea lui de tran
ziție pănă la 1711, șl a treia, epoca maturității, cuprinde ope
rele concepute sau scrise după 1711.

Epoca întăla. Este interesantă prin faptul că ne arată e- 
ducația unei beizadele moldovenești spre sfirșitul secolului XVII. 
Vedem, cum călugărul Ieremla Cacavella adus din Țara-Romî- 
nească a lui Șerban Cantacuzino îi conduce pașii. După moda 
vremii și în legătură cu centrul cultural căruia aparținea acest 
Ieremla Cacavella, Dimitrie Cantemir învață și învață cu avidi
tate, filozofie. In acest timp își însușește nu numai limba gre
cească, ci și cea latină, în care scrie primul tratat de logică la 
noi: Compendiolum universae logices institutionis. Tot în această 
vreme este preocupat de teoriile Iui Ioan Baptist van Helmont, alchi
mist și medic belgian născut la Bruxelles în 1577 și mort aproape 
de Vilvorde In anul 1644. Acest urmaș șl sistematizator al lui Para- 
celsus 1 uimise lumea prin doctrinele sale filozofice, care sînt un a- 
mestec bizar de misticism și empirism, reprezentînd noutăți temerare 
și cea mai înverșunată reacțiune în contra scolasticei și princi
piului autorității. Teoria Iui despre constituția materiei și alcătui-*  
rea lumii era discutată și în cercurile învățate din Constantlno- 
pol. Van Helmont fusese și un inventator in știință, în chimie și 
în medicină. Iată atîtea motive, care l-au putut îndemna pe Di-

1 Wilh. Windelband, Die Geschichie der neueren Philosophie, 
1, Leipzig, 1922, pag. 55-4. Cf. și F. Strunz, Iohann Baptist van Hel- 
monf, Vlena, 1907. Este interesant de constatai unilateralitatea culturii 
constantinopolitane in izvoarele apusene și predilecția acesteia spre misti
cism. In 1637 apăruse Discours de la méthode al lui Descartes, iar in 1641 
Medilationes ale aceluiași. In 1642 se publică De cive a lui Hobbes, în 1677 
Ethica lui Spinoza, in 1687 Principiile matematice ale Iui Newton, in 1620 
Novum organum de Bacon, in 1638 Discorsi de Galilei, in 1690 An essay 
concerning human understandig, in 1695 Système nouveau de la na
ture, in 1697 Dictionnaire historique et critique de Bayle, iar in 1710 
Treatise concerning the principles of human Knowledge de Berkeley 
etc., opere epocale, care n’au atras in sfera de discufie pătura cultă 
grecească din Constantinopol, cum va dovedi-o și activitatea lui NI- 
colae Mavrocordat după cariera literară a lui Dimitrie Cantemir. Pen
tru operele de mai sus cf. succinta expunere din Karl Vorländer, Ge
schichte der Philosophie, II, Leipzig, 1921. 
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mitrie Cantemir să ne deie esența învățăturii, care părea așa de 
nouă și așa de interesantă. Van Helniont pentru Dimitrie este un 
crainic al adevărului. Opera este scrisă latinește și romînește. 
Atunci Dimitrie este silit să alcătuiască cel dlntăiu limba filozo
fiei romînești. Aceste cărți filozofice dovedesc, în altă ordine de 
idei, că Dimitrie Cantemir învățase foarte mult și din anii fra
gezi ai tinereții avea o cultură, pentru vremurile sale, extraordi
nară. Pentru a crea limbajul filozofiei romînești se cerea însă 
mai mult decît numai sîrguință și dragoste de a ceti. Cultura 
constantinopolitană grecească dela sfirșitul sec. XVII, o cultură 
de amestec și fără originalitate căuta anume, și credea că găsește 
în întortocherea frazei profunzimea cugetării. Ca să fii însă un 
înainte mergător, trebuește să te prezinți în cea mai clară lu
mină și cu o formă ispititoare, iar nu încercînd să ascunzi sen
sul în cit mai multe cuvinte și podoabe, lată cum termina lauda 
lui Van Helmont: „Precum păgîneasca învățătură în svitoce și 
numai și table de aramă ce în fietecare curat și creștinesc piept 
zugrăvită și pecetluită nici easte de a stare în prepus, de vreme 
ce în chipul fulgerului dela apus pănă la răsărit a tuturor atîn- 
șilor sau loviților vintre și așa-și pre singura meduha le-au pă
truns ; căci de naintea feții adevărului cele iscusit vorovitoare 
sau mai vîrtos blojeritoare limbi amuțesc; negurile se împrăștie, 
se luminează întunericul, de fugă se svătuește și se apucă min
ciuna ; pohîrneașce-se Pythiul, isvoditoriul basmelor, acela ves
titul Tripus; singur pre sine cu capul în gios se dă de rău voi
torul smeu; cu nesuferită înfricoșare, de mazacia păgînătății în- 
dupate și de greu Împresurate scoleștile ascunsuri de inimă se 
cutremură; a elinimei împuțite și de scărăndăvit scârnăvii se 
șterg; de zoi plinele și creștinătății gatate (cu vicleșug) pahare 
se răstoarnă; veninurile în barbara răutate prea învechite se bo- 
răsc; desvălescu-se amăgelile; nerușinoasa Peripatetica, Acade
mica grețoasa a gollmli sărăcie se desgolește; și iarăși singură 
din sine se arată și în veac una și numai aceia se va arăta, a- 
devărăciune“.i Astfel voia să trezească în publicul său cetitor 
entuziasm pentru Van Helmont!2

In aceiași timp însă aceste lucrări filozofice anunță ceiace 
Dimitrie Cantemir va fi: Un cugetător totdeauna devotat ideir 
creștine, care chiar cînd va avea să exprime adevăruri simple, va 
recurge la culorile, în care fantazia sa era poetic de bogată. Așa 
se explică că prima lui operă istorică totdeauna importantă ca subiect 
e departe de sobrietatea stilului, care caracterizează adevărata 
istoriografie. Tot de aici putem anticipa că Dimitrie Cantemir 
va dovedi deosebită preferință pentru stilul sentențios și desele 
opriri în expunerea evenimentelor, care vor fi tot atîtea judecăți.

1. Operile Principelui Demetriii Cantemirfi, ed. Acad. Rom., Tom. 
VII, pag. 483 485.

2. Operele lui V. Helmont au fost publicate sub titlul: Orius me- 
dicinae etc., Amsterdam, 1648; altă edifie. Veneția, 1651.



PERSONALITATEA ȘI ACTIVITATEA LITERARĂ A LUI D. CANTEMIR 91

Nu se va mulțumi numai cu expunerea și reconstruirea eveni
mentelor, ci aproape totdeauna va căuta să le și judece. Pedan
tismul lui este o urmă a pedantismului filozofic, care caracteriza 
cultura constantinopolitană de atunci.

Opera principală a acestei epoci este: Divanul sau gîlceava 
înțeleptului cu lumea sau giudețul sufletului cu trupul, carte 
scrisă grecește și rominește. Aici se arată ce învățase Dimitrie 
Cantemir pănă la 1698 August 30, cînd eșea cartea din tipogra
fia eșeană. Hatmanul Lupul Bogdan, cumnatul domnesc, îngriji 
tipărirea operei. Dimitrie închină cartea fratelui său Antioh, care 
atunci era domn al Moldovei. Avem și o prefață a lui Cacavella 
care ținuse el „plugarul carele la holda minții tale am ostenit*  
să recomande publicului lumina aprinsă de învățăcelul său. Ca
cavella vorbește despre „a voroavei înfrumusețare, precât a mol
dovenescului neam limbă, a cuprinde poate" și ne spune că este 
„cu retoricesc meșterșug împodobită, adîncă și bogată“, 1 aceas ă 
carte „întîla ostenință", „răsădire și odrăslire“, cum zice însuși 
Dimitrie cătră fratele său, căruia-i dedică acest „de floricele cu
les și legat mănunchiaș“. Nu știm, dacă cineva cetind-o a avut 
mulțumirea anticipată de Cacavella. Cartea însă, cu tot stilul ei 
caracteristic operelor de acest fel ale lui Cantemir este intere
santă prin faptul că ne arată izvoarele culturii, la care Dimitrie 
Cantemir își adăpase mintea. 2 Divanul ale cărui pagini sînt i- 
lustrate și prin desenuri simbolice, este împărțit în trei cărți, după 
care urmează cele 10 porunci ale stoicilor și termină cu „a al
tuia învățătură" în care se recomandă reguli pentru viață. Pen
tru a scrie această carte, Dimitrie Cantemir a despoiat de învă
țăminte cele două scripturi, operele vechi filozofice, ca și lumina 
aruncată asupra scripturii de Petru Belhurlus. Dimitrie cetise 
foarte mult, cetise cu atîta sîrguință și cu atîta convingere, încît 
ostentativ scrie că învățătura este cel mai mare bun al omului 
și că fără de învățătură omul este dobitoc și mort, ba chiar mai 
rău decît un dobitoc, lată ce zice undeva :

Copilul neînvățat dobitoc mic crește,
Iară mare făcîndu-se, bou mare se numește. 3

Și alte stihuri Întrerup povestirea, care însă rar se ridică la 
adevărată înălțime poetică.

Este interesant de știut că Dimitrie Cantemir, care avea a- 
tîta evlavie pentru van Helmont și ca mentalitate filozofică por
nise și dela acesta, a ajuns la opera sa intitulată Divan etc., pre
cum șl fiul acestui medic olandez, Franz Mercurius, van Helmont 
teozof și alchimist (1618 -1699) dela filozofie, dela discuții în con
tra lui Hobbes, uescartes, Spinoza, platonism, creștinism etc. a

1. Ed. cit., Tom. V, pag. 45 - 6.
2. Vezi mai sus pag. 6.
3. Ibidem, pag. 167. 
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terminat prin a scrie: Quaedam cogitationes super quattuor priora 
capita libri primi Molsis, 1697, carte, despre care nu știm s’o fi 
cunoscut Dimitrie Cantemir.

Epoca a doua.—Opera, care Dimitrie Cantemir a termi
nat-o în cursul epocei a doua a activității literare, este „Istoria 
ieroglifică, adevărată pentru lucrurile, carile între doui mari și 
vestite a leului și a vulturului monarhii sau tămplat și prin vrea- 
mia a 1700 ani de vreadnicie a să creade sciritoriu foarte pre 
amănuntul însămnate, carile prin tot cursul vreme! aceia între vii 
au fost, de vârstă Ia 3100 ani fiind, cfnd sfîrșitul începute! sale 
istorii a videa sau învrednicit“. Lucrarea era terminată așa dar 
înainte de 23 Octombre 1705; 1 continua domnia lui Mihal Ra- 
coviță, cînd scria de ex. partea VI. 2 Ea reprezintă într’adevăr o e- 
tapă foarte caracteristică în evoluția literară a lui Dimitrie Cantemir.

(Va urma) 1. Minea.

1 Nu este nici un motiv să admitem că această lucrare s’a 
scris în cursul anului 1705 și înaintea anului 1706. Vezi însă N. Iorga, 
Istoria lit. rom. în sec. XVIII, voi. I, Buc., 1901, pag. 380. Părerea d-lui 
Iorga a fost adoptată și de d. Sextil Pușcariu, Istoria lit. romîne, pag. 150, 
unde se afirmă că „pe la 1750 termină scrierea“. Titlul ne oferă fer. 
minus ante guvern. Cf. și precizarea la d. O. Pascu, op. cit. pag. 34.

2 Pag. 244: ne spune despre corb că pe strufocămila „epitrop 
Leului și slăpîniiortu dobitoacelor au pus-o; unde și pînă astăzi, cu 
minunea a toată lumea slăpînește“.



Documente omenești

Cele treizeci de lu'ele

Neuitatului meu tovarăș de suferințe 
Ntcolae Polichron.

Eram cinci sate de ofițeri prizonieri într’un lagăr german 
din Pomerania. Și cu toate că în armată există o erarhie se
veră care desparte pe oameni, ca la teatru, în grupuri din ce în 
ce mai mult privilegiate și mai puțin numeroase, în lagăr erar- 
hia aceasta era numai de formă, sau, mal bine zis, de uniformă, 
căci odată cu dispariția constrîngerii materiale dela baza mai tu
turor erarhiilor de pe lumea asta, tragedia și ridicolul se alter
nau pe întrecute. In fața dușmanului care ne ținea într’o robie 
rafinată de articolele diferitelor pseudo-convenții umanitare, e- 
ram toți egali, egali chiar cu foștii noștri robi-ordonanțele, pe 
care acum nu-i mai puteam nici înjura, nici bate.

Dar erarhia militară mai primise o lovitură simțitoare din 
partea spectrului foamei fără de sfîrșlt. Eram cinci sute de oa
meni flămînzi și, în fața foametei care ne rodea ceas cu ceas 
și zi cu zi mușchii, nervii, creerii, ce putea să însemne gradul, 
erarhia sau „disciplina“ ? Teatrul arsese și subt bolta cerească, 
deasupra unui ostrov dușmănos, toți intrau într’aceiași grupă mare 
a prizonierilor flămînzi, fără țară și fără libertate.

Foamea alungase și plăpîndul văl de civilizație de pe su
fletul unor oameni care avuseseră nevoe de ea numai în fața 
preoților și femeilor frumoase.
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Nu erau luate în samă nici vrîsta, nici numele, nici cultura, 
nici virtutea. Foamea făcea pe fiecare să nu se ia în samă nici 
pe sine însuși. Cerșea omul care altădată aruncase pomana cu 
dispreț, mințea învățatul care predicase altădată sfințenia ade
vărului, fura până și împărțitorol de odinioară al dreptății... Dem
nitatea devine ridicolă în împărăția foamei, mult mai ridicolă de- 
cît lipsa de demnitate în palatele regilor.

Tunurile continuau să umple văzduhul Europei de zgomot, 
de sînge și de ură. Imnul urii răsuna ca un hohot de nebuni, 
ca un chiot de iele, ca plînsetul a mii de copii mîncați de 
căpcîni.

In dosul și în jurul mașinilor aruncătoare de ură și de 
moarte mîncau din belșug, mîncau într’ales taurii îmblînziți a- 
supra cărora erau îndreptate miile de Iornete aurite din biurou- 
rile băncilor, fabricilor și ministerelor. Mîncau bine, mîncau bu- 
nișor, mîncau mult. De multe mii de ani încoace oamenilor le-a 
plăcut să treacă pe tărîmul celalalt sătul șl bine îmbrăcați, și 
dacă se putea, și în sunet de trîmbiță și de fanfare

Belșugul din tainițele de măcel însemna foametea în mij
locul țărilor. Pe cînd în tranșee mîncarea bună amețea milioa
nele de luptători, cel din țară se amețeau mai cu greu din fra
zele cancelarilor, din articolele de ziar și din spectacolele ceza
riene cu sclavi și cu trofee.

Față de luptătorii de pe fronturi, al căror trup era cel mai 
scump, și față de națiile hrănite cu multă zgîrcenie, prizonierii 
erau norodul cel mai netrebuincios în războiu, atît pentru duș
man cit și pentru națiunea proprie.

Războiul acesta a dat milioane de morți, milioane de ră
niți și milioane de prizonieri. Milioane de oameni trebuiau să 
vegeteze prin lagăre între foame și moarte pănă la ziua liber
tății, cine avea s’o mai apuce.

In mijlocul națiilor în războiu se propovăduia ura, setea de 
răzbunare, moarte dușmanului. Mila, generozitatea, iubirea de 
oameni apăreau dacă nu vătămătoare, cel puțin semne de ne
ghiobie. Cine le predica se expunea ridicolului și chiar morții.

In țările neutrale lumea asista cu înfrigurare la cea mai 
form idabilă tragedie. Mi'a și groaza erau sentimentele pașnici
lor locuitori, reapucați încă de vîrtejul morții furioase. Alături 
de cîțiva negustori pentru care hușumul războiului era un Izvor 
de îmbogățire, milioane de oameni tremurau la auzul grozăviilor 
cu care se desfăta cea mal civilizată omenire a Europei.
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Mila țărilor neutrale a fost cea dlntăiu rază de nădejde în 
vremuri mai bune pentru biata omenire încleștată în luptă.

Din cind în cînd ne veneau din țările neutrale ajutoare de 
haine și de hrană, din partea unor organizații de binefacere sau 
chiar din partea unor oameni miloși. Ajutoarele acestea erau a- 
dunate desigur prin jertfe mari, căci și asupra acestor țări mon
strul războiului arunca suflarea Iul pustiietoare.

Pentru cele cinci sute de trupuri lihnite, ajutoarele acestea 
erau cu totul neîndestulătoare. Împărțirea lor era o muncă atît 
de grea și riscantă, încît au trebuit să se institue comitete spe
ciale dintre ofițeri. Pentru alcătuirea comitetelor de împărțeală 
erau trei păreri: una ca ele să fie alese fără a ținea samă de 
grad, a doua că trebuesc a'ese prin reprezentarea gradelor mi
litare și însfîrșit—ele trebuiau numite de prizonierul cel mai 
mare în grad—un general, unicul prizonier cu acest rang. Păre
rea din urmă a învins pentrucă era și a generalului, om inteli
gent și respectat de toți ofițerii. Dacă nu ar fi fost generalul, 
desigur izbîndea părerea întâia, fapt care ar fi dat o grea lovi
tură erarhiei (de altfel ea nu exista).

Comitetul, însărcinat astfel cu împărțeala ajutoarelor, avea 
un rol foarte ingrat, căci neavînd cu ce satisface nevoile fiecă
ruia, cu mult mai mari decît ofrandele primite, era răsplătit prin 
cele mal dușmănoase bănueli și învinuiri. Oricine îșt poate în
chipui că în afară de Hrist nimeni n’ar fi putut hrăni cinci sute 
de oameni flămînzi cu cele cinci pini și doi pești. Dar flămîndul ’ 
îșl are logica lui specială și e foarte meticulos la cîntar și la 
calcule. Lucrurile de mîncare se divizau pănă la fracții atît de 
mici, încît se ajungea la adevărate hapuri ori pastile. Așa se fă
cea cu pesmeții, cu alunele, cu orezul și chiar cu țigările (uneori 
acestea se rupeau în două și în patru). Mai greu era cu lucru
rile de îmbrăcăminte, care nu se puteau fracționa. Greutatea 
consta în faptul că nu ajungeau pentru toți, pecînd toți vroiau 
să ia, chiar cînd n’aveau trebuință (cu îmbrăcămintea mulți o 
duceau destul de bine). Prizonierul avea un singur răspuns cînd 
comitetul îl ruga să cedeze partea lui altuia, în mai mare ne- 
voe: „De ce să nu iau și eu?“ Prizonierul socotea un drept 
sfînt, „dreptul lui“, dreptul să ia. In asemenea cazuri comitetul 
trebuia, nu avea în cotro, să nemulțumească pe unii pentru a 
mulțumi pe alții. Certuri nesfîrșite, comploturi, dosare scrise cu 
multă răbdare se alcătuiau prin ungherele bărăcllor pentru a a
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răta nedreptățile strigătoare la cer ale comitetului. Pentru a pu
tea viețui în lagăr, în mijlocul mulțimii pururi revoltate, mem
brii comitetului nu aveau decît două căi: să demisioneze sau să 
renunțe sistematic dela pomeni, chiar cînd s’ar fi cuvenit să pri
mească. Așa și făceau. Membrii noi erau aclamați ca niște mari 
eroi triumfători... pănă la prima împărțeală.

Niciodată însă comitetul n’a fost pus în mai mare încur
cătură decît atunci cind cu cele treizeci de lulele.

Niște copii de pescari dlntr’un orășel din Olanda au făcut 
prizonierilor din lagărul nostru un mic dar de Crăciun: treizeci 
de lulele, treizeci de pachete de tutun de pipă și treizeci de bas
male roșii.

Basmalele au fost distribuite destul de ușor. Erau niște 
basmale mari roșii, cu puchiței negri cam de felul acelora care 
se dau de pomană pe la praznice. Mulțl ofițeri au renunțat la 
ele fără multă vorbă. Mal greu au vrut să renunțe cîțiva ofițeri 
bătrîni, grade mari, care ca niște adevărați Harpagoni în minia
tură își tlcsiau cuferele cu tot felul de flenduri și bețe netrebu- 
incloase. Pentru a face pace, s’au dat basmale popești și la 
vre-o trei colonei, care, pentru a-și dovedi seriozitatea pretenției 
lor, au umblat vre-o săptămînă legați cu ele la gît.

Deși tutunul era pentru acei care trebuiau să primească și 
lulele, totuși s’a împărțit mai înainte fiindcă părea, în principiu, 
mai ușor de împărțit. In curs de o săptămînă comitetul, după 
îndelungate discuții dela care nu au lipsit nici discursuri, nici 
manifestări violente și zgomotoase, a convins însfîrșit pe o sută 
de ofițeri să renunțe de bună voe, ca nefumători, iar pe o sută 
i-a șters de pe listă ex officio, „fiind în deobște cunoscuți ca ne
fumători*.  Restul de trei sute de ofițeri au fost chemați în grupe 
decîte zece inși, și s’a dat fiecărui grup cîte un pachet de tutun. 
Cu chipul acesta, un măr de discordie a fost tăiat în felii. Dar 
cu lulelele a fost greu de tot.

Mai întăiu cît timp a durat împărțirea basmalelor și a tu
tunului prin lagăr, se răspîndiseră fel de fel de zvonuri ațîțătoare 
cu privire la lulele. Unii erau încredințați că lulelele erau din- 
tr’un chihlimbar fin, adus de Olandezi tocmai din coloniile lor 
din Oceania și erau lucrate cu o deosebită artă. Alții spuneau 
că membrii comitetului au furat lulelele și de aceia au tot amî- 
nat împărțeala lor. Dar mal era șl goana după poză.

Dacă individul în mijlocul societății își schimbă costumul și 
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manierele subt influența mulțimii înconjurătoare, mulțimea asta 
pune în același timp și limite libertății individului de a-și schimba 
portul și obiceiurile. In lagărul de prizonieri mulțimea aceasta 
era înlocuită prin gardurile de rețele de sîrmă ghimpată și citeva 
santinele mute prusace, care se confundau cu stîlpii gardului. De 
acela în lagărul de prizonieri era posibilă orice transformare de 
costum și de maniere, dacă ea nu atingea regulamentul nemțesc 
de disciplină interioară a lagărului.

Un ofițer umbla o bucată de vreme cu capul ras și cu barba 
mare, lucru care în societatea oamenilor liberi, de unde venise, 
i-ar fi adus însemnate neplăceri. E vorba mai ales de ofițeri ti
neri de optsprezece pănă la douăzeci și cinci de ani. După ce 
se sătura de această mutră, își rădea barba și își lăsa numai fa
vorite de lord englez. Nu uita bine înțeles, să-și tipărească chi
pul la fotograf, căci curînd rădea și barbă și mustăți și uneori 
chiar șl sprlncenele, de părea o statue antică din palatul Vati
canului.

Fiind controlați cu asprime altădată de superiori și de opi
nia publică în ce privește eleganța costumului, nici unul nu scăpa 
prilejul potrivit de a încerca pe rînd cum ii stă în diferite cos
tume civile: de Don-Juan, de vînător, de mahalagiu, de vechil de 
moșie și chiar de apaș. Fiecare se credea interesant și impozant 
în noul său costum și cu noua sa mutră adusă proaspăt din băr- 
bieria lagărului.

Cînd au venit tutunul și lulelele din Olanda, toți vroiau să 
încerce la oglindă costumul și mutra cu noul apendice-luleaua 
în dinți.

Două săptămîni au parlamentat cei zece membri din comi
tet cu cei două sute de petiționari pentru lulele, iar în timpul 
discuțiilor, numărul petițiilor mai crescu cu o sută. Comitetul era 
pus la grea încercare. Ispita lulelelor era atît de mare, încît 
vre-o opt saj nouă membri din comitet doreau să aibă și ei 
cîte una, așa că pentru trei sute de ofițeri mai rămăseseră abia 
vre-o douăzeci de bucăți.

Insfirșit comitetul începu un șir de ședințe agitate, iar a- 
fară, se întrecea cu valurile mării, corul mulțimii tulburate.

Un membru al comitetului, căpitan din cavalerie, făcu pro
punerea să se trimită lulelele înapoi în Olanda, însoțite de o scri
soare prin care să se arăte că ofițerii noștri nu obișnuesc să 
tragă din lulea, dar sublocotenentul Pesțișel îl aduse aminte că 

7 
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se împărțise tutunul de pipă, așa că ne expunem la o contrazi
cere ce putea să ofenseze pe Olandezi. Un locotenent foarte dis
ciplinat propuse ca să se împartă lulelele începînd cu ofițerul de 
gradul cel mai mare pănă unde s’a ajunge. Propunerea ar fi 
fost bună dacă numărul lulelelor ar fi corespuns exact cu acel 
al ofițerilor de gradele cele mai mari. Erau treizeci de lulele iar 
ofițeri erau: un general, vre-o zece colonei, vre-o patrusprezece 
maiori și vre-o patruzeci de căpitani; restul pănă la cinci sute 
erau Iocotenenți și sublocotenenți. Alt ofițer din comitet pro
puse ca să se împartă lulelele după camere sau după bărăci. 
Fiecare cameră sau fiecare baracă să primească cîte o lulea, ră- 
mînînd apoi ca cei din baracă (sau cameră) să*facă  cum vor 
ști mai departe. Metoda nu era nouă. Așa se făcea la cazarmă 
în vremurile bune. Cînd se împărțea ceva, se arunca cu multă 
nepăsare, luîndu-se cu grijă iscălitura fiecăruia. Dar la primirea 
îndărăt a lucrurilor, nepăsarea făcea loc celei mai aspre atenții. 
Nici propunerea aceasta nu părea potrivită fiindcă erau șapte 
bărăci și vre-o șaizeci de camere. Afară de aceasta maiorul Po- 
pescu-Strihareț observă că propunerea e și neserioasă : „Cum să 
fumeze, domnule, opt ofițeri dintr’o cameră, cu o slugură lulea? 
Dacă ar fi vorba de niște narghilele turcești ar mai merge, dar 
așa? Fugi de-aci că ești caraghios, mă!“—zicea el sublocote
nentului care zîmbea și el acum.

Insfirșit colonelul Merescu făcu o propunere care fu accep
tată și pentrucă era făcută de cel mai mare în grad, și pentrucă 
părea că ar satisface pe ofițeri. Colonelul era de părere ca să 
se tragă sorți.

Părerea fu comunicată imediat ofițerilor care așteptau îm
bulziți la ușa baracei. Hotărîrea n’a fost pe placul tuturor, fiind
că nu asigura posesiunea lulelii nici unui petiționar. Totuși, con- 
vingîndu-se că ori și ce altă soluție ar fi mai rea, ofițerii se li
niștiră.

S’au făcut biletele și s’au tras sorții în prezența unei dele
gații numeroase de control. Se știe însă că norocul este foarte 
capricios și glumeț. Căci din cei treizeci de fericiți cîștigători, 
peste douăzeci din el nu fumaseră niciodată în viața lor (doi e- 
rau chiar propagandiști contra fumatului), iar restul aveau ne- 
voe de lulele, ca chelul de tichie de mărgăritar.

Unul din cîștigători se nimerise că luase și o basma roșie 
și degetarul de poașcâ olandeză. Acesta era un învățător în vrîstă
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de cel mult douăzeci de ani, îmbrăcat într’un costum poznaș, în 
cit semăna cu un potcovar serios. Primind luleaua, o umplu cu 
tutun, o aprinse și începu să fumeze tacticos, desăvîrșlnd por
tretul de meșter bun. Era foarte fericit într’adevăr, măcar că a- 
ceastă fericire o plăti cu o săptămînă întreagă de amețeli și du
reri de cap.

După vre-o trei zile dela împărțire, lulelele nu mai aveau 
nici un preț, întocmai ca o jucărie în mîna unor copilași. Oricine 
putea acum să le primească în dar pe toate fără multe rugă
minți. Erau niște lulele proaste, de lut, dintr’acele cu care în 
țara noastră famează numai Țiganii, la învălătucit păreții, ori la 
bătut păpușoi.

T. Hotnog



Cronica externă

Evenimentele din Franța

Franța s’a pronunțat pentru blocul partidelor de stingă. In fața 
alegătorilor se prezintau : blocul național, etichetă unică atribuită mai 
multor grupuri parlamentare, consolidate prin practica guvernării și 
unificate, subt inspirația iul Polncar^, împrejurul vechil devize »răz
boiul nu s'a isprăvit, pacea se face continuu' și blocul de stingă 
format din alianța partidelor radical-socialist și socialist, pe baza 
unui program de pace actuală și în jurul unei metode de soluții in
ternaționale.

Ce avea șubred blocul național era compensat de ceiace se gă
sea fragil la blocul de stingă. Primul era uzat de putere, fiindcă 
împrejurări aspre și in parte naturale îi impuseseră mijloace finan
ciare de grea economie și de impozite considerabile.

Astfel se lovea deodată în spiritul de economie al Francezului și 
în sentimentul lui de libertate. Pe deoparte, viața se scumpise, iar 
pe dealta, sistemul de impozite sporite șl multiplicate stimula nemul
țumirea cetățenilor, dîndu-le impresia unul regim de apăsare. Istoria 
acestui popor arată, cu o stăruință tradițională, că sporirea dărilor a 
fost o cauză de revoltă nu numai prin ea însăși, dar mai ales, prin 
semnificația mult mai amplă că reprezintă într’un domeniu particular 
aplicarea unei metode de teroare.

Celălalt bloc suferea de caracterul hibrid al alianței dintre două 
partide, pe care le despărțea divergența adîncă dintre doctrine. Pro
blema proprietății este deosebit tratată de radlcalii-socialiști și de 
socialiști. Primii sint un partid burghez prin excelență, care cer a- 
meliorarea regimului actual prin mijloace liniștite ce vor duce la ridl- 
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sarea situației lucrătorului și la stimularea lui prin sistemul unei vagi 
cointeresări la Întreprindere ; cei din urmă se cheamă încă revoluțio
nari și tind la realizarea unui autentic socialism de stat.

Aici, în Franța, mai mult ca oriunde o interpretare doctrinală 
poate avea o importanță însemnată în dezbaterile publice, fiindcă 
mentalitatea Francezului este de o logică imperioasă și dominată de 
un spirit de evidență. Explicațiile însă au venit prompte și, pe lîngă 
variațiile ocazionale primite după regiuni, au adus considerația unei 
legături de evoluție logică între cele două programe.

Dar lăsînd la o parte aceste elemente, lupta electorală s’a dat, 
mai ales, între două mentalități. Față în față ședeau cei doi șefi ai 
blocurilor : Poincare și Herriot. Poincar6, cu autoritatea pe care i-o 
dădeau înaltele magistraturi avute în stat cași virtuțile lui de morali
tate personală și de devotament patriotic, personifica epoca de glori
oase suferințe și de forță și abnegație războinică. Era de origină 
Lorenă și fusese președintele războiului.

El a avut totdeauna mentalitatea locuitorilor de pe frontierele 
de sacrificiu și psihologia consternată a unei vieți periclitate. Lorena 
a fost paratonerul Franței și porțiunea de sacrificiu furiilor dușmane. 
S’a născut pe vremea veleităților imperialiste și și-a făcut copilăria în 
speranța melancolică a unei reparații. Om politic, a pregătit alian
țele Franței și a consolidat ambiția de reîntregire a țării sale. A pal
pitat în fața unui pericol cu figură tragică și a lăcrimat in ziua izbînzii. 
A prezidat destinele țării în momentul cînd o aspirație unanimă se 
realiza și a devenit eroul acelui moment. Aceasta este gloria lui 
Poincar^, dar aceasta este și infirmitatea lui. Toți oamenii de stat 
au avut aceiași soartă. Servitori ai unui ideal, ai unei metode au 
pus în slujba lor toată puterea și ultima lor ambiție. N’au cunoscut 
obstacol, nici altă bucurie. Cei care au avut norocul unui succes, au 
acceptat toată gloria lui și au personificat noblețea acelui moment. 
Sînt oameni în viață, care au prestigiul unui monument și sînt înconju
rați de pietatea publică. Metternich a inaugurat în țara lui o nouă 
politică, în lume o altă diplomație. A fost un revoltat împotriva 
privilegiilor vechi pe care le acordase o organizare aristocratică și 
campion al curentelor tinere de continuă preschimbare. Prim minis
tru al Austriei, după ce îi dăduse hegemonie și speranțe, s’a anchilo
zat în poza majestoasă a învingătorului, a declarat „eu sînt o stîncă 
a ordinei" șl a privit, netulburat și neînțelegător, cum curgea viața 
în valuri.

In fruntea blocului național, Poincară a condus Franța la o po
litică de izolare. Cu psihologia sa și cu un spirit juridic auster, a 
crezut că puterea Franței este singura ei garanție și clauzele tratatului 
■o suficientă justificare. A lăsat toată politica dominată de preocu
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pări externe și pe acestea le-a redus la chestia franco-germană. 
Astfel a vrut să dea Franței o poziție pe care nu o poate suporta și 
să lipsească Europa de un ideal.

Herriot poartă pe figura sa blajină și banală amintirea mișcă
toare a unei copilării trudite. Are și acuma în ochi privirile nede- 
cise și îndepărtate, pe care le arunca odinioară spre limanurile unui 
viitor fără bucurii. In politică, aduce ceva din însuflețirea lui Jaurès 
și acel accent grav de umanitate cules din doctrina lui Michelet de 
un idealism ordonat. »Nous voulons la justice, la justice couronnée 
par la bonté“ —zicea el decurînd. Și astfel aduce în viața publică un 
element de afecție, care îl leagă de vechile epoci de romantism, șl- 
curajul preschimbărilor care corespunde momentelor de nouă orientări. 
In ultima vreme, doctrinarii politici au compromis romantismul politic, 
atribuindu-i înțelesul vulgar care însemnează dezordine, improvizație. 
Vrînd să dea acestei întreprinderi prestigiul unei științe, au încadrat-o- 
în marginile strimte ale previziilor deductive. Practicată mai mult de 
avocați, ea a suferit deformația profesională șl s’a văzut supusă la un 
gen de judecată statică dominat de regula de drept. S’a continuat 
astfel peste epoci profund deosebite conducerea după vechile metode 
și s’a ajuns, pe alocurea, la această diferență bizară și demoralizantă 
între condiția de fapt și sistemul politico-adminlstrativ. S’a uitat că 
mai toate progresele sociale, naționale, le datorim unor efervescențe 
romantice, care s’au continuat în ritm grăbit peste epoci mai lungi. 
Sguduirea războiului mondial nu poate fi liniștită dintr’odată subt 
presiunea severă a vechilor tipare. Este nevoe acuma de o adiere de 
împăciuire generală, de o mlădiere a națiilor care să dea popoarelor 
încrederea în liniștea viitoare. A tinde să faci pacea cu mentalitatea 
de războiu, a vroi să organizezi democrații prin mijloacele celor mai 
înfeudate oligarhii este periculos sau, cel puțin, Inutil.

Pentru Franța, chestia păcii și a .securității este obsedantă. Ea 
se poate așeza însă în termeni preciși ca o problemă de matematică. 
Franța, cu o populație descrescîndă de trezeci de milioane, dominată 
de un spirit neîndois antimilitarist și preocupată de ambiții liberale 
poate rezista unei Germanii cu o populație dublă, disciplinată, mili- 
taristă și stimulată în ostilitate de aplicarea zilnică a unui tratat exa
gerat ? Răspunsul este evident. Politica Franței trebue orientată spre 
fortificarea democrației republicane din Germania și spre soluții Inter
naționale care să tindă la o adevărată colaborare pacifică. Maniera 
forte n’are cu ea permanența și sfîrșitul ei este adesea tragic, chiar 
cînd se sprijină pe o considerație perfect juridică.

Herriot nu cere Germaniei decît ceiace este necesar ca ea să 
dea Franței pentru pagubele făcute și în virtutea acelei justiții în
coronate de bunătate. Franța a aderat la această politică și nu vrea,. 
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împreună cu Herriot, să aplice alte „sancțiuni*  decît acelea pe care 
le atrage reaua credință germană. Ea știe că forța împletită cu 
dreptul este cea mai legitimă ambiție, dar nu poate avea grandoarea 
zadarnică a unor utopii.

Apoi, Franța este țara libertății și a unor străbune veleități 
democratice. Peste tumultul luptelor electorale, misticismul doctrine
lor socialiste filfîia o aripă seducătoare;' Vechile pasiuni jacobine 
nu au pierdut încă orice ecou.

Concentrate subt forma unei loterii generale și a năzuinții um
brite de îmbunătățire, revendicările partidelor de stingă au înduioșat 
pe alegători. Cit despre sistemele de reorganizare socială pe baza 
unui nou regim al proprietății, cred că în succesul actual nu i se 
poate atribui o importanță oarecare. Francezul este poate cel mal 
burghez cetățean din Europa.

*

In majoritate în noul parlament, blocul de stînga a manifestat 
dela început enervarea succesului și nu și-a putut liniști ardoarea 
luptei. O lungă opoziție îl stimulase și încercarea de a orienta po
litica internă a Franței pe alte căi dectt cele indicate de o conducere 
radicală de 18 ani îl îngrijora. Avea dorința să șteargă tot ce amin
tea blocul național șl era stingherit de prezența în capul statului a 
făuritorului acelui bloc. Millerand, într’un discurs răsunător care a 
deschis perioada electorală, a luat poziție politică și ș!-a legat nă
dejdea de vechea majoritate. Astfel s’a deschis criza prezidențială.

Partizanii fostului președinte găseau în acest amestec al său în 
lupta dintre partide o garanție a continuității de guvernămînt, iar în 
iresponsabilitatea constituțională un refugiu; adversarii săi înțelegeau 
că acest gest depășește prerogativele funcției și amenință libertatea 
cetățenească, falșifică jocul liber al unor adevărate instituții demo
cratice și compromite demnitatea însăși a președintelui. O discuție 
strict juridică nu interesează această cronică ; sîntem însă înclinați 
să credem că iresponsabilitatea prezidențială nu este o facultate a 
președintelui, ci o infirmitate a Iul. Ea este forma protocolară dată 
unor prohibiții legale eșite din reacțiunea democrației republicane 
împotriva abuzurilor monarhice. Președintele fiind iresponzabil nu 
poate face anume acte căci republica este fundată pe responsabilita
tea maglstraților ei. Altfel, la adăpostul acestui articol, instituțiile 
republicane ar fi la discreția celui mai înalt magistrat care, beneficiind 
de clemența șl neprevederea lor, le-ar putea pregăti lovitura de grație. 
Cazul mai vechiu al mareșalului Mac-Mahon, ilustrează această teorie 
aplicată într’un moment mai îndepărtat de pe aceiași ramură a ipo- 
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tezii, Iar acel al Iul Gr£vy dovedește cît de geloasă este republica de 
caracterul auster șl dominant al funcț'ei prezidențiale.

Este adevărat deasemenea că tn această criză se puteau dis
tinge injoncțiunile speciale ale socialiștilor, care se nutreau probabil din 
un spirit de răzbunare și din speranța de a-șl apropia, prin un preșe
dinte înaintat, posibilitatea guvernului.

Herrlot n’a primit puterea din mina președintelui Millerand. Un 
guvern, făcut în grabă pentruca să cetească celor două Camere me- 
sagiul prezidențial, a fost pus în minoritate. Senatul a risipit orice 
speranță de dizolvare a Camerei și a dat astfel o înaltă lecție de 
moralitate republicană, acceptînd totuși să creeze un precedent care 
ascunde un pericol latent. Ce virtuți profunde și calme trebue să albă 
o majoritate ca să-și domine ambiția de a purta în fruntea Republicii 
pe șeful său!

Alegerea noului președinte a fost pentru socialiști o lecție ; Iar 
peutru bloc, un avertisment. Candidatura d-lui Painlevâ a fost o în
cercare de preschimbare radicală a cadrelor și orientării republicane. 
Spiritul înaintat al acestuia, cași rezistența minimă pe care ar fi o- 
pus-o ascensiunii socialiste ar fi contribuit desigur la slăbirea insti
tuțiilor burgheze. D. Painlevă, al cărui nume glorios ilustrează 
știința mondială, face, în politică, impresia gingașă a unui prinț can
did din țara crisantemelor.

Operația a fost patronată de d. Blum, șeful socialiștilor. El, 
suportînd cu dificultate gloria succesului, a perdut grija discreției și 
a periclitat izbînda.

Senatul a votat în imensă majoritate pentru președintele său, 
vechiu radical socialist.

D. Doumergue a fost astfel ales președinte al republicii pentruca 
să simbolizeze sentimentele Franței de liniște și libertate.

Reprezentanții ei au mărturisit încă odată că aspirațiile popu
lare cătră o politică pașnică se sprijină pe tradiția burgheză a aces
tei țări. Bunul simț a triumfat, afirmînd demnitatea calmă a re
publicii. Blocul de stingă a aflat limitele pe care le îngădue senatul 
în reînoirea politică. Propriu zis, radicalii socialiști au cîștigat prin 
simpatia noului președinte și prin faptul că vor găsi totdeauna un 
adăpost contra revendicărilor socialiste. Ei vor forma axa actualei 
Camere și, cînd vor fi lipsiți de colaborarea socialistă, vor putea găsi 
în stînga blocului național o alianță de guvernare. Atunci va suna 
poate ora d-lui Briand.

Guvernul Herriot s’a constituit în baza unui program de cola
borare cu socialiștii șl a cetit camerilor o declarație de guvernămînt. 
In politica internă, ea revine la vechea formulă de libertate religioasă 
și, desființînd ambasada dela Vatican, restabilește egalitatea credințelor. 
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Organizează sindicatele funcționarilor subt auspiciile statului, dînd 
astfel o justă încurajare instituțiilor corporative și aslgurînd statului 
un înalt control. Nu e mare noutate în această dispoziție, dar este 
un exemplu de prevedere politică, care, înlocuind presiunea continuă 
și suspiciunea print’o discretă colaborare, sporește încrederea cetă
țenilor și puterea statului. Impozitul pe capital a fost amînat, iar 
sistemul monopolurilor de stat reabilitat, pentruca să se experimen
teze dacă spiritul de Întreprindere al staiului într’o țară onestă și 
serioasă poate ameliora regimul capitalist în avantajul micilor con
tribuabili.

Se va reveni asupra recentei modificări a învățămîntului și de
cretul B6rard va fi suprimat pentru motive democratice a căror de
monstrație mi s’a părut totdeauna dubioasă.

In chestia externă, politica guvernului d-lui Herriot va consta 
în aplicarea raportului experților cu ajutorul unei înțelegeri interna
ționale, care se va sprijini pe colaborarea înțelegerii. Metoda con
ferințelor va reîncepe șl încrederea reciprocă a guvernelor englez și 
francez poate îngădui legitime speranțe. Societatea Națiunilor va fi 
fortificată șl nobilul său prestigiu va încerca să exercite un rol efectiv. 

Este desigur în acest program ambiție și entuziasm. Spectato
rul poate zîmbi amabil. Unii, reflectînd la majestatea tragică a 
Istoriei, pot clipi șiret. Nu e însă nici-o naivitate să crezi că peste 
Europa adie o nouă nădejde și că în Herriot, continentul a găsit o 
adîncă și umană bunătate, iar Franța, un mare patriot.

Const. I. Vișoianu



Cronica economică

Scumpetea vieții și justul preț.—Consumatori și 
producători—Mercantilismul actual.— 

Protecționismul

Printre grijile pe care vechea școală istorică le avea, era 
mai ales aceia de a găsi un criteriu suficient și satisfăcător, 
care să cuprindă în el toate elementele explicative ale unui a- 
numit laps de timp, să caracterizeze într’un cuvînt o anumită 
perioadă.

Până acum istoria își furniza jaloanele necesare care mar
chează trecerea dela o perioadă la alta mai mult din arsenalul 
politico-militar.

Declararea unui războiu, semnarea unui tratat, căderea u- 
nei cetăți (vezi căderea Romei—Constantinopolului) erau mijloa
cele de predilecție, de care se serveau istoricii pentru a com
partimenta metodic și prudent cursul tumultuos al evenimentelor 
istoriei umane.

Dela o bucată de. vreme încoace, elementul economic, fap
tul economic, adesea subt forma deghizată a sociologiei—și-a 
făcut apariția în manuale și tratate.

Istoricii sînt aplecați să țină samă din ce în ce mai mult 
de masa impozantă a fenomenelor economice, a căror invazie a 
devenit atît de copleșitoare încît nu va fi de mirare, ca ele să 
se ridice pănă la onoarea de a servi de criteriu în clasarea pe
rioadelor istorice.

Astfel nu mai departe decît însăși perioada pe care o trăim 
dela războiu încoace, nu poate fi mai bine caracterizată decît 
prin anarhia universală în materie de prețuri și deci o scumpete 
mai mult decît înfricoșătoare a vieții.
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In adevăr, un strigăt universal se înalță de pretutindeni— 
și mai cu deosebire din pătura funcționarilor, salariaț lor de stat, 
pensionarilor și rentierilor,—largă categorie de consumatori cu 
salarii modeste și cu venituri în deobște fixe, împotriva scumpe- 
tel ucigătoare.

Prețurile au atins înălțimi fantastice, pîerzînd orice raport 
de solidaritate.

Ele înaintează în cea mai dezordonată măsură fără nici o 
grijă de echivalența lor cît de îndepărtată și fără nici un res
pect de erarhia stabilită de scara valorilor înainte de războiu.

Viața scumpă așa dar nu este numai caracteristica primară 
a perioadei contemporane, dar ea este din nefericire cauza ge- 
neratorie a morbidității sociale, a nemulțumirii tuturor ciaselor 
împotriva organelor de stat, a acelei animozități mocnite și duș
mănoase ce desparte în două tabere vrăjmașe pe producători și 
consumatori, pe rurali și orășeni, pe salariați și pe negustori.

Scumpetea a fost în totdeauna terenul pe care s’au născut 
germenii disoluției sociale, bulionul priincios în care s’au dezvol
tat microbul revoluției și generațiile spontanee ale anarhiei.

Scumpetea poate fi de multe ori—și istoria a verificat cu 
prisosință acest lucru—punctul de plecare al marelor cataclizme, 
care sfarmă așezări vechi de secole și reușesc să compromită 
însăși normala dezvoltare a statului.

E locul deci să ne întrebăm dacă există o problemă mai 
neliniștitoare, mai turburătoare, mai gravă și mai urgentă în a- 
celași timp decît chestia scumpete!.

In special în țara noastră scumpetea s’a întins cu o repe
ziciune formidabilă în toate ramurile economiei naționale, ame- 
mnțînd să dezorganizeze serviciile publice și să compromită cele 
mai utile elemente ale activității de stat. Organismul economiei 
romînești este ros pănă la epuizare de cancerul scumpetei și an
tidotul ce i se aplică cu atîta tenacitate de guvernarea actuală, 
nu numai că nu a adus nici una din ameliorările nădăjduite, dar 
a precipitat criza dincolo de orice închipuire.

Primejdia aceasta e din cele mai grave, ținînd samă de 
momentul istoric în care se găsește națiunea noastră. Cu o 
proprietate țărănească dăruită fără nici o garanție de pro
ductivitate pentrucă nimeni nu a avut curajul să impună noilor 
proprietari obligațiile culturale unui rendement mai ridicat, cu o 
poporație agricolă ignorantă de rolul fundamental ce-I joacă în 
noua organizație a statului și mai ales cu lipsa oricăror mij
loace moderne de transport, nu e de mirare că economia națio
nală se găsește în cel mai greu impas și din care nu vedem cum 
ar putea eși pentru moment. Pe acest fond primitiv și specific 
economiei romînești, s’a dezvoltat scumpetea actuală a vieții, ni
micind orice încercare de ameliorare.

Dar scumpetea vieții e un fenomen de care n’au fost scu
tiți nici înaintașii.
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Ea a existat uneori cu o intensitate și de o durată așa de 
importantă incit a silit pe economiștii vremii la cercetări mai 
mult decît suggestive in comparație cu scumpetea actuală.

Deja încă de pela mijlocul veacului XVI (1567) Jean Bodin 
analizează, în ale sale Réponses aux Paradoxes de Mr. de Ma- 
lestroit, eu un lux de amănunte și cu o dialectică din cele mai 
strălucite, cauzele scumpetei din vremea sa.

Mai întăiu descopere el printre aceste cauze așa de com
plexe pe cele de ordin financiar șl în primul rînd, inflația fi
duciară.

„La principale cause qui enchérit toutes choses en quelque 
lieu que ce soit c’est l’abondance de ce qui donne prix et esti
mation aux choses“, adică deprecierea instrumentului de schimb 
care e moueta.

Dar începutul scumpetei actuale se datorește tocmai aces
tui fenomen monetar.

Cursul forjat instituit odată cu proclamarea războiului a 
separat brusc valoarea metalică a monetei de aur de valoarea 
nominală a biletului de bancă, ducind procesul de dezagregare 
din domeniul national ale monetei în domeniul Internațional, cre- 
iînd cu alte cuvinte instabilitatea și deprecierea valutară.

La cauzele de ordin financiar ale scumpetei, trebue să adău
găm pe cele de ordin economic și în special acele provenite din 
deficitul baian{ei comerciale.

Romînia se găsește astăzi în fata unui sold formidabil pro
venit din diferența între prețul total al mărfurilor vîndute în a- 
fară și costul global al articolelor Importate. Lipsa unul echi
libru între importul și exportul ultimilor ani, împreună cu infla
ția monetară deja amintită sînt cauzele cele mai cunoscute ale 
scumpetei și a insista prea mult însamnă a repeta lucruri arhi
cunoscute.

Mai puțin cunoscute de marele public sînt celelalte laturi 
ale scumpetei ce ne blntue și pe care noi le-am reuni într’o 
a 111-a grupă, aceia de ordin etico-psichologic.

Dacă este in afară de orice discuție că întreaga activitate 
a omului este determinată de anumite motive ori judecăți, e de
opotrivă de adevărat că resorturile acestei activități sînt exclu
siv de ordin etico-psichologic.

Din acest punct de vedere, scumpetea actuală a vieții e în 
funcție de starea generală a dorinților, ce s’ar putea cataloga 
subt o singură etichetă, moda.

Montaigne spune undeva „l’homme est moult convoiteux“ 
și poate nicăerl ironica lui afirmație nu se adeverește mai mult 
decît în aceste vremuri de haotică prefacere și necontenită mo
bilitate.

E nota dominantă în nevroza ce stăpînește viața popoare
lor de după războiu, și care la noi tinde să înlănțuiască în vîr- 
tejul el, pănă și pătura cea mai refractară, țărănimea.
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Constatări obiective făcute în cele mai îndepărtate colțuri 
ale țării vin să întărească această afirmație și anume că țărăni
mea devine o largă consumatoare de lucruri superflue, atît în 
ce privește articolele de îmbrăcăminte, menaj, toaletă ori po
doabă cît și alimentație.

Față de structura actuală a economiei romîneștl, lucrul a- 
cesta e foarte primejdios pentrucă țărănimea care se aprovizio
nează din ce in ce mai mult cu lucruri de importație străină 
contribue și ea de astădată la dezechilibrul balanței comerciale, 
fără ca să compenseze aceste pierderi printr’un larg export al 
produselor sale.

E notoriu că Romînia, cinci ani după încheerea păcii n’a 
fost capabilă, cu tot teritoriul ei mărit, să exporteze macar to
najul dinainte de războiu. Mai mult decît atît, anul acesta, cel 
puțin primul semestru—arată o scădere simțitoare a cantităților 
exportate față de anul trecut.

Ravagiile crizei sînt serioase și e limpede că ameliorarea 
actualei stări de lucruri nu va veni atît de curînd cum se crede.

Un alt fenomen generator de scumpete, constatat și aiurea, 
dar care la noi capătă proporțiile unei calamități publice, e sco- 
borîrea nivelului etic în afaceri. Dorința de cîștig nepermis, în 
disprețul oricărui preț just și rezonabil a ajuns moneta curentă 

ceiace e grav e că acest lucru nu mai ofensează pe nimeni.
Bunul renume ai țării, este el însuși grav compromis de o 

practică comercială în care frauda se încetățenește pe zi ce trece 
tot mai mult.

Astfel, un exemplu din numeroasele cazuri e acel al negus
torilor angrosiști, care s’au aprovizionat în cursul anilor 1919— 
20—21 cu tot soiul de mărfuri și cu al căror cost au fost cre
ditați de cătră marile case exportatoare dfn Apus.

in ioc ca datoriile astfel contractate în străinătate să fie 
plătite la vreme, negustorii noștri, nădăjduind într’o hlpotetică 
urcare a leului, s’au grăbit să mai contracteze altele nouă, inun- 
dînd tîrgul rominesc cu tot felul de articole inutile și solicitînd 
și încurajînd spiritul de risipă și de cheltuială al populației.

Neplata datoriilor în străinătate constitue din partea ne
gustorilor noștri nu numai un act de indellcateță ce atinge bu
nul renume al țării, dar și o fraudă, pentrucă mărfurile vîndute 
populației au fost plătite de dinsa negustorilor, cu o largă mar
gine de cîștig ce acoperea cu mult riscul deprecierii valutare.

Dar frauda și indelicateța nu sînt în ultima analiză decît 
forme ale neprevederii, a căror consecințe ne vor costa foarte 
scump.

Lipsa oricărui respect față de obligațiile contractate, duce 
fatal la o nouă scumpire a produselor importate, pentrucă mă
rește riscul de neplată pentru furnizorii noștri.

Ori se știe, că cu cît riscurile unei operații comerciale se 
măresc, cu atît prețul se scumpește.
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Iată, dar, unde trebue căutată origina valurilor de scumpete 
ce s’au abătut asupra noastră dela o bucată de vreme încoace.

Dar scumpetea e menținută, în multe țări e chiar amplifi
cată de politica protecționistă.

La adăpostul și speculînd patriotismul, protecționismul de 
după războiu se vădește a fi o politică de demagogie electorală 
și supralicitație al cărui program economic se poate rezuma în 
ultimă analiză a da pe consumator legat de mîni și de picioare 
pradă producătorului național.

Producătorul, dacă nu e niciodată satisfăcut de măsurile pe 
care le ia statul spre a proteja produsul național, e admirabil 
organizat spre a-și valorifica pretențiile sale excesive în fața u- 
nor parlamente căzute în sclavie electorală.

La adăpostul rețelelor de sîrmă și tranșeelor vamale cu 
care protecționismul îndrăzneț a înconjurat piața națională, crește 
o producție leneșă, incapabilă de a-și cuceri debușee interne, lip
sită de orice control excitator al concurenței străine.—Această 
producție consideră masa consumatorilor ca fiindu i rezervată 
exclusiv exploatării sale.

Să luăm pe cel mai recent, care e în același timp și cel 
mai puțin îndreptățit.

Se știe că fabricile de hîrtie din țară, organizate în trust 
acaparator, sînt pe cale să smulgă guvernului o mărire atît de 
formidabilă a taxelor vamale asupra hîrtiei importate încît în
treaga industrie a tiparului e pusă în situația ori de a se su
pune ori de a muri. Consecințele pentru culiura națională sînt 
ușor de prevăzut, fără îndoială că nu pe această cale analfabe
tismul va putea fi stîrpit.

La rîndul lor fabricile de cue, sîrmă șl industria metalur
gică in genere, care deși incapabile se furnizeze stocul necesar 
consumației țării, (aproape 800.000 tone anual) ridică totuși cele 
mai exorbitante pretenții, cerînd o protecție cu mult mai eficace 
decît aceia pe care li-o asigură actualele taxe vamale, ajunse 
deja a fi prohibitive. Ele amenință se înceteze orice activitate, 
provocînd șomajul a mii și zeci de mii de brațe din regiunea 
industrială a Banatului și Ardealului.

Din nefericire aceste exemple abundă în numeroase ramuri 
ale industriei romînești și se regăsesc în proporții formidabile în 
Franța, Anglia și I'alia.

Astfel se cunoaște campania protecționistă dusă prin marile 
organe de ^publicitate din Anglia, de cătră o serie de industrii 
britanice ce se pretindeau amenințate de concurența produselor 
industriei germane.

In Franța, una din cauzele care a împiedicat atîta vreme 
o înțelegere definitivă în soluționarea chestiei reparațiilor, a fost 
și opoziția industriei franceze, care a înțeles să furnizeze numai 
ea singură, materialele necesare reconstruirii provinciilor devas
tate de războiu.
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Puternicul „Comité des Forges“ cași marile sindicate pa
tronale au opus un „veto“ răsunător oricărei încercări de plată 
în natură, ce ar fi fost și rămîne unul din cele mai sigure și 
mai comode moduri de plată.

Victoria industriei franceze s’a făcut în dauna bugetului și 
a consumatorului francez, căci consecința acestei stări de lucruri 
a fost o nouă și grozavă scumpire a vieții.

Dacă evoluția raporturilor dintre producător și consumator 
merge spre o imoralitate crescîndă dela războiu încoace, din 
pricina pretențiilor nejustificate ale producătorilor și avidității 
intermediarilor, deveniți excesiv de numeroși mai ales la noi în 
țară, e drept să adăugăm că acest lucru nu s’ar fi putut înde
plini fără complezența, slăbiciunea și mai ales indolența consu
matorului. Consumatorul romîn, trebue să o mărturisim, este un 
element activ al scumpetei, prin lipsa oricărui sentiment de dis
ciplină și control.

La spiritul de coaliție și de organizare al producătorilor și 
negustorilor, consumatorul răspunde printr’o cerere dezordonată 
și printr’o totală incapacitate de rezistență.

Practica comercială curentă e mai mult decît curioasă. Ast
fel, dacă sîntem într’o perioadă de ascensiune a prețurilor (pro
venită pentru articolele importate din cauza scăderii valutei) ne
gustorul ce se aprovizionează cu un nou stock înțelege să vîndă 
rămășița stocului anterior pe prețurile ridicate din stocul cel nou.

invers, într’o perioadă de scădere a prețurilor cînd negus
torul se aprovizionează pe un preț mai redus, el va continua 
să vîndă stocul nou pe prețurile anterioare.

Consumatorul nu va putea astfel profita niciodată de con- 
jonctura favorabilă, el va plăti în mod continuu prețul cel mai 
ridicat, suportînd singur toate riscurile urcării.

in asemenea condiții e ușor de înțeles sarsa atîtor averi 
postbelice și mai ales repeziciunea cu care ele au fost agonisite.

Dar prin aceasta baza activității comerciale șl corolarul său 
profitul, beneficiul comercial, sînt cu desăvîrșire ruinate prin în
lăturarea oricărui risc.

Fără risc, beneficiul comercial, cu toată utilitatea socială pe 
care o presupune, devine nelegitim, el se transformă într’un act 
de spoliațiune a colectivității, act organizat cu toate garanțiile 
legale ale statului modern.

Și aceasta cu atît mai mult cu cît mișcarea spre o concen
trare a ofertei se vădește tot mai puternică, tot mai organizată, 
înlăturînd cu desăvîrșire concurența, singura care ar aduce o 
ușurare maselor pulverizate ale consumatorilor dezorganizați. 
Prețul curent e din ce în ce mai departe de prețul de cost și 
nu e nici o nădejde să vedem în atare condiții stabilirea justu
lui preț în raporturile economice. Și atanci care ar fi soluția? 
Prin ce mijloace s’ar putea întrona echitatea în lumea tranzac
țiilor, cum am putea scoborî prețurile enorme de astăzi și înlă
tura scumpetea ce sufocă o întreagă națiune.
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Rețete miraculoase, panacee universale desigur nu pot să 
existe în materie economică.

Rețetele de ordin economic sînt în funcție mai ales de vlaga, 
de sîrguința nației șl de înțelegerea momentului istoric.

Înainte de orice e nevoe de libertate, singura garanție a 
progresului economic, căci oricît de binevoitoare și de informată 
ar fi o autoritate publică, ea nu se poate substitui fără pagubă 
uneia din părțile contractante.

Căci elementele constitutive ale valorii evoluează dela zi 
Ia zi, și conjonctura economică e prin definiție de o mobilitate 
permanentă. Cum s’ar putea în asemenea condiții stabili pe cale 
de autoritate prețuri fixe, valabile pentru toți ? Rămîne ca tot 
consumatorul singur, încadrat de astădată în grup, cooperativa 
de consumație, liga de apărare, comitete cetățenești și comitete 
de gospodine să-și valorifice drepturile și să și le apere, rezls- 
tînd prin organizație și coalizare.

Aceasta e cu atît mai necesar, cu cît scumpetea va conti
nua să crească, la noi mai mult decît aiurea,—căci prețurile 
multor articole de consumație n’au atins încă paritățile mondiale.

Ceasuri grele vin pentru economia națională, cu mult mai 
grele decît cele de astăzi și salvarea nu poate fi decît într’o o- 
rientare hotărîtă spre muncă aprigă, metodică, spre o economie 
cît mai severă și o organizare a forțelor consumatoare împo
triva mercantilismului invadator.

București, 1924, Iunie George Strat



Cronica școlară

Problema selecției și a salariilor corpului 
didactic

După ce am studiat chestia pensiilor, nu putem trece fără 
să ne oprim asupra chestiei selecției și a salariilor corpului di
dactic, care este mai importantă pentru societate decît pentru 
profesor.

Trebue să se știe dela început, că un tînăr care aspiră să 
devie profesor este un idealist. El știe că, prin cariera lui, nu 
va face avere. Cu toate aceste muncește pănă aproape de bă- 
trînețe ca să ajungă la această carieră. Muncește și luptă îm
pins de forjele lui intelectuale, de vocația lui sacră, spre jertfa 
lui și binele societății. Se înalță sus pe el însuși și pe ai săi, 
plin de avînt... dar ce să mai vorbim de avînt, să profanăm no
țiunea de ideal, cînd stăm de vorbă cu un stat—evit de a zice 
cu un guvern, ca să nu fiu acuzat că fac politică—zic cu un 
stat, care crede că-și poate asigura existența și progresul punînd 
Unguri profesori de limba romînă, agenți sanitari profesori de 
matematici și prostituate scoase din uz în loc de învățătoare. 
Aceasta pentru motive de economie, iar pe de altă parte crede 
că coloana vertebrală a statului (nu zic a guvernului) s’ar rupe 
dacă s’ar ataca printr’un impozit pe capital noii îmbogățiți.

Cu un asemenea stat (nu zic guvern) pentru a ne face în- 
țăleși, nu putem vorbi în alt stil decît acela dela remizier la ban

8
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cher. Și atunci privind chestia subt raportul bancar pur, cum 
am expus și chestia pensiilor, îi putem spune: nu rentează să 
muncească cineva pănă la 35 ani ca să ajungă profesor univer
sitar. Ba încă dacă ajunge, căci trebue să-și pue la batae toate 
calitățile lui, ca jucătorul care joacă pe o carte, pe viața lui. Nu 
numai că nu rentează, dar chiar așa cum era plătit înainte de 
războiu cu o mie de lei aur lunar, numai cu prețul unor privații 
de alte lucruri necesare, își putea menține un profesor existența 
lui ca personalitate intelectuală. El trebue să-șl aibă o biblio
tecă, să se ție în curent cu știința, să viziteze periodic labora- 
toriile din străinătate, să la parte la congresele științifice de spe
cialitate, să păstreze relațiile cu savanții și cu societățile științi
fice internaționale al căror membru e și unde-și publică lucră
rile. Vroiți să aveți savanți, vroiți să aveți profesori care să vă 
instruiască copiii, să le pregătească cariera, ba încă să se tor
tureze spre a le complecta și educația, care de cele mai adesea ori 
le lipsește în familie, apoi trebue să trăiască și acești oameni, 
nu numai remizierii și samsarii care se înmulțesc, cum înmulțiți 
și școlile pe care le umpleți apoi cu ratații tuturor carierelor. Ce 
folos poate rezulta din aceste școli pentru pregătirea generațiilor 
viitoare ?

Am văzut profesori care și-au retras copiii dela școală ne- 
avînd cu ce să-i ție.

Ori salariați corpul didactic cum se cade, ori atunci faceți 
o lege că numai oamenii suficient de bogați să poată concura 
pentru a intra în învățămînt. Aceștia dispunînd, neavînd grija 
zilei de mîne, vor fi poate mai puțin practici, mai idealiști. Și 
fără idealism nu se poate destina cineva acestei cariere, căci în- 
tr’adevăr, chiar salarul de o mie de lei aur lanar nu amortizează 
capitalul și anii de viață și de muncă pe care îi cheltuește omul 
pănă la 35 de ani ca să ajungă la o situație. Capitalul cheltuit 
pentru învățătură în țară și în străinătate, metoda și străduința 
pusă pănă aproape de bătrînețe, ca să ajungă cineva profesor de 
universitate, dacă ar fi fost utilizate într’o industrie oarecare, ar 
fi asigurat celui ce le utilizează altfel decît pentru cariera di
dactică, nu numai un venit mai mare decît salarul profesorului, 
dar fondul material care produce acest venit, fond care să-l 
transmită succesorilor. Ori, profesorul prin cheltuiala și munca 
lui nu și-a realizat acest fond material, ci un fond imaterial, care 
moare odată cu dînsul pentru familia lui; dar care este oricum 
nemuritor pentru generațiile viitoare, atît prin lucrările sale, chiar 
modeste față cu vastitatea științei, însă rezultatul științific al u- 
nei munci încordate efectuată de un crier pregătit și care ca a- 
tare mărește patrimoniul științei, cît și prin opera sa didactică, 
prin școala care o creiază, pregătind pe alții pentru lucrări mai 
perfecte.

Acest fond imaterial nu poate fi vorba să fie amortizat cu 
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mijloace materiale ; dar contra-valoarea: capital, timp șl energie 
cheltuită pentru a-1 dobîndi, această contra-valoare ar fi drept 
ca societatea să o restitue profesorului. Totuși noi nu cerem a- 
ceasta. Am ținut numai să arătăm că chiar dacă s’ar da sa
vantului mijloacele necesare pentru o demnă existență lui și fa
miliei lui, încă societatea rămîne datoare. Dar statul e în profit 
nu numai cu fondul cheltuit de profesor pentru a ajunge la si
tuația lui, ci și cu fondul tuturor acelor care au cheltuit și mun
cit în acest scop și care au murit înainte de a-1 atinge, cît și al 
acelor care deși trăesc, totuși au fost înlăturați prin concurență. 
Suma tuturor acestor energii trebuia socotită pentru a vedea cît 
prețuește un profesor universitar. Aceasta întocmai după cum 
sămînța prinsă însumează toate cheltuellle de însămînțare și de 
cultivare a ogorului. Este evident că nu numai individul (sau 
familia lui) cheltuește pentru a se selecționa un profesor, ci și 
societatea prin școlile el. Insă în cele de mai sus noi am cerut 
să se ție socoteală numai de capitalul cheltuit pentru existența 
profesorului pănă ce ajunge titular, de sacrificiile proprii făcute 
pentru studii șl de anii consumați pănă cînd e consacrat de se
lecție.

Pentru a înlătura orice obiecții, trebue să le prevenim. Vor 
zice unii: „dar mulți profesori s’au format învățînd în străină
tate cu burse Adamaki, Slmonide, etc..“ Voiu răspunde: Și aceste 
sînt dobîndite prin muncă, prin concurs. Donatori luminați și pa- 
trioțl au adoptat copii din popor, cu prețul unei selecții serioase 
pentru a îndeplini operă de progres. Pentru acești copil meri- 
toșl a cheltuit Adamaki de ex., nu statul. Statul știm noi ce a 
făcut: pe de o parte a redus la infinit mic aceste instituții prin 
expropriere, iar pe de altă parte a plătit cîte 70 milioane pe an 
valută, adică burse fără concurs la studenți pe care i-a ținut în 
străinătate ca să ne batjocurească țara, unii fiind cu diplome 
falșe și făcînd învățămîntul nostru secundar de rîs,—cei mai mulți 
din ei nu sînt Romîni, făcînd chiar propagandă contra țării noas
tre. Insistențe puternice pe lingă ministerul de instrucție și pe 
lingă alte ministere, mai ales cel de finanțe, zemstve etc., mențin 
încă și azi, cu mari sacrificii acești „bursieri fără concurs“ spre 
trista glorie a țării în străinătate.

Autoritățile noastre nu au găsit că e mult 70 milioane pe 
an pentru acest scop, pecînd cu a zecea parte din această sumă 
se putea îmbunătăți situația universitarilor; iar cu restul se pu
teau ameliora și laboratoriile noastre.

O altă obiecție care s’ar putea face ar fi următoarea: sînt 
cazuri în care profesorii universitari au fost selecționați după alte 
merite decît cele științifice. Dacă influențe politice sau nepotism 
au determinat în unele cazuri selecția unui profesor, trebue să se 
știe că așa ceva nu s’a întîmplat la facultățile de științi și li
tere; iar cazurile care s’au întîmplat la celelalte facultăți sînt 
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extrem de rare și persoana aleasă în asemenea împrejurări a fost 
în orice caz un om de oarecare valoare. Publicul nu trebue să 
treacă delà cîteva cazuri particulare la generalizări. Publicul 
este dispus să acopere cu discredit cea mai înaltă instituție a 
|ării, pentrucă tocmai aceste cazuri excepționale au devenit ce
lebre prin zgomotul care l’a făcut presa. E bine că și prin o- 
pinia publică, atunci cînd e cinstit și dezinteresant informată, se 
face presiune pentru a se apăra universitatea de pătrunderea u- 
nor elemente care nu sînt suficient demne de dinsa; însă e bine 
și drept să se știe că pe profesorii acei care au pătruns prin 
merit șl lucrează pe tăcute, opinia publică nici nu-i cunoaște. 
Intrucît privește facultatea de științi, sînt cazuri în care Ia ca
tedre rămase vacante am făcut apel la savanți străini, deși a- 
veam foști elevi de ai noștri doctori din {ară și străinătate, cu 
lucrări originale, ajunși la vrîsta de 40 de ani, pe care însă to
tuși nn-i socoteam destul de complect pregătiți. Savanții străini, 
chiar docenți numai, n’au vroit să vie, nici măcar temporar 
chiar cînd 11 s’a oferit salarul fn aur (așa cum îl are un pro
fesor în țările Occidentului). Totuși am preferat să lăsăm cate
drele vacante, cu toate că aveam la îndămînă tineri (și aceia 
de 40 de ani) pe care îi iubeam și apreciam.

Cetitorul poate astfel să judece cît de serios se face selec
ția. Numai astfel universitatea s’a putut mîndri să numere în 
sînul ei profesori cu reputație științifică recunoscută,—unii din 
ei, atit la științi cît și la litere au avut chiar cinstea să fie che
mați de cătră statul francez spre a face la Sorbona sau Col
lège de France cursuri de știință universală ; dar de aceștia 
presa nu vorbește și nici nu i se cere.

Dar dacă pănă acum tot a fost posibilă o selecție, nu mai 
putem spera aceasta pentru viitor. Nu vorbesc numai de uni
versitate, dar nici pentru liceu. Cînd sute de catedre sînt va
cante, studenții nu vin la universitate pentru materiile de învă- 
țămînt nici măcar atîția ca să ocupe bursele vacante. Profeso
rii care s’au prins în laț n’au ce face, nu le rămîne decît să a- 
menințe cu demisia ; iar guvernul să-i amenințe cu pumnul.

Frumos tablou ! Civilizație și progres 1 Dar pe cînd pro
fesorii adevărați se pregătesc să caute o altă carieră și grija 
existenței Inlocuește grija școlii, catedrele rămîn suplinite de pi
cheri, de foști audienți la universitate, din care un specimen 
neputînd nici el bietul trăi cu salarul de profesor, s’a apucat să 
facă cu elevii o tovărășie de falșificat bancnote.

Din mina unor asemenea domni profesori ne vin la uni
versitate studenți din ce in ce mai slabi; și dintr’aceia încă tre
bue să prinzi cu arcanul și să-i rogi cu bursa în mînă să în
vețe pentru a deveni profesori. încep cu științele și sfîrșesc cu 
dreptul. Mai ales că la drept nici n’ai nevoe să vii la cursuri, 
nu prea vin nici profesorii. Te înscrii prin procură la începutul 
anului ; iar la sfîrșitul anului vii delà Severin la Iași, cetești 
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noaptea un caețel cu rezumate în tren și dimineața treci exame
nele. Tot așa și licența, șl poți să devii om de stat. Ești băiat 
deștept. Ce-ți trebue să devii profesor ? Sărăcie de ca
tedră!

Am scris acest articol pentru oamenii serioși, care-și ia- 
besc țara și simt răspunderea pentru ziua de mîne. Nu l-am 
scris pentru profesori, căci el știu toate cele zise aci, ci l-am 
scris pentru părinți ca să se intereseze și ei cum trăesc oame
nii care le cresc copiii, care li dau hrana sufletului și cine sînt 
acei oameni. L-am scris, pentru ca cei care au în mînă desti
nele țării să se gîndească că e ușor de a guverna și greu de 
a prevedea.

C. Popovici
Profesor universitar



Miscellanea
Concursul de roman al ziarului „Dimineața“

După cum se știe, ziarul .Dimineața*  a organizat un concurs 
pentru cel mal bun roman inedit al anului. Răsplata pentru ro
manul premiat e de 50.000 lei. Juriul compus din d-nii G. Ibrăileanu, 
M. Sadoveanu, Jean Bart, losif Nădejde, a indicat în unanimitate pe 
d-ra Lucia Mantu. Acest eveniment ne produce o specială mulțumire. 
Talentul deosebit al d-rel L; Mantu merită desigur această con
sacrare.

Să revenim însă la obiectivitate. In afară de alegerea d-rei 
Lucia Mantu, inițiativa ziarului .Dimineața*  trebue lăudată în sine. 
In vremurile prin care trecem, vitregi întru toate pentru scriitori, o 
asemenea faptă nu poate fi lăudată în deajuns. Inițiativa particulară 
se adaugă statului ca să stimuleze mișcarea literară și celace e mai 
interesant e că ea reușește să aibă mina fericită. Emulația prin
tre candidați nu poate fi decit fecundă. Dacă anul acesta s’a 
premiat o scriitoare deja consacrată, poate în anii viitori vom 
asista la revelații nouă, ia debuturi promițătoare pentru evoluția 
literaturii noastre.

Dorim numai ca inițiativa ziarului „Dimineața*  să inspire senti
mente similare și celorlalte cotldiane în măsură să o facă, publicații 
a căror bugete mal permit astăzi o recompensă serioasă muncii scri
itorilor, căci revistele nu se mai pot gîndi astăzi la un asemenea 
rol social.
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Cu această ocazie reproducem din ziarul .Dimineața', articolul 
d-lul G. Ibrăileanu despre romanul drei L. Mantu șl care motivează 
oarecum alegerea juriului :

.Cucoana Olimpia' este mai întăiu viața unei femei ; este apoi 
viața femeilor dintr’o anumită clasă socială și dintr’o anumită cate
gorie sufletească ; și totuși, s’ar putea spune, este viața femeii ta ge
nere, așa cum s’a fixat dealungul evoluției omenești.

Cucoana Olimpia, eroina romanului de care ne ocupăm, este 
tipul prin excelență al acestei femei. Este ființa care trăește pentru 
alții,—din cauza împrejurărilor și mai ales din lipsă de egoism su
ficient pentru a reacționa sau cel puțin pentru a protesta, fie și in 
petto. Ea este sclava voluntară, prin definiție. A se jertfi este 
pentru ea o funcție aproape vitală. Deaceia jertfa ei nu-i conferă 
nici un merit in ochii cuiva, ba trece chiar cu totul neobservată : fapte 
mărunte și uniforme de eroism umil, cotidian, care nu se însumează 
în mintea nimănui din jurul ei, ca să-i creeze măcar aparența unei 
naturi brave.

Cucoana Olimpia e inofensivă șl bună. Dar această însușire 
este atît de necondiționată și de firească înclt, pănă la sfîrșit, nimeni 
n’o bagă în samă. S’ar zice că ființa aceasta s a îndatorat pe toată 
viața să servească altora și să fie bună, de cînd, orfană, a fost a- 
dăpostită de o rudă, și pănă dincolo de cadrul romanului, unde i se 
desemnează perspective și mai nefavorabile.

Autoarea redă cu discreție, în felul cel mai obiectiv și totuși 
parcă cu o ascunsă ironie,—nu la adresa eroinei sale, ci a vieții,— 
această stare de suflet și raporturile dintre cucoana Olimpia și îm
prejurările în care trăește. .Filozofia*  aceasta se degajează, numai, 
din paginile romanului șl constitue însăși semnificația lui profundă.

Autoarea a știut să combine tot felul de scene, să pună în con
tact pe cucoana Olimpia cu tot felul de întimplări și de oameni sau, 
fără niciun contact, să evoce felurite realități sufletești pentru a ilus
tra caracterul și înțelesul vieții eroinei sale. Cuconu’ Matei, domnul 
și stăpînul cucoanei Olimpia, se ocupă cu moșia și își face .tabietu
rile“ ; domnișoara Margareta cetește romane pasionate, face scrisori 
cătră amicele de pension, iar acolo se pregătește pentru viața mon
denă ; aristocrațimea satului își duce traiul de interese șl cancanuri; 
slugile se aranjează cum pot mai bine pe socoteala odihnei ei; toți 
își poartă cu îndîrjire și entuziasm steagul egoismului lor,—iar cu
coana Olimpia, metodic și cenușiu, se jertfește.

Situația femeii, redată aici atît de condensat și de impresionant, 
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nu o poate simți și nu o poate vedea bine decît numai o femee. Băr
batul, prin definiție, e neatent la munca de ceas cu ceas a femeii 
gospodine, fără nici o strălucire și fără efecte vădite și apreciabile. 
Dar autorul acestui roman este o femee. Și, cu aceste pagini, litera
tura noastră a Incorporat încă o realitate.

Lumea din jurul cucoanei Olimpia,—în mijlocul căreia distincția 
sufletească nativă a acestei femei umile e ca o oază într’un pustiu,— 
valorează în economia romanului și prin ea însăși. Această lume este 
pictura minunată a unei categorii sociale dela noi, foarte interesantă 
prin originalitatea ei specifică. O singură dată a mai fost zugrăvit 
bine mediul acesta, în „Crîșma lui Moș Precu*.  D. Sadoveanu trata 
materialul cu o vervă crudă șl cu obișnuita sa bogăție de culoare; 
același material, autoarea noastră îl tratează distant și ironic. Ca
pitolul intitulat »Vizite® este un mic capodoperă și poate concura cu 
orice pagină din literatura noastră.

Dar resursele Luciei Mantu sînt variate și toate la același nivel. 
Viața din acest roman este încadrată într’o natură—peisagii și 
vietăți—așa cum știe s’o zugrăvească Lucia Mantu șl numai ea. Des
crierile, uneori curat picturale, alteori pline de poezie, contribue și 
mal mult la impresia de realitate șl dau un farmec rar și subtil po
vestirii. Lucia Mantu se supune perfect la obiect. Ea este spirituală 
cînd obiectul, ca să fie zugrăvit solicită spirit—cînd aspectul carac
teristic al lucrurilor în realitatea lor este comic (vietățile domestice 
cu ticurile și obiceiurile lor, oamenii de serviciu obtuzi șl dlsgrațiați, 
„mahalagiii® din sat, importanți șl snobi); ea devine poet în fața na
turii ; ea păstrează o delicată discreție, ca un suprem omagiu, în fața 
frumuseții morale.

Dar sentimentul ultim și dominant pe care îl lasă opera Luciei 
Mantu, este acela al unei rare perfecții artistice. Stilul Luciei Mantu 
este supremul triumf al formei.

Lucia Mantu, dacă ar fi s’o definim pendant, este un scriitor 
realist care culege din viață esențialul și îl redă prin senzații fine și 
sigure, în stilul cel mai scurt, mai transparent și mai adecvat, cași 
clasicii. La niciunul dintre prozatorii noștri (cred că ni se va recu
noaște aceasta, indiferent de aprecierea cetitorului în alte privințe) nu 
se observă o attt de perfectă și susținută concordanță între fond și 
formă. Șl nici un atît de fin simț de delicateță în alegerea expresiei. 
Prin această din urmă însușire, Lucia Mantu transfigurează în frumos 
tot ce atinge. Cetiți descrierea scenei cu amorul ridicol dintre cele 
două slugi grotești. Șl în Miniaturi Lucia Mantu are îndrăzneli pe 
care numai ea și le poate permite fără niciun risc.
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In literaturile mari, formate, scriitorul »debutează*  deodată, dela 
început, întreg. La noi, ca în orice literatură nouă, în formație, 
scriitorul de obicelu face ucenicie în fața publicului. Lucia Mantu este 
o excepție dela această regulă. De cum a apărut în literatură, toată 
lumea a simțit că are aface cu ceva matur, definitiv, perfect.

In Cucoana Olimpia, autoarea și-a pus la contribuție toate re
sursele din Miniaturi, observație ascuțită, inteligență lucidă, sensibili
tate fină, ironie spirituală și, peste toate, transparența stilului său 
minunat.

Marginalia la fuziunea național-țărănistă
Nu sîntem o revistă politică. Din tumultul evenimentelor cotl- 

diane nu ne interesează decît ideile care se degajează deasupra a- 
cestora. Politica nu ne atrage decît atunci cînd se poate interpreta 
prin reflecții sociologice.

Din acest punct de vedere vom privi și turmentantele eforturi 
care s’au făcut în ultima lună în vederea fuziunii partidelor național 
și țărănesc, încercări care, se știe, au dus la un lamentabil fiasco. 
A trecut o lună și spiritele nu s’au domolit încă. Se svîrl încă invec
tive reciproce. Pentru noi, trecerea unei luni înseamnă deja perspectivă 
Istorică. Să o degajăm cu maximum de seninătate posibilă: sine Ira 
et studio.

S’a dat ca motiv principal al neînțelegerii o chestie de per
soane. Să ni se permită să fim mai filozofi decît pollticianil de me
serie și să considerăm lucrurile mai de sus decît apar contigențele de 
moment. Există doar un determinism social după care istoria are re
sorturi mai adinei decît acțiunea, fie și a celor mai eminente perso
nalități. Tolstoi se îndoia chiar de influența lui Napoleon asupra 
istoriei, iar Karl Marx sau Durkheim au arătat demult ce minimă e 
acțiunea indivizilor asupra mediului lor. Să ni se permită, luînd 
drept călăuză aceste onorabile personalități, să formulăm aici cre
dința că chestia de persoane, indicată ca piedică a fuziunii, a fost 
un simplu pretext. Adică mal exact, utilizarea de cătră factori 
interesați ca unirea să nu se facă, a unor abjecte acuzații svîrlite de 
cîteva triste personaje, a căror lipsă de autoritate intelectuală sau 
morală, ar fi trebuit să le impună a lua cei din urmă cuvîntul. 
Chestia de persoane odată înlăturată, care sînt adevăratele cauze ale 
rupturii? Una psihologică și alta socială.

Cea sufletească se reduce la o divergență de educație. Țără
nismul din regat, dar mai ales cel de peste Prut privește viitorul.
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El își îndreaptă nădejdea cătră formele de societate viitoare, de 
perfectă democrație, pe care Occidentul le>a experimentat în mod 
fericit încă demult. Aspirațiile lor sincere nu sînt încărcate de nicl-o 
prejudecată,—spiritul lor e liber, cum trebue să fie atunci cînd do
rești o schimbare.

Dincolo in Ardeal educația e religioasă, de multe ori de un 
moralism formal, cu un cuvînt o educație conservatoare. E mentali
tatea pe deplin justificată a unei minorități care s’a îndărătnicit în 
numele acestor idealuri, să trăiască cu orice preț un mileniu în ciuda 
celor mai teribile persecuții. Două idealuri diferite deci : peste Prut 
evoluția cătră mai bine, în Ardeal conservarea a ceiaceafost. Peste 
cîteva decenii, cînd Ardelenii vor fi perfect conștienți că sînt liberi 
acum, că procedeele îndreptate altădată contra Ungurilor dintr’o 
justificată meflență nu mai au azi rațiunea de a fi, atunci vor fi și ei 
progresiști așa cum o cere spiritul timpului unul popor liber.

O a doua cauză de neînțelegere e de ordin social. Țărănismul 
din regat și Basarabia reprezintă o clasă și revendicările el. Aceste 
revendicări nu pot fi altele dectt democrația constituțională (cuvînt 
revoluționar pare-se, azi, după șasezecl de ani de pretenție constitu
țională) în ordinea politică, cooperatismul, ca formă de producție șl 
repartiție în ordinea economică.

Partidul național ardelean, din contra, a adoptat, imediat după 
războiu din punct de vedere economic, o politică mai generală, nu 
rezumată în aspirațiile unei singure clase, dar totuși cu un pronunțat 
caracter burghez, adeseori de nuanță financiară.

Cooperatism și capitalism financiar nu merg însă împreună. Mai 
este, se va zice, și țărănimea ardeleană căreia nu poate să-l convle 
totdeauna politica partidului național. Aceasta insă nu e încă conș
tientă de nevoile și aspirațiile ei. Cînd va fi într’o zi luminată, in
teresele sale vor trebui să se îndrepte cătră țărănism. Se poate insă ca 
până atunci însuși partidul național, să se transforme de jos în sus, 
adică trecind peste aportul neglijabil al unor intelectuali ardeleni ori 
al resturilor conservatoare din regat, să-și constitue centrul de gravi
tate în masele rurale ardelene. In ziua aceia, cu toate chestiunile de 
persoane, fuziunea va fi mult mai ușoară.— A. D.

Evoluția teatrului modern
M’am întors la Iași după vre-o zece ani de absență. Orașul s’a 

schimbat în multe privinți. Raportul între clasele sociale e altul. 
Deplasarea avuțiilor s’a realizat după legile economiei post-belice. 
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S’au făcut și ctteva clădiri nouă. Animația străzilor e ceva mai 
mare și in grămădeala trotuarului se aude, dominant, accentul 
rusesc.

Numai teatrul național a rămas același ca pe vremea copilăriei 
noastre. Puțini actori au murit din veteranii de altădată, puține 
noutăți au debutat. Decorurile rigide, prăfuite, de o tristă grando
manie in pretenția lor întovărășită de mizerie, sînt aceleași. Lumina 
rampei și culisele clasice au aproape măreția documentelor arheolo
gice. Și repertoriul se învîrte în jurul pieselor iul Hennequin, Sardou, 
cînd nu e vorba, pur și simplu, de „Ștrengarul din Paris" sau de 
„Doi sergenți“. lașul se fălește încă cu tradiția lui culturală. Și 
lașul nu are încă un teatru frecventabil, după cum nu are un con
cert simfonic.

Atîția intelectuali cîți locuesc în Iași sînt lipsiți astfel, de ceiace 
constitue in alte părți, hrana artistică indispensabilă. Izolați în col
țul acesta de țară, departe ce ce se plănuește și se creiază aiurea, ei 
n’au nici măcar cele cîteva agremente artistice, care servesc ca de
rivative plictiselii de provincie. Și totuși in alte părți—în special în 

* Germania,—provincia a dat tonul inovațiilor artistice. Darmstadt a 
avut multă vreme cel mai bun teatru din Germania—după cum Flo
rența l-a avut pe cei mai bun din Italia. In capitala Toscanei și-a 
experimentat Gordon Craig inovațiile sale teatrale. Iar Rusia, pe 
vremea cînd Moscova era încă provincie, avea acolo compania ne
întrecută a lui Stanislawski. E drept că eforturile franceze în a- 
ceastă direcție s’au făcut de cătră J. Copeau, Gemier sau Dullin 
la Paris.

Fapt e că astăzi din toate aceste sforțări izolate s’a degajat o 
tehnică, mai mult, o mentalitate teatrală nouă, pe care am dori s’o 
vedem și la noi.

Teatrul urmează de aproape, azi, evoluția celorlalte arte plas
tice. Și el tinde cătră expresionism. Decorul s’a simplificat com
plect ajungînd un rezumat condensat în cîteva trăsături expresive. 
Nu s’a ajuns încă la „6criteaux“-uri, ca pe vremea lui Shakespeare, 
dar se întrebuințează de obicelu o simplă draperie sau pînză, care 
simplifică totul în cîteva linii robuste. Pe acest fond uniform, ecle
rajul din plafon poate picta infinite valori luminoase, creînd atmosfera 
specială piesei. Toată atenția e îndreptată cătră această ambianță, 
căci personajele sint considerate secundare, determinate de influența 
cadrului, a mediului, de sufletul înconjurător. Astfel prezentat, deco
rul amintește de picturile lui Rembrandt: variațiile luminii se pot 
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deplasa cătră un punct culminant, lăsînd periferiile tntr'un clar-obscur 
plin de mister, de atmosferă.

Decorul nu mai face concurență jocului actorilor; din contra se 
alătură acțiunii acestora ca să dea maximum de efect expresiv.

Această simplificare expresivă nu se oprește numai la tehnică. 
Ea se întinde și asupra fondului. Piesa însăși conține numai perso
naje generice, simbolizînd idei rezumative, condensînd într’o expresie 
simplă și generală trăsăturile cele mai caracteristice. H. Lenormand 
în Franța cași G. Kaiser în Germania au suprimat numele persona
jelor din distribuție prin tipuri quasi-abstracte: omul, servitorul, doc
torul, prietinul. Prin această reducție expresionistă se evită și de
senul prea geometric al unui caracter dat. închis într’o formulă largă, 
un personaj poate permite toate posibilitățile. Se obține astfel o altă con
cepție despre personalitate. Prin teatrul italianului Pirandello învățăm că 
concepția despre unitatea persoanei e arbitrară. Plutesc în noi dife
rite euri slab închegate pe care, adesea, nu le leagă nimic solid între 
ele. Teatrul trebue să ne suggereze, după opinia criticului teatral 
italian Tilgher, această viață efemeră a eurilor noastre succesive.

Cît valorează toate aceste dibuiri dramatice e greu de știut încă. 
Experiențele făcute aiurea le indică deja fecunde. Ele ar putea 
inspira chiar de pe acum, măcar în linii generale, aspirația nouă șl 
regizorilor noștri.— Af. R.

P. Nicanor & Co.


