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Doamnelor şi Domnilor,
S ’a deschis în faţa d-v. un proces
de idei, de păreri asupra stării noastre
intelectuale, cum am zice asupra gra
dului de înţelepciune a românilor, în
1892. D. Hajdeu, cel d’intêï confe
renţiar, în privinţa aceasta, a caracte
rizat generaţia noastră de copilăroasă,
cum că adică noi romînii in 1892 am
fi copii, o naţiune-copil, cum zice
d-sa, şi ne-a adus ca probe pentru
aceasta egoismul nostru romînesc,
invidia dintre noi, egalitarismul ro
mînesc şi spiritul nostru de imitare,
bazat acest spirit de imitare pe zolismul, ce a intrat în gustul nostru
literar şi pe pesimismul, de care e
imbibât creerul nostru.
D. Odobescu ne-a luat oare-cum
apărarea cauzei, a procesului nostru,
şi începând prin a afirma cum că

n’am fi copii, adică o naţiune-copil,
ne-a demonstrat cu toate acestea că
copilăria — adică vîrsta copilărească
a omului, n’ar fi aşa de rea pe cât
se pare, şi că dacă nu e bună com
plect, ea atirnă de la creşterea rea
ce i se dă în şcoale, deci a crezut d.
Odobescu să ne dea un leac contra
copilăriei prin o lecţie, prin o «reţetă»
pedagogică,cum o numea d- sa. Mărtu
risesc domnilor, că n’am înţeles pe
d. Ilajdeu, — şi më voi încerca a ve
arăta că nici nu se poate înţelege ; —
vő mărturisesc că n’ara înţeles — in
alt sens — nici pe d. Odobescu. Atit
unuia cât şi altuia, le datorim fie
care din noi toată iubirea şi tot res
pectul, fiind amîndoi doue figuri mart
contimporană în literatura noastră,
meritele şi, monumentele literare ale
cărora nu le poate contesta nimeni.
Dar, d-lor, nici iubirea, nici respectul
nu pot să né împiedice şi nu trebue
să ne împiedice de a cerceta, într’o
problemă dată, unde e adeverul. Un
mare scriitor şi filosof francez zice
că in fie-care óm sunt 2 oameni,
unul e omul c'ii convenienţe, cu dra
goste, cu respect de oameni şi de
lucruri,
cel de ăl doilea e omul
cercetător de adëvër şi numai de

adevër, fára alte preocupări străine
adevërnluï. Aci eü cat a fi omul din
urmă. Dar, domnilor, judecând drept,
adevërul însuşi respectează, şi respectează mai mult decât o veneraţie
imbecilă, care crede că nume ilustre
ca al d-lor Hajdeu şi Odobescu ar
putea fi ştirbite prin o lumină mai
mare d’imprejul ideilor lor. Nu,
domnilor, un d. Hajdeu n’are tre
buinţă de protecţia unor ast-fel de
capete seci care nu înţeleg nimic din
gloria reală a unui om. Figuri de
mărimea domniilor lor trăesc mai
bine in atmosfera adevërul ui sincer
ca în mediul lor firesc şi legitim.
Am zis, d-lor că n’am înţeles pe
d. Odobescu — în conferinţa căruia
nu am a intra de loc—fiind-că d-sa,
fie după atitudinea, fie după titlul
conferinţei sale intitulată: Un leac
contra copilăriei, conferinţă care ve
nea o sëptamînâ numai după confe
rinţa d-lui Hajdeu cu concluzia că
siniem o naţiune-copil. fie în fine,
după exordiul chiar al d-luî Odo
bescu, ne am aşteptat să vedem rupînd o lance contra argumentăm
d-lui Hajdeű. D. Odobescu însă lasă
deoparte obiectul conferinţei d-lui
Hajdßü, şi se ocupă numai de corn-

paraţia care o făcea d. Hajdeü, adică
de copilărie propriű zis. Dar d-lor,
cînd d. Hajdeü învinuia pe poporul
romín c’ar ii invidios şi necopt ca
un copil, acuzarea se îndrepta în
contra poporului romín şi cuvintul
ca un copil era un termen de com
paraţie numai, care chiar cînd n’ar
ti fost exact în comparaţie, afirma
rea că poporul romín e invidios,
egoist şi cele-falte tot remînea. Aci,
in această afirmare, era capul de
acuzare al d-luî Hajdeu; aci, contia acestei afirmări trebuia cred, în
dreptată apërarea d-luî Odobescu.
Cine-va zice lui X : furi întocmai
ca un bandit, iar alt-cineva care vo
ind a apëra pe X respunde : să më ertaţî banditul nu fură, acest alt-cineva* n’ar apëra de loc pe X. Cam aşa
a făcut d. Odobescu : D-sa a eşit ca
un atlet în arenă, ne-anunţat că are
de gînd să rëstoarne argumentarea
d-luî Hajdeu, întinde arma, vizează
şi dă... dă, ca să zic aşa, în umbra
d-luî Hajdeü. Iată de ce am zis că
n’am înţeles pe d. Odobescu, fiindcă
era o contrazicere între atitudinea
sa şi între cele ce ne a spus. Cit
despre conferinţa sa, in ea însăşi,
n’am trebuinţă să mai spun c'a fost
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prea frumoasă şi prea instructivă ca
tot ce face d. Odobescu.
Să trecem acum şi să discutăm pe
larg cu d. Hajdeü. Domnilor, cu
vântul de naţiune copil cu care ne
caracterizează d. llajdeu nu are aici
sensul obicinuit pe care ’l ştim cu
toţii, cum că adică suntem un po
por nou in civilisaţie, faţă cu alte
popoare mai vechi. In acest înţe
les d. llajdeu ne-ar fi spus o ba
nalitate, uu truism, cum zice fran
cezul, de care suntem încredinţaţi,
că nu e capabilă o minte atât de
ascuţită ca a d-sale. D. llajdeu prin
cuvintul copilărie a înţeles un caz,
un moment de boală *a poporului
nostru, în 1892. Fiind-că învederat
istoria ne arată că şi popoarele pot
să înfăţişeze momente de degenerare,
de copilărie şi că une-ori aceste mo
mente pot înfăţişa un caracter de
boală cum o dovedesc epidemiile de
afecţii cerebrale din evul meziü. Am
căutat d-lor, să precizez înţelesul cuvintului d-lui llajdeu, copilărie, fiind
că în discuţii de natura această lim
pezimea lucrurilor e de rigoare.
Părerea d-lui Hajdeu că suntem o
naţiune-copil e trasă, cum zisei, din
faptele că am fi invidioşi şi egoişti,

egalitari şi imitatori, realişti şi pesi
mişti. C’am fi invidioşi şi egoişti noi ro
mânii, mi se pare observaţii nedrepte.
C’am fi egalitari şi imitatori mi se
pare observaţii drepte, dar că din
causa egalitarismului nostru, din
causa imitaţiunei noastre am fi copii,
aceasta iar mi se pare nefundat. Ceea
ce dar ’mi propun a vë vorbi aici se
mărgineşte mai mult în contra părţii
a doua a conferinţei d-lui Ilajdeu,
adică că egalitarismul observat prin
tre români şi că spiritul lor de imi
tare n’ar constitui nici de cum, cre
dem, caracterele unei copilării bol
năvicioase. Despre invidia şi egoismul
românilor nu cred a avea trebuinţă
să me opresc, fiind bine cunoscut şi
de toată lumea că românul nu e şi
n’a fost nici egoist nici invidios, dm
potrivă, in trecut ca şi azi bunătatea
caracterului lui, blândeţa, îmbrăţişa
rea, îngăduiala, iertarea, ospitalitatea
lui proverbială l’aü caractérisât de
plin, şi unde sunt aceste însuşiri
calde ale inimii nu pot trăi asprimile
invidiei şi egoismului strâmt. Probă
e despre aceasta, dacă mai trebue o
probă, că românul trăeşte in casă la
el şi se împacă ca nici o altă naţie
pe lume cu aţâţi străini vrăjmaşi in

tereselor şi rasei lui, străini care ’i
aü luat comerţul, care ’ï aü luat u zufructul îu mare al pămîntului, care
’l au luat industriele, adică toate is voarele de avuţie, — care ’i au luat
adesea şi ’i va lua în parte şi cârma
Statului. Iar el, românul invidios şi
egoist, după d. Hajdeu, nu ş’a lăsat
de cât munca câmpului, adecă baga
tela de 16 ceasuri pe zi de vară, cu
mijlocul îndoit, pârlit, ars de soare
şi hrănit cu iarbă şi apă de scursoare.
Or 11 in Bucureşti o mie doue de inşi şi
prin districte câte 100 de inşi invi
dioşi, meschini, urându-se şi pismuindu-se între ei, pândindu-se şi dorindu'şî moartea ca animalele sân
geroase, dar aceştia ’şi aü explicaţia
lor, fiind mai toţi din acele straturi
suprapuse ale lui Eminescu care
n’aű conştiinţă de nimic şi pe care nici
frumosul splendid, nici binele ade
vărat nu’i mişcă şi nu i scutură de
păcatele vitregiei înăscute în ei. A
trage însă caracterul general, că româ
nul în deobşte e invidios egoist numai
din faptul că ai vezut aceste coji ale
românului, e nedrept.
Dar, domnilor, nedreptatea d-lui
Hajdeu e încă şi mai mare de cât atâta, căci d-sa nu numai că vede co-
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lóriié rësturnate ale lucrurilor, apoi
chiar din ceea ce e calitate, din ceea
ce e bărbăţie românească, d-sa ne
face un indice de copilărie. Românul
e egalitar, zice d. Hajdeu, deci ro
mânul e copilăros. Da, domnilor, ro
mânul e egalitar din fire, în casa sa,
in haina sa, în hrana sa, până şi în
danţul lui, hora, unde toţi intră ne
poftiţi şi unde joacă de la o laltă îm
preună. Dar egalitarismul românului
e un ideal către care tinde democra
ţia modernă în curentul eî impetuos,
şi noî pentru că corespundem prin
chiar însuşirile sufletului nostru acestuî curent de civilisaţie suntem
copii ? Suntem copii, fiind-că simţim
aşa cum ’şî propun să simtă în viitor
atâtea popoare mai înaintate? Sun
tem copiR fiind-că corespundem prin
firea noastră principiilor celor mai
drepteşi teoriilor celor mai frumoase?
0 Doamne, eü me confund din ce în
ce mai mult. Dar priveşte, d le Haj
deu, în jurul dumitale în Europa, unde
merg toate popoarele, unde năzuesc
toate doctrinele?, şi încrediţează-te
că în calitatea asta, românul e de
parte de a fi copil, din contra e mai
matur de cât pare.
Dar punctul de căpetenie al confe-
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rinţeî d lui Hajdeu şi poate cel care l’a
şi făcut să se gândească la subiectul
conferinţei Sale e punctul din urmă,
adică pesimismul şi realismul nos
tru, generálisát în lumea noastră îmitătoare de lucruri streine, cum imită
copiii, zice d. Hajdeu. Aici este cuvèntul unde d. Hajdeu mi-a părut
surprinzător, ca să nu zic alt-fel, şi
care m’a făcut să’l cred că nu maî
e contimporan cu noî din punctul
de vedere al ştiinţei actuale asupra
legilor desvoltării popoarelor. Copi
lul imitează, românul imitează, deci
românul e copil. Dar, domnule Haj
deu, imitarea copiilor e maî mică
ştiinţificeşte de cât imitarea oameni
lor mari, şi imitarea popoarelor mari
şi bătrâne e maî mare de cât imi
tarea popoarelor mici, mult maî mare.
Cine nu ştie că epocele cele maî în
floritoare ale popoarelor au fost acele
când s’aü imitat maî mult : ce e se
colul luî August, ce e renaşterea fran
ceză de cât imitări şi iar imitări. E
în idei acelaş comerţ care e şi în pro
ductele ţărilor. Maî avută, maî înain
tată ţară eşti, maî mult cumperi, maî
săracă maî înapoiată ţară eşti, maî pu
ţin cumperi : balanţa comerciuluî din
vechia economie politică nu maî are

înţeles nici în idei. Imităm unele idei,
imităm unele curente, fiind-că sun
tem în mişcarea generală europeană,
in transacţiile mari ale lumii. Acum
. r>0 de ani imitam cu mult mai puţin
fiind că creerul nostru de naţiune nu
era în curentul mişcării apusene. Atuncî nu erau nici începuturi de dramă
ori comedie naţională la noi, atunci
nu existait de la olaltă, nici un Ale
xandri, nici un Eminescu, nici un
Bălcescu, nici un Bolintineanu, nici
un Creangă, nici un Slavici, nici
un Maiorescu, nici un Carp, nici un
Hajdeu, nici un Odobescu, toţi care
aü încarnat elementele trainice ale
limbeî romíné; atunci nu existaü in
arte—pentru a nu vè cita nume mai
bétrîne, — nu ekistaü nici un Mincu
care adună elementele arhitecturei
noastre mai vechi şi le iixează în
clădiri zilnice, nici un Mirea care’ţi
cristalizează legende ori istorie ro
mânească, nici un Grigorescu, nici
un Georgescu, nici un Ştefănescu, adică nimeni, din cei ce ridică azi
marele monument al romînismulul
în idei şi arte.
. Deci, cînd în mijlocul unei miş
cări de natura aceasta găseşti şi imitări şi le scoţi numai pe ele în

evidenţă, atunci nu eşti drept. Âpoi
chear faptul în sine al imitării este
un principiu înăscut în om, cel mai
puternic pe care se reazimă progresul
lumii şi fără de care am rémîne sta
ţionari, copii. Dacă azi Franţa imită
pe Germania în o sumă de idei ge
nerale nu e din Causă că Franţa e
copilă, e din cauză că comerţul de
idei e mare, acolo. Fără imitare po
poarele ar rémîne foarte sărace, mai
ales popoarele mici cum e al nos
tru, unde după Renan, scriitorul fran
cez, nu se poate produce idei originale
multe şi mari, fiind că această origi
nalitate stă în raport cu teritoriul ţerei
şi numéral populaţiunei. Dar d.-Hajdeu are aerul încă de a ne zice că noi imităm inconştient, luăm lucruri de la
popoare bătrine care aii trècut prin
multe faze mâi înainte de a ajunge
la gradul lor de editură, cu alté cu
vinte noi ne îngrijim numai a ne
face un fel de virf de civilisaţie fără
a ne gîndi şi la bază, lă întreaga
serie gradată prin cáré au trecut â cele popoare pe care le imităm. E
azi d-loi*, o frază stereotipă a şcoaleî
istorice: ca să ajutigl lă o adeverată
cultură trebue să treci prin toate
treptele prin care au trecut civili-

-saţiile înaintate. Eî, domnilor, dacă
ne am ţinea strict de aceasta, adică
■de ceea ce ne sfătueşte şi d. Hajdeu, ar trebui să luăm lucrurile d’a
capo, de la cele d’întîî rudimente
de civilisaţie şi progres prin care au
trecut sute de ani alte popoare, în
vremea cind no! rominiî nu ne pu
team gîndi la cultură, căci eram ve
cinie şi în orî-ce moment cu arma
în mină, întru apărarea cotropitorilor
care voiaü să ne şteargă după faţa
pămîntuluî. Ar trebui în politică să
trecem prin cele d’intii rudimente
de libertate prin care au trecut en
glezii, acum 300 de am, în filosofle,
să începem cel puţin de la Tales,
în matematecî asemenea; ar trebui
să fi făcut drumurile noastre de fer
mai întîi cu cai pentru că aşa le-aü
avut englezii, căci numai aşa zice-se
am fi putut da poporului nostru educaţia treptată a civilisaţiei. Acest
sistem, d lor, este azi în ştiinţa le
gilor desvoltărei popoarelor o aberaţiune. Naţiunile mai noui, naţiu
nile proaspete în civilisaţie, aü* un
mod deosebit de desvoltare decit cele
mai vechi. Cele noui se schimbă com
plect din generaţie în generaţie, cum
se schimbă tablourile într’o pai.or
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ramă, într’im siroscop al cărui resort
’l învirteştî : acum vezi o vale verde,
acum vezi un colţ de mare ; pe cind
popoarele cele vechi se schimbă pe
nesimţite ca elementele dintr’o bună
dioramă : te uiţi în ea, şi nici nu simţi
cum se transformă priveliştile, numai
la capăt, la sfirşit vezi schimbarea.
Noi românii, ca şi Ruşii, ca şi Bul
garii şi ca şi alte popoare noui, sun
tem alţii decât eram acum 50 de ani,
şi vom ii alţii, peste 50 de ani. E oglejii, Francezii, Germanii se găseau
şi ei ca noi şi se găsesc şi azi faţă
cu alte civilisaţii mai vechi de cât aie
lor. Ei n’aü Început spre pildă în
sculptură prin a trece prin statuaria
egipteană ca să ajungă la cea greacă,
nici grecii şi romanii n’aü săpat, spre
pildă pămîntul cu instrumente de
piatră ca înainte-mergătorii lor. I deile originale ale popoarelor mai
vechi trec în stare culminantă la
popoarele mai noui, şi e ürese lucru
de oare-ce popoarele noui mai aii
pe lângă sămânţa ideilor şi roadele
lor. Ştiinţificeşte vorbind, d-lor, în
fie-care popor e înăscut ceva ca a semănare cu strămoşii, ccu cei mai
vechi, cum e înăscut în fie -c a re
dintre noi individual o asemănare
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cu părinţii noştri; în acelaş timp
e înăscut şi ceva ca deosebire, căci
multe lucruri care le fac părinţii,,
nouă nu ne mai plac. Principiul de
asemănare se chiamă în ştiinţă prin
cipiul perm anent, celălalt de deose
bire se chiamă principiul variabil,
schimbător. Popoarele bel rine ca şi
indivizii bătrîni ţin mai mult la
principiul permanent, la principiul
stabil la vechile moravuri; popoai-ele
tinere, ca şi indivizii tineri ţin mai
mult la principiul schimbării, la princi| iul înoirei. Bëtrîniï fie popoare,
fie indivizi sunt deprinşi cu chi
pul lor de vedere, cu felul lor de
gîndire şi de vieaţă şi le vine greu
să schimbe; cei tineri, din potrivă se
irită in faţa ideilor rutinare, t&v
îw.tî',o«, şi simt trebuinţă de ceva noű.
Ei trag înainte forma progresului, în
timp ce ceilalţi, bëtrîniï, ţin mai din
greu şi câte odată pun beţe în roate.
Şi atât unii cât şi alţii fac bine, şi
amindouë formele de bine sunt ne
cesare unui progres durabil. Aşa dar
înlr’un popor tînër în civilisaţie prin
cipiul schimbării, a, preminirii înoirei e mai puternic ca şi în omul
ünër.
Socialismul, o ideie nouă, în forma
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eï de azï, vedem că prinde rădăcină
in Rusia, în Germania, ţerî relativ
mai noul, de cât în Fran a sau An
glia.
La noi romîniî intervine încă şi
altă lege particulară întru explicarea
repezilor transformări sociale şi poli
tice din veacul acesta. Noi amavut, din
pricina luptelor necurmate ce trebuia
să ne păstreze teritorul, am avut o
perioadă de permanenţă lungă, adică
am fost staţionari mai bine de 15—16
secole. In acest interval de vreme se
cocea latent vigoarea unei perioade
contrarii, unei perioade de variabilităţi, de schimbări vii şi largi, şi ca
un om ţinut mult timp în nemişcare,
poporul nostru a simţit trebuinţă
când s’a găsit liber de a" cheltui pe
o scară largă şi vie activitatea sa înă
buşită atâta amar de timp. In faţa
acestor legi naturale a spune că sun
tem copii când le îndeplinim este
un noü sens, aplicarea lor nu pro
bează că suntem în copilărie ci pro
bează din contra că suntem pe cale
normală de desvoltare. Ceea ce am
onoarea a înainta aici, sunt azi lu
cruri elementare din toate cărţile de
sociologie. Acum neapărat, că cu 
rentul impetuos al progresului nostru

îşi are şi el pëcatele lui, fiind-că nu
e nimic pe lume absolut bun, cum nu
e nimic pe lume absolut rëü. Ceea
ce căutăm şi caută geniul unui po
por ursit de a trăi, este ca numërul
avantajelor să întreacă numërul desavaotajelor şi să ne găsim astfel
mergind înainte. In starea în care ne
aflăm azi, nu cred că e un singur
om care să zică că nu suntem în
progres cu ceea ce eram acum 20 de
ani numai, afară poate de spiritul
puternic dar câte odată paradoxal al
d-luî Hajdeu. Nu-i vorbă, sunt oa
meni care contestă chiar progresul
în sine, dar aceştia sunt rare excepţii
de care lumea nu ţine seamă. Aşa
mi-aduc aminte cum într’o seară am
ascultat pe un polonez de o cultură
extraordinară, dar c’un suflet blazat
până la măduvă, care rîdea cu mult
spirit de cuvintul progres. Eram într’un vapor italian, pe coastele Adriaticei. Cu toate că ne aflam prin
Octomvrie, seara era de o dulceaţă nesfirşită şi ne aşezasem toţi călătorii
să privim în tăcere cerul transparent
şi limpede, şi luna, ale cărei raze abia
tremurau pe suprafaţa calmă ca de
ghiaţă a mării, atât era de liniştită.
Tovarăşul nostru de călătorie, Polo

nezul, era incunjurat de o întreagă
-societate de călători care ’l cunoşteaă
de mai înainte şi’l ascultaű cu mult
interes. După ce ne vorbi de Italia
şi de cultul ce el avea pentru ţara
aceasta, sări aşa, fără vr’o aparentă
legătură de vorbe la cuvîntul progres.
Asupra căruia vorbi neîntrerupt de
nimeni mai bine de un ceas, într’un
fel de fraze rupte şi reluate din timp
in t mp. Gând se sculă ne aruncă Fraza
următoare : «între Italia şi America,
necontestat că America e în progres
cu toate acestea dacă s’ar întâmpla
un cataclism omenesc, o epidemie
care ar face să dispară oamenii din
Italia şi din America ş’ar veni alţii
in urmă, de sigur că aceştia ar clasa
in locul I-iű pe Italia cu monumen
tele ei splendide şi nu pe America».
Şi polonezul poate avea dreptate căci
cuvîntul progres are multe însemnări.
Cu toate acestea progres în înţelesul
cel mai adoptat, înseamnă putere, adică, dintre doî oameni cel mai în
progres va fi cel mai puternic. Dintre
România de acum 30 de ani şi R o 
mânia de azi, cea de azi e mai în
progres, fiind mai puternică. — Deci
.-suntem mai puţin o naţiune copil de
■cât eram acum 30 de ani.
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Dar, domnilor, să intrăm chiar Ia
buba lucrului cum crede d. Hajden,.
la zolismul şi pesimismul nostru, a dică Ja ceea ce dovedeşte că imităm
în mod inconştient, şi să vedem de
aproape : constitue ele aceste doué
caractere contimporane ale noastre
un reu, şi prin urmare un semn de
copilăria noastră? Din punt de pri
vire general al imitări'', am vëzut cum
stau argumentele, să vedem acum
lucrul în specie, cum se zice.
Domnilor, curentul mare care dom
neşte azi în spiritele Europei, ştie
toată lumea, e curentul ştiinţific,,
curentul pozitiv. Toată activitatea
omenească porneşte din observaţie
din ceea-ce cade sub simţuri şi sepoate controla prin simţuri. Metafisica. idealismul transcendental, bimerile fantastice, eresurile, credinţelepar pe cât cu putinţă înlăturate din
mai toate manifestările muncii ome
neşti. In adever, n’a fost nici o epocă
unde natura vezută, simţită să fie
studiată mai mult de capete geniale
în laboratorii, în cabinete zi şi noapte,
întrebând această natură, cercetând'o,
spre a’i scoate tainele ce staü as
cunse în ea: mineralogî, botanici,
biologi, chimişti, psico-fisiologi toţi

•pândesc la ţesătura, la mişcările alomului sprea’l surprinde în secretele
lui cele mai Întinse. Natura şi iar na
tura in toate. In arte, toţi se apropie
de ea, o imită, o surprind. Pictura,
sculptura staű vecinie alături de ea.
Până şi în arta cea mai puţin apro
piată de natură, în mu7,ică : Wagner
substitue natura, cu armonia eî mul
tiplă, îndepărtând duelurile ridicole
de mai înainte, când 2 inşi, în doue
stări sufleteşti deosebite cântau la o
altă pe aceiaşi melodie, — îndepăr
tând în 'mare parte chiar corurile şi
făcând ca muzica să corespundă în
totul unei situaţii, adică când zice
un actor pe scenă că i se rupe inima,
atunci să fie în toată orhestra o a ■devératá rupere de inimă, iar nu nu
mai hangul monoton şi adesea ne
firesc de mai înainte. Când zic, că
totul e cuprins de acest curent al
timpului, când omul s'a pus la luptă
dreaptă cu natura dând ce dă şi ea
aproape, când s’a părăsit lumea fan
tastică unde se mai complace azi nurmî orientalul staţionar, din pricină
că în fantazie nu e mişcare anevo
ioasă a creerului, —atunci trebuia ca
şi literatura să se resimtă şi să oglin
dească ea însăşi acest aspect general
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al lumii. Romanul, poezia, nuvela aü’
început să ne dea şi ele omul aşa
cum e în fond, şi nu cum ar trebui'
să fie, adică cum ’l dădea mai îna
inte închipuirea numa?, căci astăzi
avem trebuinţă de bărbăţia adevărului
peste tot.
Ei bine, domnilor, trebuia ca acest
şivoiii, această mreajă universală să
ne ia şi pe noi românii. Această evo
luţie omenească venea cu puterea
r.nei cataracte şi aducea o întreagă
lume nouă.
Noi românii, în baza principiului
variabilităţii de care vorbii adineauri»
trebuia să fim înrîuriţi de curentul
pozitivist, realist. Şi înadever fie prin
preferinţele noastre de citire, fie
chiar prin puţinele noastre produceri
literare suntem positivişti, realişti ;
şi în arte şi litere naturalişti, adică
zolişti cum ar zice d. Hajdeu, apăsînd ceva cam prea mult asupra acestei înclinări ale noastre. Avem şinoi în marginile posibili lui oameni
de ştiinţă distinşi, laboratorii şi in
stitute ştiinţifice care ne fac onoare,,
licee reale, şi un început de artă şi
literatură naturalistă, adică bazată
pe observare mai mult; decât pe imaginaţie : Poeţii noştri, nuveliştii

noştri, pictorii şi sculptorii noştri,
trec observaţiile lor de deasupra lu 
mii prin temperamentele lor şi ni
le daü în formă de poesie, de nu
velă, de comedie, de artă plastică.
Ceea ce ar fi de observat asupra
unui astfel de curent realist care
vine şi ne domină, este de a vedea
dacă el e strein de firea noastră, de
firea românilor, saü dacă din potrivă
se lipeşte de modul nostru de sim 
ţire şi de gândire. Când hotărîm,
d-lor, de cariera unui şcolar, ü con
sultăm mai întâi aptitudinele ; unul
are predisposiţie naturală spre ma
tematici, altul spre istorie, de exem
plu,.şi atunci fie-căruia ii îndrep
tăm paşii potrivit cu firea lui ; ca
riera îmbrăţişată în astfel de con
diţii va da roade bune. Aşa şi cu
un popor. Americanul de sud între
buinţează cu mai mult profit calul
decât europenii care l’aü introdus la
el. Mulţi sălbatici întrebuinţează mal
cu înlesnire decât noi puştile noas
tre complicate... Pentru ce ? Pentru
că la unii caii, la alţii puştile intră
mai în adâncul trebuinţelor lor. Aşa
şi cu realismul raţional pe care l'am
îmbrăţişat noi ca un fel de carieră
intelectuală. Românul, domnilor, tră-
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eşte intr'o climă temperată, maï mult,
aspră ; din fire nu e prea înflăcărat,
nici prea entusiast, nici prea incliipuitor, căci legendele şi basmele cele
în care intră mai multă fantazie şi lu
cruri imposibile le are împrumutate ;
din contra el are simţul realităţii,
iubeşle lucrurile cumpănite şi ade
vărate, deci pentru el o literatură
care are de bază natura, adevărul,
pare a’î fi priincioasă. A zice dar că
realismul e o copilărie mi se pare
greşit.
Asemenea cu pesimismul. La noi
pesimismul, adică credinţa că cea
mai mare parte din viaţă e tristă şi
că, pentru inteligenţă, vieaţa e tris
tă toată, căci nu ştim pentru ce
trăim pe pământ, numai casă mân
căm, să dormim şi să murim.... .
în fine, acest sistem filosofic de ve
dere şi gândire esle venit la noi, s’a
1 pit de o situaţie a noastră care îi
priia. Pe lângă starea noastră socială
care era era aproape aceiaşi la noi
ca şi aiurea, unde s’a arătat pe
simismul mai ântăi, dar apoi îmi
pare că chiar sufletul românulu>,
cum am mai spus’o aiurea, e mai
mult trist, de cât al altor popoare
de sud, de ex. Ştim că fie-care po

por îşi are sufletul sëü aparte, fon
dul sëü specific care ’l deosibeşte
de alte popoare. Dacă s. ex. tipul
englezului e născut flegmatic, din
viaţa lui sigură, din conflguraţiuuea
asigurată a ţerei sale, — tipul rom â
nului e înclinat spre tristeţă tocmai
din nesiguranţa vieţei noastre de stat,
de popor. E un singur român care să
nu’şi ii pus in sufletul sëu întreba
rea : ce s’ar intâmpla cu noi la o
ciocnire între colosul de la nord şi
rasa germană? E un singur suflet
care să nu fi amestecat şi ipoteze
triste în mai toate respunsurile ce’şî
dă întrebării. Nu zic, domnilor, că
românul s’ar pleca vr'o dată; din
contra, s’ar lupta până la moarte,
şi mai curând de cât să’şi închine
steagul sëü naţional l’ar arde şi i-a r
bea cenuşa ca să crească din această
semînţă de ultim eroism ura gene
raţiilor viitoare contra celor care l’ar
cotropi ; dar, domnilor, ori-cum o idee tristă se va lega tot-d ’a-una de
reflecţii de felul acesta. Aşa ne-e
soarta de popor mic, aruncat între
popoare mari. Şi aşa ne-a fost soarta
de când s’a trezit conştiinţa celor
d’ântăi români în valea *Du nării. De
aceea, domnilor, noi n’am făcut mo-

numente; de aceea n’am scris nimic
atâtea secole ; de aceea e în fisionomia românului ceva apësat ; de aceea sufletul luî se reduce la un fel
de duioşie, o nuanţă sentimentală
tristă. Această duioşie se vede atât
in melodiile lui trist,e'adică în doinele
populare, unde se străvede în fisionomia celui care le cântă saü celui
care le a compus un fel de suflet în
tânguire, într’o nesiguranţă viitoare,
intr’o părere de rëü de un trecut mare
şi frumos. Această duioşie reese încă
din danţul nostru naţional prin exce
lenţă : hora, unde în mişcarea înceată a
ei, în mutarea ei,în întinderea braţelor
şi coborirea lor se vede asemenea
flsionomia unei vieţi apăsate, — cum
se vede bestialitatea orientului în
danţul pîntecelui, cum se vede sen
timentalismul germanului în valsul
sëü, cum se vede impetuositatea un
gurului în ceardaşul sëü. Duioşia romînului se vede incă şi din poezia
lui populară, mai toată fiind străbă
tută de o rază de tristeţă blinda.
Duioşia romînului se vede încă prin
aceea că cele mai multe cuvinte care
exprimă această stare sufletească îi
sunt proprii ale lui, intime, culese
ferbinţi după inima sa, şi de aceea
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nici nu se pot traduce: duioşie, dorr
doină şi altele sunt cuvinte de na
tura aceasta.
Vedem prin urmare că pesimismul
a intrat în sîngele nostru ca un altor
la o plantă de aceeaşi zonă climaterică
şi de aceeaşi specie. Acum este el unréü acest pesimism, un reii literar, un
reu politic? Nu vëd d-nilor, nimic
din toate acestea, de şi se zice că o
mul pesimist n’are idealuri; pesimismul romînesc nu e exagerat, nu ne
duce la sinucidere. El ne dă numai
speranţa uneî vieţi viitoare mai bune.
El ne dă chiar în present o putere
de veghere, care ne întăreşte. Căci
ştiţi d-lor cine a perdut pe* Franţa
la 1870 ? a perdut’o optimismul ei carn
a orbit’o, care a înăbuşit’o. Şi ştiţi
cine a ridicat atunci pe Germania?
a ridicat’o pesimismul ei, credinţa
că nu e ajunsă, că nu e încă bine şi că
trebue să se refacă, să se îmbunătă
ţească. Pesimismul aşa cum îl avem
noi azi, fără caracterul seű absolut,
ne ţine atenţi şi ne face să fim ca
paserea care călătoreşte de asupra
mărei : — aripele ’i sunt întinse veş
nic şi bine încordate, căci în mo
mentul în care ar cădea, ar cădea
pentru totdeauna.

Aşa dar, d-lor, nici pesimismul nu
’mi pare o copilărie a rominilor din
1892.
Care e acum concluzia acestor cîteva minute de întreţinere cu d-voastre? Concluzia noastră ecea firească:
Noi romînii din 1892 ne aflăm în dru
mul nostru normal şi firesc, şi nu ne
găsim reîntorşi saű căzuţi la un mo
ment de copilărieprin fa;.Culcă suntem
cum suntem şi că ne găsim in marele
curente apusene. C’am fi putut fi mai
bine, e altă chestiune. Dar atunci dacă
găsim că adevărul stă de partea noas
tră în ceea ce ne preocupă aici, trebue să facem concluzia morală cum
că d. Hajdeu vede rări, c’ar fi poa
te bătrân, şi cu vorba aceasta să ne aducem aminte de profundul dar cam
asprul proverb român : când n’ai un
bătrân să ’l cumperi şi când îl ai să’l
vinzi?... Nu, domnilor şi dómnelor, ni
mic din toate acestea. Atât d. Hajdeu
cât şi d Odobescu — care e intrat în
mod”indirect în această conferinţă—
sunt capete extraordinar de bine în
zestrate şi care vor avea să ne înveţe
totdauna ceva. E bine însă că din
învăţăturile domniilor lor să plivim,
ca din tot ce e omenesc şi să alegem
ce e bun şi adevărat din cea ce e
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mai pulin bun şi mai pulin adevărat..
Cu modul acesta îi vom sluji chiar
pe domniile lor şi le vom dovedi dra
gostea noastră mal presus de cât s’ar
crede, căci le vom împleti aureole îm 
prejurul capelelor cu din cele mai
frumoase raze, cu din cea mai fru
moasă lumina, adică din lumina ade
vărului.

