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Lipsuri si indreptdri ploestene

Va multamesc foarte mult pentru buna primire. Trebuie sa va
spun de la inceput, ca eu nu ma impac cu aceasta sala si as fi
dorit sa vorbesc in oricare alta. Dar, de oare ce alta sala nu s'a
putut gasi, stain inabusiti cu toti aici, avand la spatele mieu
aceste elemente artistice, de pictura. care sant ingrozitoare.

Rog pe d. director al Liceului sa se adreseze la oricare din
elevii cari desemneaza bine, pentru a-i da un fond de scena mai
bun de cat acesta.

Vad chiar aici pe directoarea sectiei de arta de la Valenii-de-
Munte, care este in stare sa va faca acel fond de scena mai bun.

Din nenorocire arhitectura nu se poate indrepta : ea va ramanea
totdeauna asa si nu face de loc onoare arhitectului care a. daruit
Ploestilor o astfel de cladire.

Pornesc de la inceput cu ceia ce lipseste Ploestilor.
Intentia mea este, si in acest cas, ca si atunci cand v'am

vorbit de Caragiale, cand dv. asteptati un panegiric si in loc de
acesta au fost amintirile mele personale, si dv. apoi, de pe urma
conferintii mele, ati facut o statuie lui Caragiale. Eu am avut fe-
ricirea, placerea si onoarea de a-I cunoaste, si nu era de loc asa.
Ceia ce se vede in fata liceului este un domn afumat, si eu va
asigur, tocmai pentru ca 1 -am cunoscut bine si cred ca 1-am inte-
les, 1-am cunoscut pe cand eu eram foarte tanar si nici el nu
ajunsese la o vrasta prea inaintata, va asigur ca era un om de o
perfecta onestitate si buna cuviinta.

Se poate intampla oricui sa i se piece palaria pe-o ureche,
dar aceasta nu insamna ca era o aplecare a sufletului sau si ca
nu se poate infatisa lumii decat in aceasta atitudine. Intentia a
fost buna, realisarea insa rea, si, in orice cas, nu inaintea unui
liceu, ca sa inveti pe elevi cum sa umble intr'o ureche, nu inain-
tea unui liceu trebuia pusa statuia lui Carageale, ci inaintea unei
sali de spectacol pe care ati fi putut-o avea de mult. $i atunci
n'as fi vorbit avand la spate cea mai oribila contrafacere a pic-
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turii care se poate inchipui. Si dv. ati sta mai comod, si eu as
vorbi mai cu multi libertate, fara sa-mi path ca sala vine sa ma
stranger din toate partile, amenintand sa ma distruga.

Duper aceasta parte de introducere pe care dv. yeti gusta-o sau
nu, duper cum este si temperamentul dv., tin sa va spun de ce
sant aici. Sant aici de pe urma staruintii vechiului mieu prieten
Dimitrie Munteanu-Ramnic. Prieteni pe can sa-i pot numi sant
foarte putini, anonimi poate foarte multi, si, cand imi cere dintre
cei d'intaiu cineva, fie si un lucru absurd, sant dator sa ma supun
prietenului care mi-o cere. El a tinut sa precedez danturile
tecele elevelor mele si o piesa fara pretentii, jucata insa, duper
rerea mea, foarte bine, de fete care n'au facut niciodata cariera
dramatics, care din fericire n'au calcat niciodata la conservator si
care in ce priveste legaturile cu scoala mea sant acolo numai de
o lung de zile, si totusi sant uimit de felul cum au intrat imediat
in traditia acstei $coli, sa precedez aceasta infatisare de danturi,
aceasta presintare de cantece, aceasta piesa cu cateva cuvinte.
O fac, de si stiu ca este lucru foarte greu. Vedeti cand mai
este ceva pe langa conferinta, daca se aseaza conferinta la inceput,
este rau, pentru ca lumea asteapta partea cealalta, daca se aseaza la

sfarsit, este rau, pentru ca lumea este obosita de represintatie si
doreste sa se duce acasa, daca se plaseaza la mijloc, toata lumea
se intreaba ce cauta conferinta intercalate intre altceva. Cu toate
acestea, asa mi s'a cerut, asa am primit, si prin urmare va dau ceia
ce cred ca ar putea fi folositor.

la vrasta mea, cu ocupatiile mete si cu dispositia mea de
spirit, vorbesc mai rar si numai cand cred ca pot. infatisa anu-
mite puncte de vedere, ca pot presinta uncle propuneri, care raman
sa fie primite sau nu.

Ilusii mari nu-mi fac.
late, in timpul din urma am vorbit la Abrud, in Ardeal, la Aso-

ciatie, sau la Astra, cum se numeste de obiceiu. Am pus in vedere
ce campanie strasnica se duce impotriva romanismului, ce mij-
loace se intrebuinteaza pentru a ni tagadui dreptul de a ramanea
acolo unde ne-a asezat dreptul si sacrificiul nostru. Am spus ca
trebuie combatute aceste atacuri. Noi le combatem cu ce se tie

inainte, dar cei din Ardeal au arhive de biserica romaneasca,
arhive de Stat, mai mult sau mai putin imprastiate, dar tot au
scapat cateva. Scormoniti inauntru, puneti-le la dispositie si noi, cari
luptam sa eVidentiem drepturile poporului romanesc, ne vom servi
de dansele." A trecut o lung, n'am primit nimic, ceia ce inseamna
ca sfatul a prins, dar coace incetul cu incetul.

Am Post la Targoviste sa vad o frumoasa cladire de museu, care
a fost facuta intr'un oral, unde sant foarte multi bogati exploata-
tori de petrol, care doar vine din adancurile parnantUlui roma-
nesc $i trebuie sa foloseasca si cUltura poporului roManesc. Si
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acolo am aflat un lucru care se poate face si aici. D. Dimitriu de
la Targoviste a strans, si de la societatile de petrol si de aiurea,
tot ceia ce trebuie, si el are un museu la Targoviste. Am dat sfa-
turi in ce priveste alcatuirea museului, si a venit vremea sa fie

urinate sfaturile mele.
Am fost la Iasi, unde am daruit un museu. Dv. aveti unul, in-

ceput bine. Mi s'a spus ca s'a mai adaus ceva pe Tanga panzele
lui Grigorescu si Andreescu, lucruri de prima ordine in domeniul
frumusetii artistice, aveti, cred, si un Luchian ; sant si multe copii
bine facute.

La Iasi nu era, un oral mai mare decat Ploestii, dar cu o po-
pulatie asupra naturii careia nu sant chemat sa dau explicatii, dar
mirositi populatia aceasta de unde iese. $i li-am daruit un mu-
seu : Comisia Monumentelor Istorice, in palatul lui Cuza-Vocla,

li-a daruit un museu.
Li-am dat sfaturi in ce priveste intrebuintarea museului sa ve-

dem, nu-mi fac ilusii in se priveste urmarea acestor sfaturi, de si
ieri am cetit unul din discursurile tinute la Academia francesa,

unde se vorbia de musee, intocmai cum am vorbit eu. Adeca
despre museul inutil care este si despre museul util, cu elect

asupra educatiei unui oral intreg, care nu este nici in Franta, d si
confratele mieu, de la una din Academiile din Paris, a asigurat lumea

de acolo ca functionarii de museu sant altfel, ca au alt sistem

de primirea si indrumarea publicului, lucru de care ma indoiesc.
Eu o sa incerc sa arat anumite lipsuri care sant aici. $i nu lip-

surile acelea care sant pretutindeni, lipsuri marl pe care nu le

poate acoperi cineva, ci este vorba de lipsuri care se pot acoperi

foarte rapede, in cateva saptamani, si care transforms atmosfera

morals de multe on si aspectul material al unui oral.
Acum de ce vorbesc inaintea dv. de aceste lipsuri care se pot

acoperi si nu fac un memoriu catre cutare sau cutare ministru,

care are in sama lui si aceste lucruri ? Fiind ca eu cred ca, oricata

bunavointa ar avea un Guvern, oricat de frumos ar fi planul pe

care I-a anuntat, oricat de drastice ar ti mijloacele, si in mo-
mentul de fats mijloacele sant foarte drastice, care se intrebuin-
teaza, nu trebuie ca societatea sa se lase in sama Guvernului.
Guvernul face ce poate, societatea it sustine, dar nu toate initia-

tivele trebuie sa piece de la Guvern, oricat de bun, de intelegator
si de activ ar fi acel Guvern. Ba zic mai mult ; data se intampla

ca o carmuire face totul, este bine. dar in acelasi timp este rau,

pentru ca societatea se deprinde a nu mai face nimic de la sine,
societatea pierde orice spirit de initiative, orice;incredere intr insa,

once elasticitate in a cunoaste nevoile vremii si a le satisface.

0 societate nu este o adunatura de oameni, dintre can unii,

carora li multamesc, sant aici, iar altii se pregatesc pentru acea
petrecere de sears care este Corso de la Ploesti, impotriva csaruia

eu and un vechig nacaz,
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Eu cred ca toata lumea se poate primbla pe trotuar, eu cred ca
un vehicul are si el dreptul de a circula si ca politia n'are che-
marea de a impiedeca pe acela care trece intr'un vehicul, de ha-
tarul unui numar de tineri si tinere cari n'au ce face si se
primbla in mijlocul strazii. $i, cum parerile mele, cand pot, le pre-
fac in realitate, pe vremea guvernarii mele, care nu este de asa
trista memorie cum isi inchipuie cineva, pe vremea mea, asa se
primbla lumea la Bucuresti, si atunci li-am pus lanturi in mar-
genea trotuarului. Nu voiau altfel, li-am pus lanturi ; foarte multi
lume a fost contra acestor lanturi si azi intr'un loc tot se mai
pastreaza dar lumea s'a deprins a nu mai merge prin mijlocul
strazii, incurcand vehiculele.

Acum oamenii ar avea dreptul sa ceara un lucru, care nu mai
este. Ati avut o gradina pe care ati distrus-o. La inceput am fost
miscat de moartea acelor copaci, de si evident circulatia era im-
piedecata. Candva a fost si alt mijloc de a impiedeca circulatia.

Intro primirie oarecare, i-a venit in minte cuiva care era con-
silier si care se pricepea la gradinarie, sa trinteasca o placinta
mare de flori in mijlocul strazii Toata lumea care inctinjura mo-
numentul vanatorilor mai trebtiia sa incunjure si plicinta consi-
lierului municipal. Mi s'a parut un lucru ciudat. Din fericire pla-
cinta aceia a disparut.

Dar, cand m'am dus la Iasi, am vizut ca se poate mai riu de-
cat atata. In fata Fundatiei Regele Ferdinand, o doamna din Iasi,
cu talent pentru sculpture, a facut un monument al rizboiului care
a fost plasat in mijlocul strazii : nu intr'o piata, ci in mijlocul
strazii. Dar i s'a parut cuiva ca nu este de ajuns, si atunci a mai facut
doui ronduri si a pus unul inainte si altul inapoi. Dar n'au fost
multamiti cu aceasta : au sidit niste brazi enormi, cari tot vor
creste. Cum merge cineva titre Copou, pe aleia aceia boiereasci
asa de frumoasa, se loveste de-odata de un rond cu un numar de
copaci, pe urma este stanca monumentului, si, data a scapat cu
viati de acolo, intra cu nasul in acei brazi. Este absurd ! Lipsa
completa de orice gust.

Dar eu am aprobat desfiintarea gradinii d voastre nu pentru
gradina insasi, ci pentru felul cum era atunci. Aceasta gradina avea
niste felinare foarte luminoase afara. In interior era intunerecul cal
mai absolut, asa incit era o gradina de intalnire mult mai miste-
r oasa decat Corso de acum.

Dar, vedeti dv., cu o nimica toata s'ar fi putut impiedeca toate
aceste lucruri si s'ar fi putut face altceva. Dv. nu aveti un pare.
Si rasufli praf, se poate la Corso, si fum de benzins, dar sa ra-
sufli aier curat, va rog : unde ? Nu este. Dar nu departe de dv.
este o admirabila padure, pe care o strabat une on odata pe
saptimana.

Inteun oral din Germania data ar exista o padure ca aceasta,
care, e drept, poate fi atinsa numai trecand printeun sat de Tigani,
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ce nu s'ar face ! Cum s'a intimplat ca, pans acum, nu s'a gasit
cineva care sa desfiinteze satul de Tigani de pe margenea soselei,
nu-mi inchipuiu.

Vei intreba dumneata, domnule prefect, cum ? Cum am des-
fiintat eu, cand eram prim-ministru, spectacolul had din Dealul
Mitropoliei. Stiti cum era : doua rapi, niste stalpi de pe vremea
lui Cuza-Voda, avand in varf pajuri, dintre care uneia ii cazuse
varful, alteia coada, pe urma gradina Mitropoliei cu o vaca langa
clopotul cel mare si vaca era desperate ca clopotul o intrece: nu
se auzia glasul vacii din causa clopotului. Era sa fie un congres
interparlamentar, pentru care se adunase multe milioane. Prese-
dintele Camerei precedente spunea ca, pentru ca el i-a invitat, el
are dreptul, supt alt Guvern, sa is milioanele. N'am putut primi
aceasta teorie si am spus : nu, milioanele le iau eu, si, cum era
vorba sa se cheltuiasca zece milioane pentru parlamentari, am
adaus! dau doua milioane pentru parlamentarii straini, iar cu
restul transform Dealul Mitropoliei. Stiti cu totii cum se infati-
seaza acum aceasta frumoasa aleie.

Dar erau acolo chilii de-ale calugarilor si o foarte frumoasa
casa a directiei on a administratiei Mormintelor eroilor. Va martu-
risesc ca, atunci cand am dat ordin sa se distruga aceasta din urma,
m'a durut inima pentru banii tarii, dar am dat jos casa unde se
adunau administratorii mormintelor eroilor.

Dar mai erau calugarii. Sant unul din ctitorii Patriarhiei, pentru
ca eu am aruncat ideia patriarhatului roman, dar mi s'a pus in
vedere excomunicarea majora, data ma ating de calugari. Am cre-
zut ca aceasta are valoare ziva, nu noaptea, si atunci intro noapte
am pus lucratorii sa se suie pe acoperis si sa inceapa a darama.
A doua zi ii s'a cautat o locuinta calugarlor de acolo.

Cand va fi daramat tot in satul de drumul mare de langa fru-
moasa padure, va rog sa ma invitati si pe mine. Voiu lua parte
la serbare cu cea mai mare multamire pentru trimeterea Tiganilor
la rostul lor, ca sa nu ni compromita obrazul Romaniei iesind in
margenea soselei, cand la doi pasi sant cele mai frumoase sate,
care nu iese in fats pentru ca Romanul nu se afiseaza : pe Roman
cu greu it aduci sa iasa, ,pe cand pe Wigan cu multi greutate it
raspingi din frunte.

Cum este paduricea aceasta asa de frumoasa, n'ar fi greu sa se
traga anumite alei. Aveti curse de automobile : ar trebui toata
lumea sa se duce primavara, vara, toamna, sa rasufle aier curat
din acest dar al lui Dumnezeu care este paduricea.

Iata cum incep sa apara anumite lipsuri.

Dar, data sant lipsuri, sant si avantagii ale naturii si avantagii
ale desvoltarii speciale a Ploestilor, pe care ma grabesc sa le re-
cunosc. De exemplu este sigur ca Ploestii este numai un targ.
A fost un sat al lui Ploe, cum Stoestii este satul lui Stoe. Pe

.
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vremea lui Mihai Viteazul, au trecut °stile catre Ardeal pe aici.
Drumul prin padurile de la Sinaia este lucru relativ recent : acela
era drumul hotilor; drumul negustorilor era de partea cealalta.
Prin urmare a fost satul acesta. Mihai Viteazul a calcat locul unde
se &este acum orasul, si el avea si niste curti pe aici. Pe urma
s'a ajuns la targ. Din cetati, noi, din vechiul Regat, n'am facut
orase. Orasele au fost la inceput locul unde se adunau taranii ca
sill van& produsele ,si sa cumpere anumite lucruri. Prin urmare
targul, si nu cetatea, este la basa vietii noastre orisenesti. Dv. ati
avut marele avantagiu ca ati intarziat cu orasul. Bucurestii n'au
intarziat cu orasul si s'au ales cu acele mahalale pe care nimeni
nu le mai poate desfiinta. Din fericire a venit Chiselev cu Soseaua
lui si ati voit sa va intreceti cu ea prin bulevardul dv., care este frumos,
dar putin prea mare : o prefata prea mare pentru o carte care nu
se poate mini in proportia prefetei. Dar Ploestii n'au avut maha-
lale de desfiintat, pe cand, venind cineva de la Targoviste, ce in-
talneste si acum, in ce priveste uncle cartiere din Bucuresti, e
ingrozitor. Celelalte mahalale, care merg catre Pantelimon si Cer-
nica, sant de aceiasi calitate.

Dv, nu prea aveti mahalale. Can& vine cineva de la Valenii-de-
Munte, nu intalneste o mahala. Cand vine cineva de la Sinaia,
observe o aleie larga, o adevarata avenue cu flori, si casele de pe
margene incep sa se impodobeasca. Acesta este un- foarte mare
avantagiu.

Ati avut si alt mare avantagiu. Intr'un moment, din Peninsula
Balcanica veniau oameni sa se aseze la noi, si au venit gospodari
din Balcani, cari s'au romanisat, oameni excelenti, cari-si tineau ca-
selc curat, pentru ca acolo Tiganii sant putini si nu transmit obi-
ceuirile for populatiei de basting.

Tiganii au venit si aici, numai ca ei represinta o miniature
de asezare tiganeasca, pe langa cati Tigani au mahalalele din alte
orase.

Ati avut si alt noroc. Au venit Ardeleni, si Ploestii sant facuti
dupa chipul Brasovului : piata si pe urma strazi care pleaca in
deosebite directii. Este aproape singurul oral care e facut dupa
acest tip ardelenesc.

Dar, yeti zice, Braila sau Giurgiul sau Turnul-Magurele ? Acestea
sant facute dupa tipul rusesc : piata ruseasca in mijloc si pe urma
ofiterii rusi de la 1829 au tras raze. Noi avem deci : targul
nostru, in care to incurci : nici piata, nici linii de orientare; avem
aceasta piata cu strazi care pleaca in deosebite directii, tip arde-
lenesc, si tipul rusesc care se facea ca la Chisinau. Chisinaul era
un haos de mahalale pitoresti : au venit Rusii, i-au suit pe Cazaci
pe cai .si an dat fiecarui Cazac o bidinea si un vas cu pacura :
indata ce vedeau o case care inainta prea mutt, o insemnau cu pi-
cura si in urma venia alt rand de Cazaci, care desfiinta tot.

In Iasi s'a intrebuintat alt sistem. Era o jidovime ingrozitoare,
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$1 s'a intamplat ca a iZbucnit focul, dar, in loc sa vada cineva ca
vin agentii mai tarziu, si-a dat sama ca agentii venisera cu multi
vreme inainte, ca sa ofere colaborarea for pentru aceasta cura-
tire a cartierului. Sant multe sisteme ; dar sant si sisteme legale
cu care se poate lucra.

Aveti piata, ati pus inuntru o statuie, care nu este a Libertatii :
Libertatea nu se infatiscaza niciodata asa; iar amintirea Republicii lui
Candiano-Popescu merge de-a dreptul la Carageale. Asa incat imi
inchipuiu ca statuia Libertatii ar trebui sa aiba in fats pe Caragiale:
libertatea lui Candiano-Popescu cu Republica lui de o noapte si
jumatate sa se uite la Caragiale, si Caragiale sa se uite, cu o adanca
intelegere, la Libertatea lui Candiano-Popescu.

Aici ati putea pune inaintea Liceului pe unul dintre dascalii asa de
meritosi cari au lucrat aici. Fiecare casa isi cere statuia ei. Ce
ar fi data ati pune un general calare inaintea asa de micului spi-
tal Boldescu al dv.? Aici sant averi mari : eu, de cite on trec pe
acolo si-mi inchipuiu in ce conditii stau bolnavii, pun o intrebare
in ce priveste inima oamenilor bogati din Ploesti. Dar ce ar fi,
daca s'ar pune un general calare cu sabia scoasa afara ? Daca
generalul acesta ar fi un chirurg, treci de-a dreptul pe la general,
si, cand sa intri inuntru, s'a ispravit. Esti operat.

Dar, iata, averi piata, averi statui ; strazile umblau cam strambe,
dar acum dat alta directie, de si este acolo un dos dercasa
care ma supara totdeauna.

Trec pe Tanga statuia lui Duca, pe care 1-am cunoscut bine, dar
sant sigur ca nu si-ar fi ales acel loc, unde se pierde cu totul,
caci nu se vede de loc, si cei mai multi nu stiu ce poate in-
semna, dar, de cite on trec, vad partea din dos a unei case banale,
mascata de nu stiu ce lemne incrucisate, care nu se potriveste
de loc, cu ceia ce am voi sa se vada acolo.

Daca este vorba de spatiu, sa fie spatiu, daca este vorba de
lumina, sa fie lumina si, daca este vorba de aier, sa rasuflam aier.

Toate acestea trebuiesc date jos, ca sa se vada, cum zicea raposatul
Kalinderu odinioara, cand era vorba de nu stiu ce marina de la
Peril, care nu mai functiona de mult. L-a intrebat cineva: ce sa
facem cu marina aceasta ? Si el a raspuns, cu mandria care-1 carac-
terisa: nu, sa se vaza, sa se vaza!

0 piata, uitati-va la Brasov o piata cere cladirile cele mai
importante din oral in jurul Nu orice negustor, venit de ori-
Unde, sa se poata aseza acolo. Odinioara locurile se impartiau cu
bun rost. lie exemplu, la Bucuresti erau Gabrovenii, Lipscanii, Se-
larii. Fanariotii, marii gospodari ai secolului al XVIII-lea, au asezat
Bucurestii dupa normele Constantinopoltilui, care sant ale Bizan-
tului, si acestea ale Romei lui Constantin-celMare. Oamenii au
stiut ce sa faca. Aici fiecare a venit cu lucruri pe care le vinde,
cu felul cum le vinde, si este un adevarat amestec, in care nu se

s'a
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va putea introduce niciodata ordine. Dar nu ne atingetti de hi-
cruri care nu se pot schimba.

Atli avut o Primarie veche, pe care eu o judec convenabila, mai
ales in ce priveste impartirea interioara, si aveti o Primarie noun,
care dovedeste lipsa de gust din anii 1880-90.

Stiti: raposatul rege Carol a fost un monarh foarte mare pentru
organisarea Romaniei, pentru armata, pentru prestigiu, dar insusi
regele avea un gust foarte dubios. De exemplu panzele acelea
frumoase de la Palat au fost trecute supt tesala directorului
tehnic, ca sa fie curate, netede. $i sistemul acesta a facut si se
piarda tocmai elementele acelea, asa de interesante, care cedeaza,
cand vii cu tesala peste dansele. La fel ati facut si dv.

Asa incit Primaria n'ar trebui sa fie acolo.
Vedeti, la Brasov admirabila Primarie veche din secolul al

XVII-lea, care este pe basa celei mai vechi cladiri de acolo ; apoi
faceti cativa pasi si gasiti Biserica Neagra a Sasilor.

Acum ati avut norocul de a avea la indemana pe d. Toma
Socolescu, caruia ii datorati halele acestea, potrivite pentru un
mare oral, dar in dosul for erau toate chichinetele care nu mai
trebuiau si fie. D. Socolescu a avut ambitia de a va da si o
catedrala. Eu cu d. Socolescu ma impac in ce priveste biserica,
nu ma impac in ce priveste turnul. A facut atatea lucruri fru-
moase, incat turnul acesta sipmi ingaduie si-1 judec asa cum I-am
judecat totdeauna '

Dar biserica este unde ? Catedrala se pune in piata unde este
si Primaria, si cladirile Statului, comunei se pun imprejur : aceasta
face frumuseta unei pieti.

In orice oral de pe lume yeti vedea lucrul acesta : In loc si semeni
lucrurile frumoase asa ca sa nu le vezi, ajungi la piata si ti se lumi-
neaza ochii de armonia lucrurilor adunate acolo. Se poate to-
ttisi schimba: sant atatea pravalii carora sa nu li se acorde
reparatii. Apoi ar fi si aici autoritati carora li s'ar face cladiri pro-
prii. Acum nu mai sant favoritii politicii de odinioara, cari inchiriau
la Stat, pentru ca erau siguri ca Statul li si repara cladirea :
dadeau o cocioabi si asteptau ca Statul sa li dea inapoi un palat.

lata mijlocul de a face ca acest centru al orasului sa fie incun-
jurat de o adevarata zale, o plato§i de cladiri marl. Va ganditi
dv. care ar fi aspectul orasului ?

Evident ca halele nu se pot muta, si turnul nu se poate aduce
in centru. Dar aveti in acel loc baia comunali, care pare ca
s'a mutat aiurea, $i baile nu se muta acolo unde nu be gaseste
nimeni, pentru ca ti se di aceasta explicatie : intrebi pe cineva
data a facut baie. Nu. De ce ? Fiindca este prea departe.

iinPe cand, data este baia centru, it intrebi : Cum de n'ai facut ?
$i Dumnezeu stie cats nevoie de baie au mahalalele tuturor ora-

' Inteun articol de ziar, d Socolescu a declarat ca asa i s'a cerut,
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selor noastre ! Ofensiva sanitary este lucru bun, dar it speli pe om °data,
apoi merge ofensiva aiurea si Dumnezeu stie cand se mai intoarce acolo.
Nu este vorba de o spalatorie tricolors, ci de spalatura zilnica. Acolo
s'a asezat insa un museu in cloud oriel. Nu se poate ; museul trebuie
sa fie lucru aratos, $i la museul acela trebuie sa. duci lumea si
cu de-a sila. Museul este un lucru viu, nu este un mormant.

Tata, in discursul acela tinut la Paris, tema este aceasta. Multi
lume spune: luati tablouri si bucati de sculpture, care-si aveau
in cutare loc un anumit rost si le puneti uncle langa a tele, iar pe
tirma lasati praful sa se astearni asupra Tor. Nu, toate scolile sa
mearga la museu! Vederea museului este mai bu -ca. de cat nu
stiu cite lectii se fac in scoala. Eu am fost in America, si acolo
copii de la scolile primare se pun pe banci inaintea obiectelor
din museu si desemneaza, iar, in felulacesta invata lucrurile admirabil.
Profesorul sty undeva si vin comb de-i arata ce au facut. Va
puteti inchipui si bucuria copiilor cand se vad aprobati si bucuria
profesorului cand vede ce este in stare sa dea un copil.

La noi trece cineva prin scoala secundara si nu descopere
nimeni ca are talent pentru picture. La Misionare sant eleve
normaliste, dintre care una, Septelea, e extraordinary, dar profesorii
pe cari i-a avut n'au begat de same.

late, deci, museul.
Biblioteca: Isi inchipuie cineva ci biblioteca este un lucru su

perfluu.. Au oamenii din Europa apuseana si centrals biblioteci : sa
avem si noi ! Iei card si le pui oricum, apoi asezi un bibliotecar, care
e foarte suparat, cand vine cineva sa ceteasca. Eu cunosc obi-
ceiul : nu este numai la noi, ci si la Paris si era la Biblioteca Aca-
demiei Romine macar odinioara, cand toate scaunele se asezau
pe mese un sfert de ceas inaintea inchiderii bibliotecii.

Dar la Biblioteca NatiOnala din Paris servitorii nu-si afla astampar
cu jumatate de ceas inainte. Lumea este anuntata case va inchide in
curand, iar, cu zece minute inainte, se aude un strigat desperat :
on ferme, si in momentul acesta trebuie sa inchizi cartea. Candva
am si patat una de spaima produsa de acest strigat. 0, biblio-
teci cu portile deschise ! In America te primesc bibliotecarii, te
intreaba ce te intereseaza. iti arata ultima carte sosita in dome-
niul ce te priveste, te duc de mana la locul d- tale, uncle indata ti
se serveste cartea. Si, data vrei lamuriri, sant sali de conferinte,
unde ele se tin de dimineata pans seara. Iar, data doresti aier curat,
undeva in America este o platforma cu niste fotolii foarte elegante,
si poti ceti inuntru, iar, daca i-ti face mai multi placere, poti sa
cetesti pe platforma aceasta, cu vederea orasului inainte : in acest
loc, pe atat de higienic, pe cat lectura este de folositoare.

Aceasta insamna o biblioteca. Dv. aveti la liceu o biblioteca
foarte frumoasa, compusa din carti foarte vechi, pe care nu le
ceteste nimeni. Sant sigur ca in vre-o cincizeci de ani am fost sin
gurul care am luat cartile acestea in cercetare si am si scris
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despre dinsele, undeva in Memoriile Academiei Romine". Ce sa faci
cu astfel de carti foarte rare ? Se pot schimba cu carti de acelea
pe care toata lumea le-ar ceti, si poti sa tii cateva ca un ele-
ment rar pentru museu, dar biblioteca trebuie sa se compuni
inainte de toate din cartile pe care le cere oricine si din care
poate folosi oricine, si nu cu usile incuiate. Si cel din urma cer-
sitor, data tie ceti $i data se curata inainte de a intra in biblioteca,
trebuie sa fie primit tot asa ca si cel mai invitat profesor de
acolo. Pentru ca o tars este a oricui traieste muncind intr'insa,
iar nu a citorva ciocoi economici sau culturali, pentru ca, azi, ciocoii
ceilalti,senealogici, nu mai exists : s'au amestecat. Aceasta este totusi
o tars ciocoisata, in care orice lucru ajunge sa fie in mina citorva,
pe cind Cara intreaga cere ca toate lucrurile din ea sa fie in
mina oricui, pentru ca numai atunci Cara poate fi inteadevar vie.
Lucrurile care. mucezesc sa fie deci posibilititi pentru viitor.

Este greu ca aceste lucruri si se faci ? Once administrator in-
teligent si popular, adresindu-se la inima omeneasca, si ea
nu refusa totdeauna gaceste cum sa is de la toata lumea ca si
foloseasca toata lumea.

$i atunci dv, yeti fi, nu o aglomerare de oameni cari s'au in-
tilnit intimplator, ci un grup organic de cetiteni adevrati, cari
simt ca au o datorie de indeplinit si o indeplinesc prin munca
si sacrificiul tuturor.
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