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* Doamnelor, ” 

Dosiînslor, AC 

Iubiti scoli, 
7 Națiunea română ca şi biserica creș- 
op tină — cu a cărei viață de sbucium, pri- 
EI goniri, dar şi de finală izbândă se asea- 

mână aidoma — îşi are calendarul său 

OJ istoric cu sărbători amintitoare a faptelor 

de restrişte ori de înălțare din trecut. 

Unele din acestea au o mai mare însem- 

nătate, altel& una foarte mare, cum ar fi 
cele «legate» ori cele «împărătești» ale 
bisericei. Pe toate însă poporul le cins- 

teşte după cuviinţă, dând pe bună drep- 

tate cestor din urmă toată solemnitatea 

şi pompa. 

O astfel de «împărătească» sărbătoare 
naţională este ziua de azi, ziua de 24 Ja-



nuavie, ziua Unirei Principatelor Ro- 
mâne, ziua de naştere a României. 

De aceea și noi, drept credincioşi și 
iubitori fii ai naţiunii, ne-am întrunit la 
olaltă — «mic și mare, tânăr și bâtrân»— 
în acest templu cultural românesc, ca să o 
prăznuim cu toată înflăcărarea patriotică,



  l . 

„Că ziua de 24 Ianuarie constitue una 
din cele.mai vrednice. de pomenit date 

- din istoria neamului nostru întreg ; și că, 
prin urmare, măreaţa ei sărbătorire e nu 

se poate mai îndreptățită ; uşor se poate 

învedera. : | - 
Cu mult înainte de aceşti timpi de față, 

străbunii noştri alcătuiseră pe locurile, 
unde şi azi trăim — «din Carpaţi până la 

Mare, de la Tisa în răsărit» — o singură 

stăpânire. Era stăpânirea răsăditorilor 

romani. Sia a 
Vremile însă, sub cârma cărora stau 

bieţii oameni şi ticăitele lor întocmiri, au 

nimicit-o curând, 
De atunci seminţia românească s'a fă- . 

rămiţat mult sub influența atâtor împre-
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jurări neprielnice, s'a istovit aproape în: 
lupte nepotrivite, şi a incăput sub puterea 
a felurite Domnii străine şi vrăşmașe, 

Și a stat așa veacuri uitate. 
Mult încoace, printr'un norocos joc al 

soartei, parte din aceste frânturi izbutiră 
să se pună mai la adăpost de vânturile 
turbate, închegâni cu nespusă trudă și 
sforțare, două mititele organizme politice, 
două stătulețe. Astfel luară naștere Mun- 
tenia și Moldova. 

De bine-de rău acestea putură să dăi- 
nuiască până la noi. Cu cât năduf însă 
şi-au târit ele viața prin noianul: de izbe- 
lişti, ce fură sorțite să străbată, _hiimeni 
nu-şi poate da cu gândul, 

Iar într'un timp așa de vitreg se roti- 
seră împrejurările, în cât pe nesimţite se 
pregătea şi sărmanelor țărişoare— prinîn- 
călcări, cutropiri şi rășluiri din trupu-le— 
aceiași desnădăjduită soartă'ca a frântu- 
rilor frăţeşti din robia celor de altă lege, 
de altă limbă, de alt sânge. Și mare pră- 
păd ar fi fost pe neam „stârpirea aceasta
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a singurelor urine “existente de viaţă 1 na- 
țională, . | De 

Pe marginea îngrozitoarei prăpastii, în 
pragul nimicirei veşnice, "pe povârnişul 

prăvălirei zirobitoare, cele două țări su- 
rori găsiră, printr'o comună. şi supremă 
silință, chipul mântuirei. 

Imbărbătate de căldura și lumina î în- 
vietoare a Apusului— a Apusului înru- 

dit mai ales —ele călcară în picioare 

şarpele pizmei şi al zavistiei, spulberară 
ori-ce umbră de egoism, își porniră ini- 
mile spre jertfirea celor personale, și-și 

întinseră frățească mână de ajutor. 
Pricepeau că numai. așa vor fi mai în 

măsură să aibă trecere în ochii marilor şi 

prea pofticioşilor vecini ; că numai așa vor 

fi mai în stare să se apere dârz de vre-o 
viitoare năpustire dușmănoasă; că numai 

așa vor fi mai în putință să se desvolte 

cu folos pe toate căile; — de oare-ce nu 
“mai aşa vor conlucră spre un singur 
scop şi într'o singură direcţie atâtea alese 

inimi şi minți româneşti.
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„- Pe temeiul unor astfel de gândiri și ho= 
tăriri căpătă fiinţă actul din 24 Ianuarie 
1859, când prin Unire, se trase brazdă 
peste vechile hotare dintre Ţara Româ- 
nească' și Moldova, întinzându-se «horă 
mare și frățească pe câmpia românească»,



II 

S'a scurs de la săvirșirea acestui fapt 
dătător de viaţă aproape o jumătate de 
veac. Dar ori cât de mult timp s'ar fi pus, 
şi se va pune, între el şi noi, nu trebue 
să scăpăm o clipă marea lu! însemnătate 
şi nu trebue să tânjim un moment întru 
a ne înălță gândul către toți cari se os- 
teniră fără preget întru zămislirea lui. 

Intâiu şi întâiu mintea ne poartă către 
acei nepieritori fii ai neamului ce: ilus- 
trară perioada unionistă dintre 1848 şi 

1859, direcţii părinţi ai «Unirei». 
Anume: , 

Către revoluționarii din 1848, cari îm- 
bibaţi și înflăcărați de ideile liberatoare— 
răsfirate în lume de nobila, generoasa și
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falnica Franță — puseră prima urzeală 

conştientă a României; 

Către pribegii de după Balta-Liman, 
cari prin scrisele și vorbele lor pironiră 

atenția Europei și a congresului de la Pa- 
ris din 1856 asupra rostului Românilor 

la Dunăre; 

Către naționaliștii: Divanurilor ad-hoc 
din 1857, cari nu şovăiră o clipă a for- 
mula categoric şi spte: știința tuturor. ches- 

tiunea'«Unirei» ș.. : îi: 

- Către alcătăitorii Cânsenţiei din 18 58, 

cari înduplecaţi de 'rugămintele, şi--drep- 

tatea Românilor hărăziră acestora, - prin 
semi-unire, izbândirea. unei părți din în- 

focata lor dorință; Fc 

Către unioniști din 1859, cari nestră- 
mutaţi în hotărtrea lor. desăvârșiră lătu- 
ralnic actul Europei prin alegerea uneia și 

„aceleiași persoane ca Domn al ambelor 
țări surori; pa PRI 

In sfârșit către acela, care prin, cuge- 
tile şi pornirile lui mari şi patriotice, :prin 

toată personalitatea sa, fu cel mai po- 
trivit «om nou; la timpuri noui», către
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alesul de acum 47 ani, către Alexandru 
Joan I Cuza. 

In al doilea rând ne ducem cu gândul 

spre înainte-mergătorii acestora: 

Perioada unionistă amintită a avut bine- 

înțeles plămăditorii ei, dacă nu cu idei 

“așa de lămurite, aşa de netede, așa de-în- 

chegate într'această privinţă, totuși des- 
tul de binefăcătoare, destul de înălțătoare, 
destul de îndrumătoăre către largile și 

luminoasele orizonturi naţionale de mai 

târziu. 

Aşa fură cei ce ajutară în ori-ce chip 

şi 'pe'ori-ce cale — în secolii XV, XVI, 
XVII— la sălășluirea limbei româneşti în 
slujba, bisericească, în trebile doniniei, î în 

literatură, trezind prin aceasta conștiința 

naţională și credința într'un “singur tot 

românesc, | 
Aşa fură cei ce elaborară diferite scrieri 

— cronicarii, istoricii şi învățații secolilor 

XVII, XVIII şi parte din XIX —vânturând 
astfel Românilor ilei de obştească ori- 
gină romană, de mare și unitară întindere 
teritorială, de neclintită stăpânire de vea-
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curia pământului în care au fost îm- 

plântați. 

Aşa fură, în sfîrşit, cei ce prilejiră miş- 
carea naţională din 1821, comuna ad- 

ministrație a Regulamentului Organic și 
prielnicile întocmiri asemănătoare ale 
Domniilor dinainte de 1848. 

In fine, ne putem afundă cu mintea tot 
mai mult în vultoarea trecutului. 

Toţi marii şi micii noştri voevozi pot 
fi socotiți fără greş ca inspiratori ai «U- 

nirei». Prin cerbicoasele lor lupte creș- 
tineşti şi românești, ei păstrară neamul, 

păstrară legea, păstrară limba: strămo- 
şească și le lăsară talisman neprihănit ur- 
mașilor, Aceştia își făcură un ideal din con- 
servarea moștenirei primite şi din datoria 
de a o trece la fel celor de după ei. 

Și astfel se urmă din generaţie în ge- 
neraţie, . | 

Aşa încât, atunci când prime; lia ame- 
ninţă moștenirea lăsată, trebui fatal să nu 
se găsească alt mijloc: de scăpare decât 
«Unirea». Altfel «s'ar fi daț pământul
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care eră frământat cu sângele moşilor şi 

strămoşilor». 

Jar printre toţi aceşti ai noştri Domni- 

tori fu unul în deosebi, care dete o ge- 

nială indicație faptului săvârșit în 24 la- 

nuarie 1859. 

Fu acela, care în mod fulgerător îm- 

reună, acum trei veacuri într” un singur 
2 ) 

trup politic, Muntenia, Ardealul și Mol-. 

dova. Fu acela, care din năstav dumne- 

zeesc trase liniile — nu cu gândul lămu- 

rit, dar cu braţul -hotărit — ale unui vi- 

itor mare program naţional. Fu năpraz- 

nicul Mihaiu Viteazul. - 

Tuturor acestor factori și tuturor aces- 

tor împrejurări, să le închinăm astăzi în- 
treaga noastră amintire, 

 



  
III 

Lauda actului «Unirei» însă și a tutu- 

ror celor mai de aproape ori mai de de- 

parte ai lui făuritori nu se poate mărgini 

numai la atât. Mai completă, mai caldă, 

mai bine meritată apare ea, când privim 

şi roadele neasemuit de bogate ale strălu- 

citei fapte de acum 47 ani. 

Şi într'adevăr: 
Statul înjghebat în 1859 a căpătat 

într'un restimp, destul de scurt pentru 

vieaţa unui popor, un avânt uimitor pe 

toate tărâmurile. 
„Şi-a însușit chipul de guvernare occi- 

dentală. Și-a sporit bogăţia prin înmul- 

ţirea şi îmbunătăţirea tuturor mijloacelor 
de desvoltare, îmboldire şi ajutor a vieţei
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materiale. Și-a alcătuit puternică şi pro- 
prie ființă sufletească prin îngrijirea de 

cele religioase şi culturale. Şi-a câştigat 

prin fer şi sânge dreptul de a trăi nea- 
târnat, şi de a se înălță la treapta de Re- 

gat. Și-a creeat într'un cuvânt.un rivnit 
loc de cinste printre celelalte state mai 
vechi şi mai cu faimă. 

«Unirea» a dat frumoase, dorite. şi pre- 
văzute rezultate - şi deci cu atât mai mult 

se cuvine a fi preamărită. 

Un lucru însă. 
Fătul politic românesc din 24 lanua- 

rie 1859 a avut parte şi de o «creştere» 
aleasă. A avut norocul.să încapă pe mâna' 
unor educatori demni de născătorii firești 
prin dragostea, dezinteresarea şi patrio- 

tismul lor. 
Și mai vârtos a fost ursit să dobân= 

dească un părinte adoptiv — dar câţi pt- 

rinți legitimi se pot asemui cu El? — 
care de 40 de ani îi - duce paşii într'una 
spre lumină, într'una spre fală, într'una 

spre strălucire.



  
  

16 

M. S. Regele Carol I este acest tată 
nepreţuit, „căci: 

Cei dela 1859 plăsmuiră «Unirea», dar 
EI o păstră și o întări; 

“ Cei dela 1859 izvodiră România, dar 

EI o luă în braţele Sale părintești —toc- 
mai când plăpânda ființă era să fie înghi- 

țită de piericiune — o strecură prin văl- 
mășagul tutulor nevoilor, îi dete tot fo- 

cul iubirei. Sale fără pereche şi o aduse . 

astfel la înălțarea ce ne minunează. | 

Unirea şi Domnia Regelui Carol I 
aproape se contopesc, căci numai pe ele 

şi prin ele s'a clădit mândrul edificiu na- 

ţional al României. | E | 

 



a 
Dar proslăvirea faptului azi aniversat 

trebue făcută și din alt punct de vedere, . 

Anume, trebuesc luate în' seâmă și spe- - 
>t-ranfele în 'viitor, ce el insuflă și a căror 
76 îndeplinire pare a nu fi aşa d de incopărtată, ă 
a Negreşit. 3 | 

Ş “Constituirea și vieața :de până acum a 

(D României au avut fericite înrâuriri peste 

granițe asupra fraţilor, ce încă sunt osân= - 
diți să ducă jugul oblăduirilor. maștere,. 
Aii zădărit în .ei mândria națională și 

conştiinţa de neam, i-âu oțelit în trudni- 
cile lor lupte pentru păstrarea naționali- 
tăţei, și le-au asigurat putinţa de a-şi ține 

neatinsă, neştirbită și. nepătată întreaga 
lor făptură de popor deosebit. 
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Aşa s'a întâmplat în frumosul Ardeal, 
aşa în dulcea Bucovină, aşa în mănoasa 
Basarabie, așa în sângerânda Macedonie. 

" Printr'aceasta s'a pus piatra funda- 
mentală a acelei splendide clădiri politice 
românești, al cărei plan de mult este 
croit şi a cărei ridicare cu inima palpi- 
tândă și cu ochii umezi de bucuria izbânzi 
o așteptăm. Printr'aceasta s'a început 
perioada asemănătoare epocei premer- 
gătoare lui 24 Ianuarie 1859. Printr'a- 
ceasta .s'a deschis larg și spornic drum 
unirei tutulor Românilor. 

De altfel nu poate fi decât.așa.. 
Obârşia noastră romană și imperială 

nu îngădue până la nesfârșit împilarea 
streină. Programul-testament rămas dela 

«poetul. spadei» din secolul XVI nu e 
îndeplinit pe deaîntregul. In :viața sufle- 
tească a poporului român nu se vorbeşte 

de prinți ori regi, ci în basme, legende și 
povestiri se întâmpină totdeauna: a. fost 

odată un împărat..., era odată o împă- 
văție,.... fu un fiu. de împărat...
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- „O voce lăuntrică ne: spune — și: cele 

făptuite până acum o :îndreptăţesc — că 

trebue să vis minutul sublim, când o și. 
mai mare. «Unire» românească se va de- 

săvârși, când serbătoarea de astăzi cu a- 

devărat «împărătească» va ajunge, când 
stăpânitorului nostru îi va putea strigă tot 
leatu—cum zice un post militar — ....fră- 

zască «<împăratu».
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- Săltăm de bucurie în acest 24 Ianuarie 

gândindu-ne la cum s'a făcut şi la tot ce 
s'a făcut până acum, -De mai mult entu- 
ziasm ' naţional însă vom tresări în cel 

viitor mult aşteptat, : 
Dar în prepararea acestei biruinți. stră- 

lucite să nu:pregetăm a munci sârguin= 

cios, -hotărit dar înțelepțește. Veșnic cu 

ochii minţii țintă pe farul limanului mân= 
tuitor, să ne grăbim..... încet a-l ajunge. 
Arzătorul dor românesc să-l avem prea! 

puțin pe buze —în împrejurări mari şi 

rari — şi prea mult în cuget şi în simțiri * 

— în toate clipitele zilelor şi nopților. 
Numai așa și numai atunci ne vom în- 

vrednici să sărbătorim acel mare 24 Ia- 

nuarie, complimentul celui de astăzi. 

- In aceste sentimente de bucurie și spe- 

ranță. să strigăm pe toată întinderea ro- 

“mânească: 

Trăiască 24 Ianuarie, simbolul 

Unirei Româneşti | 
Trăiască Românismul ! 

 


