
  

„BIB     

„MINAL KOGALNIGEANU 
—— Acte, sorieri din tinereță, discursuri — 

  

Kogălniceanu candidat la 
Domnie. — Improprietărirea ţărani- 
lor. — Kogălniceanu şi Macedonenii. - 
Kogălniceanu și Ardelenii. — Kogăl- 
niceanu și Carmen-Sylva. — Kogăl- 
niceanu avocat. — Fereşte-te mamă 
dragă. — Moldova şi Muntenia.— Pau- 
perismul. — Din „Iluzii pierdute“. — 
Cuvânt întroductiv la cursul de Is- 
torie Naţională. — Discursul lui Ko- 
gălniceanu la alegerea lui Cuza. — 

Discurs la moartea lui Cuza 

r
e
p
 
e
 

      
BUCUREŞTI 

Editura Librăriei LEON ALCALAY 
Calea Victoriei, No. 37 

1908



B.C.U.Bucuresti 

NM 
0345022 

 



  

  
  

M. KOGĂLNICEANU



    

O bibliotecă de popularizare, cum este cea de 
faţă, trebue să se gândească și la vieţile oame- 
nilor noştri mari şi să le facă cunoscute. În a- 
ceastă privinţă stăm foarte rău. Am avut în (re- 

cutul nostru personagii marcante, a căror inte- 
ligenţă şi muncă, ale căror acte ar constitui un 
bun mijloc de educaţie. Cu toate acestea dacă ar 

vrea cineva să le cunoască biografia, n'ar avea 

unde s'o găsească. Un exemplu îl avem cu Mihai 
Kogălniceanu. Că acesta a fost un mare om de 

stat, un mare orator, e fapt ştiut. Dara mai fost 
și mare scriitor, şi a mai avut ca notă caracte- 

zristică a vieţii că sa ridicat prin propriele-i 
forțe dela o treaptă nu tocmai însemnată la cele 
mai inalte demnități ale ţării noastre. A se scrie 
amănunţit vieaţa lui, ar fi a se scrie un folositor 

tratat de educaţiune. Multe ar învăţă din citirea, 
unei astfel de cărţi cei ce cred că numai prin 
averi şi prin înrudiri îşi pot creă drumul în 
vieață, : 

 



VI 

Lipsindu-ne o asemenea biografie, dăm în bro- 

şura de faţă câteva acte interesante privitoare 
la vieaţa şi activitatea lui Kogălniceanu, câteva 
scrieri din tinereţă şi câteva discursuri. Actele 
privesc candidatura lui Kogălniceanu la domnia 
Moldovei în 1859; împroprietărirea ţăranilor ; a- 
titudinea lui Kogălniceanu față de Macedoneni şi 
Ardeleni; Kogălniceanu ca advocat; şi cuvintele 

adresate de e] Reginei noastre în şedinţa solemnă 
a Academiei Române (1891). 

Dintre scrierile din tinereță am reprodus pe 
cea dintâi, scrisă când autorul aveâ numai 20 de 

ani şi publicată în limba germană într'o revistă 
din Berlin cu scopul de a arătă streinilor că şi 
noi avem o cultură şi o literatură. Scrierea sau 
articolul poartă titlul „Limba şi literatura ro- 
mânească sau valahică“. 

Sa mai reprodus „Pauperismul“ şi un frag-. 
ment dintr'o scriere hazlie a lui „lluzii pierdute“. 

Din discursuri se găsesc aici: „Cuvântul în- 
troductiv la cursul de istorie națională“, „Dis- 

cursul la alegerea lui Cuza“ şi „Discursul la în- 
mormântarea lui Cuza, 

î.
 

s
t
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Kogălniceanu candidat la Domnie 
  

Este șliut că Mihai Kogălniceanu - fusese înscris 
în 1859 pe lista candidaiţlor de domnie Credem in- 
teresant să împărtășim cititorilor intâmpinarea pe 
care Mihai Kogălniceanu a făcut-o adunării. elective 
din Moldova, în ziua de 3 Ianuarie 1859, cerând 
ştergerea lui de pe lista candidaţilor: 

Onorabilei Adumări Generale a Moldovei, 

În memorabila zi din 5 Octomvrie 1857, 
sub scrisul ca deputat al proprietarilor mari 
ai ținutului Dorohoi, în sânul adunării ad- 
hoc, convocată în puterea tratatului dela Pa- 
ris, spre a rosti dorințele Națiunii Române, 
am avut: onoarea de a face o propunere, care 
cu entuziasm s'a adoptat de întreaga Adu- 
nare, afată de două glasuri, care apoi, două.
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zile în urmă, sau aclamat în unanimitate de 
Adunarea -din ţara suroră, și în sfârșit, s'au 
salutat de întreaga nație ca marea, veşnica 
şi mântuitoatea dorință a neamului nostru : 
Unirea Principatelor Române sub un principe 
străin. 

Intre puternicile argumente, ce sprijinia 
acea propunere, prefăcută apoi în dorinţă na- 
țională, figurau următoarele considerente: 

„Luând în privinţă că dorinţa cea mai mare, 
cea mai generală, acea hrănită de toate ge- 
neraţiile trecute, acea care este sufletul ge- 
neraţiilor viitoare, este Unirea Principatelor 
întrun singur stat, o unire care este firească, 

legiuită și neapărată, pentrucă în Moldova 
şi în Valahia suntem acelaş popor omogen, 
identic ca nici unul altul, pentrucă avem ace- 
laș început, acelaș nume, aceeaş limbă, ace- 
eaş religie, aceeaş istorie, aceeaş civilizaţiei 
aceleași instituţii, aceleuşi legi şi obiceiuri, 
aceleaşi temeri şi aceleaşi speranţe, aceleași 
trebuințe de îndestulat, aceleaşi hotare de pă- 
zit, aceleași dureri în trecut, acelaș viitor 
de” asigurat şi în sfârşit aceeaş misie de îm- 
plinit; 

„Luând însă în privire, că pentru ca unirea 
Principatelor să producă tot binele ce se aş- 
teaptă şi înlăuntru și în afară este trebu- 
ință de a se institui un guvern tare, stabil, 
respectat întăuntru de toți, şi sprijinit în
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afară de marea familie a caselor domnitoare, 
că un asemenea guvern nu ni-l poate da re- 
gimul viţios. al domniilor elective şi schim- 
batoare, care, istoria este martoră, n'au pro- 
dus decât anarhie prin rivalităţile şi: ambițiile 
deșilor şi mulţilor aspiranți, slăbiciune şi de- 
cepţie prin abuzurile şi nepotismul lor. 

„Luând în privire, că Principatele sunt în- 
setate de legalitate și de demnitate naţională, 
voind a trăi cu însăşi vieața lor, şi că aceste 
nu se pot dobândi decât puirdu-se în ca- 
pul Principatelor-Unite ;un Prinţ. străin ales 
dintre dinastiile domnitoare ale Europei, afară 
de acele ale Staturilor vecine, spre a nu mo- 
tiva străine înrâuriri““, 

Argumentele mai sus citate departe de a 
se slăbi dela 7 Octomvrie 1857 încoace, n'au 
făcut decât a se întări: abuzurile guverna- 
mentelor efemere sub care am trecut, toată 
activitatea ţării întrebuințată în simple ches- 
tii de persoane, rivalităţile şi ambițiile deşilor 
şi mulţilor aspiranţi de domnie, care obosesc 
țara şi conrup nația de mai mult de doi ani 
de zile, toate acestea dovedesc că singurul 
chip de- mântuire pentru neamul şi patria 
noastră stă în realizarea dorințelor formate 
de ambele ţări surori în zilele memorabile 
din 7 şi 9 Octomvrie 1857. 

Europa a putut să nu ne încuviințeze a- 
ceste dorinţi, însă ea nu a putut să nimi- 

*
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ceăscă convicţiile noastre şi aspiraţiile noas- 

tre. Cu această rezervă, puterile garante, 

cel puţin în majoritate, au subscris Conven- 

ţia din 7|19 August 1858, cu această rezervă 
și 'Românif'âu primit-o. 

“Multe din puteri ne-au recunoscut drepta- 

tea şi: ne-au promis împlinirea marii dorinţi : 
„Unirea Principatelor“. 
-Noâind dar a rămânea consecvent cu mine 

însu-mi şi nevroiiid nici măcar indirect a de- 

zice aceea ce odată am zis cu atâta solemni- 

tate; vin dar a ruga "pe onorabila Adunare 
ca să binevoiască a mă şterge din lista can- 
didaţilor la Domnie. 

_3 Ianuarie, 1857. 
i M. Kogălniceanu. 

Liberalul No. 923 din 24 Iunie 1906, 
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Improprietarirea Ţăranil 
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Numele lui Vodă-Cuza şi al lui Mibai Koţălniceanu 
vor fi legate pe veci de „împroprietărirea făranilor“. 
Sunt prea interesante documentele relative fa lovitura. 
de stat dela 2 Mai 1864, făcută pentru aj se putea 
săvârși această reformă. i 

a) Proclamaţia ministrului de ihterne   
Bucureştenilor | 

Domnul Românilor, Alesul din 5 şi 24 Ia- 
nuarie 1859 după o îndelungată răbjarg, ple- 
cându-se glasului țării, a închis o adunare 
bazată pe o lege electorală restrânsă, o adu-



     
Ce A cu [ITAA 
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nare care de cinci ani ţinea România pe loc, 
opuindu-se la realizarea marilor şi liberalilor 
principii din convențiunea dela 7—17 August 
1859. Alexandru I, prin decretul său, astăzi 
face apel la Poporul Român, spre a se rosti 
asupra Statutului desvoltător Convenţiunei, asu- 
pra noei reforme electorale, care ne va dao 
adunare adevărată, reprezentațiunea naţiunii. 

Domnitorul a iuat inițiativa acestor mari 
acte în interesul Unirii Principatelor surori, 
pe care ambiţioşii din desființata adunare 
țineau a le duce nesimţit la separatism; în 
interesul naţiunii, care se ţinea depărtată de 
toată împărtăşirea la vieaţa publică ; în inte- 
resul ţării, care de mai mult de cinci ani este 
în aşteptarea desvoltării sale morale și ma- 
teriale. 

Fapta sa, Alexandru Ioan 1, o supune ju- 
decăţii naţiunii, apreciaţiunii Europei lumi- 
nate. 

In marea Eră în care avema păși, liniştea 
şi ordinea sunt cele mai mari trebuinţi ale 
țării, sunt cele mai întâi dorinți ce se re- 
clamă dela voi. Fac dar apel la patriotismul 
vostru. Daţi exemplu ordinei ! Toţi cetățenii, 
oneşti şi paşnici, să înconjure pe guvern în 
marea sa misiune. 
, Bucureştenilor | puneţi-vă toată încrederea 
in Domnitorul Vostru, El astăzi vă chiamă 
la drepturile politice. Mâine ajutat de viitoa-



  

  

V 

rea Adunare, astă dată aleasă de toată Na- 
țiunea, el vă va da pacea şi buna stare mo- 
rală şi materială. 

Fii ai Capitalei României, fiți cei dintâi a 
da exemplul liniștei. 

Cât pentru mine; eu voi şti a iîmpiedeca 
şi-a pedepsi pe toți aceia ce sar încerca de 
a o tulbura, | 

Ministru de Interne, 

5 Kogălniceanu 
București, 2 Mai 41864. 

b) Circulara Ministerului de Interne 
către Prefecţi 
  

Domnule Prefect, 

Camera electorală, care n'a voit să discute 
şi să voteze proeciele legii rurale şi legii 
electorale, singurile legi cari pot consolida 
libertatea și înflorirea României, această Ca- 
meră restrânsă a fost dizolvată în aplauzele 
întregei populaţiuni din Bucureşti. 

La primirea acesteia veţi afişa în toate co- 
munele urbane și rurale din judeţul d-voastră 
proclamațiunea Domnului Alexandru loan |, 
care chiamă la vieață publică o întreagă na- 
țiune desmoșştenită, 

Veţi trimite apoi la toate autorităţile comu-
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nale decretele și circulările, ce vă adresez, cu 
modelul registrelor de votare. 

Veţi privighea la stricta păzire a celor cu- 
prinse în aceste decrete şi circulări. Veţi cere 
adeziunea în scris a tuturor funcționarilor 
publici în favoarea marei măsuri luată de gu- 
vern. Veţi suspenda orice funcţionar de or- 
dinul administrativ, care nu va da această 
adeziune şi tot concursul ce sunteţi în drept 
a reclama dela el. 

In privinţa funcționarilor atârnați de alte 
ministere şi care sar arăta împotrivitori la 
dispoziţiunile guvernului, îmi veţi raporta cu 
grăbire prin telegraf. 

Veţi aresta orice individ ce-l veţi afla în jude- 
țul d-voastră, cercând a tulbura liniştea publică. 

Mă reazăm, d-le Prefect, pe toată râvna 
şi devotamentul d-voastră, precum las toată 
libertatea în întrebuințarea măsurilor spre a- 
părarea și menţinerea ordinei publice în ju- 
dețul D-voastră, tot asemenea vă fac perso- 
nal răspunzător pentru orice neliniște şi tulbu- 
rare. Spre stabilirea lor, autorităţile militare şi 
judiciare sunt ordonate a vă da tot concursul. 

In fiecare zi până la al doilea ordin, îmi 
veţi trimite prin telegraf raport despre starea 
judeţului d-voastră. 

Primiţi etc. etc. 
Ministru de Interne 

Kogălniceanu
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c) Rugăciunea pentru Te-Deum 
  

Doamne Dumnezeul părinţilor noştri, ca- 
rele prin mâna lui Moise, credinciosul tău, 
ai dat libertatea poporului tău, l-ai scăpat din 
sclavia lui Faraon, l-ai nutrit în pustie cu 
mană; cel ce prin mâna lui Isus Navi l-ai 
adus în pământul lui Canaan, cela ce mai în 
urmă. -prin unul născut fiut tău, l-ai făcut moş- 
tenitorul împărăției cerului; Doamne, tu care 
ai căutat în totdeauna cu blândeţe şi mize- 
ricordie asupra Națiunii Române, trimițând 
din când în când bărbaţi apărători și condu- 
cători și ai scăpat-o din jugul celorce voiau 
s'o nimicească și s'o șteargă din cartea po- 
poarelor creștine civilizate ; 

Tu, Doamne, şi acum prin unsul tău, Don- 
nul Alexandru Ioan , trimiţându-i spirit divin, 
ai făcut ca să şteargă lacrimile și să aline 
suspinul împilător, stabilind dreptatea, pacea, 
infrăţirea şi toată egalitatea în toată România; 

Primeşte, Doamne Dumnezeul părinţilor noş- - 
tri, slabele şi sincerile noastre rugăciuni de 
mulţumire, ce-ţi aducem noi servitorii tăi, 
pentru toate facerile de bine, ce totdeauna ai 
revărsat asupra Națiunii noastre române. 

Dă, Doamne, zile îndelungate, paşnice şi 
fericite unsului tău, ca şi noi să fim asemenea 
fericiţi în eternitate şi să glorificăm numele 
tău, al Tatălui, și Fiului şi al Sfântului Duh,
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ca şi strămoşii noștri zicând: Dumnezeu și 

nimeni în potriva noastră. Amin. 
Ministerul de Interne Monitorul Oficial 

, din 80 Maiu 1864 

- d) Proclamaţiunea Domnească către 
sătenii clăcași ') 
(Primul concept) 
  

Sătenilor ] 

Indelungata voastră aşteptare, marea făgă- 
duinţă dată vouă de înnaltele puteri ale Eu- 
ropei prin art. 46 al Convenţiunei, interesul 
Patriei, asigurarea proprietăței fonciare și do- 
rința mea cea mai vie s'a îndeplinit. De as- - 
tăzi voi deveniți proprietari liberi pe locurile 
supuse: stăpânirii voastre, în întinderea hotă- 
rită prin legile în fiinţă, și claca (boierescul) 
în curând nu va mai fi decât în aducerea 
voastră aminte. 

Mergeţi dar mai înainte de toate la poalele 
Altarului şi cu genuchele plecate mulţumiţi 
A-Toi-Puternicului Dumnezeu, că prin ajutorul 
său, în sfârşit aţi ajuns a vedea această zi 
frumoasă pentru voi, scumpă inimii mele și 
mare pentru viitorul României ! 

1) Redactată şi scrisă de Kogălniceanu.
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De astăzi voi sunteţi stăpâni pe braţele 
voastre; voi aveţi o părticică de pământ, pro- 
prietatea și moşia voastră; de astăzi voi aveţi 

o Patrie de iubit şi apărat 
Şi acum după ce cu brațul Celui de sus 

am putut săvârşi o asemenea faptă, mă în- 

torc către voi, spre a vă da un sfat de Domn 
şi de Părinte, spre a arăta calea pe care trebue 
să o urmaţi, de voiţi să ajungeţi la adevărata îm- 
bunătățire a soartei voastre şia copiilor voştri. 

| De astăzi voi sunteţi proprietari pe pămâturile 
ace vi le dau legile în fiinţă spre întrebuințare ; 
Sydela Sfântul Gheorghe viitor contenesc pentru 
„„ totdeauna pentru voi darea de dijmă, de podvezi 
de casă, de lemne şi de zile de meremet. 
=  Monopolurile de prin sate tot în acea zi 

„vor fi desfiinţate. 
Fiecare din voi va putea cumpăra și vinde, va 

putea îrtrebuinţa rodul viilor şi al prunelor sale. 
Cu toamna anului viilor se vor desfiinţa 

asemenea şi celelaite legături silite între voi și 
între stăpânii voştri de moșii. 

De atuncea voi nu veţi mai fi cu dânșii i în 
alte: legături: decât acele : ce vor izvori din 
interesul și buna piimire a unora şi a altora. 

Aceste legături însă, vor fi pururea neapă- 
rate pentru ambele părţi. Faceţi dar ca ele 
să fie întemeiate pe iubire şi încredere. Mulţi 
şi foarte mulţi din proprietari au dorit îm- 

2
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bunătăţirea soartei voastre. Mulţi din ei au 
lucrat cu toată inima, ca să ajungeţi la această 
frumoasă zi, pe care voi astăzi o serbați. 
Părinţii voştri şi voi aţi văzut dela mulți stă- 
pâni de moşii ajutor ia nevoile și trebuinţele 
voastre. Uitaţi dar răul, ce aţi avut dela unii 
din ei, rău ades făcut fără de ştirea lor, şi 
nu vă aduceţi aminte decât de facerile de 
bine, ce aţi primit. Uitaţi dar ura şi vrajba; 
surzi la glasul acelora care vă vor întărâta în: 
contra lor şi în legăturile de bună.voe, ce 
veţi mai avea cu proprietarii de moşii, nu 

vedeţi în ei decât pe vechii voştri sprijinitori 
şi pe viitorii voştri amici și buni vecini. Au 

nu sunteţi toţi fii ai aceleiaşi țări? Au pă- 
mântul Rămâniei nu este acuma care vă 
hrăneşte pe toți. 

Stăpâni liberi pe braţele și pe ogoarele 
voastre, nu uitaţi mai înainte de toate că 
sunteţi plugari, că sunteți. muncitori de pă- 
mânt. Nu părăsiţi această frumoasă meserie, 
care face bogăţia ţării, şi dovediţi și în Ro- 
mânia, ca pretutindenea, că munca liberă pro- 
duce îndoit cât munca silită... Departe de a 
vă deda trândăviei, sporiţi încă hărnicia voas- 
tră şi ogoarele voastre îndoit să fie mai bine 
lucrate, căci de acum aceste ogoare sunt 
averea voastră şi moșia copiilor voştri. 

Ingrijiți-vă asemenea de vetrele voastre, 
care de astăzi devin comune neatârnate şi
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locaşuri statornicite ale voastre, din care ni- 
meni nu vă poate isgoni. Siliți-vă darale îm- 
bunătăţi şi ale înfrumuseţa; faceţi-vă case 
bune şi îndestulătoare; înconjuraţi-le cu gră- 
dini şi cu pomi roditori; înzestraţi-vă satele 

cu aşezăminte folositoare vouă și urmaşilor 
voştri. Statorniciţi mai ales şi pretutindenea 
școala unde copiii voştri să dobândească cu- 
noştințele trebuitoare, pentru a fi buni plugari 
şi cetăţeni. Actul din 2 Mai va dat la toţi 
drepturi ; învăţaţi dar pe copiii voştri a-le- 
prețui și a le bine .intrebuința. 

Şi mai presus de toate, fiţi şi în viitor ceea- 
ce aţi fost şi până acum și chiar în timpurile 
cele mai rele, fiți bărbaţi de pace şi de bună 
rânduială ; aveţi incredere în Domnul Vostru, 
care vă doreşte tot binele; daţi ca și până 
acum, pildă supunerii către legile țării noastre, 
la a cărora facere aveţi şi voi de acum a lua 
parte; şi în toată întâmplarea, iubiţi România, 
care de astăzi este dreaptă pentru toți fiii săi. 

Şi acum, iubiţilor mei săteni, bucuraţi- -vă, 
căci în curând voi nu veţi mai cunoşște decât 

munca de bunăvoe, care înalță și îmbogă- 
țeşte, şi D-zeul părinţilor noștri să binecuvin- 
teze sămânța, ce veţi arunca pe cea întâi 
brasdă liberă a oguarelor voastre. 

ALEXANDRU CUZA 1. 

Ministru de, Interne, 
[. Kogălniceanu
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Mihai Kogălniceanu şi Macedonenii 
  

Pentru a ca o dovadă de rolul pe care l-a jucal 
Kogălniceanu în chestiunea Românilor dintre Balcani 
şi Pind, reproducem două documente. 

„Ministrul afacerilor streine către. Consu- 
latul grec din Bucureşti. 

Fevruarie, 1878. 

Domnule Consul, 

In diverse rânduri, aţi binevoit să exprimaţi . 
în convorbirile ce le-aţi avut cu predecesorul 
meu Neculai Ionescu şi chiar cu mine dorința 
de a trata prealabil chestiunile relative la drep. 
turile pe care guvernul helenic ar fi eventual 
dispus să le acorde populaţiunilor românești, 
care locuiesc provinciile elene supuse Im- 
periului otoman.
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Din partea sa, guvernul M. S. Prințului Ro- 
mâniei a crezut de a sa datorie de-a-şi rezerva 
regula acestor chestiuni pentru momentul 
când se va întrevedea realizarea probabilă şi 
apropiată a dispoziţiunilor prielnice pentru fraţii 

noştri de peste Dunăre. . 
Actualmente, d-le Consul General, îmi va 

fi cu atât mai plăcut de a intra făra întârziere 
în comunicaţiune de idei cu Dv. cu privire 
la acest subiect, cu cât cu toţi trebue să 
sperăm, în vederea apropiatului Congres Euro- 
pean, o regulare a soartei naționalităților creș- 
tine din Orient, şi să stabilim de mai înainte 
o cordială apropiere între guvernul regal al 
Greciei și acela al Prințului României. 

(ss) M. Kogălniceanu 

Ministrul afacerilor străine căbre Agenţia 
diplomatică a Greciei la Bucureşti. 

Bucureşti, 8 Fevruarie 1878. 
2 

Domnule Ageut, - 

Previn fără îndoială-propriul vostru sentiment 
comunicându-Vă că evenimentele cu totul ex- 
cepţionale care se produc la frontierele noastre 

ne impun astăzi datorii care depăşesc sfera 

preocupaţiunilor ordinare ale guvernului român. 

Din partea sa, Regatul elenic reclamă o e- 

gală dreptate pentru toți grecii cuprinși în
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diversele provincii ale Imperiului Otoman, şi 
nu: evită de loc a se afirma din ce în ce mai 
mult în rolul politic de protectiv al helenismului, 
rol:care-i este necesar de a-l avea prin des- 
voltarea sa progresivă. 

E In mijlocul acestor protestări, guvernul Român 
crede a lipsi unei imperioase datorii, dacă n'ar 
ridica vocea pentru a cere garanţii pentru 
Naţionalitatea Română, care-i concentrată a- 
proape în întregi provincii, în prezent, posesiuni 
otomane dincolo de Dunăre. 

ar . . . . . . . . . . . 

__Nimeni nu contestă astăzi că pe marginea 
dreaptă a Dunării, întinse câmpii din Balcani 
sunt, ocupate de elementul național român care 
domină pe locuitorii slavi și turci'prin activi- 
tatea agricolă, comercială şi intelectuală. 

- . . . . . . . . . . 

„Pe de altă parte e un fapt cunoscut că o 
parte considerabilă din pământurile meridionale 
ale “Turciei din Europa sunt locuite de o 
populaţie deasă şi vie de Români, intim uniţi 
prinilegături de sânge şi de limbă cu cei din 
vechia Dacie. Românii din Macedonia, Tesalia 
şi- Epir și chiar acei din Grecia, m'au încetat 
niciodată de a-și afirma energic, originea lor 
latină, în mijlocul Grecilor, Albanejilor şi Slavi- 
lor : care-i înconjoară. Activi şi industriali, au
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ştiut să se menție dinstinct de popoarele în- 
cunjurătoare, au știut să lupte cu curaj şi 
perseverenţă pentru a-şi salva vechile lor privi- 
legii comune. Ori, în această luptă seculară, 
care nu le-au fost în totdeauna favorabilă, ei 
au cerut adese ori sprijin sau cel puţin azil 
fraţilor lor de dincoace de Dunăre. 

In trecut azilul le-a fost totdeauna cordial 
oferit, sprijinul li s'ar putea oare refuza astăzi? 
Desigur nu. 

“E drept de a se uşura Slavilor și Grecilor 
din Turcia desvoltarea instituţiunilor și drep- 
turilor naţionale, precum e drept de a asigura 
Românilor imprăştiaţi în grupe compacte ptrin- 
tre aceste popoare dreptul prim al limbii lor 
în biserică, în şcoală, şi în comună, - :: 

Ministrul afacerilor -sţrăine 
| Kogălniceanu 

Liberalul No. 93 din 24 Iunie 1906. 

 



IV 
> 

Kogălniceanu și Ardelenii 
  

Cu ocazia jubileului de 50 an: al Gazetei Tran- 
silvaniei, M. Kogălniceanu a adresat d-lui A, Mure- 
șeanu următoarea scrisoare : 

Iubitul meu domu şi amic, 
Onorabile D-le Aurel Mureşianu ! 

Vechiu colaborator al Gazetei Transilvaniei, 
încă de pe la anii 1839—49 permite-mi a-ţi. 
adresa felicitările mele sincere şi connațio- 
nale, cu ocaziunea jubileului de 50 de ani 
al existenței veteranului ziavisticei vomâne. 

Şi eu în acest an serbez între ai mei ju- 
bileul de 50 de ani de vieață politică. 

In acest lung timp de cincizeci de ani nu 
odată m'am întâlnit cu luptătorii Mureșeni,
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deşi afiându-ne în ţări politic despărțite, nu 

odată am simpatizat şi am lucrat împreună, 

căci şi unii şi alţii am avut şi am urmărit 

acelaş scop, apărarea şi întărirea naționa- 

lității vomâne, fie dincolo, fie dincoace de 

Carpaţi. - 
Câte evenimente s'au petrecut în țările noas- 

tre în această jumătate de secol! 

Câte lupte am susținut, cât curaj sa ară- 

tat, câtă abnegaţiune am desvoltat, câte sa- 

crificii am făcut şi noi şi voi sau mai bine 

zicând, noi împreună ! . 

Noi Românii de dincoace de Carpaţi am 

fost mai fericiți. decât voi Românii de sub 

coroana Habsburgilor, , 
Noi ne-am văzut visul cu ochiil Am ajuns 

a fi un stat liber şi independent. Ocupăm azi 

un loc respectabil între naţiunile de sine stă- 

tătoare. Suntem stăpâni pe destinele noastre 

şi viitorul nostru atârnă numai de noi; de 

inteligenţa, de prudenţa, de energia ce vom 

şti a desvolta în mijlocul pericolelor ce ne-ar 

ămenința. 

Voi, iubiții noștri fraţi de peste Carpaţi, aţi 

dobândit mult, aţi progresat pe tărâmul cul- 

__turii naţionale, şi aceasta în mare parte mul- 

“ țumită Gazetei Trausilvaniei ; dar n'aţi ajuns 

acolo unde trebue să ţinteze orice naţiune 

mândră de sângele ce curge în vinele şale,
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şi mai ales națiunea română, urmașa po- 
porului împărat. 

Spre a ajunge la acest scop măreț, mai tre- 
bue încă multe sforțări, multe sacrificii, 
multă prudență politică şi mai pre sus de 
toate unire, unire deplină între voi, unire 
în cuget, unire în simțiri, cum zicea nemu- 
rirorul vostru bard naţional. 

Dreptul nu piere ntciodată, mai ales când 
el are apărători ca voi curagioşii fii ai Car- 
Paţilor, cari în mijlocul persecuţiunilor, al res- 
triştelor, aţi știut a susținea pe valoroasa „Ga- 
zetă a Transilvaniei“, ce a fost şi este nu 
numai marea voastră înainte-luptătoare, dar 
și însăși analele admirabilelor voastre acte 
pentru susținerea și desvoltarea naționalități 
române în timp de jumătate de secol. Noi 
Românii din regatul românesc un minut n'am 
fost, un minut nu -suntem fără a împărtăşi 
durerile voastre pentru asigurarea naţionali- 
tăţii române, acolo unde Dumnezeu și Divul 
Traian a împlântat-o, căci ştim că atunci când (dar aceasta m va fi)—când naționalitatea 
română ar A atinsă peste Carpaţi, nici noi Românii de dincoace de Carpaţi nu vom avea 
propria nOasiră existență naţională asigurată ! Cu toţii simţim, în inima. fiecărui din noi „există dar durerea de a vedea politica gre- şită şi funestă ce se urmăreşte în contra Ro- mânilor. de către concetăţenii voştri Maghiari,
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politică mai înainte de toate funestă însuşi 
statului Ungar ! 

Totdeauna am avut simpatii. vii pentru na- 
țiunea maghiară, dar asemenea pururea am 
deplâns linia de purtare a o mare parte de 
Maghiari către Români concetățeni ai lor; 
sentimentele mele au corespuns pururea ac- 
telor mele. Când în 1868—sunt acum două- 
zeci de ani—am vizitat parlamentul Ungariei, 
câte capete am recunoscut care în 1860 se 
refugiară în Moldova şi pe care eu prim-mi- 
nistru al lui Cuza-Vodă le-am refuzat gâzilor 
guvernului absolutist, ce atunci. domnia în 
Buda-Pesta ca şi în Viena. 

Când Prefectul de Galaţi, în 1860, voia 
să predea - consulului austriac pe refugiații 
Vidasz şi Berzenezey, comitele Secuilor, şi 
când aceștia iarna îmbrăcați numai cu o 
haină de vară au venit la lași, eu pe răspun 
derea mea i-am dat un sauf-conduit, i-am 
îmbrăcat cu însăşi bianele mele, și în tră- 
sura mea i-am înapoiat în Galaţi, unde au 
urmat a petrece în liniște sub protecţiunea 

„drapelulu: român, cu toate protestaţiunile și 
amenințările reprezentantului Austriei. 

Această linie de purtare ospitalieră mi-a 
fost dictată prin crezul politic ce-l profesez 
și astăzi, că acei cari predică înfrățirea între 
popoarele Ungariei, prin egala îndrituire şi 
respectarea drepturilor naționalităților nema-



28 MIHAI KOGĂLNICEANU 

_ghiare de sub coroana sântului Stefan, lu- 
crează pentru întărirea și înflorirea statului 
Ungariei ; şi din contra acei ce împilează pe 
Români, acei ce voesc a stinge naționalitatea 
română din Ardeal şi Banat șunt mai mult 
dușmanii prezentului şi viitorului Uagariei, 
decât ai însuşi Românilor. 

In aceste sentimente, care cred că curând 
sau târziu—vor fi împărţite nu numai de a- 
devăraţii oameni de stat ai Ungariei, dar şi 
de adevărații ei ziarişti, va reînoiesc felici- 

- tările mele, urările mele călduroase şi sincere 
la frumoasa. voastră serbare ! 

Regret din suflet că nu sunt decât cu inima 
în mijlocul acelora ce serbează jubileul Ga- 
zetei Trauşilvaniei. 

Ca concluziune doresc, ca Gazeta să ajungă 
la jubileul său de 100 de ani! 

Facă Dumnezeu şi energia voastră, ca acel 
jubileu să se serheze în mijlocul unei națiuni 
fericite, adică ajunse la culmea împlinirii drep- 
telor sale aspirațiuni! Numai astfel națiunea 
română de peste Carpaţi, alăturea cu națiu- 
nea maghiară, având aceleaşi drepturi şi da- 
torii, vor lucra împreună la întărirea şi gloria 
patriei comune: Ungaria devenită atunci 
aliata României. 

Kogălniceanu |



V 

Kogălniceanu şi Carmen Sylva 

  

La 1 (13) Aprilie 1891, Academia Română ser- - 

bându-şi a 25-a aniversare, dela fondarea sa, Mihail 

Kogălniceanu a fost însărcinat de doctul corp să pro. 

nunţe o cuvântare ocazională. 

serbarea a fost onorată cu prezența MM. LL, Regele 

şi Regina. Toţi membrii Academiei şi delegaţii străini 

erau de față. Kogălniceanu, de şi spre apusul vieţii 

sale, eră radios şi stăpân mai bine ca oricând pe 

talentul său oratoric, » : 

Cuvântarea sa trata: „Desrobirea Țiganilor, Obo- 

rîrea pronomiilor şi privilegiilor de naștere și de 

castă, proclamarea egalităţii politice şi civile pentru 

toţi fiii României, şi Emanciparea țăranilor“, (1) 

Inainte de a sfârşi superba sa cuvâniare, care țimu 

două ore și pe care asistenţă o ascultasecu o linişte 

religioasă, Kogălniceanu adresându-se graţioasei noas- 

tre Suverane îi spune: 

1) Vezi No. 394 din Biblioteca pentru toți. |
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Doamnă ! Majestatea Voastră aţi citit o 
frumoasă poezie, prin care aţi încântat pe toți 
câţi am avut fericirea de-a asista la această 

„serbare. Dumnezeu V'a încununatcu cununa 
neperitoare a poeziei, încât purtați două co- 
roane glorioase: Una a regatului şi alta a 
Poeziei. 

Poezia ce aţi citit o cunoaștem acum toți. 
Să-mi fie permis însă a destăinui o poezie încă 
necunoscută a M. Voastre. 

In luna trecută sta la Mirceşti mulțimea 
plină de întristare şi în doliu împrejurul trupului 
neinsuflețit ai iubitului nostru poet Vasile 
Alecsandri, ” 

De odată se vede înaintând în rând cstă- 
şesc un mic corp de zece oameni, întristaţi, 
dar mândri; Erau cei „Nouă din Vaslui ŞI cu 
sergentul zece“, cari veniau să păzească si- 
criul celui care i-a cântat cu atâta răsunet, 
După ultima bine-cuvântare a bisericii se auzi 
comanda militară : „Nouă din Vaslui şi cu Ser- 
gentul zace : Inainte! Ridicaţi!“. Atunci 'cei 
zece au plecat steagul cel zdrenţuit de glon- 
țuri pe sicriul :aarelui bărbat, care a cântat 
cu putere vitejia ostaşilor români, şi ridicân- 
du-l, l-au coborit cu mâinile lor în îngustul 
mormânt. 

Această inspirațiune poetică venia dela Ma- 
jestatea Voastră şi este una din cele mai fru- 
moase și mai patriotice poeme. Era ultima
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salutare, ce trimetea ţara, armata şi M. V. 
celui. iubit şi plâns de toţi“. 

Socotim zadarnic să mai spunem, că cuvintele lui 
Kogălniceanu au stârnit furtuni dă aplauze și un en- 
tusiasm nedescriptibil. 

Carmen Sylva, vădit emoţionată, avea ochii scăl- 
daţi în lacrimi. 

Liberalul, No. 93 din 24 lunie, 1906



VI 

Kogâiniceanu Avocat 
  

Multă lume nu știe că „Cuconu Mihalache“ 
—după cum au obișnuit în totdeauna Mol- 
dovenii să numească pe Kogălniceanu în vre- 
murile lui de tinereţe a fost şi „avocat“. Nu 
ştim dacă dânsul întrunia condițiunile ce se 
cereau avocaţilor prin legea de constituire a 
corpului de advocaţi, născută din cel mai mare act al vieții lui, din statutul dela 2 Mai 1864, în orice caz, „Cuconu Mihalache“ în trunia condiţiunile cerute de aşezământul „Vechililor“ din 1839, căci era om cunoscător de legi şi om cu bune purtări. 
La 9 Ianuarie 1862, după un an dela pro- mulgarea legii pentru organizarea Curţii de Casaţie, Mihail Kogălniceanu avu ideea să înființeze un „birou de advocaţi pe lângă
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Curtea de Casaţie“. Găsia Kogălniceanu că 

pentru un înalt corp judecătoresc ca Curtea 

de Casaţie, pentru justiție în general, nu se 

mai cuvenia să mergem tu vechiul aşeză- 

mânt al „vechililor“, care a fost o veșnică 

cauză de abuzuri, de compromitere a justiţiei, 

EL avu ideea să grupeze în jurul său pe toţi 

tinerii titraţi, veniţi din străinătate, şi să for- 

meze un fel de Corpus togatorunt, O COrpo- 

rațiune, o asociaţiune, în care să intre oameni 

capabili ai meseriei pentru a stârpi pe „avo- 

caţii“ sau „vechilii“ așezământului vechiu. 

In acest scop, Kogălniceanu grupează în 

jurul lui pe bătrânul Dimitrie Cozadini şi pe 

doi tineri lancu Strat şi George Mârzescu: 

primul, doctor în drept dela Berlin; cel din 

urmă, licenţiat în drept; de la Paris. Aceştia 

patru au pus bazele unei asociaţiuni de ad- 

vocaţi și au semnat actul de înființarea bi- 

roului de avocaţi, cari ar voi să intre în a- 

sociaţiune. După subscrierea actului de aso- 
ciaţiune, avocaţii cari formau „biroul de ad- 
vocaţi din București şi lași“ se adresează pu- 
blicului în următorii termeni: 

„Spre a înlesni pe impricinaţii domiciliați în 
Moldova în urmărirea proceselor ce au ia deo- 
sebitele instanțe judecătoreşti şi în deosebi la 
Curtea de Casaţiune, precum și în urmărirea 
diferitelor reclamaţiuni, ce ar putea avea in 
ramul administrativ, subscrişii : Mihail Kogăl- 

8
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niceanu, Dimitrie Cozadini, loan Strat şi George . 
Mârzescu, s'au asociat pentru a întemeia un 
birou de avocaţi sub următoarele condițiuni: 
_1. Biroul va fi iînpărţit în două secţiuni, 

din care una va lucra în București, iar cea- 
laltă în laşi. 

2. Oricine ar voi să încredinţeze biroului 
un proces de apărat înaintea instanţelor ju- 
diciare și mai ales înaintea Curţii de Casa- 
țiune, sau o chestiune de sfârşit prin ramul 
administrativ, se va putea adresa cu docu- 
mentele trebuitoare sau la biroul din laşi care 
va sta în neîntreruptă comunicaţiune cu acel 
din Bucureşti, sau deadreptul, în persoană, 
ori prin poștă, la biroul din Bucureşti. 

3. Subscrişii avocați nu vor primi decât 
cauzele acelea, cari le vor părea drepte şi 
neprihănite. Prin urmare orice cauză s'ar pre- 
zenta la biroul de Iaşi sau la acel din Bucu- 
rești, va fi mai întâi supuse unei cercetări 
scrupuloase. din partea avocaţilor secţiunii, 
spre a se încredința despre echitatea ei, şi 
numai după ce vor fi luat cunoștință despre 
toate documentele atingătoare de chestiune ŞI 
după ce se vor fi rostit pentru primirea «i, 
biroul va face alcătuire cu impricinatul pen- tru urmărirea cauzei, 

4. Spre a asigura grabnica expediere a tu- turor lucrărilor recomandate de către o în- stanță superioară din Iaşi sau din București, 
o 
Ltd
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unei instanţe inferioare din lăuntrul ţării, bi- 
roul a luat măsuri de pe acum, spre a alcătui 
în fiecare ţinut câte un avocat cu anume mi- 
siune de a stărui pe la instanțele locale, pen- 
tru punerea în lucrare a oricărui ordin sosit 
într'o cauză încredinţată biroului. 

5. Atât biroul din laşi, cât şi acel din Bu- 
curești vor avea cancelariile lor, cari vor fi 
deschise în toate zilele la orele, ce se vor 
hotări şi publica spre ştiinţa publicului. 

6. Afară de apărarea proceselor înaintea 
tribunalelor şi a Curţii de Casaţiune, precum 
şi de urmărirea chestiunilor de competinţa ra- 
mului administrativ, biroul va lua asupră-şi 
următoarele însărcinări: va da consultaţiuni 
în orice fel de cestiuni, va formula suplici 
pentru orice Tribunal, sau corp constituit al 
statului, va cerceta şi da lămuriri celor ab- 
senţi asupra marşei ce a luato afacere spe- 
cială, într'un cuvânt biroul se îndatoreşte a 
da orice informaţiuni şi a înainta orice lu- 
crare cu totul izolată chiar, către oricine s'ar 
adresa. _ 

7. Onoratiul pentru deosebitele însărcinări 
de mai sus, se va fixa de către birou după 
natura fiecărui caz, 

8. Persoanele ce vor voi să  încredinţeze 
biroului interesele lor, se pot adresa de pe 
acum în lași la D.D. Dimitrie Cozadini sau 
George Mârzescu, ulița mare în casele d-lui
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Straşhofer deasupra magazinului de mode a 
d-nei Cristina ; iar la Bucureşti la D.D. Mi- 
hail Kogălniceanu sau Ion Strat la adresa. 
ulița Sfintei Ecaterina, lângă Mitropolie“. 

Această publicaţiune avu un răsunet mare, 
căci ea fu afişată în toate judeţele din Mol- 
dova şi din Valahia. Impricinaţii, atât de do- 
riți de a vedea cauzele lor bine studiate și 
grabnic expediate, se grăbiră a se adresa bi- 
roului de avocaţi din lași și Bucureşti. 

In scurtul timp al existenţei lui, căci biu- 
roul a fost desfiinţat după opt luni de zile, 
la 10 Octombrie 1862, vom vedea mai jos 
pentru ce motive, biroul avu a se ocupa de 
următoarele afaceri: 

1) Afacerea Iorgu Aslan, care pretindea 
dela părintele său zestrea maicei sale. Afacere 
încredinţată lui lancu Strat, pentru care biu- 
roul încasează un onorar de una mie cinci 
sute galbeni. 

2) Afacerea Maria şi Alecu Beldiman cu 
"3. D. Maugsch, pentru încasarea unei creanţe. 
Afacere încredinţată « lui George Mârzescu, 
pentru care biuroul încasează onorar trei sute 
şaptezeci şi cinci galbeni. 

3) Afacerea Braba Grigorie cu Neculai Hol- 
ban, pentru revocarea unor donațiuni. Afacere 
încredințată lui George Mârzescu, pentru care 
biuroul încasează onorar nouăzeci Şi opt gal- 
beni.
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4) Afacerea Zoe Brâncoveanu cu Ghiţă Căli- 

man, pentru încasarea unor poliţe. Afacere 

încredințată lui Mihail Kogălniceanu, pentru 

care biuroul încasează onorar două sute opt- 

zeci galbeni. ! 
5) Afacerea Alex. Stef. Catargiu cu D. 

Maugsch, pentru încasarea unui sinet. Afacere 

condusă de Mihail Kogălniceanu, pentru care 

biuroul încasează un onorar de patruzeci 

galbeni. - 

6) Afacerea Ciornei cu Lupu Botez pentru 

răscumpărarea moșiei Pleşeştii din jud. Suceava. 

Afacere condusă de George Mârzescu, pentru 

care biuroul încasează un onorar de patru sute 

cincizeci galbeni. 
7) Afacerea Câzlariu Mihai cu Ghiţă Căli- 

man, pentru încasarea unui sinet. Afacere 

condusă de D. Cozadini, pentru care biuroul 

încasă un onorar de șase sute treizeci galbeni. 

8) Afacerea Ghica Teodor cu D. Gavrilaş, 

pentru încasarea unui sinet. Afacere condusă 

de Mihail Kogălniceanu, pentru care biroul 

încasează un onorar de două mii patru sute 

galbeni. 
9) Afacerea Colonel Ghica Alex. cu Daniel 

Maugsch, pentru împlinirea unei datorii. Ata- 

cere încredințată lui G. Mârzescu, pentru 

care biuroul încasează un onorar la treizeci 

galbeni. 
10) Afacerea Pavel Psiha cu niște răzeşi
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din judeţul Cahul. Afacere condusă de Gh. 
Mârzescu, pentru care biuroul încasează un 
onorar de 200 galbeni. 

11) Afacerea Neculai Milu cu Gostache 
Gavrilaş, pentru încasarea unui sinet. Afacere 
încredințată lui D. Cozadini, pentru care biu- 
roul încasează două sute cincisprezece galbeni. 
„12) Afacerea Moldovanu Lascarache cu 

Maria Dimitriu, pentru revindecarea moşiei 
Horjeşti sau Perjoara din judeţul 'Tecuciu. 
Afacere încredințată lui G. Mârzescu. pentru 
care biuroul încasează cinci sute galbeni 
onoiar. 

13) Afacerea Idler Penis cu neguţitorii Vei- 
semberg şi Last, pentru validitatea unui act 
de cesiune. Afacere încredințată lui 1. Strat, 
pentru care biuroul urma a încasa un onorar 
de 3200 galbeni. 

14) Afacerca Balaşa Gârdea cu Romașcu 
Teodor pentru restituirea de zestre. Afacere 
încredințată lui G. Mârzescu, pentru care biu- 
roul încasează un onorar de 170 galbeni. 

15) Afacerea Sevastia Roseti cu moşteni- 
torii def. Grigorie Roseti pentru restituire de 
zestre, Afacere condusă de 1. Strat, pentru 
care biuroul încasează un onorar de 1200 
galbeni, 

16) Afacerea Sterian Petru cu I. Istrati, 
pentru mai multe daraveri băneşti, Afacere
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condusă de G. Mârzescu, pentru care biuroul 
încasază un onorar de 100 galbeni. 

17) Afacerea Elena Sturza cu Ecaterina 
Cerchez pentru despăgubiri. Afacere condusă 
de G. Mârzescu, pentru care biuroul încasează 
un onorar de una suta cincizeci galbeni. 

Toate aceste afaceri fuseseră duse la un 
bun sfârșit: impricinaţii şi avocaţi erau cu 
toții mulţumiţi. In timp de opt luni biuroul 
încasase în onorâr suma de 11,520 galbeni, 
ceeace în lei noi se urca la cifra de 135,360 
lei. Potrivit art. 3 din actul de asociaţiune, 
„toţii asociaţii sunt deopotrivă părtaşi, atât la 
venituri cât şi la cheltuelile, ce ar aduce cu 
sine această întreprindere“. 

- Dimitrie Cozadini, cel mai avut dintre a- 
sociaţi, care avansase suma de 1200 galbeni, 
adică suma de 14,100 lei, pentru instalarea 
şi cheltuelile biuroului a fost cel întîi, care 
şi-a retras banii încasaţi; rămânând astfel neto, 
să se împartă între cei patru asociați suma 
de 121,269 lei, ceeace vine de fiecare câte 
30,415 lei. 

La 10 Octombrie 1862, asociaţii hotărăsc a 
se desface de asociaţiune. În adevăr avocaţii 
asociaţi făceau prea multă politică și asociaţi- 
unea riscă să se desfacă în fiecare moment. 
Mihail Kogălniceanu și D. Cozadini erau vecinic 
ministeriabili, G. Mârzescu şi 1. Strat amici 
personali şi amici politici lui Kogălniceanu;
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odată cu intrarea lui Kogălniceanu în minister 
aveau a primi însărcinări publice incompatibile 
cu profesiunea de avocat. 

Puseseră ei în actul de asociaţiune o clauză 
în care stipulau, că în cazul în care un mem: 
bru asociat ar primi o funcţiune incompatibilă 
cu funcțiunea de avocat, acel membru să fie 
considerat demisionat — dar ei nu prevăzuse 
cazul că într'un moment dat asemenea func- 
țiuni puteau să fie încredințate tuturor mem- 
brilor din asociaţiune. 

Cu mare părere de rău asociaţii au hotărit 
desfacerea asociaţiunei. 

Kogălniceanu a lăsat în sarcina lui George 
Mârzescu urmărirea proceselor lui încredințate 
şi neterminate încă, încasarea sinetelor Brân- 
coveneşti sau a Ghiculeștilor— fiindcă el avea 
o însărcinare mult mai grea de împlinit, căci 
el avea de pregătit peste puţin timp lovitura 
de stat dela 2 Maiu. 

liberalul No. 95 din 28 Iunie 1906.



VII 

Moldova și Muntenia) 
  

Limba și Literatura românească sau 
valachică ?) 

«Le Valaque parle dans un _coin de la Turquie 
«d' Europe est aussi un debris de la langue romane, 
«gui par. son mâlange avec le slavon, a adopte 
«une forme toute speciale, mais qui m'offre que peu 
«de culture ei par conseguent peu -d'intereii !!t 
«Pavrallele des iangues de l'Europe et de l'Inde, 
«par Îi. G. Bichhof, Paris, 1886). 

«ll faudraii regretter, la langue moldave par- 
«cegwelle esi la dernitre trace de /'intexibilite 
«du caraciere romain lille ş'est enrichie des mots 
«de toutes les langues du Nord et tu Midi, sans 
«changer ni ses anciennes expressions, ni son gânie 
«primiţif ; elle est encore la langue romaine, non 
«cejle de Cic&ron etdu siecle d' Auguste, elle date 
«beaucoup de plus loin. La langue moldave est 
«celle des soldats de Homulus, elle a conserve la 
«durete de leurs moeurs, et toute la grossicrete 
«de leurs mani6res, (Le comte d'Hauterive, Ta- 
«bleau dela Moldavie etc Paris, 1824). , 
«Dureh (3) Zartbeit und Wohiklang ausgezeich- 

«net, scheini 'sie (die Moldauişche Sprache) zum 
«Gesang geschaffen, und was die Siisze und Weich- 
«heit anbelangt. kann, sie fast der [ialienischen 
«zur Seite geztelit werden (F. 1. A. Schneidewind, 
«Taschenbibliolhek _ der  Reisen, von 1. H. Jăck. 
«85-sles. Bândehen Niirnberg, 1832, 

Ce deosebire a judecății! 

Din toate țările Europei orientale, Moldova 
şi Muntenia sunt aproape cele mai puţin cu- 

1) Acest tratat de literatură a fost. publicat in 18 Ia- 
nuarie 1887 în «Lehimann's Magazin» şi tras în broşuri după 

*
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noscute şi totuși aceste principate nu merită 
în nici o privinţă o asemenea nepăsare. Istoria 
acestor ţări este plină de fapte eroice, care 
ar fi putut fi spre onoare chiar Grecilor ȘI 
Romanilor ; să ne aducem aminte numai de 
izbânzile lui Ştefan cel Mare, Domnul Mol- 
dovei, de curagiul Elenei, mama.sa, de în- 
treaga vieață a lui Mihai Viteazui,. Domnul 
Munteniei. Guvernele moldovenesc şi munte- 
nesc au dat popoarelor orientale din Eutopa 
cel întâiu exemplu de desrobirea robilor. În 
Polonia, în Rusia şi în alte țări sunt țărani 
şi până în ziua de azi robi, pe când la noi 
ei cu toți, se bucură de starea libertăţii încă 
din anul 1740"). De aceeaş desconsiderare este 
lovită şi limba română, cu toate că este o: 
fiică a celei latine şi că este vorbită de mai 
bine de cinci milioane de oameni, căci ea 
este limba maternă nu numai a Muntenilor 

cum se vede diutr'o scrisoare a, lui Kogălniceanu din altă 
Aprlie 1837 și care s'a publicat în Ateneul Român No. 

din 15 Februarie 1894. 
2) In Moldova și chiar Muntenia (Valahia), cuvântul 

valahic nu este cunoscut, Limba muntenească (valahică) 
şi moldovenească este aceiași și se chiamă de cei ce o 

vorbesc «românească». 
3) Distinsă prin fineţe şi armonie, ea (limba moldove- 

nească) pare a fi creată pentru cântare, iar in privința 

tonului dulce şi moale mai că poate fi pusă alăturea de 
cea italienească (nota lui Kogăiniceanu). 

1) inexact, i N
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şi a Moldovenilor, ci-ea se mai vorbeşte încă 
şi în Basarabia, în Bucovina, în Ardeal, în 

Banatul 'Temișoarei, în Macedonia, Turcia şi 

chiar în mai multe colonii din Ucraina, Trei 

părți din cuvintele ei provin din latinește şi 

numai un sfert este compus cu cuvinte din 

limba slavă, gotică, turcă şi greacă. 

Mai înainte de soborul bisericesc florentin 

aveau Moldovenii litere latine după exemplul 

celorlalte popoare care şi-au stricat limba lor 

din cea latină). Atunci însă când Mitropolitul 

Moldovei s'a dat la acest consiliu pe partea 
Latinilor, urmaşul său, Teoctist, diaconul lui 

Marco, Episcopul de Efes, de viţă bulgar, ca 

să stârpească din biserica moldovenească in- 

fluenţa Latinilor și ca să ia tinerilor prilejul 

de a citi amăgiturile Latinilor, a sfătuit pe 

Alexandru cel Bun ca nu numai să scoată 

din principatul său pe oamenii altfel gânditori 

în privinţa religiunii, dar chiar și literile la- 

tine să le înlocuească prin cele cirilice”). 

Domnul încuviință această rugăminte a Mi- 

tropolitului, puse de se arseră toate cărţile 

scrise cu litere latine și porunci ca de aci 
înainte să nu se mai întrebuinţeze alte litere 
decât cele cirilice sau slavone. Cine ar fi călcat 
acest ordin ar fi fost afurisit de Mitropolit ; ba 

1) inexact. 
2) Cantemir în descrierea sa despre Moldova (nota, 

lui Kogălniceanu).
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se arseră, chiar privilegiile și chiar documentele 
cele mai importante după ce fură transcrise 
cu litere slavone. Muntenii, precum şi ceilalți 
Români, imitară pe Moldoveni lepădând şi ei 
literile latine, așa în cât până la finele seco- 
luiui al xvir-lea se tipăriau toate cărțile cu slove 
cirilice. _ 

In anul 1780 publicară mai întâi Gheor- 
ghe Şincai şi Samuel Klein o gramatică 
română scrisă iarăşi înţâi, cu litere latine, în 
care însă comiseră multe gteşeli în contra orto- . 
grafiei. Această gramatică se tipări pentru a 
doua oară sub titlul: Elementa linguae Daco- 
Romanae sive Valachicae, per Georgium Sin- 
kay, Budae, 1805. Dela Şincai și Klein încoace 
s'au silit mulți învăţaţi ca să scrie în limba 
românească iarăși cu litere latine şi să pu- 
blice într'aceasta cărţi bune ; de pildă, Petru 
Maior din Diciu St. Martin: Orthographia Ro- 
mana sive Latino-Valachica. Dictionarum qua- 
drilinguum a Rev. D. D. Samuel Klein et 
Basilio Kolosy, dar cea mai bună lucrare în 
felul acesta este: Gramatica Daco-Romana, 
studio Ioannis Alexi, Viennae, 1826, cu toate 

că şi intr'aceasta se găsesc încă câteva gre- 
şeli însemnate. In anul 1830 A publicat Epis- 
copul Bob la Buda un dicţionar mare latin- 
român-ungar, în trei volume. Acum se tipă- 
resc, în Ardeal şi Banatul 'Temişoarei, cărţile 
în genere cu litere latine şi Românii din Mun-
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tenia și Moldova au început şi ei a urma 
după exemplul fraţilor din Transilvania, ex- 
cepțiune fac numai încă Românii din Mace- 
donia şi Tracia cari se servesc la scriere de 
literile greci. 

Spre a arăta asemănarea limbii române 
cu cea italiană lăsăm să urmeze aci cele în- 
tâi op: versuri din „Orlando furioso“ în ita- 
lieneşte cu traducerea română. 

Canto primo 

Le donne, îi cavalier, larme, gli amori, 
Le cortesie, l'audaci imprese io canto, 
Che furo al tempo, che passaro i Mori 
D'Africa il mare, e in Francia noequer tanto 
Seguendo Lire, e i giovenil furori 
D'Agramente lor re, che si di€ vanto 
Di vendicar la morte di Trojano 
Sopra re Carlo, imperator Romano. 

Cântecul ânteiu 

Dâmne-le, cavaleri-i, arme-le, amori-i 
Curtesie-le, îndraznege-le intreprinderi io cântu, 
Que fur in tempu-l, quand trecur6 Mori-i 
Mare-a d'Africa si in Francia stricarâ atâtu 
Urmând urgia, si tineresci-le furori 
A lui Agramente riga loru quare se lauda 
De a resplati mârte-a lui Trojanu 
Asupra rigei Carolu imperat Romanu 

Adelung ne-a împărtășit în Mitridatal său 
mai multe „Zatul Nostru“ în româneşte din
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diferite provincii, dar dintre aceste nici unul 

fără greşeli mari ; unele conțin multe cuvinte 

false, altele sunt fără exactitate ortografică. 

Urmează aci dar unul scris după ortografia 
usitată acum: 

Tată nostru quarele esci in ceruri san- 

tiascâ se numele tuu, vie imparatia ta, fie 

voia ta precum în ceriu si pe pamentu. Panea 

n6stra quea de pururea dane nos astadi si 
ne €rta gressalile n6stra, precum si noi 6rtam 
gressitiloru nostri, si nu ne duce pre noi în 
ispita, qui ne isbavesce de quel reu. 

Cuvinte gotice sau germane sunt foarte 
puţine în limba română de exemplu „Becher“, 
Bachar sau Pachar ; „gelb“, galben; „Panzer- 
trăger“ (Curassier) pangeru etc. *). 

Cuvinte greceşti conţine limba română un 
mai mare număr: pedeapsă, chivernisire, bles- 
tem etc. 

Turceşti sunt: aferim, alai, odae. 
După cele latine, în limba română, cuvin- 

tele slave se găsesc în cel mai mare număr. 
Sluga, pricestanie, blagoslovit. 

* 

= x 

Incă înainte de secolul xI se găsesc unele 
documente mici scrise româneşte şi bibliote- 
cile mănăstirilor păstrează multe cronici vechi, 

1) inexact,
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insă necunoscute până acum. S'au găsit aseme- 
nea hrisoave dela Domnii moldoveni şi munteni 
încă din secolele al xur-lea şi al xiv-lea. Cea 
dintâi carte tipărită în limba română însă este 
o cazanie sau carte de rugăciune, editată de 
judele Braşovului, luteranul Cristel Lucaciu, 

apărută la Braşov în Transilvania în 1580). 
Afară de această Cazanie, de cronici şi încă 
câteva puţine alte scrieri, celelalte cărți ce au 
apărut în Ardeal, în Moldova şi în Muntenia 
de ?a conciliul florentin încoace, au fost re- 
dactate şi tipărite slavonește. Chiar liturghia 
se slujia în limba aceasta, pe care no înțe- 
legeau nici preoţii, nici poporul. De-abia în a- 
nul 1643 cărţile bisericești se traduse iarăși 
în limba română. 

Gheorghe Racoți, principele Ardealului, îm- 

brăţişase credința evangelică care pe atunci 

era primită de o mare parte din Ungaria şi 
de toţi Saşii din Ardeal, și fiindcă el doria 
ca şi Românii din principatul său să urmeze 
exemplul său, impune deci pentru a ajunge 
la aceasta a se traduce cărţile bisericeşti din | 
slavonește în românește. El înfiinţă în Alba- 
Iulia o tipografie română și însărcină cu tra- 
ducerea cărţilor pe Simeon Ştefan, noul episcop 
ales al Românilor, dându-i un privilegiu în 
care se găsesc următoarele cuvinte : 

1) inexact.
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Atât duminicele cât şi în alte zile de sărbători, 
la înmormântări cât şi în alte locuri unde s'ar cere, 
va, predica înlimba sa maternă, în toate bisericele 
sale, cuvântul sfânt al lui Dumnezeu după cărţile 
sfinte ale Bibliei şi că va îngriji și va face ca să se 
slujească așa de către toţi ceilalţi preoţi. 

Acest pas a fost o îmboldire pentru Mol- 
doveni şi Munteni. Vasile Lupu, Domnul Mol- 
dovei, porunci de asemenea în anul 1648 a 
se face slujba în biserici în limba română, iar 
în anul 1697 urmară şi Muntenii acest exemplu"). 

O dovadă că Românii s'au ocupat cu lite- 
ratura, oridecâteori nu erau înpiedecaţi în- 
traceasta prin răsboae externe sau prin a- 
păsarea tiraniei, constă într'aceea că ei încă 
din timpuri foarte vechi au avut în limba lor 
mulţi codici de drept. Colecţiunea cea mai 
veche de legi este o carte canonică şi poli- 
tică a Românilor, despre care ne vorbeşte a- 
batele Pray în cartea sa: „Dissertationes his- 
toricae criticae in Annalibus veterum Hunnor. 
etc.“ Dissert 7 $ 3, pag. 139. Ea este ira- 
dusă din greceşte în româneşte şi din aceasta 
în latinește: în ultima editură poartă titlul: 
„Regula legis voluntati divinae accomodata“. 
Nu se ştie când s'a tradus româneşte această 
colecţiune de legi a lui loan Comneanul care 

1) inexact — a se vedea Introducerea limbii ro- 
mâne în biserică de d-l |. Bianu (discurs de re- 
cepție la Academia Română).
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a domnit dela 1118—1143, dar este însă de 

presupus că aceasta s'a întâmplat mai înainte 

ca Muntenia și Moldova să fi existat ca prin- 

cipate şi pe când erau încă supuse împăra- 

tului bizantin, aşa dar pe la finele secolului al 

xun-lea sau pe la începutul secolului al xiir-lea. 

Traducţiunea română a acestor legi este acum 

foarte rară, deoarece ea nu a existat decât 

în manuscript. 

În anul 1401 Alexandru-cei-Bun, Domnul 

Moldovei, întocmi o colecţiune de legi după 

Basilicale și o destină pentru principatul său. 

Acest codice fu prelucrat în românește din 

porunca lui Vasile Lupu şi tipărit la Suceava 

în anul 1646. Pomenitul Domn, unul din cei 

mai mari binefăcători ai' Moldovei, înfiinţă în 

Suceava o mare tipografie română, în care 

s'au tipărit toate cărţile bisericeşti, colecțiunea 

de legi şi alte sctieri. Această tipografie fu 

strămutată mai târziu la laşi. Codicile Basilian 

nefiind prea răspândit, Alexandru Moruzi po- 

runci lui Toma larrhas în 1804 să traducă 
„Harmenopulus“ în limba ţării, iar Domnul 
Calimah care voia să dee tuturor. lucrurilor 
în Moldova o croială grecească sau mai bine 
zis fanariotică porunci a se face un codice 
nou pe greceşte, care se tipări cu mare lux 

în laşi la 1816. Un exemplar din acest codice 
fu trimes Universităţii din Oxford prin Consulul 
general engles, M. Wilkinson,
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Şi Matei Basarab, Domnul Munteniei, în- 
tocmi în anii 1633—1644 o colecțiune de 
legi pentru ţara sa, iar în timpuri mai nouă, 
Domnul Caragea urmează pilda lui Calimach 
revizuind legiuirea. In timpul ocupațiunii Mol- 
dovei și Munteniei de către armatele ruse se 
institui un comitet compus de patru boieri 
moldoveni și de patru munteni sub preşendința 
consilierului de stat rus Minciacki, cu misiune 
de a elabora o constituție pentru poporul 
moldo-român. Membrii moldoveni din . acest 
comitet erau G. Catargiu, C, Conachi, C. Paş- 
canu şi M. Sturdza, actualul Domn, iar cei 
munteni erau G. Filipescu, A. Vilara, G. Bă- 
leanu și St. Bălăceanu. Această adunare ţinu 
întâia ei şedinţă în București la 26 Julie 1829, 
iar poporul român la inchiderea sesiunei în 
1830 se alese cu o constituțiune liberală; se 
înființă în amândouă principatele o adunare 
generală extraordinară sau o cameră de depu- 
taţi, care este compusă din marii proprietari 
rurali şi se adună în capitală în fiecare an 
timp. de trei luni. Dispoziţiunile comitetului, 
numit Regulament organic îşi căpătă întări- 
tura dela Cameră, dela împăratul Rusiei și 
dela Sultan.. 

in anul 1833 Camera deputaţilor din Mol- 
dova simţi nevoia unei noui colecţiuni de legi 
în limba română; ea însărcină cu aceasta pe 

prea stimatul miniştru de justiție Coştachi
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Sturdza; codicele lui Calimah fu tradus şi 

aprobat după multe modificări, de Cameră şi 

apoi tipărit în folio în Iaşi la 1834. 

In cât se atinge de istoriografia naţională 

nu au Românii o însemnată lipsă în această 

ramură a literaturii. In Ardeal, în Muntenia 

şi în Moldova se găsesc o mulțime de cro- 

nici române din deosebite vremi, din care cele 

mai vechi datează din secolul al xini-lea şi se 

chiamă cu numele sârbesc Jetopiseţe, adică cro- 

nică. Autorii lor sunt cei mai mulţi necu- 

noscuţi. Afară de aceste letopiseţe, Moldovenii 

au trei mari istorici vechi, între cari cel mai 

vechiu este marele vornic Urechi. El trăi pe 

ia finele secolului al xvr-lea, dar din nenorocire 

scrierea sa a rămas până acum încă manu- 

script. De Peyssonnel vorbește despre acest 

scriitor în cartea sa: Observations historiques 

et gographiques sur les peuples barbares qui 

ont habit€ les bords du Danube et du Pont 

Euxin. Paris, 1765. 
După Urechi urmează logofătul Miron Costin, 

care a trăit cam în jumătatea a doua din urmă 
a secolului al xvir-lea. Istoria sa despre Mol- 
dova începe ca şi cronica lui Nestor *) dela 
Adam și se termină la anul 1660 cu domnia 
domnului Ștefăniță, fiul lui Vasile Lupu. Scrie- 

4) Ureche — mai exact Grigore Ureche.
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rea sa este un manuscript în folio mare, de 
460 file. 

Dimitrie Cantimir, Domnul Moldovei, care 
este cunoscut de întreaga Europă, a scris de 
asemenea o istorie a Moldovei, care a fost 
tipărită de abia la începutul acestui secol în 
laşi. Scrierile sale celeJalte în limba română 
sunt următoarele : 

1. Lumea şi sufletul, tipărită în laşi în limba 
greacă și română. 2. Istoria celor două nea- 
muri Brâncoveanu şi Cantacuzin în manu- 
script. 3. Introducerea la muzica turcă (ma- 
nuscript). 

Cantimir care s'a născut la 1673 şi a murit. 
la 1723 a scris multe alte scriertîn limbi străine. 

1. Istoria înfloririi şi decadenţei Imperiului 
otoman, scrisă latinește şi tradusă în franțu- 
zeşte de abatele de Joncquieres şi tipărită la 
Paris în 1743 în patru volume. Ea este cea 
mai bună istorie a Turciei după aceea a lui 
Hammer. 2. Sistemul sau bazele credinței ma- 
hometane tipărită în folio la Petersburg în 
limba rusă la 1722 şi dedicată împăratului 
Petru-cel-mare, 3. Starea actuală a Moldovei 
în latinește, tradusă nemțeşte de de. Biisching 
şi tipărită în anul 1771 î: Francfort şi Lipsca 
sub titlul „Descrierea Moldovei“. 4- Istoria 
creațiunii, manuscript latinesc cu îusemnarea 
»Theologo-Physica“. 5. O carte de cânteci 
muzicale turceşti în quarto.
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O istorie a Moldovei şi Munteniei, prelucrată 

în greceşte cu de-amăruntul de Grecul Dionisiu 

Fotino a apărut la Viena în 1818 în 3 volume. 

Ea ese istoria Daciei cea mai completă ce 

s'a tipărit până azi, | 
Un oarecare George Vida publică acum 

“ în lași o istorie a Daciei veche şi nouă, care 

a fost scrisă de un autor mort de mult), al 

cărui nume însă îmi scapă din memorie. 

Această lucrare este rodul unei munci de 

treizeci ani şi se zice a fi Un Cap de operă 

de scriere istorică. Deja a apărut în laşi ediţia 

a doua a unei cărți naţionale foarte bună, 

aceasta este istoria originei Românilor în Dacia, 

de Petru Maior din Diciu St. Martin, tipărită 

întâi în Buda la 1812. | 

Antichităţile romanilor de Damaschin T: 

Bojinca, 2 volume, Buda 1832 ne dă o des- 

criere comparativă a moravurilor romane cu 

ale Românilor de astăzi dar întrun stil puţin 

îngrijit. Grigori Pleşoianu, profesor în Bucu- 

reşti, şi-a câștigat multe merite pentru lite- 

ratatura română traducând şi compunând mai 

multe scrieri. In scrierea sa: „Cele dintii cu- 

noştințe ale tinerimei“, (Bucureşti1824), ne dă 

între altele o ochire interesantă asupra istoriei 

şI :geografiei Munteniei și Moldovei. 

Două cărți şi-au căpătat în întreaga țară 

1) Şincai,
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românească un mare renume, anume: Istoria 
lui Alexandru-cel-Mare, din care s'a făcut un 
erou supra-natural şi minunat de îndrăzneț şi 
ale cărui fapte fără nici o privire la şirul lor 
sunt înşirate întrun mod aventuros cu un 
amestec cutezător de adevăr și fantazie poetică. 

Găsim într'insa de exemplu povestit că A- 
lexandru a asediat Atena cu tunuri, că în- 
văța psaltirea ca copil, că îndrăznia a se a- 
propia de raiu şi cum se duse de aci în iad”). 
Această carte este foarte atrăgătoare fiindcă 
se găsesc descrise în ea multe moravuri ro- 
mâneșii, ea este compusă cam aproape de 
o sută de ani, dar numele autorului nu este 
însemnat pe titlul cărţii. Ea se găseşte în 
mâinele tuturor Românilor cari ştiu citi, şi 
se retipăreşte mai în fiecare an, ea şi merită 
acest interes din cauza frumoasei simplicități 
a gândirii, a modului de privire poetic şi naiv 
care se găsește mai ales în episoade. 

A doua carte națională este istoria frumo- 
sului Arghir și a frumoasei Elena cu părul 
de aur sau alegoria cuceririi: Daciei de Traian. 

1) Fabule de felul acesta asupra lui Alexandru cel 
Mare există, precum este cunoscut şi prin alte ţări 
și în alte limbi. Toate naţiunile dela Indian și până 
la columnele lui Hercul au învestit în tuate timpurile 
pe eroul macedon în mituri avânturoase, Printre cele 
mai avânturoase este de sigur povestirea lui Pseudo- 
losefus.
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Această mică poemă împărţită în patru cărţi 
şi scrisă în versuri de opt silabe, este o imi- 
tațiune după cea ungurească. Ea conţine 
multe jucruri frumoase ; autorul ei este un 
ardelean, lon Barac. 'O a treia scriere mică, 
care a căpătat deasemenea o mare populari- 
tate este un dialog versificat între un bărbat 
beţiv şi nevasta sa*). 

Dar din toate genurile literaturii române 
poezia este cea mai bogată. O traducere a 
psalmilor în versuri de Dosoftei, Mitropolitul 
Moldovei care a trăit în secolul al xvi-lea este 
un adevărat cap de operă de versificare. 

Poeziile lui Aga G. Asachi, membru al A- 

cademiei din Roma, lași 1836. Acest Aga 

Asachi şi-a făcut studiile sale în Italia şi în 

Germania, este cel mai mare poet al Româ- 

nilor din cei ce trăesc. El era înainte redac- 

torul Albinei româneşti, un ziar româno- 

francez în care a istorisit multe întâmplări 

din istoria naţională. Acum el este directorul 
învățământului public și mare archivist al 
Statului, (un post şi mai mare decât acel al 
archivarului). El a tradus în foarte frumoase 
versuri românești fabulele lui  Lafontaine, 
multe ode de ale lui Lamartine, cântece de 
ale lui Anacreon şi sonete de ale lui Petrarca, 

1) Leonat şi Dorofata,
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dar. renumele său se întemeiază pe poeziile 
sale originale, şi eu nu mă pot opri a lăsa 
să urmeze aci 0 poezie a lui în traducere. 

CĂTRE ITALIA 1812 

Vă urez frumoase ţărmuri ale Ausoniei antice, 
Conjurate de mări gemeni, împărţite d'Apenin, 
Unde lângă dafin verde creşte, olivul cel ferice, 
Unde floarea nu se trece sub un cer ce-i tot senin, 
Unde monumente mândre a lumii domnitoare ginte 
Inviază mii icoane la aducerea aminte. 

Vă urez]... că cine poate fără sevas şi umilinţă, 
Acea pulbere să calce, al eroilor mormânt? 
Ce în curs de ani o mie au stătut în biruinţă, 
Ş'astăzi vii sunt prin exemple de virtute şi cuvânt, 
Incât, în asemănare, nu au fost sub orice nume, 
Mai măreț nimic, nici trainic, de când omul este'n lume. 

Pe al Tibrului şes Roma tăbărită-i ea un munte, 
Din palaturi surupate şi mormânturi adunat, 
Între care Capitolul o căruntă înaltă îrunte. 
Ce de barbari şi de timpuri cu respecti s'au păstrat, 
Unde un popor de statui, a lui Fidias urzire 
Vânta Greciei și a Romei îmi arată la privire. 

Intre sfărâmate temple, obelisee și coloane, 
Ca un turn de fier întreagă stă coloana lui Traian; 
Pe ea văd Istrul se pleacă Iassienei leghioane, 
Cum cu patria sa piere al Decebalului oștean. 
Şi cum în deşarta Dacie popor nou se 'ntemeiază, 
De unde limba, legi și nume al Românilor derază !). 

1) provine.
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Când în codru, vechiu stejarul e răpus de bătrâneţe 
Din a sa mănoasă țărnă cresc plăcute floricele, 
Așa, după al Romei paos, în alese frumuseţe 
Răsărit-au noi lucefori prin Ariost și bafaele, 
Galileu, Columb ș'Italiei, că prio genia lor luce, 
Că 'n vechime, lumea astăzi necurmat tribut aduce. 

În grădina asta Europei, unde rostul dulce sună, 

Zugrăveala ș'armonia prin ua farmec au supus 
Pe ai lumii domni şi sclavii, cari pururea s'adună 
Plini de dorul amirărei dela Nord şi de l'Apus, 
Un Român al Dacei vine la ztrâmoşi ca să sărute 
Tărna de pe a lor mormânturi şi să'nveţe a lor virtute ! 

Şi d-l Eliade, redactorul Curierului româ- 
nesc, care apare în Bucureşti, ocupă unul 
din cele dintâi lacuri între poeții noștri. EL 
s'a făcut cunoscut până acum prin bune și 
poetice traduceri din scrieri franceze mai ales 
prin publicarea Meditaţiunile lui Lamarline 
şi Fedra Imi Racine ; Acum se ocupă cu o 
mare epopee naţională al cărui principal erou 
este Mihai Viteazul, Domnul Munteniei, care 
a trăit în secolul al xvir-lea. 

Boierul moldovean Stamati a făcut multe 
poezii frumoase din cari unele au fost tipă- 
rite în Iaşi. Una” din poeziile lui cele mai fru- 
moase este: „Ostașul Român şi Șlefan cel 
Mare“. - 

După dânsul merită îndată menţiune Hri- 
soverghi, un tânăr adjutant al domnului Mol- 
dovei, care însuflețit de dragostea Patriei, a
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compus una din odele cele mai frumoase 
din câte sunt în limba română Ea se chiamă: 
»Oda la ruinele cetăței Neamţul“. 

Boierul muntean, loan Văcărescu, poreclit 
Anacreontele Românilor, afară de poeziile sale 
originale a tradus mai multe cărţi din Ieru- 
salimul eliberat at lui Tasso. Cu toate aces- 
tea, ca poet, el nu este aşa de însemnat ca 
meritosui moldovean, postelnicul sau ministrul 
afacerilor străine, Beldiman, care a murit doi 
ani după revoluţia grecească din 1821. Ela 
versificat românește multe scrieri franceze şi 
mai ales tragedii. De exemplu pe Orest al 
lui Voltaire, și chiar Odisea şi Iliada lui Omer 
după originalul grecesc, care scrieri din urmă, 
din nenorocire nu sunt însă tipărite. Ela 
făcut şi o mare poemă despre revoluția lui 
Ipsilante din 1821, dar fiindcă se găsesc încă 
la Curtea turcească unele persoane, cari Joc 
într'însa un rol urit, așa dar au socotit de o 
cam dată mai bine moștenitorii poetului şi 
au hotărit a nu se publica poema decât după 
moartea acestora. Acelaş autor a mai descris 
şi o călătorie pitorească în Carpaţi. 

Afară de acești poeţi însemnați mai avem 
mulţi alţii de valoare mai inferioară, pe cari, 
din lipsă de spaţiu, îi trecem cu tăcerea. 

In ce priveşte poezia dramatică, Românii 
nu au scrieri originale ; toate sunt traduceri 
din Racine, Volţaire, Molicre Şi din unele by-
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căți mici din Florian şi Gessner') şi Moise 
de Chateaubriand ; câteva tragedii de Sofocle 
şi Euripide mai sunt traduse.- Acum se află 
în Muntenia o trupă română de actori, care 
dă speranță că în curând va juca şi specta- 
cole originale române, căci până acum există 
numai în manuscript două acte în versuri 
dintr'o piesă originală sub titlul „Ștefan cel 
Mare domnul Moldovei“ şi un vodevil mic 
pSerbările ostașilor“ care s'a reprezentat in 
teatrul din Iaşi de câţiva tineri boieri moldo- 
veni în ziua onomastică a domnului Moldo- 
vei. Adevărat că Aga Asachi a scris o tra- 
gedie „Mihai, eroul Românilor“ dar acest 
manuscript a ars în incendiul cel mare din 
laşi la 1827. 

Literatura periodică este foarte neînsemnată 
deoarece nu apar decât patru reviste: 1. 
» Curierul Românesc“, ziar politic şi literar 
redactat de Eliade şi care apare de două ori 
pe săptămână. 2. „Biblioteca Românească“ 
anuar literar, care apare în mod neregulat în 

- Transilvania, sub redacţia lui Carcalechi. 
3. „Albina Românească“ redactată de aga Asa- 
chi, apăru în lași până la 1836 de două ori 
pe săptămână; era o foae franco-română, 
politică şi literară, în curând ea va începe să 

3 1) Nediscutabil este vorba de „Moartea lui Abel“ 
care de abia și tot prin intermedlul limbei franceze 
a trecut în cea română.
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reapară din nou. In fine 4. Foaia oficială a 
guvernului mo!dovenesc care conţine toate le- 
gile şi ordonanţele. Afară de aceste reviste 
apar vreo douăsprezece calendare în româ- 
neşte, cari coprind poezii şi compoziţiuni pro- 
zaice cu conţinut variat. 

Cărţile militare ce avem sunt îndestulătoare 
pentru puţinele trupe regulate ale ţării noas- 
tre. Aceste cărți destinate pentru instrucțiunea 
infanteriei şi cavaleriei sunt traduse din fran- 
țuzeşte şi rusește şi tipărite în București la 
1833. Cărţi elementare pentru matematica in- 
ferioară, pentru retorică, pentru primele no- 
țiuni de jurisprundență, pentru istoria natu- 
rală, pentru geografie, pnntru limba greacă, 
latină, franceză şi germană nu lipsesc, cele 
mai multe sunt tipările în Iaşi şi Bucureşti, 
unde se află gimnaziile cele mari și Acade- 
mia românească. 

Mai posedăm şi multe lucrări bune, atât 
despre istoria universală cât şi despre unele 
popoare în special, dar cele mai multe sunt 
traduceri din alte limbi pe cari eu însă nu 
le voiu numi una câte una, deoarece aci 
nu este vorba de un inventar de cărţi. Isto- 
ria despre Napoleon însă şi despre Mencicof 
au devenit cărți populare; faptele acestui 
mare impărat precum şi cele ale marelui mi-
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nistru sunt cunoscute de toți Românii şi se 

transmit din gură în gură ca poveștile. 

In ramura beletristică avem, afară de tra- 

ducerile unor scrieri bune ale celorlalte naţi- 

uni europene şi câteva satire originale, cari 

conţin mult frumos. D, e. „Adevărul şi min- 

ciuna“, de un autor anonim. 

Dar ceeace este sâmburile poeziei noastre 

naiionale sunt baladele și cântecele noastre 

populare. Sunt unele între ele care n'ar face 

ruşine celui mai bun poet, iar cele mai inte- 

resante sunt următoarele: „Moartea lui Hau- 

gerliu, domnul Munteniei“, „Cucerirea celă- 
fuei Hotinului“, „Moartea lui Ghika, dom- 

nul Moldovei“ ş, m. d. | 
In ce priveşte cântecele poporane voiu 

cita aci ceeace zice un scritor german: „Vuc. 

Stefanovici a 'atras atențiunea Europei culte 

prin cântecele sale poporane sârbești, privi- 

rile se îndreptează fără voie spre Nordul cel 

posomorit şi îndată se convinge că sfânta 

flacăre a poeziei nu se stinge pe stâncile o- 

mătoase și de sub cerul pururea înourat, ci 

că suflarea ei de vieață dătătoare animă cu 

focul ei sacru inimile melancolice ale locui- 

torilor nordici. Incă zac multe comori preţi- 

oase îngropate în straturile adânci ale Carpa- 

ților străvechi, multe flori mirositoare încă. în- 

floresc şi. se scutur pe bine-cuvântatele câmpii 

ale Bucovinei, nevăzute, neobservate așteptând
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cu dor momentul când și soarele ei se vari- 

dica şi ale cărui raze vor lumina flori și 

pietre cu culori strălucitoare. 

„Limba românească, aşa precum se grăeşte 

în toată Bucovina, este fiiea celei latine, Im- 

prejurarea că Românii se servesc de slovile 

cirilice, a stârnit oarecare dubiu. în privinţa 

acestei înrudiri, dar toate argumentele de soiul 

acesta s'ar nimici uşor. Chiar şi împrejurarea 

că Românii din timpuri nememorabile se 

chiamă Români şi cheamă limba lor Zimbă ro- 

ânească, dar chiar şi uimiloarea asemănarea 

a acestor două limbi înfătură orice îndoială. 

Afară de aceasta este cunoscut că Moldova 

din a cărui trup făcea parte înainte şi Buco- 

vina, precum şi Muntenia au fost colonii ro- 

mane. Prin relaţiuniie lor cu Ungurii, cu llirii 

(dela cari au adoptat literile pentru serviciul 

eclesiastic), cu Grecii şi Turcii s'au îmbogăţit 

limba lor din început săracă, cu multe cuvinte 

noui. Distinsă prin fineţă şi armonie, ea pare 
a fi creiată pentru cântare, iar în privinţa to- 
nului dulce şi moale, mai că poate fi pusă 
alăturea de cea italiană. Poporul simte aceasta 

şi e dor necurmat după cântece şi armonii. 
Abia apare un nou cântec că răsună cu iu- 

țeala fulgerului în toată „bine-cuvântala fară 

de Dumnezeu“, (Bogdana cum o numesc 
Românii) şi aceleaşi cântece cari se revarsă 
cu acompaniarea cobzei de pe buzele arză- 
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toare ale Moldovencei încântătoare, răsună 

pline de dor sub acordurile duioase şi mişcă- 

toare ale flaulului prin săracile colibe țără- 

neşti, pe piscurile goale ale stâncilor și prin 

pustiuri, la lumina bălae a răsăritului semi- 

lunii, sau se pierd în vijelia crivăţului. Cele 

mai multe din aceste cântece sunt creațiunea 

geniului romantic poetic al poporului de jos, 

dar mai ales a herghelegiilor și a ciobanilor. 

Sub bolta Cerului se compun cântecele de 

dragoste, iar priviliştea naturii maiestoase 

deşteaptă scânteia poetică şi o aţâţă până la 

flăcări. La apropierea iernii, când se întorc 

ciobanii cu turmele pe la stânele lor din sate, 

aduc mai totdeauna cu dânşii o bogată co- 

moară poetică. Multe din aceste cântece își 

au izvorul în arzățoarea tantezie a cucoanelor 

spirituale şi culte, aşa este minunatul cântec: 

„Din ceasul despărțirii“, compus de o domniţă, 

unul din cele mai frumpase cântece de amor 

din lume. Chinul amorului este subiectul or- 

dinar al poeziei, dar şi întâmplări însemnate 

atingătoare de existența sa poetică, însufleţesc 

încă cu duh poetic pe vesălul Român verde. 

Aşa avem câteva cântece frumoase și ener- 

gice din timpul răscoalei lui Brâncovaanu, 

domnu! Munteniei, gingaşul cântec şi întristă- 

tor al eteristului fugar : Nu-i, nu-i nădejde nui, 

poate concura alăturea cu cântecul divin a 

lui Riga Tesalianul,
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Cele mai simple melodii au un farmec parti- 
cular, sunt pline de dor, şi de simţire şi sunt 
făurite mai totdeauna în sunete molatice şi 
întrun ritm impunător. 

Țiganii, aceşti copii ai Indiei răsăritene, 
această castă răspândită a Hinduitor, acești 
vlăstari ce se înmulţesc pretutindenea ca buru- 
iana, cari apar când pe malurile Nilului ca 
vrăjitori și dănţuitori, când pe lângă râul 
Gangelui ca jucători pe funie şi baiadere, 
când în Egipt ca veneratori de șerpi, se află 
şi pe aici în mare număr. Melodiile compuse 
de ei le cântă cu abilitate şi simţire extra- 
ordinară. Numele unui Anghel, Gheorghe şi 
Suceava este pretutindenea cunoscut în Buco- 
vina. Instrumentele cu care se acompaniază 
când cântă sunt: scripcele, naiurile şi un fel 
de phitară, cobza, pe care o joacă cu o pană. 

Dacă muzica și poezia este acordul primor- 
dial al sufletului, care se arată în atâtea chi- 
puri dela indivizi până la naţiuni întregi atunci 
şi la aceste sunete ale naturei trebuie cu 
atenţiune să tragem cu urechia şi cu ajuturul 
lor să pătrundem până la isvorul de unde 
țişnesc cu atâta bogăţie. Această cântare ori 
cât de simpiă şi monotonă ni -s'ar părea to- 
tuşi trebuie totdeauna să o privim ca un 
imn sacru: al naturei. Măcar că lipsesc cân- 
teşului dela miazănoapte văpaia și vioiciunea
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celui dela miazăzi, cu atât mai mișcător este 

exprimat dorul după ele“. 

„De atâtea ori când își revarsă discul lu- 

nei razele sale argintii asupra coamelor Car- 

paţilor acoperite cu omăt, am fost atras de 

cântecul unui singuratic drumeţ care gonea 

în a nopței tăcere pustiul pădurei. De câte 

ori căzui pe gânduri trist la umbra întune- 

coasă a vre-unei păduri de stejari fioroşi sau 

la focul scânteitor de la vatra unei şatre de 

țigani, la auzul unui vechiu flueraş fermecat. 

Istoria înfiorătoare a grecului din cafeneaua 

din Botoşani era acompaniată din depărtare 

cu nişte acorduri melancolic impresionând“ *) 

Aci mai trebuie adăugit, că se mai află și 

poesii istorice despre diferiţi domni şi haiduci 

renumiţi, ca despre lamanzi, Bujor, îlul ro- 

mâncei ş. m. d. 

Spre a da o idee deplină despre năzuinţele 

literare a Moldovenilor şi Muntenilor să ne 

fie permis a da o scurtă dare de seamă des- 

pre institutile lor de cultură. 

In Bucureşti şi laşi sunt două gimnazii 

mari în cari se predau limbile vechi şi mo- 

derne, precum. şi celelalte materii școlastice, 

între cari se numără nu numai matematica 

şi istoria naturală, dar și jurisprudenţa. 

AF. T. A. Schweidevind. Taschen Bibliotek der 

Reisen 3. H. Jack 86-stes Bândechen. Nurnberg 1822.
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In fiecare din acele gimnasii se dă învăţă- 
tură în mod gratuit la mai bine de o sută 
fii de boeri şi slujbași. Pe lângă aceste două 
gimnasii s'a mai înfiinţat şi aprobat în 1835 
în capitala Moldovei de către domnul Sturdza, 

un mare institut de cultură sub numele de 
Academia românească. 

Membrii ei formează o adunare de oameni 
cuiţi, cari ţin intruniri regulate, tot odată clă- 
direa în care se ţin aceste şedinţe, servesc şi 
ca institut de învăţămâni în care se întreţin 
ca interni o sută de feciori de boeri, cari își 
capătă instrucţiunea in mare parte dela mem- 
brii Academiei. In toate celelalte târguşoare 
din Muntenia şi Moldova precum şi în multe 
sate sunt şcoli înființăte de guvern. In acest 
scop sa orânduit ca fiecare slujbaş să pri- 
mească în mână din salariul său numai nouă 
parți din zece şi ca o jumătate din această 
zecime, căştigată prin această orânduială, să 

se intrebuinţeze pentru plata învăţătorilor, iar 
cealaită jumătate pentru tipărire de cărţi bune. 

Afară de aceasta mai există în laşi ca in- 
stituțiune cultă, societatea de știinţi naturale 
și medicină. la care aparțin cei mai buni me- 

dici şi alţi mulți învăţaţi din țară şi din străină- 
tate, ea este subvenţionată de stat şi este în 
corespondenţă urmată cu institutele culte din 
Wurtenberg şi din marele ducat Baden. 

Cabinetul de ştiinţe naturale sau museul, 
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este acum destul de însemnat şi conţiue 

unele obiecte rare, d. e. fosilii ante-deluviane 

foarte frumoase, curioasa ceară de pământ 

proprie Moldovei, pe care o numim în fran- 

țuzeşte cire vierge ş. a. 'Tipografiile princi- 

pale ale românilor sunt cele din Braşov, Alba- 

Julia şi Suceava, cari ca cele mai vechi merită 

a fi citate mai întâiu, dar mai însemnate sunt 

acum cele din Petersburg, Viena, Buda, Pesta, 

Sibiu, Temişoara, Cluj, laşi, monăstirea Neam- 

țului, Bucureşti, Craiova, Cernăuţi, Chişenău 

ş. m. d. După acest număr mare de tipogra- 

fii care lucrează pentru literatura română, 

putem conchide cât de tare este răspândit 

acum interesul pentru dânsa, şi ce activitate 

se manifestă în ea.



VII 

Fereştezte mamă dragă 
  

Era în discuţiune chestiunea Dunării, 
Se pusese multă patimă şi mult entuziasm 

în resolvirea acestei mari probleme. 
Și în mijlocul acelui haos de agitare şi ne- 

liniște a venit strălucirea minţii lui Kogălni- 
ceanu, care își sfârşia studiul său asupra 
acestei chestiuni, cu următoarele cuvinte rupte 
din suflet : 

Dee-ni-se voia să ne facem şi noi datoria 
de cetățeni români ! 

Nu se caute dar în îngrijirile noastre, în 
sforțările noastre de apărare alt mobil decât 
acel simţimânt care bate în inima fiecărui. om, 
care astăzi arde viu în pieptul până şi al
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sălbaticilor: iubirea pământului strămoşesc 
apărarea drepturilor, intereselor și indepen- 
denței sale. 

Cei vechi ne spun că un copil mut vă- 
zându-şi mama ameninţată de-a fi străpunsă 
pe neştiute de un făcător de rele, ce deja 
ridicase sabia, găsi în iubirea sa către aceea 
ce-i dăduse viața puterea de-a rupe baerile 
cu care natura îi legase limba şi astfel strigă: 
„fereşte-te, mamă dragă“. 

Aşa facem și noi: când vedem ameninţată 
pe mama noastră comună, în ceeace-i face 
însăși vieaţa, când vedem că ni se pregătește 
luarea Dunării, strigăm şi noi patriei noastre 

și din toate forțele glasului nostru: 
„Fereşte-te mamă dragă“. 

Liberalul No. 94 din 27 Iunie 1906.



IX 

Pauperismul 
  

„Societatea este o întovărășire neapărată şi 
slobodă tot odată, neapărată, pentrucă în 
contra unor idei filozofice nu ne putem în- 
chipui omul afară din societate, pentrucă el 
se naşte și se păstrează în societate, şi că 
prin ea el se veciniceşte; slobodă, pentrucă 

- ea are de temelie morală legea firească a o- 
menirii şi care izgonește orice arbitrar, şi 
pentrucă legile la rândul al doilea şi organele 
care hotărăsc relaţiile sociale sunt împre- 
ună rânduite cu morala, trebue să fie ex- 
presia voinței obștenești regulat întrebată şi 
dovedită. 

* Cel întâiu drit a firește cărui om este dritul 
de a trăi; cea dintâiu datorie e de a munci 
spre a trăi. A mânca fără a produce, este, 
vorbinti obştenește, o uzurpare tiranică asupra 
diritului altuia, o călcare a dreptăţii, pe care
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societatea nu o poate suferi, numai .însă ea 

să dea fiecărui mijlocul de-a produce pentru 

consumaţia sa. Dritul la muncă este condiţia 

şi rezultatul slobozeniei; exerţiciul muncii este 

sfinţirea şi practica egalităţii. 

Este insă o modificaţie la aceste principii, 

sau mai bine o îndeplinire a acestor principii. 

Toţi indivizii ce alcătuiesc societatea, nu sunt 

în stare să muncească; unii din pricina slăbi- 

ciunii vârstei, alţii din pricina boalelor şi 

suferințelor, alţii în sfârşit din pricina nea- 

junsului muncii în potrivire cu muncitorii. 

In toate aceste cazuri, neatârnate de voința 

omenească, şi-a cărora ispravă este de-a pune 

un oarecare număr de indivizi în neputinţă 

de a-şi câștiga hrana prin muncă, de datoria 

societăţii este a veni în ajutorul lor, şi ali 

se da ajutorurile trebuincioase. Aceste aju- 

toare nu sunt în voia şi placul fiecăruia; ele 

sunt o datorie sfântă, consecuenţie neapărată, 

a principiului că toţi oamenii trebue să fie 

slobozi, de o potrivă şi fraţi. 

Caracterul ajutorurilor ce trebue date este 

arătat prin natura nevoinţelor. 

Copilul părăsit, sau pe care familia sa nu 

poate nici într'un fel să-l crească, se face co- 

pilul societăţii care îi este datoare cu o pro- 

tecție deosebită, cu vieața morală şi materială, 

adică cu mijloacele de vieţuire, cu învăţătura 

şi educaţia. Bătrânul care prin munca Sa
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şi-a întrebuințat vieața în sporirea avuțiilor 
obşteşti, a bunei stări generale, are dritul a- 
semenea la ajutorul societăţii ce ea face pen- 
tru dânsul, este o despăgubire de ce ela 
făcut pentru dânsa, aceasta este solidaritatea 
socială bine înţeleasă. Bolnavul, pătimașul fără 
mijloace persoanele de ajuns au drit asemenea, 
fieşte care în proporţia nevoinţelor sale, la 
îngrijirile de tot felul ce se cer prin starea lor- 

Cât pentru cei sănătoși pe cari împrejurăr. 
deosebite îi ţin într'o nelucrare silită, sociei 
tatea le este datoare cu muncă; dacă ei nu 
o primesc, ea poate să-i silească la aceasta, 
Calicia este în adevăr, întrun stat bine or- 
ganizat, o faptă monstruoasă; şi o aristrocraţie 
în strențe ce-și arată fără rușine trândăvia 
ca un privilegiu, și trăieşte în socoteala și 
paguba muncii şi sărăciei însăși. Nu este de 
ajuns însă de-a îndestula vremelniceşte nea- 
jungerea muncii, trebue încă a-i prevede pri- 
cinele şi a izbi în isvorul ei însuşi, ticăloşia 
zămislită prin pauperism, fiară cumplită a 
civilizaţiei şi care sporește în lume, în para- 
lelă cu bogăţia“. 

Cu aceste cuvinte începe D. A. Blaise ar- 
ticolul său asupra ajutorințelor publice tipă- 
rite în calendarul popular al Franţei pe anul 
1845; aceste cuvinte arată pricinile ivirii 
cerșetorici, a ticăloşiei, a sărăciei, în sfârşit 

în cuvântul tehnic ale „pauperismului » precum
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şi datoriile societăţii pentru a-l îndepărta. Deşi la 
noi încă sute de ani vor trece—și mulţumită 
fie pământului nostru cel mănos — înainte 
până când această plagă a straturilor indu- 
striale, se va face simțitoare totuşi însă mai 
dela începutul principatelor noastre, prin oraşe 
sau constituit calici; lângă fieştecare casă 
boierească, lângă fieștecare monastire, cer- 
şetorul işi așezase șatra şi bordeiul său; bo- 
ierii şi călugării erau datori să-l hrănească și 
să-l adăpostească. In sfârşit calicul a fost a- 
juns a face un trup, o breaslă deosebită cu 
privilegiurile şi scutirile, cu administraţia sa. 
Lucru curios însă, calicii din veacul de mijloc 
erau de neam strein între Români; ei erau 
Sârbi şi Slavoni, şi astăzi încă în laşi în Ca- 
licime toţi calicii vorbesc încă limba nației 
lor, şi prea puţini Moldoveni se află între ei, 

Cum am zis, ei formauunun trup deosebit. 

Ştefan cel Mare îi organiză în breaslă, le 
dărui lor şi neamului lor în veci mahalaua din 
Iaşi, Calicimea, care o stăpânesc până astăzi, 
le dădu voie să-şi aleagă singur starostele lor, 
îi scuti de toate dărurile şi angăriile şi-i puse 
sub protecția Mitropolitului *). 

4) Breasla calicilor din laşi şi aceea din Roman, 
păstrează o mulțime de hrisoave şi de acte foarte 
interesante : cu greu însă i-ar putea cineva îndupleca, 
ca să le arate. lată însă unul, din cele mai nouă 
de pe care am putut trage o copie; el aruncă ceva 

&
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Alţi Domni le hărăziră mai multe folosuri 

sau chiar de-adreptul, sau prin dăruirile ce 

făceau Mănăstirilor ; spre pildă mănăstirea Ce- 

tățuia prin actul de danie era îndatorită să ţie 

  

lumină asupra, acestei bresle, ce încă astăzi formează 

un fel de „cour des miracles!* 

„George cu mila lui D-zeu arhiepiscop şi Mitropolit 

Sucevei şi a toată Moldo-Vlăhia. 

Facem ştire cu această carte a noastră cui se cade 

a şti pentru breasla de mișei de acei din lași, care 

breaslă este încă de răposatul Ştefan Vodă cel bun, 

cari având ei cărți de blăstăm și dela alţi arhierei 

mai dinnainte vreme, asupra cui le-ar face supărare, 

măcar cât de puţin acestor obidnici şi neputincioşi, 

cari cu mila creştinilor își petrec ticăloasa vieaţa lor. 

lată dar am făcut şi noi această carte de blestem 

asupra cui le-ar face învăluială, zlotaşi şi pângacii, 

sau alte angării care sunt pe alţi săraci; şi de i-ar 

învălui pre dânșii această breaslă neputincioasă, unii 

ca aceştia să fie afurisiţi şi legaţi. de Dum-Domnul 

Dumnezeu, și de Maica prea curată, și doisprezece 

Apostoli, și de trei sute optsprezece atâţi părinţi cari 

au fost în Nicea; şi de blagosiovenia noastră ce ne-au 

dat D-nul D-zeu încă să fie aturisiţi și daţi anatemii. 

Fierul, pietrele să putrezească şi să se risipească, iar 

trupurile acelora să .steă întregi în veci; parte să 

aibă cu Iuda vânzătorul lui Hristos și cu procletul 

Arie hulitorul şi să cază pe dânşii cutremurul lui 

Cain, şi să le,fie pârişă însăși Maica precista. lară 

cine i-ar feri şi le-ar congiură casele lor şi întru ni- 

mic săi învâluească, şi mai vârtos i-ar milui unii 

ca acei să fie iertaţi şi blagosloviţi de D-nul D-zeu, 

şi de Maica Precista, și de toţi sfinţii, şi de smere- 

nia noastră încă să fie iertaţi şi blagosloviţi în vea 

cul acesta şi în cel viitor. Amin. 1123 Martie 23.
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în toate zilele, peste tot anul, masă întinsă 
pentru săraci; astăzi părinţii greci păstrează 

încă moşiile dăruite, dar condiția dăruirii, 

masa, de mult au uitat-o ca și multe alte în-, 
datoriri a lor. Cu veacul de mijloc a trecut 
şi ajutorurile ce le erau hotărite; când din 
potrivă, săracii înmulțindu-se în proporția spo- 

ririi populaţiei, au rămas astăzi cu totul în 

sarcina societăţii. Şi cu toate acestea, nimica 

nu s'a făcut, nici pentru ajutorul celor în fiinţă, 

nici pentru oprirea înmulţirii lor! Greu lucru 

este, şi câte odată şi primejdios, a descoperi 

ranele ascunse ale societăţii: vinovat lucru însă 

ar fi dacă am tăcea până când ele sar 

cangrena; căci atunci vindecarea n'ar mai fi 

putincioasă și trupul întreg ar fi ameninţat 

de pieire. li mai bine dar de a face cu un 

ceas mai înainte decât prea târziu, şi aşa ne 
punem în rizic. , 

Dacă până acum rareori ni se întâmplă a 
vedea oameni întinzând mâna prin sate a cer: 
șetori, aceasta suntem datori pământului 
nostru destul «de bogat spre a hrăni încă pe 
atâţia locuitori cât are astăzi ; cât dar Românii 
se vor ţinea de coarnele plugului, sărăcia îi 
va privi numai dela ușă, şi va respecta vatra 
lor. Nu este asemenea şi în târguri; în aceste, 
populația fiind strâns adunată, poftele mai 
aprinse, prilejurile de desfrânare mai dese, mai 
multe meşteşuguri fiind căutate numai o parte
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a anului, şi lăsând pe lucrătorii lor fără nici 
o muncă în cealaltă vreme, toate aceste sunt 
mari pricini a sporirii sărăciei; şi cu jale tre- 
bue să mărturisim că n'a mai rămas târg în 
care să nu vedem de aceşti ticăloşi, bolnavi, 
slabi, sdrențuroşi, desnădăjduiţi, chemând în a- 
jutor mila trecătorilor. 

Dacă Reglementul organic prin pensiile ce 
dă din cutia milelor vine în ajutorul a multor 
săraci ruşinoși, n'au prevăzut însă nici un fel 
de sprijinire pentru bolnavii incurabili cari 
acum nu se primesc în spitalurile unde se 
tratează numai boalele ce se pot vindeca; tot 
aceeaș tăcere păzeşte pentru adevărații cer- 
şetori, pentru calicii leneși, pentru eşiţii din 
temnițe, cari ieșind fără nici un capital se gă- 
sesc goi pe drum şi nau alte mijloace de 
viețuire decât de a fura iarăş, ori dea în- 
tinde mâna trecătorilor. Pricina este că po- 
pulația şi prin' urmare şi nevoile de astăzi nu 
se pot potrivi cu cele de înainte 15 ani. Ni- 
meni nu poate tăgădui că în această vreme 
am făcut foarte mari Propășiri, și că prin ur- 
mare cu aceste ne-au venit și nouă trebuinţe. 

"Din aceste, lesne se poate înțelege că mult 
este de făcut în folosul şi ajutorul .săracilor, 
cari sunt părăsiţi la toată greutatea ticăloşiei, 
a foametei, și în sfârşit a tuturor neorându- 
elilor caliciei, această rană ruşinoasă pentru 
omenire, cum zice D. Blais, omoară în indi-
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vid toate înalte simțimânte şi îl imping la 
crimă, şi roade încet sânul societăţii. 

Chipul cel mai priincios de a nu avea să- 
raci, este de a se milostivi cu cei ce sunt, 
şi. mai ales de a prevedea şi a ataca paupe- 
rismul în pricinile sale. Din toate ocârmuirile 
nici. una n'a propus mai bune măsuri sprea 
ajunge la stingerea caliciei, decât Adunarea 
naţională a Franţiei. „Stingerea caliciei, zice 
raportul comisiunei aleasă spre aceasta, este 
cel mai important: problem politic de hotărit; 
dar soluţia sa se face o datorie pentru o na- 
ție înțeleaptă şi luminată care, ridicând o 
Constituţie pe temeliile dreptăţii și ale slobo- 
Ziei, recunoaște.că numeroasa clacă a celor 
ce nau nimic, cu toate driturile omului, bă- 
garea de seamă a legilor. 

„Până acum această venire în ajutor s'a 
privit ca o binefacere, când ea nu este decât 
o datorie, dar această datorie nu poate fi în- 

deplinită decât când ajutorurile date de către 
societate vor fi îndreptate spre folosul obștesc. 

„Dacă s'ar putea închipui un Stat destul 
de bogat spre a răspândi ajutoruri gratuite 
asupra tuturor arelor ce n'ar avea proprietate, 
exercitând această stricăcioasă binefacere, acel 
Stat s'ar face vinovat de cea mai mare crimă 

politică, şi dacă acel ce trăește are dreptate 

de a zice societăţii: „Dă-mi cu ce să trăesc“,
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şi societatea are de o potrivă dritul să-i răs- 

pundă : „dă-mi mie munca la“. 
„Aici se înfăţişează acest princip, lungă 

vreme necunoscut în constituţiile sociale: că 

ticăloşia popoarelor atârnă dela guvernurile lor. 

„Dacă administraţia unui Stat nu este așa 

ca munca să fie în el în proporția oamenilor 

ce nu pot viețui fără a munci, ea favorizează 

calicia, vagabondul, şi se face vinovată de 

crimele produse de sărăcimea fără mijloace. 

„Dacă o caritate nesocotită dă cu nepăsare 

o leafă fără a cere muncă, ea dă un premiu 

trândăviei, dărâmă emulaţia şi sărăceşte Statul. 

„Copilul, bătrânul, ce societatea trebue să-i 

ajute gratis, nu sunt încă așa ajutați decât 

pentrucă ei sau făgăcuiesc muncă, sau au 

şi făcut-o; bolnavul se ajută asemenea prin 

un simţimânt grabnic de omenire, dinaintea 

căreia se șterge toată altă consideraţie. 

„Omul în sfârșit ce preferează muncii cer- 

șetoria, se face așa vinovat înaintea societăţei 

şi merită toată asprimea sa, şi oprirea cea 

mai grabnică. 
„Aceste principii cuprind toată :sistema a- 

jutorurilor ce un Stat trebue să dea acelora 

din mădulările sale, cari sunt fără mijloace 

personale. Ele sunt atât de vederate, încât nu 

pot fi tăgăduite; şi numai întocmai a lor pu- 

nere în lucrare trebue asigurată de către pu- 

_terea legislativă“.
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Temelia ajutorurilor publice așa puse, Adu- 
narea naţională caută mijloacele cele mai în- 
suşite spre a desființa cerşetoria. Şi cum să- 
răcia se stinge prin proprietate şi se ușurează 
prin muncă, ea propuse spre a spori numă- 
rul proprietarilor de a vinde în foarte mici 
părţi, îndestule însă spre a hrăni o familie de 
lucrători de pământ, avetile domeniale şi 
eclesiastice a cărora înstreinare era proiectată 
de către nație. 

Ingrăşarea şt curățirea locurilor, îmbunată- 
ţirea comunelor, plantarea de păduri, secarea 
mlaștinilor, lucrul drumurilor îi dau mijloace 
de a plăti un preţ mulţumitor aceluia ce ar 
fi voit să lucreze. 

Cât pentru săracii fără căpătâiu, ce nu voiau 
a munci spre a putea cerşetori, ea propunea 
să-i închidă în case de îndreptare (maison 
de corection), de unde apoi ei se trimiteau 
în aşezământuri agricole, formate în colonii. 
Atehere de caritate (ateliers de charite) fură 
înjghebate prin decretul din 30 Mai 1790, şi 
un alt decret din 16 Decemvrie următor dădu 
pentru acestea 15 milioane franci, spre a fi 
împărţite între toate departamentele Franţei. 
„Convenţunea“, urmând drumul tras de Adu- 

narea națională, publică o legislaţie întreagă 

asupra ajutorilor publice, şi această legislaţie 

poartă caracterul de generozitate şi de mărie 

ce deosebește această însemnată epocă.
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Răsboaiele și ocupațiile lui Napoleon o- 
priră de a se pune în practică frumoasele ho- 
tăriri ale Adunării naţionale. 

Relaţiile ce am dat cupririd în sine în scurt | 
tot ce se poate face atât spre ajutorul săra- 
cilor de față, cât şi spre oprirea. sporirii lor, 
Negreşit că multe sunt care în starea noastră 
nu se pot aplica ţărilor noastre. Ele nusunt 
industriale și prin urmare niciodată nu vor 
avea a se teme de pauperismul care astăzi 
roade prea bogata Englitera. Socot însă că 
următoarele instituţii ar putea fi puse în lu- 
ctare şi la noi cu folos. 

1. Un spita! de incurabili, unde să se pri- 
mească nevindecaţii bolnavi. 

2. O orfanotrofie îndeplinită desăvârșit, după 
principiile expuse în Regulament, la casa co- 
piilor aflaţi; căci astăzi aceşti prunci nefiind 
decât ţinuţi la mance, îndată ce ajung la 
vrâsta de zece ani se văd lipsiţi de orice aju- 
tor şi prin urmare siliți dea se da cerșetoriei. 

3. Un depozit de cerşetori (depot de men- 
dicite) unde să se primească calicii bătrâni 
şi Slabi, şi acolo să se dea muncă după 
puterea lor. 

4. Aşezarea de muncă în închisori, cu plată 
în favorul muncitorilor, ca aşa închiși în ziua 
slobozirei lor să aibă un mic capital, încât să 
nu fie siliţi prin lipsă sau a cerşetori sau a 
se apuca de vechiul lor obiceu.
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5. Măsuri energice spre stârpirea boalelor 

veneriane şi a băuturilor spirtoase, care mai 

mult decât toate celelalte destrămări sunt pri- 

cinuitoare sărăciei, | 

6. Insfârşit îndemnări de muncă în vremea 

iernii pentru meşteri ş. a. Prin târguri, cură- 

tirea uliţilor pentru ca deocamdată să le fie 

o ocupaţie îndestulă, numai să le fie bine 

plătită. | 
7. O casă de păstrare (maison d'epargne) 

unde lucrătorul harnic în vremea verii să 

poată pune cu siguranță şi cu dobândă rodul 

ostenelilor sale, și iarna să poată retrage a- 

cești bani, spre vieţuirea sa în vreme de lipsă. 

Aceste măsuri negreşit că au în ele multe 

neîndemanări şi greutăţi ; este treaba expe- 

rienţii de a le descoperi, în general însă ni- 

meni nu le poate contesta folosul. Aceste o- 

dată puse în lucrare, ocârmuirea trebue să 

fie fără milă pentru leneşii cerșetori, pentru 

vagabonzii în stare de a munci: Aceşti tre- 

bue prinşi şi închiși în case de îndreptare 

unde să fie siliți a munci; căci acestora so-, 

cietatea nu le este datoare cu nimica, şi ei 

cu drept cuvânt se pot numi furi ai muncii 

şi prin urmare şi ai avuţiei altora. 

(Album istorie şi literar) 

PI II NO o Dă



X 

Din ,„,lluzii pierdute 
  

La anul 1833 — după cumplitul biciu al ho- lerei care a trimes înaințe de vreme atâtea suflete în iad, sau înraiu, zăunu voi știspune— părinţii mei cu toată familia se trăseseră în- teun ţinut. Eu eram atuncea de 14 pe 15 ani, tocmai în acea vârstă, când copilul trece ca să facă loc tânărului. Natura pentru mine începuse a -se arăta mai frumoasă : zorile răsăritului şi crepusculul apusului sfântului soare aveau pentru mine un farmec ce nu sim- țisem încă dinaintea nici uneia din măreţele privelişti ce D-zeu a aşezat; glasul privighe- torilor avea note mai melodioase; inima-mi începuse a simţi. Când vedeam o femee, numai ceva să fi fost frumuşică, pentrucă totdeauna am avut o mare slăbiciune pentru frumușele,
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un foc necunoscut îmi aprindea tot sângele, 

care mi se repezia la cap; puţin după acea 

turburare mă simţiam stăpânit de un leşin total, 

Tatăl meu mă puse atunci întrun pension, 

așezat nu departe de scaunul Isprăvniciei, pe 

vârful unui deal romantic, a căruia toată cul- 

mea până în vale era acoperită cu un frumos 

rediu ce odată fusese un pare englez. Pen- 

sionul acela atunci se deschisese, şi eu fusei 

cel întiiu ajuns dintre şcolari. Când seara fusei 

chemat la masă, zării îr. preajma mea o co- 
piliță frumuşică ca un înger. 

Ea era fata unui profesor de limba gre- 

cească. Numele ei vă voi spune, că era Ni- 

ceta, sau cam pe aproape. Ea era cu un an mai 

mare de cât mine. Pentru un amorez, iubita 

sa este cea mai frumoasă femee, podoaba 

naturii, perla lumii. De aceea vă voi spune 

şi eu că niciodată o fiinţă mai frumoasă n'a 

ieşit din mâinile lui D-zeu, niciodată soarele 

n'a văzut o talie mai graţioasă decât a Nicetei; 

Faţa ei era rotundă şi albă ca fulgul unei lebede. 

Comparaţia e cam obişnuită, dar mă veţi ierta, 

că alta mai poetică nu-mi vine sub pană. 

Sprâncenele ei erau negre și ochii albaştri, 

judecaţi dar ce minune era. Ce era însă în ea 

mai fermecător decât toate, erau buzele ci, 

mai frumoase decât două frunze de roze. 

De aş fi Lamartine sau Victor Hugo, tot n'aş 

fi în stare să vă fac o descriere adevărată
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de acele buze. Pieptul ei era un paradis, şi 
îngerii înşişi nu şi-ar fi ales un. alt lăcaș, 
dacă ar avea voie să-și lase veșnicul Cer și 
să caute un cvartir mai pământesc. Când mă 
uitam în buzele ei, mă făceam roşu ca un 
bujor, şi rămâneam incremenit, înlemnit, îm- 
pietrit, după cum îi vrea. Mâna ei era a unei 
copile de şapie ani. Glasul ei trebuia să fie 
mai dulce decât al Serafimilor, trebuia, zic, pen- 
trucă până acum n'am auzit încă glasul unui 
Serafim, prin urmare nu pot judeca dacă-i 
dulce sau ba. Dar așa spun toți, şi cum ştiţi: 
vox populi vox Dei. — Domnule C... mă 
rog iartă-mă, te fur... | 

“Ce am simţit în noaptea cea dintâi ce 
am petrecut în pension, puteţi singuri să vă 
închipuiţi; toţi cari au avut un întâiu amor, 
sau o slăbiciune, căreia îi daţi un asemenea 
pompos nume, veţi judeca dacă am putut 
închide ochiul. Mâna Nicetei îmi sta pe piept, 
ochiul îi era ţinut asupra mea cu o expresie 
nespusă de amor, buzele ei, fermecătoarele 
ei buze îmi zâmbiau. O oră, o fericire de pa- 
radis; păcat numai că era în vis. 

A doua zi am început a lua lecţii, ȘI „0 
bonheur“, „0 joie“, de o dată văzui pe fetiţă că 
veni şi se puse la masa studiilor în preajma 
mea; fiindcă numai ea şi eu eram în pension, 
şi că talia şi vârsta mea nu vedea încă un 
răpitor de inimi, profesorul — nu tatăl ei —
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ne puse într'o clasă. De ce nu mai sunt a- 

semenea. pensioane, cu aşe frumuşele cama- 

rade! 
Metoda Jacoto începuse atunci a fi de 

modă ; ea fu introdusă şi în pensionul nostru. 

Aşa îndată ce am intrat în casă, Niceta şi eu 
am primit dela profesor câte o carte franţu- 
zescă ; era evanghelia acestei sisteme de în- 
vățătură. „Les aventures de Telemaque, fils 
dWUlisse“, adică întâmplările lui Telemac, fiul 
lui Ulise. Această carte trebuia s'o învăţăm 
toată pe de rost, ca pe urmă. după metoda 
ei să putem face și compuneri. Şi așa, cele 
întâi ochiri de amor, din partea mea mai ru- 
şinoase, din partea Nicetei mai îndrăsneţe, 
le-am schimbat când repetam în glas mare 
începutul cărţii întâi: „Calipso ne pouvait se 
consoler du depart d'Ulysse: dans sa douleur 
elle se trouvait malheureuse d'âtre immortelle. 
Sa groite ne resonnait plus des chants, etc. 

Aceste frumoase linii după opt ani trecuți, 
le ştiu încă de rost, nu adică pentrucă am 
o bună memorie, dar pentrucă Telemac, 

cartea pe care o iubesc mai mult, îmi aduce 
aminte de cele întâi mișcări de amor ce am 
simţit în tinereţea mea, 

Când eu ziceam Calipso, mă uitam la 
dânsa ; când ea zicea Telemac, se uita la 
mine. Săracul bietul F&nelon nu știa el că 
nemuritorul său poem o să slujească odată
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de declaraţii de amor ; în puţin amorul nostru 
se suia în diapazon, şi aşa unindu-ne glasul, 
ca într'o imnă cerească, cu o frăgezie nespusă, 
strigam în gura mare: Caliypso ne pouvait 
se consoller du dâpart d'Ulysse, etc. etc. 

Damele m'ar socoti fad, lucru ce sunt mai 
puțin din lume, când le voi spune că măcar 
că Niceta îmi arăta toată bunăvoința, eu tot 
nu îÎndrăsniam să-i fac o formalnică declaraţie 
a sentimentelor mele, prelud neapărat al a- 
morului fieștecărui Collegian. In sfârşit toc- 
mai după ce am învățat pe de rost cele din- 
tâi șase cărți, adică a patra parte întâmpiă- 
rile lui Telemac, m'am horărit să-i scriu ŞI 
să-i zugrăvesc văpaia mea, cuvințe adoptate 
astăzi în loc de expresia a zubi, 

Dar pentru ca ascultătorii mei şi mai ales 
ascultătorițele mele să nu rămâe în mirare 
despre un asemenea pas, trebue să vă po- 
vestesc lucrurile de ceva mai: departe. 

Puțin după sosirea mea, pensionul a în- 
ceput a se umplea de elevi, veniţi din toate 
părțile Moldovei, mulți mai vrâstnici decât 
mine, mulți mai învățați în tainele amorului; 
dar eu eram cel mai învăţat în limbile: fran- 
ceză, germană şi elină, măcar că din aceasta 
de pe urmă nu ştiu acum măcar două cuvinte ; 
în geografie, gramatică, compoziţie şi în istorie, 
nimenea nu mă întrecea. De aritmetică nu 
zic nimic ; eram cel de pe urmă ; ŞI nici până
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astăzi încă nu ştiu nici aduna nici inmulţi. 
Aceasta mi-a stricat foarte mult ; căci tocmai 
adiția şi multiplicaţia sunt foarte folositoare 
în țara noastră. Fericit acela carele ştie a 
aduna şi înmulți, fericit acela carele ştie ce 
însemnează semnele + şi — un an de slujbă 
pentru dânsul este ca trei pentru alţi. Eula 
sfârşitul anului totdeauna mă trezesc cu — 
în pungă. Cum vă spuneam, &u eram cel mai 
întâiu din pension și la învățături ; şi astăzi este 
ştiut obştește ce însemnează învăţătura în 
pensioane, institute, gimnaze, colegiuri, aca- 
demii şi cum îi vrea să le notezi: a şti mult 
pe de rost ca un papagal, a scrie o față cu 
mai puţine greșeli de ortografie, asta este 
învățătura. Cu toate acestea eu eram tare 
mândru de cunoștințele mele; măgulitoarele 
deosebiri ce-ai făceau profesorii, respectul 

ce-mi arătau școlarii, îmi insuflase trufia; 
mă socotiam un om mare. Insă această 
iluzie o aveam numai în clasă; cum ieșiam 
la recreaţie, omul cel mare, adâncul învăţat, 
îndată se vedea foarte mic. Cei mari vorbiau 
de femee, vânat, omor, cai, cărţi, o limbă ce 
n'o cunoşteam decât prin auz;' când mă 
apropiam de dânșii şi voiam să mă amestec 
şi eu în vorbe, îndată mă vedeam cinstit cu 
defăimătorul nume de „gamin“ sau „pişler“, nu- 
mele cel mai înfruntător pentru un copil care 
vrea să se arate mare. Văzându-mă dar arun-
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cat din societatea celor mari, eram silit să 
mă amestec cu cei mici, şi să mă joc a min- 
gea, a baba oarba, a puia-gaia,'eu care sim- 
țiam emoţiile amorului. Nu pot să vă spun 
ce. suferiam; mic de trup şi vrâstă, şi mare ' 
de inimă; simțiam amorul şi mă temeam să 
nu fiu tratat de copil dacă l-aș exprima. In 
Sfârşit o împrejurare de căpetenie în vieața 
unui şcolar îmi veni în ajutor. La examenul 
solemnal ce se făcu, câștigai cel întâiu premiu 
de limba franceză. In sunetul muzicii, şi dina- 
intea unei adunări numeroase, fui proclamat 
laureat și coronat cu o cunună de frunze de 
stejar, făcută chiar de mânile Nicetei, Dulci- 
nea mea fu faţă la acea ceremonie. Ziua aceea 
fu cea de pe urmă a copilăriei mele.-A doua 
zi voii să fiu şi mă trezii bărbat, Jocurile, 
ideile copilăreşti se făcuse nevăzute. Nou duce 
de Rişelieu, vrui să arăt „sur ma parole d'hon- 
neur“ că eram bărbat. Premiile primite la exa- 
men îmi dădură curajul să-mi arăt amorul 
persoanei iubite. Insuflatţ de mândrie, soco- 
tindu-mă un orator de căpetenie, m'am apu- 
cat şi pe o coală întreagă am scris Nicetei o 
declarație de amor, în termenii cei mai în- 
focaţi. Toate comparațiile lumii, toate cuvin- 
tele-tehnice de filozofie, de retorică, de geo- 
grafie, de istorie, până și de astronomie figura 
într'acest vinograd epistolar. Biletul dulce — 
dacă o coală de hârtie se poate numi bileţ
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— se încheia cu o cerere care mi-au costat 

_ trei zile de muncă şi de sudoare. 

La vârsta mea, să cer eu un Rendez-Vous? 

Dar cerul trebuia să se acopere cu nori, soa- 

rele trebuia să se întunece, pământul trebuia 

să se cutremure, casa să pice asupra mea! 

Din toate aceste nu s'au întâmplat nimic; 

cerul a rămas senin ca şi mai înainte, soarele 

şi-a aruncat obișnuitele sale raze, până când 

i-a venit ceasul să asfințească, pământul şi-a 

urmat liniştita sa călătorie, şi casa a rămas 

aşa de temeinică ca şi înainte. Atâta numai 

că un fecior căruia îi cumpărasem credința 

cu doi galbeni, luă declaraţia mea, și o dete 

unei cameriste cu care era într'o relaţie cât 

se poate de strânsă. Credincioasa cameristă 

duse îndată biletul la stăpâna sa. 

Niceta cum am spus, era cu un an mai 

mare decât mine, şi o fată de patrusprezece 

ani ştie mai mult decât un tănâr de optspre- 

zece. Femeia se desvălește mai de grabă decât 

bărbatul. Si-apoi în pension erau mai mulți 

elevi de optsprezece, de douăzeci de ani, cari 

nu cereau mai bine decât să arate bunei Ni- 

cete toate tainele amorului. 
Iubita mea dar nu era la cel întâiu amor — 

în teorie. Insă patima orbeşte. In zadar cama- 

razii mei îmi vorbiau de Rendez-Vous date 

şi primite, de bileturi trimise şi răspunse, eu 

eram ateul cel mai nătâng. Credeam numai
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în cuvintele Nicetei. Niceta era pentru mine 
nevinovăția personificată, era un inger cobo- 
rit din cer ca să-ini înfrumusețeze vieaţa. . 

Femeia iubită este totdeauna un Înger, să 
te ferească însă D-zeu de acești îngeri mai 
răi decât toţi Scaraoschii; da unde poţi ? In 
orice vreme, în orice vrâstă, în orice poziţie 
să te afli, numai o femee să vrea să-ți strice 
liniştea să fii sigur d'a isprăvi. Cât de înțelept, 
cât de cumpănit şi de ispitit să fii, femeea 
cea mai proastă poate încă să te răpească și 
să-ți arate că eşti numai un şcolar. Aduceţi-vă 
aminte de povestea ladeșului 5. Eu din par- 
tea mea mărturisesc că niciodată n'am rămas 
biruitor în asemenea fapte. De câte ori O fe- 
mee — se înțelege frumuşică — a voit să mă 
aibă în lanţurile sale, totdeauna a găsit în 
mine omul cel mai domol. Ca mielul întind 
gâtul; în zadar lumea îmi arată metehnele 
acelei femei. O iubesc, și n'ascult nimica. 
Aceasta este tot răspunsul meu. Ea poate să 
facă din mine tot ce va voi. 

Faptele, gândurile, vieața sunt ale ei, 
Insă tocmai pentrucă imi simţ slăbiciu- 

nea, tocmai de aceea sunt aşa de ferit pe lângă dame. Un presimţimânt îmi arată pri- 
mejdii, și fiindcă rar aş găsi o femee care 

1) vezi sfârșitul tom, ai [lea din Physiologie du mariage par Balzac.
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să ştie a pretui abnegaţia ce-i fac din neatâr- 

nare, de aceea trăesc de o parte, şi cu cât 

alţii caută intrigi de amor, cu atât eu fug de ele. 

Pentru dânşii a iubi este o petrecere, pentru 

mine a iubi este a suferi. 

Insă iar egoismul m'apucă, iar îmi vine să 

vorbesc de ea şi de mine. Dar ce să fac, 

aşa am hotărît din începutul povestei, să vă 

vorbesc numai de istoria mea. De aceea egois- 

mul, fără voia mea, ma pus în lanțuri, şi 

am jurat să nu mai vorbesc decât de mine. 

Poate așa nu se va mânia nimeni şi mă va lăsa 

să spun adevărul despre mine, dacă nu pot 

să-l spun de alţii. 

Niceta, cum am zis, nu era la cea întâi decla- 

raţie. Am aflat că vr'o doi, trei tineri, îi făcuse 

declaraţii pe cari le primise destul de bine; şi 

numai vina ei a fost dacă n'a vrut să afle și 

mai mult. Dacă în practică ea nu ştia nimica, 

în teorie cunoştea toate fineţele amorului. 

Pentru dânsa era un lucru curios să vadă 

cum un copil mai mult decât o fată ştia să 

facă amorul. 

Niceta primi declarația de amor mai bine 

decât putui nădăjdui, prin acelaş mesager 

care îi dăduse biletul, ea îmi răspunse că îmi 

dă un Rendez-Vous la două după miazăzi, 

în odaia camerei sale. 

Expresiile îmi lipsesc ca să vă arăt ce bu- 

-curie am simţit, la această novelă, fericirea
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mea era mai mult decât mare. Un Rendez. Vous, eu să am un Rendez-Vous la vârsta de patrusprezece ani, Ce trebuia dar să fiu, câte inimi trebuia dar să răpesc când aș fi fost de douăzeci de ani. Toate femeile tre- buia să fie ale mele și ca un Sultan aş fi avut numai să-mi arunc naframa pentru ca să aleg. Insă şi aceasta a fost una din cele mai scumpe iluzii pe care n'am întârziat a O pierde. 
In puţin am văzut în veacul nostru, şi mai ales în Capitala - miniatură a noastră, în acest oraş de sticlă unde se ştie tot ce se face şi însuși ce nu se face, Rişilieuii şi Lovelacii nu mai pot fi, și că femeile sunt mai cinstite decât sunt înfățișate prin romanuri, învățătorii tinerilor noştri în arta de a face izbânzi. 
Aprins de citirea unor asemenea cărţi, unde mai totdeauna amorul se înfăţişează biruitor, unde obișnuit femeea este zugrăvită slabă și Ssubjugată, fieştecare june când intră în lume Socoate că are numai a dori, spre a-şi vedea 

arate pentru ca o femee să-şi uite cinstea, bărbatul, Copiii și să i se arunce în braţe. Insă lacrămi de sânge varsă când vede că lumea pozitivă se deosibește foarte mult de lumea ce au văzut în Paul de Cock şi în Risard.
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La ceasul hotărit când intrai în odae, sân- 
gele îmi clocotia, vinele tâmplelor mi se um- 

flase. Socotiam că fruntea o să mi se disfacă. 

De emoție nu puteam să mă sprijin pe pi- 
cioare ; aşteptam cel întâiu Rendez-Vous din 

vieața mea. Niceta nu venise încă. In puţin 

insă auzii fâşiitui unei rochii de mătase ; cu- 

noscui pasul. Inima îmi bătea așa de tare 

încât părea că vrea să sară din loc; pusei 
mâna că doar aş putea s'o stăpânesc. Uşa 

se deschise şi Niceta se arătă. Atunci numai 

ştiui ce fac; mai mult din neputinţă, decât 
din voinţă, genuchile mi se îndoiră și picai 
dinaințea ei. 

Cât ţinu această nu ştiu; atâta numai îmi 

aduc aminte că mă trezii în braţele iubitei 

mele. Cu o expresie nespusă de fericire mă 

uitam în frumoşii ei ochi, ţintiţi asupra mea. 

Ea se plecă şi mă sărută pe frunte. — Era 

cu un an mai mare decât mine — şi cu mâna 

sa Îmi da părul de pe cap în lături. 

In sfârșit după o contemplare mută de vro 

câteva minute, eu rostii aceste cuvinte — 

tot din întâmplările fiului Ulisie — „ma Ca- 

Iypso“; și ea cu un glasdulce ca zefirul pri- 

măverii imi răspunse — „mon Telemaque“. 
O! era o poziţie cu totul florenească'), căci după 

Telemaque, cartea cea mai plăcută pentru 

1) ca în pastoralele lui Florian.



94 MIHAI KOGĂLNICEANU 
  
  

noi era Florian. Păstorii lui îmbrăcaţi în straie 
de mătase cu peruci cu pudră, purtând iarna 
şi vara cununi de rosae centifolia, vorbind 
într'o limbă mai corectă decât a filologilor 
noștri. Păstorițele lui cu rochie de gază şi de 
blondă, cu ciuboţele de prunelă, cu noduri 
de cordele cumpărate dela Miculi de pe atunci, 
pPovăţuind nişte mei cu o lână mai delicată 
decât mătasa, cari mâncau livand, rosmarin 
şi se adăpau numai cu apă de roze şi de 
„mille fleurs“, îmi păreau oamenii cei mai feri- 
ciți din lume. Daca n'aş fi fost amorezul 
Nicetei, aș fi dat tot în lume ca să fiu Ne- 
morin, amorezul Estelii. Atâta iubiam pe 
Florian, acest adevărat poet al naturii, încât 
la un sfântul Vasile, când tată-meu mă întrebă 
ce daruri voiam să-mi cumpere, îi răspunsei 
cu un aer pedant ca și când aș fi fost docent 
în vreo universitate, „les Oeuvres complâtes 
de M. de Florian, mon păre !* 

Amorul meu odată împărtășit făcu mari pa- 
suri. După un rendez-vous, o sută altele îi 
urmară. Insă amorul meu era platonic; nu- 
mai acest fel de amor îmi plăcea — poate 
penirucă eram numai de patrusprezece ani. 

Spre a nu fi numit lehău îmi voiu scurta 
povestirea. 

Nu vă voiu spune dar întâmplările noastre 
pline de sărutări dulci şi de conversații înte-
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resante asupra istoriei, asupra geografiei, şi 
mai ales asupra iubiţilor Fenelon și Florian. 

Eram în di.nineaţa anului nou, sau a sfân- 

tului Vasile, cum se zice. Mă gătiam să mă 

duc în târg să-mi văd rudele. În vreme ce 
îmi puneam antereul, pentrucă atunci purtam 

încă strae asiaticeşti, văzui că intră în odae 
cameriera Nicetei, de curând tocmită. Trebue 
să ştiţi că acea camerieră era 0 creatură gro- 

zavă, scârnavă, gheboasă, mioapă, numai cu 
un ochiu, şi «par dessus le marche» era şi mută. 

Această arătare de câte ori o vedeam îmi pri- 
cinuia o oțărire de care mă simţiam cu săp- 

tămâna. Muta dracului se apropie de mine, și 

prin semne îmi arătă că avea să-mi dea ceva 
din partea duducăi. 

Bucuria se zugrăvi pe faţa mea; după ideile 

florianești ce aveam atunci, socotiam că tre- 

buia să fie ori un buchet făcut după limba 

florilor, ori vreun suvenir cusut de mâna Ni- 

cetei, ori în sfârşit, vreun medalion cu o viţă 
din părul ei. 

Intinsei braţul. 
Muta îşi viri mâna în scârnavul său sân, 

şi scoase ce? — O zaharica înfățișând o inimă, 

învelită. în gaz, şi străpunsă cu două bolduri 
mari în loc de săgeți. 

Mi-e cu neputinţă să vă spun turbarea ce
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am simţit într'acel grozav minut. Amorul meu 
atât de curat, de platonic, pe care în imagi- 
nația mea îl făcusem așa de poetic, să-l văd 
surpat prin o iluzie aşa de Prozaică, prin o 
Zaharica scoasă din sânul unei mute, unei 
arătări. Niceta pe care o socotiam aşa de în- 
gerească, așa de înaltă în idei, aşa de deli- 
cată, să se slujească de o figură întrebuin- 
țată cel mult de băcăliţele de pe Podul Lung, 

Câtva timp nici nu văzuli, nici nu auzii, nici 
nu simţii nimic. Insă când mă trezii, amorul 
meu era dus pentru totdeauna; şi pentru Ni- 
ceta, pentru fata ce o iubisem așa de curat, 
aşa de sfânt, pe care o poetizasem în închi- 
Puirea mea, nu rai Simţii decât desgust şi 
dispreţ. 

De atunci n'am văzut-o, 
lată, „mes dames“, cum am pierdut prin o 

zaharica, iluziile celui întâiu amor,
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Discursul lui Mihai Kogălniceanu 
la alegerea lui Vodă- Cuza 

  

Strigătul de entusiasm, care izbucni în momentul 
alegerii lui Cuza din piepturile tuturora nu se poate 
descrie. Aplausurile, aclamările, urarele : să trăească 
Alecu Cuza! Să trăească Camera! zguduiau zidurile 
palatului. Cu mare greutate Mitropolitul putu restabili 
tăcerea, şi atunci alesul ţării urcă treptele biroului și 
depuse jurământul. : 

Apoi până a nu se cobori Domnul dela tribună, 
Mihail Kogălniceanu, privighetoarea Moldovei, cum 
era numit pe atuncia, îl intâmpină la scara tribunei 
și rosti cu vocea adâne emoţionată următorul discurs : 

Măria Ta! 

După o sută cincizeci şi patru e ani de 
umilire şi de degradare naţională, Moldova a 
intrat în vechiul său drept, consfințit prin , 
capitulaţiile sale, dreptul de a-şi alege pe capul 
său, pe Domnul. 

Prin înălțarea Ta pe tronullui Ştefan cel Mare 
s'a reînălțat însăşi Naţionalitatea Română. A- 
“legându-Te de capul său, Neamul nostru a 
voit să împlinească o veche datorie către fami-- 
lia Ta, a voit să răsplătească sângele strămo- 
șilor Tăi vărsat, pentru libertăţile publice. 

Alegându-Te pe Tine Domn în ţara noastră, 
noi am voit să arătăm lumii, aceea ce toată 
ţara doreşte : La legi nouă, cm nou. 

O Doamne ! mare și frumoasă ți-este misi-
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unea. Constituţia din 7 (19) August ne în- 
semnează o epocă nouă şi Măria Ta eşti 
chemat să o deschizi. Fii dar omul epocei ; 
fă ca legea să înlocuească arbitrarul ; fă ca 
legea să fie tare ; iar Tu, Măria Ta, ca Domn, 
fii bun şi blând, fii bun mai ales pentru aceia, 
pentru cari mai toţi Domnii trecuţi au fost 
nepăsători sau răi. 

Nu wta că, dacă 50 de deputaţi Te-au 
ales domn, însă ai să domnești peste două 
milioane de oameni. 

Fă dar, ca domnia Ta, să fie cu totul de 
pace şi de dreptate, împacă patimile şi urile 
dintre noi şi reîntrodu în mijlocul nostru stră- 
moşeasca, frăție. 

Fii Simplu, Măria Ta, fii bun, fii domn- 
cetățean: urechia Ta să fie pururea deschisă 
la adevăr şi închisă la minciună şi lingușire, 

Porţi un frumos Și scump nume, numele 
lui Alexandru cel Bun, să trăeşti dar mulţi ani! 

Ca şi dânsul, fă, o Doamne, ca prin drep- 
tatea Europei, prin desvoltarea instituțiunilor 
noastre, prin simțimintele Tale patriotice, să 

„mai putem ajunge la acele timpuri glorioase ale naţiei noastre, când Alexandru cel Bun, zicea ambasadorilor împăratului - din Bizanţ că: România nu are alt ocrotilor decât pe Dumnezeu şi sabia sa ! 
Să trăeşti Măria Ta! 
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Discursul lui M. Kogălniceanu 
la mormântul Domnitorului Alexandru 

lon Cuza 

la 39 Mai 1873 

  

Ilustră Doamnă, Prea Sfinte Mitropclii, 
Sfinţi Părinţi şi Fraţi, 

Biserica ne zice : deșertăciunea deșertăciu- 
nilor, totul este deşertăciune. Ei uite, îmi per- 
mit a zice, cum că acest mare adevăr își are 
şi el excepţiunea sa. Nu este în lumea aceasta 
totul deșertăciune, rămâne ceva statornic ; ră- 
mân faptele mari, care sunt neperitoare ; da, 
fraţilor, faptele mari opresc chiar moartea. 
Se zice că Cuza Vodă a murit... Dacă renaş- 
terea României a murit, apoi... a murit şi
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Vodă-Cuza. Căci, Vodă-Cuza, nu este dec . 
renașterea României, 

Dar vă rog credeţi oare că vin aci să f 
eu istoria acestui Domn ? Nu! căci caregl:- 
poate să o facă ? care pagină tipărită poa.. 
să fie așa de adevărată și aşa de eloquent . 
ca fața țării însăşi ? Faţa ţării este pagina i. 
toriei lui Alexandru loan |; 

Alexandru Ioan I nu are trebuinţă de ist 
fiograf. El singur şi-a scris istoria sa pr 
legi, prin actele cu care-a făcut un stat, 
societate alta decât aceea ce I s'a fost da 
când L-am proclamat Domnitor. 

Sunt patrusprezece ani trecuţi, de când : 
Adunarea țării, în capitala Moldovei, mi s 
făcut rara onoare de a spune, eu cel dintâii 
Colonelului Cuza cuvântul Mărza 7a şi tit 
de odată de a-i spune, care era voinţa națit 
nii şi cari erau aspiraţiunile națiunii, ce 
se dau Lui spre îndeplinire. 

Cei bătrâni, aduceţi-vă aminte, cei mai t 
neri consultaţi paginele „Monitorului“ Şi ve 
vedea ce s'a cerut dela Dânsul. Veţi vede 
că în cei 7 ani de ilustră şi eternă memori 
Vodă Cuza nu numai că a fost om, ones: 
dar și-a ţinut totdeauna cuvântul Său. P: 
lângă aceasta, în fiecare an, în fiecare lun: 
a Domniei Sale, înzestra ţara cu câteo lege. 
în fiecare zi sporia numărul cetățenilor ș
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_*3a noastră. Ce voia națiunea atunci? 
nea voia, legi nouă și oameni noi. Cuza 
t omul nou și a făcut legi nouă, cari au 
apoi lume nouă, căci lumea dela 1863 

„alta. 

„„tăzi statul român nu mai este provincia 
-.șă a Moldovei sau a Valahiei. lată ce a 

Alexandru loan I. Ce i se zicea atunci? 
„. “Măria Ta, ca Domn, fii bun, fii blând, 

„ ales pentru aceia pentru cari toți Domnii 
“iţi, au fost nepăsători sau răi. Ei bine, 

ac o întrebare: Luaţi Istoria României de 
"». dace şi de dincolo de Milcov, căutaţi pa- 
3 ei, şi se va găsi oare vreun Domn 

să se poată compara cu Vodă Cuza? 
-_nu poate fi comparaţie între faptele foş- 

" Domni şi ale lui Cuza făcute ca om, ca 
„tean Şi ca ostaş. 

sa mai zis lui Cuza că națiunea dorește 
prin dreptatea Europei, prin desvoltarea 

- “tuţiunilor noastre, prin sentimente cu to- 
patriotice, să mai putem ajunge la acele 

„duri glorioase alnaţiunii noastre când Ale- 
s«dru cel Bun zicea imperatorului din Bizanţ 

“ țara noastră un ave alt ocrolilor decât 
D-zeu şi sabia sa. 
îi bine fraţilor, când România a ţinut un 
i mare limbagiu în Europa, decât acel ți- 
: de Alexandru loan 17... Alexandru loan |



. 
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ținea cheia Orientului şi nimic nu se făcea 
în Orient, nu numai fără ştirea, dar fără voiă 
Lui. EI era gata a-şi sacrifica tronul, persoana 
sa, numai să-și apere țara de orice pericol, 
pentrucă El era conştiincios Națiunii Române. 

Şapte ani ne-am odihnit, şapte ani n'a fost 
umiliațiune... dar a căzut silnic, şi România 
şi-a întrerupt cariera sa... A ! iertați-mă. Aici 
în faţa unui mormânt deschis, în fața acestei 
figuri care va fi pururea glorioasă, nu ne este 
permis să acem polemică, dar suntem datori 
să spunem că nu greșalele Lui L-au răstur- 
nat, ci faptele cele mari. 

Odată cu exilul a expirat emanciparea po- 
porului român, odată cu exilul vechile socie- 
tăți retrograde şi demagoge sau aflat; şi 
când o zic aceasta, fraţilor, ca să vedeţi dac? 
este aşa, uitaţi-vă la cei 7 anide exil cariat 
trecut. Apoi care Domn a fost mai demn în 
exilul său, care Domn a apărat ţara sa ma 
mult, pe acea ţară care permisese de a is 
închide porţile ?... 

Țara va mărturisi şi chiar mărturiseşte: 
mărturisesc mulți din acei cari L-au răsturna: 
că mai demn nu sa purtat alt Domn; per: 
trucă să nu ne înşelăm, fraţilor, Domnul Cuz 
Alexandru Ion I,.oricând voia, putea să fi: 
Domnitor. 

Alexandru loan |, nu avea trebuinţă :
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că,ca Alexandru Lăpuşneanu, că dacă țara 
-J-L vrea, elo vrea. Cuza nu a voit, deși țara 
'-a voit, pentrucă a vrut pacea acestei ţări, 
-entrucă a voit să fie demn de numele ce-L 
“oartă, . . 

Şi acum fraţilor! După ce v'am spus aceste 
-uvinte, noi cari şuntem aci unii mai bătrâni 

decât Dânsul, unii luptători sub EI, mulţi 
adoratori ai Lui, alţii amploiaţi ai Săi, alţii 
sari sau folosit de legile Lui, putem zice nu- 
mai Dumnezeu să-L, ieite? Dar de aceasta 
nu are trebuinţă ! Căci şapte ani bine cuvân- 
tat din partea a trei milioane de locuitori, pe 
care i a făcut cetăţeni, nu este oare de ajuns? 

Noi avem trebuință să ne rugăm pentru 
iertarea altora. De aceea noi, cari am avut 
onoare de a-l fi miniştri şi funcţionari, ne în- 
trebăm : nu avem nimic de făcut? La 1259 
Românii au dat dreptul lui Cuza să facă totul, 
şi de aceea se zicea că unul lucrează pentru 
tot, era conștiința naţională. Acel Unul nu 
mai este astăzi, azi toți dar trebue să lucrăm 
în spiritul Lui; să fim oameni ai ţării noas- 
tre, să ridicăm sus stindardul ei în afară, şi 
întru principiul acela fără de care 'nu poate 
să fie un stat, prin instrucţiune, prin adminis- 
trație bună, fiecare prin exerciţiul paşnic al 
drepturilor, ce fiecare datorim lui Vodă Cusa. 

Wustră Doamnă, sfântă mumă a Românilor,
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nu plânge, căci Alexandru Ion 1 nu a murit; 
Alex. Ioan 1 nu poate.să moară, Nu lacrimile 
acelor cari sunt aci vor putea dovedi aceasta, 
ci lacrimile tuturor ; lacrimile unui popor în- 
treg, lacrămi- ce se varsă de oriunde se vor- 
beşte românește, dela Carpaţi până la Marea- 
Neagră și dela Tisa până la Nistru ; nu este 
hotar politic pentru tristeța ce se poartă de 
soția lui Alexandru loan 1... şi acum după 
ce biserica a zis veşnica pomenire în spiritul 
lui Alexandru Ion 1, veşnica Lui amintire în 
spiritele noastre, nu se va 'şterge din inimile 
noastre și ale fiilor noştri, şi cât va avea ţara 
aceasta o istorie, cea mai frumoasă pagină 
ce va avea, va fi acea a lui Alexandru loan | 
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