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Cătră lectoruli români.
Acestii studii ali reposatului Marţianu a fostii publicată Ia 1860,
în fața încercărei de atunci de a se inaugura prin lege colonisarea
ţergi cu Germani.
Acumi aceeași încercare re'nnoindu-se prin organul Jaternaționalei din Iassi, no! împlinimă o datoriă cătră ţ6ră şi în particulari
cătră Gmenil nostri politici — căci totă binele şi reulii într'o ț6ră li faci Gmenii ei politici — de a reedita ucâstă cărticică,
spre a lumina opiniunea națională, de ce va se dică propunerea
presentată deja Adunărei de a se aduce colonii germane,

Azenţii logei francmasonice din lassi, a căreia doctrină cosmopo-—
lită de „omi şi omii“ e în contra a totii ce este patriă și naţionalitate, care aruucă

petroliulii

cosmopoiitismului

asupra

esistinţei

naţiunei, şi lucrâză la destrugerea ei, s'ati însărcinată se vorbâscă
de interesele naţionale.
Pe altă cale și prin o sistemă de forma pacinică, ciocanuli şi
mistria aşa numiţilor liberi-pietrari din România, lucrâză a destruge mai multă de câtă zidiri şi monumente cari se poti 6ră ra- ! :
construi;

ele sapă

basele

esistenței

națiunei,

ele

vorii se dareme

însăși fiinţa națiuaei; şi ce este şi mai gravă, ele îutreprindă acâstă operă vandalică cu înseşi mizlâcele naţiunei.
Esperienţa este pentru t6tă lumea înțelepciunea Gwmenilotii; numai pre noi tâte nenorocirile și dezastrele ce bintuie ţ'ra, nu ne

facă nici măcar atenți, — la atâta apatie
cosmopolitismuli.
Be întreprinde în contra
economică,

—

specie

şi

amorţire ne-a adusă

nâstră ună resbelă

de asasinati

moderni;

de
—

perire pe

narmămi

cale

noi inşi—

IV:

*

ne, în contra n6stră, ună sistemii economici anti-naţională, antisocială şi anti-umaniă, prin care ne destrugemi noi înşine; cit
toții simțimii şi recunâscemii că mergemii red, că ne ducemi în
prăpastie; însă nu numai că nu căutămii unde e causa răului şi nu
avemii virtutea şi patriotismulă de a o înlătura — căci atîrnă de
noi; — nt numai nu luămii nici o măsură de statii pentru apărarea intereselorii nâstre, — dar cin contra, agravămi reulă din di
în di, mergând în sensulii dusmanilorii nostri şi aservindii cra
prin nouă concesiuni, cari suntă basa de esploatare, basă de ope-

rațiune în contra n6stră.

Tote artificiile şi svbtilitățile dusmaniloră naţiunei,

Gmenii

nos-

tri politici le adoptă ca principii politice şi le aplică pe bicta ţ6"ră, fără se aibă pietate a-și da samă de consecinți.
O asemenea nepăsare de sârta ţerei nu ne-o putemii esplica de
câtii prin faptuli întristătorii. că Gmenii nostri politici, lipsindu-ie
ideea vaţională, nu se pună și pe dânșii în causa naţiunei, nu împărtăşescă nenorocirea sa, ci lucr6ză pentru ţâra lori nu ca pă-.
rinți de familie, ca părinți ai țărei cumi îl numia bunulă simţit
română, ci ca pentru o țâră străină, ca Gmeni ai lumei, şi din
puntulii de vedere alii lumei, 6r nu ali naţiunei lorii de care i-a
deslipitii cosmopolitismuli.

Greşelile Omenilorii nostri politici provinii numai
tismulii şi isolarea

în

care trăiescii de rațiune —

ue afară din simțimântulii naționali,

din

indiferen-

ceea ce-i

şi-i face a nu fi în

pu-

unitate

morală cu națiunea, a nu mai distinge între interesele ei şi cele:
streine, şi astii-feli a nu lucra ca membri ai corpului naţionali.
Enormele greşeli repetite sunt cea mai deplină dovadă, că nu-

mai ideea naţională este

sufletulă și busola

politică a omului de

statii; numai ea-i dă virtutea şi simţul politică necesarii sprea
înțelege și pătrunde causa națiunei sale, şi a o conduce astă-felă
cumii se nu dea în cursele ce-i tindă inimicii ei.
Lipsiţi de acestă busolă, Gmenii nostri de statii mergi fără
planii, fără ţintă politică, ducândii națiunea în necunoscuti.

Este mai multă de câtă

timpă

sele, dacă voimii se mai esistămii,
comuni, în politica naţiunilorii. —
epoca

concesiunilori,

şi

se

se ne înțelegemi şi noi intereşi se intrămă în bunulii. sirață
Se închidemi o epocă funestă,

punem

capeti

sistemului economici

care ne ucide.
O esperienţă

înțelegemă

atâtii de

desastrâsă

trebue

că sistemul

economici

ali

se ne facă şi pe noi

se

unut stată. este sistemulă

V
geii politicii; «că cestiunile economice sunt cestiuni politice, cuprin=

gândi în ele ecsistența materială a națiunei, şi că astă-felii trebue
a le privi şi trata după rațiuni de stati, €r nu după sofismele e-conomice sai. după consiliile celorii cari ati interesii ca se nu mal
fimi, nici prin imitarea fâră consciință a altorii state, în împrejurări politice, sociale şi economice altele de câtii ale nâstre.
[tă ceea ce ne-a îndemnată pe lângă analisa lui Marţianu, a
mai grupa aici câte-va observaţiuni asupra stârei economiei n6stre naţionale.

Streinii interesaţi a ne esploata şi a ne cuceri
1ulii econonmicii,

profitândă

nilorii nostri politici,

de lipsa de educaţiune

ţâra prin resbenaţională a 6me-

de necunoscința lorii despre interesele terei,

— acreditâză în spiritulă lorii, intre alte artificii, funesta eresie,
«că cu câti se vorii planta în ţâră mai multe interese streine, cu
atâtă va fi mai garantată independența n6stră, . cu aţâtii ne vomi
civilisa mai repede.
La acâstă artificie pe pâte respunde esemplulii tuturoră „colo=
niilori din istorie și din actualitate: — ce înfloresca în colonii prin
interesele streine? — Iofloresce națiunea pământâni? — Orf pe
ruinele naţiunei pământene, se redică naţiuni streine?
Acolo mergemii şi noi prin plantarea intereselori streine între noi.
Ară îi mai simplu a dice că, pentru ca se ne asecurămii esis-

tenţa, sa ne anecsămi la Austria şi Germania, căci acolo ne duce
anetsarea economică ce se intrepriode.
Sunt două sisteme politice: una națională, şi alta colonială, ce
se practică de statele Europei. Sisteme cu totuli opuse una alteia.
Politica naţională se aplică cătră sine însuși, către națiunea proprie a statului; politica colonială, se aplică în ţerile pe cari ună
stată le coloniseză cu prisosulii fiilorii sei. Acâstă politică, disă
colonială, consistă în o sistemă de uneltiri economice, cari lucr6-

ză la esploatarea şi cucerirea ţerei, prin ună resbelă pacinicăi, întreprinsii subt forma

unor așa numite

opere

de civilisațiune.

Scopul poiiticei naţionale este prosperitatea şi conservarea naţiunei statului. Ea are de regulă politică, principiul că „o nâfiune.
„că şi ună îndividii este mai aprâpe dă sine de căi de alții;“ — că
„Gin unitatea intereselor maieriale numai, pole eşi unitatea ma„rală, şi din una şi alta într unite,—forța naţiunei.“
Politica colonială are de obiectă, întemeiarea elementului colo-—

VI
nisatoră prin esploatarea şi substituirea elementului pământână.
Esistenţa acestuea se absorbe de celi d'ântei, şi astii-feiii storsă
de vitalitate şi împilatii, — încetul cn încetul se stinge de inanitiune, în mesură

cu desvoltarea

destructoriloi' sef,—

în numele a-

raanităței, ali libertăţei şi ali civilisaţiunei|!
Regimul colonialii este cu atâtii mal fanestă pentru poporul indigenii,

cu

câtă, prin puternicul

mecanismii

ali sistemei, nu numa!

că totul este mişeată în contra lui, dar însuși eli este mănată de
sistemă, a lucra la propria sa destrugere, şi la constituirea ucigagilor .sei. Însăși munca acelui poporii este o lucrare de nimicire
pentru densul, pentru că intrănd în mănile unui poporă duşmani,
ea se preface în armă în contra sa.
|
'Tote relaţiunile poporului indigenii cu streinii suntă basate pe
destrucțiunea lui. Nu comerciul este pentru densul, ci elit este pen- tru

comercii.

După cumii în sistema naţională totul concură la binele națiunei,
totul graviteză în jurul ei; în politica colonială totul este înversă.
Ceea ce pentru elementul colonisatorii este virtute, adică iubirea

de ţâră şi patriotismul, este priviti şi tratati ca crimă

în națiu-

nea pământenă.
Acoio unde sistema nu este pusă în legi, ea se află în inima 6menilor politici şi a agenţilor cari dati mişcareacestui mecanismi.
Spre

a ne încredința

de acâsta,

nu

avemi

de căt a observa po-

litica economică ce urmâză Englitera în Englitera, cătră națiunea
sa proprie, şi politica ce toti: Englitera urmeză către Irlandesi şi
cătră ţerile pe care le colonisază cu Englesi. Politica Franciei către națiunea francesă, şi cătră poporalii Arabi din Algeria.
Politica economică a Germaniei cătră națiunea germană, şi politica ei
cătră elementele negermane, de esemplu a Prusiei în Ducatul de
Pozenii.
Priocipul politicii ali oamenilor de statii germani, cătră națiunea
lor proprie, este aceli alii unui buni părinte de familie. - „Sco„pulii Statului germană, țondatiă cu sângele și munca: germanilor,
sesle 0 societate germană,“ — Qică Gmenii politici germani. „Statul
„nu este o abstractiune a societăței omenesci, ci personificarea în„dividualităței naţionale. Misiunea statului este a fi patriă 6r
„Du Otelii. În adeveră statulă esta supusă pănă la uni punti,
„condiţiunilor generale ale umanităţei, dar este principalmente su„Pus condițiunilor: speciale ale națiunei sale.“
„Nu trăimă în Paradisă unde totul este fără interest.
Bu-

VI
„nul 'D-deii n'a populată pămeniuli cu absiracțiună omenesci,
„Rică cu omul, precum el este în sine, ci cu națiuni concrete:
„Francest, Englesă, Germană ete. — în împreyurări practice deo„sebite. De aceea bărbatul de statii trebue se se preocupe

„numai de

națiunea lui, lăsând ceriuluă grija

„manitățeă,

Aşa cugetă oameni! de stati ai Germaniei,

în genere a u-

şi resbelul franco-

germană care va începe o eră nouă pentru politică şi sciință, punend capeti cosmopolitismului, a datii cea mal deplină consacrare
cugetărilor ior.
Se mai observâmă sistema politică a regimului germani din:
Viena, cătră coloniile germane din Boemia, Transilvania, Bucovina,
Galiţia, Ungaria ete;—şi politica aceluiâşi regimă cătră elementui
română,

şi slavă; şi

vomii

vede

că germanii

austriaci

se

înteme-

i6ză şi crescă din vitalitatea popbrelor slave şi romane; că prin
sistema de statii opusă acestorii popâre, esistenţa lor se absârbe:
“de germani; maijl6cele lor, forțele lor, munca lor, sunt întrebuințate ca instromente de destrucţiunea ior. — În deosebirea acestori
sisteme politice, vomii găsi secretul stărei înflorite şi a civilisaţiunei
Saşilor şi a celor-l-alți Germani din Austria, şi a miseriei și decadenţei în care

zacă Romanii

|

şi Slavii.

Mai multe rele caus6ză acestorii popâre resbelul economici ce
li face Austria, de cătii nu le-ar causa celii mai desastrosă resbelă militari.
Se mai observămi

sistema politică a guvernului

rusă

către

ele-

mentele slavo-ortodocse din Rusia, de esemplu sistemul părinteseii
ce a urmată şi urmâză către coloniele bulgare din Basarabia rus6scă, și sistema vitrigă ce urmâză către Românii din Basarabia.
“Tâte statele afară de 'Turcia — care însă se află în disoluţiune, în
prada companiilor streine de esploatare — facă politica intereselor lor naţionale. Ele nu numai că ai asecuratii piața din întru
fiilor națiunei lor (vorbimii de sterea reală a lucrurilor, de ceea ce
este, 6r nu de speculaţiunile de idei cari după esprzsiunea unui e- |
conomistă, sunat destinate mai multă pentru esportare, decâtă pentru consumarea din întru) dar încă vedemii că întrebuințâză in-

fiuenţa și puterea lor spre a da o direcțiune conformă intereselor
lor, chiar și afacerilor altoră ţeri, și a face şi din alte ţeri pieţe

|
pentru comerciul şi industria lor.
Dar nu avemi trebuințăa aduce esemple din depărtare. Politica economică a celor-l-alte state o avemi înaintea ochilor în tâte di-

OVUL
iele în ţâră la noi.

Se comparămi

vecine, Austria şi Rusia,

regimulii vamală ali stateloră

|

aplicatii către densele, cătă e de naţio-

nală şi de bine făcătorii pentru industria lor; se-lă comparămi ca
regimulii vamală ce ele. vorii a ne impune noă priu “tratatele ca

““Yarcia, —pe care acumii

cârcă a-lii parpetua şi agrava prin con-

vențiuni aşa numite pantru desființarea juridicțiunai consulare, 6r în
realitate pentru înființarea ei,—regimii care este causa principală

a omorirei industriei nâstre.

|

Se observămi chiar în raporturile diu întrulii ţerei, sistemul protecţionistii ali consulilor către conaţionalii ior, solicitudinaa şi spriginul pănă la nedreptate de care îacunjură interesele lor, voind a-i
sustrage pănă şi de la plata micei patente ce li se cere pentru in-

treprinderile ce faci la noi,—şi sistemul lor către noi şi interesele.
n6stre, şi ne vomii încredința că t6te statele facii deosebire între fii naţiunel lor şi între

streini;

cătră densele

de

nu este acelii

„omii

—

că principiul

şi omii“,

lor politică

pe care-lii

propagă

numai cătră noi; că ele sunti cosmopolite numai cătră alții, cătrăol, 6r nu şi către densele.
Ac6stă sistemă statornică practicată de tâte statele. civilisate,
trebue să ne convingă şi pe noi de legea daturei: că în economia
politică mai multă încă de cătă în cea privată, este „ală mei şi
ali teii“ și cănd mai nu-ți dă nimene, că o națiune ca şi unii individi are interesele sale deosebite de ale altoră popâre; economia sa proprie deosebită de a aitoră popâre, resultati ali istoriei
sale, ali condiţiunilor ei politice şi sociale, alii diferenței de religiune şi ali împrejurărilor ei naţionale deosebite de ale altorii
popore ; că prin urmare fie-care statii face politica intereselor națiunei sale, 6r nu a lumei întregi, politica streinilor, precumii fa-.
cemi

noi.

Este curiosi, ca națiunile se necunoscă alăti de multi unele pe
„altele. Umanitarii sunt nebuni de a crede că zidurile, gardurile,
„barierele, ce erati între națiuni, s'aiă micșurati. Personalitatea
„crescendă, desparte, din contră, din ce în ee mai multi, din

„Ore-care punturi de

vedere,

și naţiunile ca și indivigii.“

(Jules

Michelet, La France devant L'Europe 1871).
O naţiune cu câţi se civilisâză, cu atâţii devine mat prevădătore şi mai politică, adică mat egoistă. Esemplu: Anglia şi Germania, cari prin civilisațiune, prin „personalitatea crescândă: ai
devenită atât de egoiste.

„Într'o casă onestă

se face deosebire între familie şi musafiri.

IX
O jiră nu este o cârcimă.:
fense de Paris 1871).

(E. Viollet-le-Duc. Mâmoire sur la de€-

Noi Românii — noi înşine în statul nostru, în casa nâstră —
urmămi cătră națiunea română, cătră noi înşine, o politică colo-

nială, uni sistemii economică dușmanii; avândii de resultati: ca
idte averile se trâcă de la Români la streini; făcendii apelă la in_vasiunea streiniloră în ţ6ră prin avantagele ce li dă; lucrândi a
face comerciul din întru internațională; proprietatea pământului patriei nstre, în loci de proprietate română, proprietate internainteresele

ţională;

şi afacerile nâstre,

române

şi

interne,

alaceri

internaţionale, şi constituindii prin acesta o ţâră în stare de co-.
proprietate, o societate internaţională: ceva imposibili, o amestecătură babilonică, unii. chaos umani, în care națiunea română, desdesfăcută din

membrată,

corpi

de naţiune

în

individe,

ss disolvă,

spre a eși din acestii chassii, pe ruinele i, ună statii străini— sta.
tulii germanii.
Sistemul ce alte state practică cătră streini, noi Paplicămă cătră
_
noi înșine.
Acesti

sistemii

economică

opusă

naţiunei,

ne stârce de vitalitate

şi ne eliminză pe noi, întocmaicumii se face în colonii cu indigenii.
În orl-ce statii, națiunea este scopi. Relaţiunile cu streini! sunt
subordonate intereselor naţionale. Comerciuli este pentru naţiune,
&r nu națiunea pentru comerciil.
În sistema n6stră economică vedemi inversuli.
Ca şi în o colonie, totul e subordonatii intereselor streine; şi ceea

ce înfloresce şi se redică în țâră suntii interesele streine.
Nu se creâză nici o instituțiune națională, umanitară, civilisă- tre, ci instituțiuni jidovesci: anti-naționale, anti-umane, anti-civilisătoare, cărora li se pune etichetă fraudulâsă de banca română,
creditii româui etc.

Ca și în o colonie, esceptândă ună micii uumări de familii, este

mai avantagiosii a fi streini decâtii pământenii.
O altă eresie funestă s'a acreditată de sc6la
spiritul nostru:

cumiă

că în

cestiunele

economice,

cosmopolită

in

cestiuni

dv

în

drumuri de ferii şi de bănci se nu facemii politică, în comercii se
nu facemi politică, în admivistraţiune se nu facemi politică etc.
Astă-feli pe nesimţite ami scosă politica din totii statuli, amă
remast

uni

stati

fără politică, lăsând

tereselorii a ţărei nstre.

streinilor se facă politica in-

XĂ
“Cândă pieri naţiuni prin cestiuni economice cumi perimi noi,
cându se redică naţiuni prin cestiuni economice, cumi sunt Eaglesii

şi Germanii,

cumii nu sunt

politice

cestiunile economice?

Cosmopoliţii sunt consecinţi: cândă nu se consideră decâti individele €r nu națiunea, atunci nu e nimica politicii.— Dar nu ințelegemii pe acei cari dicii că vori ca națiunea se trăiâsc:.. şi dai
în astă

cursă,

Când prin concesiuni şi prin ocuparrea pieţei din întru şi a proprietăţilorii, streinii se constitue la noi în statii în stată, în individ ualități
naţionale deosebite, precum' sunt Jidovii şi Germanii; când așa der
se întreprinde cucerirea ţărei şi nimicirea naţiunei n6stre pe cale
economică,

a discuta natura politică

a cestiunilor economice

este a

discuta evidența.
Prin sistemul nostru economicii, este organisată perirea nîstră
prin noi înşine. Noi toţi, lucrurile n6stre, instituţiunile nostre, munca
națională, m&naţi de acestă mecanismi, lucrămit fără consciință de
ceea ce facemiă, la propria n6stră destrugere.
Forţele colective ale naţiunei concentrate în organisaţiunea sta-

tului, sunt întârse în contra naţiunei,

dându-i asti-felii mârtea de

acolo de unde trebue se-l vie vicța.

Nu se mai face nici o deosebire între interesele

n6stre

şi

cele

streine; nu se mai consideră nimica ca ali nostru în ţ6ra nâstră.
Națiunea fiindii mizlocă €r nu scopi, nu mai e nimica de cruţatii, nimica de conservatii de cătră streini. Totulie permisii streinilorii ca într'o țâră pustie. Reguia n6stră politică cătră streini este
stravaganta macsimă cosmopolită: „lasă se facă, lasă se irtcă.*
Subt cuvânt d: concurență nu se mai face nici o deosebire între streină şi românii; între unii „sositii* din ori ce parte a lumei
şi între celiă alii căruia este ț€ra, ai cărai părinți şi-aii vărsatii sîngele şi munca pentru păstrarea şi întemeiarea ei; — între fiul (rei,
pe care se razimă statul, care și dă viața pentru apărarea țărei, care
trăiesce într'ună continuii sacrificii pentru densa, dândă mai mult de

jumătate din tempul seii de lucru pe fie-care anii în serviciul militari ca grănicerii, dorobanţi, gardisti; — şi între streinul, care
are interese opuse națiunei, care la sarcinele militare ce absorbi ma!
mult de jumătate

de temnpi Româniloră, nici nu pâte lua parte fiind că

nu putemii da arme streinilor; care în fine nu face din ţâră de câtă
unii obiectii de traficii, și apelâză la intervenirea streină când este
derangeată în traficul sei, de ia care nu-lii distrâză nici o sarcină

publică.

|

XI
Se practică

ca doctrină

de economiă

politică,

celui mai selbatică

comunismit, şi mai multii și mai reii decâtă comunismii: căci noi
punemi ţâră şi totii în comunii cu cei cari nu aă nimica de comun cu noi; cari facii comunitate deosebită de noi, chiar în ţeră
la ni;

escludându-ne pe noi chiar în țâra n6stră, în ale nâstre.
Prin averea ce ne'ncetatii se scurge de la Români la streini, se
de aducii forţele vitale ale naţiunel, şi poporulii români secatiu

vere şi prin urmare de mizi6cele
stioge prin inanițiune.
n acestii sistemii anti-naţionali,

cândii e vorba de
deră ca politice.

națiune.
.

şi

de cultură

de

esistență

raţiuni de stati, nu mai

se

esistă

Națiunea și interesele ei nu se consi-

Daca ţâra va fi a Româniioră sai a streinilori, acâsta. afară de
escepţiuni, nu preocupa de loci pe 6meni nostrii politiei. Dacă na-

țiunea română vu esista sai nu, li este indiferenti.
După teoria lorii cosmopolită, scopulă statului
o societate română, ci o societate universală de
vorii fi.
|

români,
„6menă,*

nu este
ori cari

Prin acestă teorie ei s'aii dissercinatii de datoriile şi grigile de
6meni politici; n'aii nici o misiune de împlinitii. De aceea faptele
lor sunt lipsite de preocupare

politică. Ei consideră lucrurile indi-

vidualmente. Inimicii naţiunei nu sunt consideraţi ca ioimici şi al loc.
Lipsindu-le

ideea naţională,

ei nu

se

mai

preocupă a

sci

da-

ca Românii prosperă sait pieri. Atenţiunea lorii este întârsă de la
naţiune. Ei nu se credă datori a visita şi studia ț&ra, şi a se
inspira de densa. În nici una din cestinnile cele mari vitale, care
preocupă ţâra, ei nu aă 0 opiniune consciinţi6să, basată pe observaţiune, pe cunoscinţă de lucru necesară spre a putea judeca. Ei
vădii lucrurile ţerei lorii prin ochii streinilor.
De aceea ori ce streini

lipseșce de respectii

până a-și permite se

|
li propună programe politice pentru ţâra loră.
Națiunea nu este pentru denşii, nici măcar uni obiectă de observaţiune şi de simpatie, cumi a fostii pentru mulți generoşi voia- geori streini, cari numai trecând, aii cunoscutii ranele ţerei și le-

ai semoalatii în scrierile lori.
Ei n'a

pentru

națiunea

lori mai

multă

Carpaţi,

6meni!

solicitudine,

decâtă n'a

politici ai Austriei,—

pentru Românii de peste
germani nu români.
„ Astiă-feli națiunea părăsită de 6menil ei politici, nică o consciință

nu presidă la sorta ei, — dacă nu consciința rea a duşmanilor nos-
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tri caril singuri ne observă de aprâpe, singuri cunoscii ranele n6stre şi scii cumii mergemii de reă.
Este primejdiosit pentru un poporă ca politici! sei se negligeze a
observa chiar mersul lucrurilor în statele vecine, spre a trage din
ele învățăminte asupra garanţiilorii de care trebue se îacongidre
națiunea,

contra

a ori ce

pericule,

fie militare,

fie economice.

Ce

sârtă pte se aibă. națiunea n6stră ai căria politici faci abstracţi-—
une de dânsa; cari nu se iateresâză a cundsce nici cestiunile elinterne cele mai vitale? Dovadă lipsa unui servicii statisticii, regulatorul administraţiunei unui stati.
Cele ce dicemii relativii la politicii nostri le dicemi nu ca se acusămii pe nimene, ci spre a apela la cugetarea lori în parte și a
Românilor în genere, asupra primejdi6sei rătăciri în care ne aflăm.
Şcimii că defectele ca şi calităţile unui omi nu sunt numai ale lui
singuri,

ci ale cercului în care trăieşce

şi ale împreiurărilori.

Cres-

cui din nenorocire mulți de mici în streinătate, în o totală lipsă de
viaţă de familie, de viaţă de simtimentă; lipsiţi prin urmare de educațiunea naţională care uu se capetă decâtii în studiul istoriei și în
viaţa ț&rei;

și pe lângă

aceste nutrindu-ne

spiritul

cu utopiile doc-

trinelor cosmopolite; mulţi din noi aii căduti, ca și Francesii, fa
rătăcirea falsuiui umanitarismii cosmopolită, care a produs la not,
„ca și îu Francia, pe „Internaționala“, ale cărei r6de pentru Româpia suntă: invasiunea jidovâscă, concesiunile, propuneri de coloni!

Germane etc.
Dar,

demiă

în fagia

că vomă

|

desastrâselorii

consecinți

ale

acestei

reințra cu toţii în banul simți

rătăciri,

comuni,

cre-

în legile

naturei.

In tagia nenorocirilor țerei, a mai stărui pe calea unde ne aflimiă, nu

maj este a greși ci a trăda. Nu e permisă nimenui a nu ved6 eviden-

ţa. Unde starea ţărei, esporienţa vie, adevărurile materiale, nediscutabile, vorbescii, teoriile şi ilusiunile ideologiei nu mai au locă.

" Perirea unei naţiuni nu se pâte cu nimici juştifica!
Pentru ce se cere calitatea de românii spre a fi Ministru şi foncționari de stati în România, dacă nu pentru a face politica intereselor române, a fi organii alu naţiunei în faciă cu streinii?
|

Dacă politicii şi foncţionari! nostri facii abstracțiune de naţiuae,

făcând cumii arii face niste streini, și adoptând în iocul politice!
române, principul cosmopolitii de „omi şi omi“, — atunci în numele acestui principii este egali a avea ministri și foncţionari stre-

NIL
ini, —-6meni voră fi şi aceia. Și puţinii va păsa bietei naţiuni se
|
scie dacii cei ce o ucidit sunt fiii sei saii streini!
.
guvernii
ună
pastra
şi
dobindi
Popâicle îâi vărsii singele spre a

naţionali, negreşitii pentru ca ele se aibă influență asupra afaceri-

lor şi a sârtei lori; pentru ca se fie administrate conformii intereseloriă lorii, 6rii nu cumii le-ară administra streinii. Binefacerile
unui guvernămânatii naţionali consta în o politică naţională, care
_mu se pâte traduce în faptă decâtii prin o sistemă de economie
naţională. — Este ridiculă o politică naţională fără; ună sistemiă economicii corespundătorii.
Se nu piardă din vedere politicii nostri ca t6tă importența lori, le
vine de la fiinţa națiuaei, de la calitatea lor de Gmeni politici, de la rolul
ee aii în interesele şi destinele ei. Dacă națiunea n'ar fi, streinit
cari-i lingușescii spre a şi-l face câdă de toporă, nu li-arii acorda
|
nici măcar o privire,
Aşa, dar şi ondrea şi datoria

crămii ca fil
ţilorii.. Când
Revenimii
Astii-felă
no,

și

interesul nostru,

ceri ca se lu=

ai naţiunel. Mandatarii nu potă lucra contra mandanrădăcina va peri, ramurile pieră de sine.
la espunerea sistemului economici:
politica n6stră economică e basată pe abstracțiunea de

pe teoria unei

iumi

utopice,

în care

arii mai esista divi-

nu

6r nu pe realitate, pe

siune de interese şi popâre deosebite, —
bunul simți.
Legile nâstre, când ou sunt inspirate de interese streine, le facemii în modă teoreticii — în contra spiritului naţionali, în contra trebuinţilor, a ideilor, a sspirațiunilor şi a datinelor nâstre. Ele
ati în vedere lumea 6r nu națiunea.
Câte-va legi în care mai esistă principul naționali — privcipul
esistenței

nostre —

sunt

paralisate sau

interpretate în coutra

in-

tereselor n6sire.
Positivismulă politicii ni lipsesce cu desevârşire.
În asemenea mogii ststuli română nu mai graviteză în jurul
săi propriu, ci în jurulă intereselorii streine. Pountuli de vedere
românii în statulii românii a dispărută.
Ordinea publică în stată nu mal însemn6ză binele și siguranța
intereselorii române.

'Turburarea şi resturnarea

naţiunei,

prin nen-

cetata invasiune a streinilorii şi prin surparea esistenţei ei, nu sunt

privite ca afaceri de stati. Din contra, precumă amii aretatii, staseii economici, atrage invasiunea şi este aucsitul prin sistemulă.
ali intreprinderilorii streinilori, punâa- .
puternicii
liarulă. celă mai
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du-le la disposiţiune mizi6cele Românilori, şi creându-le mereă
în țeră posiţiuni însemnate și întărituri, cari sunt basa lori de
espluatațiune şi de operaţiune în contra Românilorii;
În loci

ca Românii să se

p6tă

razema

pe

|

statulii

lori,

şi se

"puie ei pirghia într'ensulă, spre a închiega cu ajutorul sistemului
“de stată, intreprinderi și asociaţiuni naţionale, cari ari organisa şi
întări

statulii,— statulă

din contră

disolvă

pe

Români,

înlăturân- ..

du-i de la tâte intreprinderile cele mari, prin artificia născocită de
streini, și adoptată fără consciinţă de către politicii nostri, că cu
elementulă români şi cu mizidce naţionale nu sar put6 nimica
intreprinde, —

'Toti

așa cumu

înainte

de scâla naţională

a lui La-

zără, subt dominațiunea streină a fanarioțilori, se escludea
buinţarea

limbei

române

Statulii ia mesuri de
rile dintre Români cu
pe fii de cătră părinte,
țirea averei sale intre

din afacerile statului, ca neptând

întreservi.

ordine publică socială, regulăndii raportuRomânii; elă intervine spre a garanta chiar
substituindu-se voinţei acestuia la împărfii; — 6r în raporturile de ordine publică

multi mai înaltă, de ordine politică şi națională, in raporturile dintre

Romăni cu streinii, — „lassă se facă, lassă să trecă.“
"Unu părinte de familie care pe căndui s'ar asigura de cătră fil

sei, ar lăssa ușile şi calea deschise făcătorilori de rele din afarăl
tomănii

cătră

streini nu sunt în relaţiune de națiune, de corpă

organici, — prin urmare în raporturi de natură

esternă şi inter-

națională,— ci în relaţiune de induvide risipite, de părți desfăcute,
nepresentăndi nici. o stsre de organisațiune, nici o legătură între
dânsele, abandonate în lupti economică cu ştrăinii la forţele loră
individuale şi la instinctele lori; fără nici unu puntii de razemă
îu stati, fără nici o direcţiune politică în afaceri şi interese naţioiale. — Căci ceea ce e organisatii în stati este spre a garanta pe
Romăni de către Romăni, şi mai cu: s6mă pe străini de către Romăni, — Gri nu spre a garanta interesele şi esistența Românilor
-de cătră

streini. .

|

Pe căndi străinii cătră noi, se află în raporturi nu de individe,
ci de naţiune, de comunitate deosebită, de „Colonie“ — prin urmare cu avuntagele și puterea ce ]i dă sistema de corpi. concen-

traţiunea, unitatea de tendenţi, solidaritatea naţională.
Noi, desorganisați

naţionalu

pria cosmopolitismii,

desfăcuţi in individe,

—

desmembraţi,

6r străinii

cu

din corpă

organisațiunea

loră de statii, şi la noi de stati în statii, având pentru dânșit şi
pe statuii nostru, — în asemenea condițiuni, cumi se fie cu pu-

tiață

lupta?

Individulă cu statulă,

- pâte lupta,

cu uni

corpi

constituitii,

au

|

Pare că voimă într'adinsă se pierdemii ţâra, se nu mal esistămă.
Săvărșimi acte şi convențiuni cu streinii, prin care ne sinucidemiă, ne lepădămiă de ţeră, — numai pentru ca 'să facemă plăcerea

cutărui

consulă,

pentru

ca se meritămii

de ceea ce trafican-

” ii de cele sfinte numesci Umanitate, şi civilisaţiune, — şi se ne
trista ondre de a fi lăudaţi de presa jidovâscă și de cutare
nistru ală unei puteri care ne inundâză ţâra de jidovi, şi de
mani, şi ne intinde 'toti felulii de curse, spre a ne răpi
Duşmanii noştri
atăti de josii,

ne ucidii cu mânile n6stre proprii. Ami cădatu
încâtă esecutămiă noi înşine în contra n6stră, po-

litica duşmaniloră noştri.
dusii la gradulă

facă
miger6ru.

de a pierde

Depravaţiunea cosmopolitismului ne-a apăocă şi instinctulii

de conservare.

Pentru ori ce naţiune ca și pentru ună individ, interesele sale
primâză asupra altora. Ac6sta en legea naturei. Noi singuri dămii
lumei spectaculuiă ridiculă ală unvi stati fără politică.
Pare că raţiunea

de a fi a statului nostru,

este interesele streine

ear nu interesele române. Lucrămi astă-feli ca cumi n'ami avâ
interese în acâstă țcră.. Din interesele n6stră române şi cu totul
interne, precumi cestiuni de comerciii a pieței din întru; cestiunea proprietăţe: pământului patriei nâstre; cestiunea tarifului de
esportă a productelori muncei naţionale şi a vămilorii de importii;

păvă şi cestiunea cârcimelor din sate; — se faci: cestiuni streine
şi se tiateză nu ca interese române ci ca afaceri streine.
După părerea unora din politicii noştri, statulii pote de va găsi .
“de caviinţă, se redice Româniloră din sate dreptulii de a ţine cărcime — şi în Moldova li este de faptă ridicati prin monopululă jidovescii;

—

statulii

pâtă se li redice dreptulu

politică

electorali

care este mai mare de cătui dreptuli de cârcime: — Statului pâte
lua Romaniloră câte 20 qile pe lună la serviciulii de grăniceri,-

pâte a-i lua la 6ste. a -i cere
s6uei lori —

sacrificialii

intereseiori şi a per-

ceea ce este mai multă decătii dreptul de cârcimă;

— a li împune ori ce sareini' de statii, — dară nu pâte a li da
şi avantagele de stati; — nu pâte retrage jidovilor învoirea totii-

deuna

revocabilă a cârcimelor şi locuinţilor prin sate, recunoscută

în consciința țărei întregi şi în mai multe

rânduri de cătră guvernă, .

cao calamitate pentru săteni; recunoscută chiar prin legea din 1843
„ca 0 pricină de dărâmare a stărei materiale și morale a locuito-
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rilor.“. Nu pâte lua acâstă măsură, fiindă că așa numita libertate
comercială se opune.
e
Statală românii dar pâte lucra numai în contra Romanilori eră
Bu şi: în fav6rea lori. — Umanitatea şi Libertatea sunt numai pentru streini,

ele nu se respectă

şi în Români.

Libertăţei

streinilor

de a ne esploata, nu putemii opune şi noi libertatea nâstră politică,
de a nu voi se fimi esploataţi.
E

„Aşa darii autonomia şi libertatea n6stră stă numai în

dreptulă

"de

a ne sinucide.
Aşa idealii de stată înţelegii unii din politicii nostri. fi şustifică .
ignoniminia ce destruge ţâra, cu principiile. Se tortureză principiile
spre a se tortura națiunea. După denşii națiunea este pentru liber.
tăți €r nu libertăţile pentru naţiune.— Aplicămi principiile ca
sciinţa doctorului lui Molier, care se preocupa nu de cumii se scape bolnavul, c. de cumii se-i prescrie rețete în regulă spre a muri în regulă.

Ore-care măsuri S'a luată contra sterpirei pădurilor. Aici libertatea s'a restrânsă. Insă nici o mesură pentru cruţarea Românilor.
Libertatea sterpirei Românilor nu se pote restringe.
Umanitarii nostri n'a. umanitate nici măcar pentru

Sa disă forte bine că cine-va nu-i filosofi
ce'i este indiferenti.

„Tocmai în ţerile libertăței neguţitorul

|
națiunea lorţ

de câtii pentru ceea

întimpină

contradicțiuni

fără numării, — pe când în țerile scrvituței nt este împedicatiă de
Bici o lege.“ (Montesquieu, Esprit de lois. liv. XX ce. XII).
„Ca şi într'o colonie, statul nu este nățiunea; națiunea se dă subt ,
diferite forme in esploatarea streinilori, în sumele intereselor statului. Statul procede ca unii arendaşii fără preccupare politică, fără pietate, prin sivgura corsideraţiune
a ceea ce el numesce profi-

tală sei, făcând abstracţiune de interesele naţiunei, de condiţiunile
de la care atîrnă

“când în față cu
încâtii

nu

mai

prosperitatea,

puterea şi ecsistența ei. —

streini este atâtii de bine-voitori
calculfză,

nu

face casă

de sute

şi de

de miliâne

Și pe

liberală
ce li dă.

prin concesiuni, împrumuturi de statii, loterii, etc., — în față cu
națiunea este neinduplecabili: aici nu se pOte lipsi în favorea ei
de profitul momentan şi ruzinosă, de căte-va mii galbeni în plusă

ce comunitatea jidovâscă oferă a-i da totă din spinarea națiunei,—
sumă

pe care tOt-d6una ar puts-o acoperi prin

țera le-arii plăti cu recunoscință,.
Asti-felă

statui şi comunele

imposite,

se substitue prin jidovi,

pe care

delegându-le

IV
perceperea impositelor -indirecte
rilor) care este o atribuţiune

ționalităței; prin urmare
posite, ecserciţiul

(esemplu impositul asupra beutu-

de guvernământă,

a nao prerogativă

del6gă streinilor aplicaţiunea legei de im:

a o parte

ai gu=

îi face: membri

din autoritate,

vernământului. Asti-felii în una din cele mai delicate atributiuni,
de la care atîrnă multi sârta comerciului românii, organele statului - română în raportii cu Românii sunt jidovii; — adică acei cari m _
fact comunitate de interese cu noi, şi cari ati interesă se destrugă

ca se monopoliseze - toti comereiul românii. Consecințele morale și
politice se potii lesne judeca.
Statul se face organul invasiunei jidovesel deschidându-i elă însuşi porțile comunelor şi aşedend pe jidov! prin sate cu autoritatea ce li dă asupra Primarilor şi asupra sătenilor, câlitatea lor de
agenți ai statului;— ajutându-i astă-felii a-şi întinde. acminaţiunea şi
esploatările şi a duce ignominia, miscria şi viciile ce bintue neferi- cițele sate din Moldova, şi în partea de jâră cruțată până acum-de ac6stă calamitate.
„+ Statul vine în ajutorul cotropire! jidovesci, şi se auiază cu dânsa
“în contra naţiune, dândi jidovilorii, pe lângă însemnatele mizl6ca „de care el dispună prin pulernica lori sistemă naţională, prin.
- băncile jidovesci din ţcră şi din streinătate — cându-le puter-

de a mănui,

nica

resurse

bue

se opereze

subt

formă

de

accise,

de întreprin-

deri şi de felurite afaceri publice, capitalul publici ală Româ-.
niloră, fonduli budgetului statului și ali comunelor. Acestă capitală este proprietate şi fondii naţionali, elii constitue cel ina puterniciă mizlocii de întreprir dere ali Românilor; ca astii-felă elii tre-

românescă,

în

mânile

Rcmâniloră,

în

înțelesul

și desvoltarea

pentru ca, servind la trebuinţile statului, se fie toti 0...

dată unii agentii de sporire ali avoţiei. Românilori, de reînsufleţire

şi de desvoltare a forţelor lor produrtive, a spiritului lori de afaceri, a educaţiunei lor comerciale.
. Prin sistema nâstră economică, acestă capitală ală rațiune), devine uni mizlocii de întrepriccere sli jicovilor, foncţior ând în n ânile
lor ca instrumentă de a absorbi ecsistența n6stră, munca naţională»
a serăci și dărâma pe Români.
Fondul bidgetuiui statului şi ali comeneler, este puterea colec=tivă a naţivnei, în ordiru! ecencmicii, — așa cimă este, in tertul
militară, forţa âxmată.

Acestă putere colectivă a rațiurei noi o puncmii la disposiţiunea
jidovilor, a destructorilor nostri. Își [âte îcchizui orl-cize, ce po.

XVuul
sițiune şi ce influență politică li dăm
în stată, dându-le în mână
asemenea putere. Cu densa ei domină
comereiul şi piața română
printr'ensa punemă indirectă subt atern
area lor, statul. interesele
D6stre și

relațiunile nâstre nu numai dintre noi cu
streinii,

dar chiar
şi relaţiunile dintre noi cu not.
Astă-feli noi înşine dămi arme destr
uctorilor nostri, Mizi6cele
n6stre de statii, lucrâză la dărâmarea
nstră. Ceea ce trebue sene
scape, ne perde. La aşa idiotă nepă
sare ami ajunsi !
Socotind că accisele, întreprinderile,
aprovisionămintele Ostei și
ale. diferitelor servicii ale statului
şi ale comunelor, constituie afaceri de celă puţini 150 milione let
vechi pe anii, — care tâte aceste se întreprindă fără capitală
proprii, numai pria mănuirea
fondurilor
anuală
dică

budgetare

—

şi admitâud

la sceste

afaceri

numai atâta câtă este aamisă şi recu
noscuti

numai

de

15 9%,

Românilor la jidovi,

vedemii

numai

că pe fie care

anii

uni beneficii

ca legitimii, atrece

ce Ja ac6stă singură ramură

miei nâstre, o sumă de 22 +/, miline
lei vechi, cr

în
mili6ne; — sumă care nu se
mai întârce la Români
mizlocă de a stârce şi ceea ce le-a
mai remasă.

din

averea

a econo-

zece ant 225
decâtă

ca

Nu este acâsta comunismi şi mai reă
cecâtii comunismi ?
Se adăcgimi la aceste pierderi mater
iale, pagube de natură multă
mai înse
mnată

pentru

ecsistenţa

n6stră socială

gendu-se din mâna Românilor
de însemnatii, și înlăturându-i

alii, este

nu

numai

a-t dispoia

și politică:

Sustra-

întrebuințerea unui capitali atâta
prin acesta de pe terenul comerci-

da

„al

loră,“

dar

este

a li redica
mizlocul de a-și intreţine şi desvolta
practica şi inteligenţa afacerilor, spiritul de întreprinderi, educ
aţiunea comercială, și prin ac6sta, cultura socială şi politică ce
dă comerciul ; — este a li disiruge forțele productive, Spiritul
creatoră alt avuției care este
mai multă decât: avuţia. Etă de
unde vive neputivța economică,
socială şi politică a Româbilor, şi puter
ea jidovilor.
Însă ca și într'o colonie, în spiritul
politicilor nostri, interesele
statului sunt despărțite de ale uaţiu
uei. Reul ei nu este şi alii statului. Ceea ce

streinii storcit de la naţiune nu se cons
ideră ca luati

de la statii. De aceea nu se face
nici ună

de la Români

la streini,

națiunea

serăcesce

casii, că averile trecând

şi cade, că, chiar isvârele de la care proviniă imposite
le s6că şi că statul românii
se
destruge.
„Nutrimă vaca ce ni dă lapte cu
carnea ce i-o tălemi de la c6s-
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le, şi credemii că ne va da pururea lapte,“ — după ingeni6sa ob-

servațiune a unui economistii.
Ast-fel statul nu numai că nu acordă

-protecţiune comerciului români,

nici o solicitudine

nici o

cumii aii făcutii şi facă tote

sia-

tele pentru ală lor, dar sustrage Românilor şi propriele lor mizl6ce, cu care sar put6 constitui clasa de mizlocii română, și le tre-

“ce la jidovi.
„Istoria ne arată esemple de naţiuni întregi care ai peritii pen„tru că p'aă sciutii, la tempi oportună, se resolve marea proble„mă de a asigura independenţa lor morală, economică și politică,
„prin înfiinţarea de manufacturi şi. prin constituirea unei clase pu„ternice de industriali şi de comercianți.“ (Fr. List systeme natiomal d'Economie politique p. 111.)
Căderea Imperiului Romanii, a proveniti din causa „destrugerei
„acelei classe de mizloci, căria Roma îl datoria forţa şi libertatea
„sa.“

„..„Etă

causa

tutulor resturnăriloră

cari aii

urmatii;

căci cu

„acâstă classă a dispăruti patriotismulii, disciplina şi virtutea ve„chilor moravuri; cu dâusa a peritii echilibrul statalui...“
„Prin destrucţiunea clasei de mizloci, statul romanii, "şi-a lipsiti
„politicamente.« (V. Duruy Histoire Romaine jusqu'ă linvasion des
barbares, p. 185. 188. Paris 1867.)
Statul nostru nu numai nu lucrâză la întemeerea clasei de miz-

locii române,

dar din contra lucrEză el însuşi și cu mizlocele de

statii ale Românilor la ruina el și la constituirea acelei pături comerciale jidovesci

(clasa de mizlocii) supra-pusă

naţiunei

romave, pă-

tură care va fi piatra mormâatală a nâstră.
Unui asemenea regimă economică nu ar pute resista nici statul
celii mai puternică!
Cumi pâte se mârgă o naţiune al cărei politici nu au mobilul
naţională și scopul naţionali, și cari dicii că patriotismul este unii
prejudicii? Ce sârtă arii pute se aivă o armată ali cărei stată
majori, subt cuvântă de „omi şi omii,“ ar dice „învingă cine va
învinge — Şi încă ar da inimicilor posițiunile şi mizlocele ei de

resistenţă ?
Înţelrgemi ca o naţiune ca şi ini individii se se lipsiască de viața
esteri6ră; întelegemii că în comerciul internaționali, se fimi cumă
suntemuă. representați numai de streini. Dar este cu neputiaţă a ne

lipsi și de viața interi6ră. A da în
cele mai intime dintre noi cu noi,

mânile streinilor şi relaţiunile
este a sferima cu desevârşire
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viaţa nostră. organică, este a ne descompune, a ne atomisa, a ne
sinucide.
Oprirea invasiunei jidovilorii la frontieră, când sistemuli nostru:
de stati o atrage, este ridiculă, este încercarea z&darnică de a
aplica remediul asupra efectului &r nu asupra causei. — Causa nă-..
vălirei jicovilor în ț&ră, este politica nâstră economică. Efectul
nu
va înceta, în câtii tempii nu va înceta causa.
Acâstă nenorocită poliiică economică, a avutii de resultatii
fatală:
Ruinile: deja pr6 mari ale economici nâsire naţionale;
— sfări-

marea

claselor economice;

—

cotropirea

de

cătră streini a comer=

ciului din întru, asigurati în tâte statele fiilor naţiunei;
și nimicirea industriei naţionale,— cară faci parte din
sistemul organici
ală națiunei; prin urmare desorganisarea și stricarea
legăturilor et:
cele naturale.
Cotropirea proprietăţilor diu oraşe; — selbatica
destrugere a:
Moldovei.
Interesele streine puse de-asupra intereselor române,
de-asupra.

legei, de-asupra autorităţei statului,

Convulsiunea şi desordinea produse prin grămădirea
atâtoră streini şi prin amestecarea afâtorii interese opuse
intereselor n6stre;
ceea ce paralisâză toti progresul nostru,

Depravaţiunea politică şi morală ce vine pe urmele
ori-căret invasiuni economice ori militare.
Ingerenţa consulilor crescând din di în i,
în măsură cu spori-

vea intereselor

streineîn eră,

că duce la devălmășia. politică,

—

căci firesce

devălmăşia

economi-

şi fiind îa natura omentscă de a

împresura asupra celor cari nu resistă,
De
aci ruşinea şi desonârea de a veds țeră
și naţiune esploatată şi traficată ca o sermană colonie,
fără nici uni respectii pentru interesele şi demnitatea nâstră
de Gmeni şi de
națiune;
de

a

av€

şi demnitatea nostră,

nu

relațiuni

comerciale

basate

pe

utilitatea.

ci pe destrucţiunea şi desondrea nstră;

nu
comerciii pentru naţiune, ci națiunea obiectii
de comerciii ; — ceea.
ce ne atrage
De

despreciulii

aci

struncinarea

chiar al

simțului

esploatatorilor

morali

şi

ali

nostri.

devotamentului.

publică, în. faţa necruţărei şi a vandalismului
streiniloriă, spriginitii de gtatul nostru, cure este menită
a protege i a apăra naiunea, a

fi organul ei în față cu streinii; — căderea

datinelor şi
a demnităţei naţionale; — slăbiciunea economică,
socială şi politi<ă în care amă cădutii; şi ca consecinţe,
paralisarea vitalităţei şi a.

culturei nâstre; decadenţa şi descreșcerea populaţiuner,;
şi scăderea
autorităței și a consideraţiunei statului nostru.
IN
Şi resultatu!l finală ali acestui sisteă economică va
fi, dacă nu
ne vomă grăbi a intra în politica națională, nimicirea totală
a naţionalităţei n6stre,

-—

după

ce virtutea stremoșilor,

ne-a scăpatii în

cursul seculilor din tâte periculele invasiunilor barbare.
Ne

mai ramase

proprietatea

pământului,

—

singura

basă pe ca=-

re stămi, singurul titlu de'ecsistență ce ma! avemii,
Acumii aceeaşi sistemă economică căria' datorimă pierderea
indostriei, a terîmului comereialii, a averilor mobile, lucrâză a ne
face se pierdemi şi proprietatea pământului, şi fresce cu același
succesii, căci aceiași causă urmezi se aibă acelâși efecte.

Omenil nostri politici pierdend din vedere că fie-care nâțiune are

ană pămâată propriă ali ei, care nu pâte se fie decâti proprie
tate
naţională €r nu internaţională: — căci pământal este patria.
—
şi că frăția popârelor trebue. a se practicaîn sensul dea $ poportă.

lengă poporă,

dr mu poporii

scirea și sfâtul ţări,

cel

peste
mat

poporii; — ali dărâmati, fără.

însemnată

aședământiă

polică

stre-

buni, care a fostii paiadiui aaţionalitătei şi a independinţei nâstre:
în trecuti, dând drepti streinilor nenaturalisaţi de a ne cumpăra
pământul, ca când pământul ţărei — patria nâstră— n'ar av6 pentru noi decâtă o valdre venală, spra a nu face altii casti de dânsul decâtii aceli de câţi-va galb:ni în mat multă ce ni-ar da stre- |
inul;— şi subt pretecatu! absardă şi ridicul
de reciprocitate, care

na este de câtii o artificie cosmopolită.

|

Ce pâte fi reciprocă in astă privire între o națiune mică și o naiune mare. de rsemplu între noi și Germania?

Românii nu emigrâză, pe când Germanii emigreză.

-dre drepti, politici și umani,
părăsi tera spre a se stremuta

Şi apoi este

ca pentru câți-va Români ce şi. ax
în streinătate, noi se sacrificămă

tâtă națiunea, scoțând de vângdare pământul patriei la streini, cari mi-l voi cumpăra totii cu: bani! nostri? — Se ne gândimii seri-

-0să, căci numai sutrie de miliâue ce ne-amii legată a da streinilor subt formă de concesiuni și de împrumuturi de stată, şi sistemulă:! !
economici care face ca tâte averile se trâcă de la Români la stre-.

ini, —

vor fi mai multă decâti de ajunsi: ca

streinii se devie, ca :.

:40 orașele Moidovei, proprietari pe cea mai mare parte din moşiile n6stre; şi atunci s'a sfârşit cu pot, căci o naţionalitate fâră proprietatea

pămâotului

nu pâte

fi.

O naţionalitate

and pământii posedată de Români!

română

|

presupune:

-

XX
Uni stată atrage capiteluri însă le atrege pe producere, pe in-dustrii, pe obiecte scâse din ţâră. 6r nu pe înstreinarea fondului,
pe vândarea țărel. În aşa modii n'a atrasă capitaluri nici o naţiune:
din câte ecsistă.
ş
Totul este relativă. Daca considerămi numai capitalurilă în sine,.
„făr
a cousidera şi în mânile cul se află ele, şi în ce condițiuni oper6ză, și resultatele lor morale şi politice asupra naţiunei, atunci trebue
se considerămii fericiți pe iloţii din satele Moldovei când întreprindtorii lor — jidovii
— ai bani, peniru că cu ajutorul

capitalului îi stârce

cu mai multă putere. — Atunci România ar trebui se considere ca o bi-

nefacere

invasiunile militare ce aii ocupat'o

că acestea! aduci
mata

Germană,

unii

în atâtea

rânduri, pentru

cu sine bani. Când Francia fu inundată de ar„învățau“

alu scâlei cosmopolite care profes+ze

doctrina că „banul ware inimă,“ dicea: „Mare avantagiii pentru
„Francia că resbelulii se urmeză pe pământalii ei! Mulţime de bani
„are

se se verse

în ț6ră

de

la o ostire atât

de mare!“

Mizlocul de a sv6 ce pitaluri în moâi compatibiiii cu on6rea şi ecsis-

tenţa nâstră pohtică

stă în reformarea sistemului nostru economici,

în sensui națivnaiii, care ar av6 de efectă că o parte îusemuată din
căpitalurile ce intră în țâră pe produceri, se remânăîn țâră, se:
fructifice în țâră — se nu plece îniregi în streinătate cumi plâcă.
din causa actualului regimă economică; ar av6 de efectă ca
averile
se nu trâcă de ia Români la streini; şi în fine stă în organisarea

unui sistemi naţională de instituţiuni de creditii.

Cea mai simplă înţelepciune cere restatoenicirea legei

care

opria

streinilor

nenaturalis=ți

abrogată,

de a cumpăra nemobile.

Orientul se află în periodul luplelori de rasă şi a
formaţiuneă
staturilor naţionale. Aşa dar tocmai câna naționalitatea
nâstră se
luptă în procesul de viață cu naţiunile opuse, cari aă
ftendenți a

ne cuprinde ț6ra prin cucerirea economică
şi prin superioritatea
culturală, — este politică și umzni, ca tocmai
în asemenea epocă
gingaşă pentru noi, în asemenea crisă. noi se
dărâmămii aşedă-

mintel= create de înțelepciunea strebunilor uostri, pentru
conserva=
Tea națiuoei, intăriturile cu ajutorul cărora put6mii resista
Şi eși
triumfători din acâstă luptă? — Câvd vedemii bine că alte
naţiuni
ma! favorate de istorie decâtii nui, având avantagiul de a
se culti-

va mai înainte decât

noi, sunt cu câte-va generaţii de cultură îna-

intea n6stră; pe când noi apăsaţi de invasiunile şi dominaţiunile
streine în cursă de secule, amii fosti paraliseţi în cultura
nâstră.

Când vedemii că ne aflămă nu în fecia unui casii ordinară unde

-
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câți-va streini ar voi a cumpăra proprittăţi, şi care fiind în micii
numără s'ar asimila cu noi, — ci în fagia unei emigrațiuni sistematice. a unei cuceriri furişate; — a da drepti streinilor se ne de-

posede de pământul patriei. este a esecuta noi înşine în contra
nâstră planul distiuctorilor nostri, 4 consimți noi înşine la perirea
nâstră.

Credemii

însă că ceea ce nu voimi a da directii, nu voimi ada:

vici indirectă,

P:niru

acâsta

avemii nevoe

de organisaţiune

econo-

mică, totii atâtii de neapărată ca şi de organisaţiune militară. Una
se legă strânsă cu cea-l-altă. Precumi lipsa unia, face fără raţiune

de a

fi pe ceea-l-alță.

Ele compunii

împreună

întregul unui

sis-

temi de stati,
"Negreșitii

numai

organiserea

militară

este garanţia libertăţei n6s-

tre naţionale. Numai ea ue p6te da autonomia reală şi demnitatea
de naţinne. „Garanţia puterilor na are nici uni preţi,“ e dis
Domnul de Bismark. — Adevăru pe care noi îlii simțimii în tote
gilele. Numai la adăposiulii organisărei militare putemă purta plugulit ca Gmeni și români nu ca i'oţi; putemiă avea comercii şi industrie română; putemă avea „alii nostru.*—Și oposiţiunea instinctivă ce se face organisărei nstre militare din partea inimicilor din
afară. şi a internaţionalilor din întru, ni arată câtă de mare devotamentă trebue se pună Românii pentru acâsta.

Însă organisare militară fără organisare economică nu are raţiune de a fi. şi nici nu pâte fi decâtii șubredă şi neputincisă.
Înţelrgemi pe internaţionalistil nostri,ei sunt consecinți cu principul ior de „omii și omi.“ Ei se împrotivescă armărei țărei, ca
şi înfiinţărei unui sistemi economică naţionaiii, ca şi intioderei
instrucțivnei publice; ei propuni desființarea chiar și a armatei ce
avemii

şi a grăvicerilorii;

propuni

desființarea

vămilor,

desfiinţa-

rea frontierelor; — intrarea ţărei cu totulă în regimul comunistii
- alu unui siată ali lumei.
Acâsta pâte se intre în planul internaţionalilor, pâte se intre în
planul acelo:ii dintre puteri cari vorii

la voi

anarhi:

şi chacsuliă, în

care noi se ne disoivămiă.
Dar nu îațelegemu pe seci cari ici că vori se fimi o naţiune,
voră se avemii o ţcră, şi a cărora fapte sunt în contredicere cu
vorbele.
Se ne întrebamii ce voimi?

Daca adoptămi de politică a nâstră teoria statului univcrsali,— admitândă că nu ma! ecsistă în lume

divisiune de interese și popâre

deosebite; cu alte cuvinte daca punemă ț6ra în
comuni cu lumea;
dacă prin

urmare nu mai avemă frontiere economice, atunci
ce mai
însemnâză aceli sistemti de frontiere milita
re care absârbe, fără
Scopu, națiunei nâstre, mai mult de jumăt
ate din gilele ei de lucru?
Daca

continuănmiă
ca sistemti

"> cumăunde nu se mal

de statii comunismul

ce urmămii

“streine, unde nu se mai consideră nimic
a ca ali nostrv,
se mai apărămii şi de cătră, cine?
Pentru

ce sar

a-

face deosebire între interesele nâstre şi cele

mai

atunci ce
|

apăra pe cale militară ceea ce se
permite a
se repi prin resbelul intreprins subt unelti
ri economice. — Sacrificiil

e

unei

“decâtă a
„cultăţile
din capul
nilor ma!

.

„felii

organisări

militare fără

crea o posiţiune și mai
pământenilor în resbelul
locului neegală și mai
multă de jumătate din

organisere

economică

nu

faci

favorabijă streinilor, sporind difieconomică; — şi făcând o luptă
neegală încă, absorbind pământetimpul şi mizl6cele de care altă-

s'ar serti în resbelul economică.

A dice câ se lăsămii lupta economică
la inițiativa piivată, acâsta, dacă nu este de rea credință,
este totă atâta de ridiculă
ca şi a gice să lăsămi apărarea roljit
ară la iniţiațiva privată; căci
a pune mâna pe țâră prin ocupațiuze
militară sst prin ocupațiune
economică, este totii una. Învasiun
ea economică are încă desavantagiul pentru roi, că făcându-se
în modă furişati şi subt form
a
pacinică — nu trezesce resistența
naţiunei,
Dacă

însă voimi

se averi

0 patrie şi

se o păstrămi, atunci se
„be organisămi statulii militari
i şi economici basată unul
pe altul,
— în condițiuni de a garanta
ecsistența nâstră contra a ori
ce periculii, subit ori-ce formă s'ar
produce.
.
".O naţiune nu j:6te trăi dec
ât prin sistema de statii, apli
cată în
tâte vremurile vieței sale. Cu
fra ac-tiroră (liberi-trăgăto»i)
şi cu porombei nu se garanteză o
naţiune nici pe terenul econ
omică, nici .
pe celă militară! .
e
“N.'se dice că n'avemiă bani
spre a ține armata. N'avemiă
bani,
pentru că n'avemi forță arm
ată cu care se ne facemi
respetată ț6ra și sutonănia; pentru.
că

economie politică.

nu

A

urmămă

tri

| Daca unde-va este |
admisibilă. cuvântul de
este num
ai

pentru

gradul lori de

armare

Şi

instrucțiune

regimi

naţionali

de

„cu ori ce preţăi —

Publică,

fina.că

de la

desvoltare atârnă garanția
au tonomiri şi a ecsiatenței ndstre.
Se sacrifică o parte din avere în
prime ,de asicurare contraa di-

ferite pericule ma! mici, și vomii stala gânduri a face sacrificiul |
necesară pentru asecurarea ecsistenței politice, care coprinde în
sine tâte interesele şi viața nstră a tutulorii?
Şi apoi se ni dămi bine samă: calculând pe lEngă contingentul a-.
nuală alii 6stei de linie şi dilele întrebuințate de corpurile de grăniceri, dorobanţi, și gardisti, vomi vede că națiunea
portă sarcinile unui sistemu militarii aprope întregii;

chiar acum,
micii adaosă

ar mal fi necesarii spre a-lă complecta încâtii se atinge de sarcini. |
Insă lipsa scopului naționali în stati, suflarea antinaţională care
ne demoralisâză

şi ne disolvă, împiedică

de a

se închega,

constitui și sistemul nostru militarii ca şi statul, - —
starea de desorganisare,

de

neputinţă

de a sa

ținendu-lă în

şi de sterilitate în care

se |

află totă statuli.
Ceea ce se cere dar pe lângă sarcinile materiale — spre a da
viaţă sistemului mili tarii ca şi statului, este de a planta patriotismul, scopul naţională, în statii.
Spiritul naţionali: este sufletul unui poporă ca şi allă unel armate;

este acea putere morală care, după cumi a disă Generalul Trochu
în scrierea sa asupra
nei armate.

armatei

francese,

Se purtâăinii dar sarcinile de stată, fără
patrie, însă se ne dămii şi compensațiunea

care nu putemii ave o |
avantagelor de: stată

prin

Aşa

um

regim

politică.
La o invasiune

economici „națională. —
militară se respunde

nei invasiună economice,

-

constituă %, din forța u-

prin

este şi drepti şi

o sistemă militară,

U-

trebue a-ă opune o sistemă economică.

Numai prin sistemul economică se pote scăpa ţâra de catastrofa
la care ne duce invasiunea economică, și se pote scăpa în modă
fericită, liniştită şi naturali, fără violenţi și sguduiri, cari ar put€
se ne fie deopotrivă de funeste ca şi negligența reului. De aceea
nu putemiă

îndestulii

atrage

cugetarea

politicilor nostri, ca se stu-

dieze cu pătrundere lucrurile şi se vor convinge ca în sistemul . | -:
economicii ai unicul, dar sigurul mizlocii de a vindeca tâte ranele
“mortale ale ţărel, de a resolva, cu natura, treptatii şi pe nesimţite

tâte cestiunile naționale. de la care atîrnă cultura, ecsistența şi desvoltarea n6stră.
Nu se cere decâtii
tului care adi lucrâză
ani facia ţărei se va
Audimiă cu mirare

a întârce în sensul română, mecanismul staîn contra Românilori, şi în micii numeri de
schimba în t6te privirile.
|
când e vorba de colonii, de concesionari, de . .
-
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bancă,

pretindându-se

a se fice deosebire

îutre

Germanii de Nord

gi Germanii Austriaci, şi dicându-se, chiar de către unii politici
al
nostrii, că putemă aduce colonii și antreprenori din. țerile
germane

de Nordă,

peuiru că acestia

neaparținnd

unui stati vecini, nu ne-ar

fi periculoși; — dar că ami sevâşri o „trădare naţiona
lă“ o faptă „în contra tradițiuniloriă părinților nostri“ dându
drumurile de
feri, banca etc. în mâna Austriacilor; — ceca
ce, cu tâte aceste,
n'a împedicati: a se da drumuri de beri chiară
şi „Austriacilor, de

cătră însuşi acei ce recunoscii că ucâsta este
0 „trădara.“
Acestă manieră de a raţiona ni se pare totii atâtii
de stranie ca
cumii în epoca pe câni părinții nostri îşi versai sîngele
pentru in-

dependința

erei,

în resboele

cu

Turcii

din Turcia

v cină,

sar

fi
găsit politici cari se propună de a aservi
țera prin colonii și antreprenori din Turcia Asiatică, subt pretecstul
că acestia n'ar fi
din Turcia vecină cu noi şi pentru cuvântul
că ay fi mai civilisați.
Asemenea modii de a raţicoa în politică,
ne aduce aminte că
„raţiunea glumesce câte-odată, €r inima nici
odată“; — și că numai

ideea n;țională face pe omul de stati.

Colonisarea cu Germani a țerilor Dunărei,
o Germanie
Baltica la Marea-Nâgră, este programul
partidului naţionali

Gmenilor

politici a întregei naţiuni

germane.

de la
Şi ală

„Austria — dicii patrioţit şi politicii germăni
— este ună ro„tagiă politică germană. Misiunea
ei este germanisarea, țărilor
„Dunărei. Politica imperiului germani
trebue se o sprigine în a„cestă întreprindere, pentru că ori-ce
pasii ală Austrie) în Orient
“pes
te pentru națiunea germană și pentru
O cucerire
lumea germană.
„Relaţiunite dintre Prusia cu Austria
sunt eminentă germane, Qi„cea
«leputatul

Stratimirovici

în adunarea

din

Pesta

[1871].
Poli„tica acestoră două puteri este Dasată
pe motive și pe interese cu
ntotul germane. Ungaria și cele-l-alte
popâre din Est și Sud, îm„preuuate şi îuvecinate cu densa, trebue
se vadă în întinderea ger-

„manismului,

uni

periculă

seriosi

pentru

viitorul

lorii;

de

aceea
ptrebue ca guvernul se evite de timpurii
pericuiul întinderii Cer„ Manismului.&
|
Ce diosebire este așa dar din punctul
de vedere germanii, ca și
din puntul de vederea românii, a se
colonisa țera nâstră cu colonii

și antreprenori

din Germania de Nordi sai din Germania
Austria=
că? Ami fi mal puţini aserviţi pria uni
decâtii
prin
alţii
? Se va
dice pâte că Germani
sa comună

i Austriaci, ca Supuși austriaci,
vor face caucu Austria.
Dar Germanii de Nordi, nu vor
face cau-

XA
sa comură cu Austria ca statii germani?
esemple că Austria își face pretecste de
nâstre interne, chiar din elementul jidovesciăi,
Ș'apoi ce mai însemn6ză pretenţiunele
Austria,

când

noi înşine

facemii trbile

Când germanisămii țâra, aducând
cumii

nu vedemit

că

Nu avemi în tâte dilele
intervenire în afacerile
elimioatii din tOte ţările?
nâstie de a ne feri de
i

ci?

colonii şi antreprenori germani,

noi îuşine împlinimiă

rolul

Austriei,

misiunea

ei pentru germanisarea ţărei rOstre? Ce se mai facă Austria pe
lângă cele ce facemii noi în contra n6stră? la pote dice linistită:
„M5 mulțemescă cu ceea ce faci politicii români, de o camdată nu
„Dai ami trebuință a mai face ei!
ja

Reul

e mare.

Se

n»

gândimi

stă în încetarea causei reuiui.
la sine, treptată

Ami

până

Suprimând

mai

este

timpi.

Miîntuirea

causa, efectul înceteză de

şi pe nesimţite.

aretati că causa reului «ste

politica

colonială ce urmămiă

cătră noi, sistemulă nostru economici opusu intereseloră națiunei.
Se schimbămi acesti sistemi. Se facemă cumi facă tâte statele,

politica nuţională, politica inte:rselor nostre. Se timă şi noi Români cătră noi, cumii sunt Englesii englesi, Germanii germani, Jidovii jidovi, ete. Se facemii şi noi deosebire între Români şi streinj, între ali: nostru

de ală altora.

Pe terenul cestiunilor naţionale, se potă întruni şi trebue să se
întruuiască toţi Românii de ori ce partidă. In față cu streinul avemi toţi acelâşi iuterese, acelâși pericule. Sârta familiei celei mici,

a moșşiri celei mici, e legată de s6rta familiei şi a moşiei celei mari:
națiunea şi Patria.
Autorii petiţiunei

de la Iaşşi propună sisteme de conservare de

cătra Români, şi nici o preocupare de a se conserva ceva de către
streini. Din contra propunii aducerea de colonii germane. — Libarali cu streinii, esclusivisti cu românii!
Se amsgescii cei cari credă că se pâte trăi numal "ca individe,

că se poti conserva altii-feli dcâtă în naţiune și prin naţiune.
Dacă nu vorii se fie solidari cu națiunea în binele lor cari li vine
toti de la densa, vor fi fără voe solidari în nenorocirea ei. Esemplu numerâsele familii avute din Moldova care nu mai sunti. Unui
rei care destruge unii poporii întregi nu va pute resista ună individii saii o castă.
Arai dovedită că streinii consideră cestiunile economice din punti

de vedere politicii nu numai în țâra lor,

dar chiar în țera n6stră,

Şi noi esclademi politica din cestianile țărei '
nâstre proprii, —
pierdând dir; vedere că a pune politica în inţere
sele nâstre, este a

ne pune

pe

noi înșine,

precurră

a

o esclude, însemn6ză

a ne

es-

clude pe noi.
Numai singurul faptii de care ne lovimii în
t6te dilele: ca, interesele

streinilor în ţ6ră sunt motive de intervenire
a puteri

lor în
afacerile ţărei nâstre; că pentru fie care
concesiune ami fosti
“amenințați “de invasiune; ca astă-felii
afaceri economice inter“ne devinii internaţionale, esta de sjunst
a ne: convinge că în rajortii cu streinii cestiunile economice trebui
e privite din punti de

„vedere politicii; că prin urmare trebue se încetă
mii cu sistema plantăței intere
selor streine în ţăâră,
- În România numai Românii suntă cosmop
oliţi.

„cosmopoliți.
Germanii

a

„vorii se fie germani chiar în R

*didovii jidovi. Ei urmeză câtă

|

Streinii nu suntă

nia, în ţâră streină.

efişii O sistem
- comunitate deosebită da POI, chiar în (6ră ă naţională o SISTaniă te
la noi. În ţâra nâsteă, ex nu
_vorăse fie cătră noi nici
măcară

Gmeni, se

vadă şi în români 6menl,
"EI nu primescti româvi, în nici o
prăvălie,în nici unt contuară ali
loriă, în ni0 ct
afacerg a lor, — nici chiar în servic
iul drumuriloră
_de feră ale statrlui nostru. Se
priviwii oraşele Moldovei acoperite
de dughene jidovesei: nică ună

băctii
minţire. mt mare SE pâte:da înşelătorului:da românii în ela!— Ce desprincipii de „omii şi omit!«
Numsi Românii, nu voră

se fa Români nici în Propria
lor patrie!
Politica cosmopolită — Comuni
smul — ce urmămă cătră
nol,
suprimând principiul propristăței
naţionale — patria — şi ală
familiei -— naționslitatea -— supr
imă însăşi causa şi motivul
patr
iotismului și ală moralităței, rest
ârnă basele societăței şi ne
duce în
bartarie şi perira, Astii-felii
numai, se pote înţelege acelă
egoi
smă
neomenosii și dest

iuctorii ali unor

individe

cari trăiescă în ţra
lori ea streiti fără .nici ură
simțimântră pentru totă ce-i
focunjură, fără nici q obligaţiune
morală cătră națiunea cere
i-a
cres
cuti
Şi din viaţa căria
personală ;

repegându-și

profesână

trăescii; indiferenți pentru toti
ce nu-i atinge
considerândă relele ț&rei nu
ca privindu-i şi pe denşii;
până îi

mâcsima

părinţii când acestia nu mai sun
t avuţi; și
umanitar

ptetiosă

ă:

„und

e-i bine acolo-ă Datria.*
In acstă depravaţiuae poli
tică care a sguduită simţ
ul morali,
este esplicarea sporire! abus
urilor fancţionarilori —.
de care unii
din

politicii nostri, vând efectul
drepti causă
Caus

Juriului.

acusă instituțiunea
a moralităței şi a devotame
ntului în funcţiune ca
și

,

decâtii pentru denșii şi necândiă alti motivii şi scopii vieţei și acțiunilor lor, de câti personalitatea lor; —
rea a ori-ce

simţimânti

morali,

3

afară din fuucțiune este „magnetul“ patriei şi ală naționalităţei, a
dică: familia şi proprietatea.
Moralitatea politică face moralitatea privată, după cumă binele
politicii aduce binele privati.
Când punemii în locul patriotismului, cosmopolitismul, adică cetățenia lumei, care este negaţiunea patriei; — când sistema de statii e
basată pe destrugerea şi demoralisarea naţiunei, pe desmembrarea ei în
individe deslegate de ori-ce legătură și datorie cătră naţiune, netrăind
prin urmare pe stinge-

a orl-ce solidaritate

națională,

a

ori-ce spiritii de sacrificii; când Gmeni politici mandatari al ațiunei,
sunt amicii inimicilor și a destructorilor ei; şi se punii în servi-—

ciul ior, trădând mandatul naţiunei, şi din înnălţimea posiţiunei lor
politice, propagă

dismembrarea

naţiunei

dicând că

„cra

de la Bu-

zeii la Brăila ni este o sarcină“ şi propurând se o colonisămii cu
germani [a ved€ cuvintele D-lui Epurau în logea internaţionalet
din lași puvlicate de diare];
— o asemenea moralitate
că în germene. moralitatea publică.
|

:

politică, ata- . -

Cândii patriotismul este unii prejudiciă, ce mai remâne care se
nu fie prejudicii? Unde se se mai oprâscă individul, şi ce se-i mai
fie sacru

când

nu-i

este

sacră ecsistența nzţiunei

sale, —

ceea ce

e mal sacru în lume şi pentru care popârele îşi vărsă sîngele?
„Moralitatea este în inimă 6r nu în capii.“ (Boiste).

“Dacă politica cosmopalită va mai continua, se ne luămii dida bună de la moralitatea publică. Se ne adacemi aminte de bunele mo- ,

ravuri ce ecsistaii mal înainte în (6ră şi ne vomii încredința că decadența morală a societăței nâstre s'a produsă în proporţiune ecsactă cu lăţirea spiritului cosmopolitii între noi.
|

Cei cari voră dar întărirea moralităţei *n 6ră, se lucreze la. în-

tărirea simţimâatului naţionali, făcând politică naţională.
„Simţimântul naţionali este atâtă de multi „basa tutulor virtuţi„lor cetățenesci“, încâtă chiar numa! o slăbire a acestul simțimântă

„este o primejdie.“ [Uni omiide statii germani].
Numai politica naţională ni va da moravuri bune, finance bune,
administraţiune bună, armată valorsă şi bine ţinută, agricultură şi

industrie înflorită; numai ea ne va da încredere în nol care ne lipsesce; ne va redica în ochi! nostri proprii şi consideraţiunea strei-

nilor; numai ea va da Gmenilor nostri politici valdre şi demnitate
cătră streini, avândi ţâra cu dânșii. Er făcă politică naţională
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se nu sperăm

nici unii bine; ori-care vor fi Ministrii

nu se va schimba

de

câtă

actorii,

comedia

sporindii numai din di 'n di relele țărei.
„Vai

de țâra unde

puţinii

câte puţinii

va

şi foncționari!

remân€

totii aceea,

,
se stinse patriotismul!

A„colo va fi admirată totii re e streini, va
fi desprețuitii totă ce e
„taționali. Națiunea va căde şi disprețul
streiniloră va fi pedep-

„sa acelori cari pentru că iasă prea
admiraii, s'a desprețuitii pe
- „Sine însuși. „Nu iubescii, dice Russo,
pre acesti cosmopoliţi, carii

„Deatru că nu-și iubescii patria, se dicii
cetăţeni

ai lumei! —

Iu„birea de ţâră, acestă focă sacru, de
la care atârnă s6rta națiuvi„lor, nutrită de suflarea unei bune
educaţiuni, căti bine nu aduce!
„Econ

omia găsesce în acâstă iubire unul .din
principalele sale spri„Sine. Cine iubesce patria, iubesce şi
producțiunile ei și se silesce
»a le ajuta. Acestă iubire ne face se
onorâmă lucrurile țereă n6s„tre, faciă
cu cele streine,

stărnesce

industriile

„din uni poporii o familie tare şi
unită. Omul

nDilor:

familia,

națiunea,

lumea,

şi sciinţeie

și face

este centrul pasiu-

suut trei centruri

concentrice, cari
nse estindi în măsura în care se
depărteză de centru. A schimba
„acestă ordine, este a contraria
patura. Este în contra legilor na„tutei ca omul se vadă umanitatea
mai înaiute de familia şi naţiunea sa. [Scialoja. I principii della
Economia sociale, Lugano 1848
pag. 235—236].
|
-

O naţiune nu pâte

cresce şi a se civilisa decâtă întunii
regimi
naționali de economie politică,
prin o desvoltare în modii organică
—din ea şi prin ea Însuși — adică
prin lucrarea şi cultivarea facultățilorii sale proprii naţionale,
âr nu prin substituirea cu streial.
În acesti înţelesii, dică politicii
germani: „Civilisaţiunea, educa„țiunea politică şi puterea pop6rel
orii, aternă mai cu samă
de la
starea lorii economici, și
reciprocamente.«
„Numai

vitalitatea

„dența popâreloriă. «.
„Fie-care națiune

proprie
posedă

din

îotru

determină

mărirea

și deca-

mizlâce ale că propri

i, pentru civilisarea
şi desvoltarea societăţei sale.«
"- „Selavie era pentru denş
ii, (pentru Germani) dice
Fichte,
* ntâte acele bine-faceri
ce le aduceă Ramanii. pen
tru
că cu
„ac
este

se desnaționalisaă,.«

„Libertatea era pentru
dânşii (pentru german)
că au re„masă germani, că ai con
tinuatii a decide asupra dest
inelor lor,
mei însuși și conformii cu
spiritul

lor propriu;

că totă

conformi a-
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„cestui spirit ai păşită înainte în desvoitarea şi civil:sarea lor şi
„ali seditii şi în urmașii lor acea independență.“
„Se înțelege de sine, dicâi stremoşii nostri, că fie-care preferâză
„mai bine se moră, decâtii se ajungă a-şi pierde naționalitatea, şi
că ună adevărată germani p6te numai pentru aceia se voiască a „trăi 'ca se fie şi se remâe germanii, şi se formeze pe ai sei

„după asemănarea lui.
„E! n'a perită toţi, ei n'aii văduti sclavia,

ei ati lăsați copiilor

„lor libertatea națională1“

„Garanţa demnităței, a meritului şi a virtuței unei națiuni în -pre„senti şi viitori, zace în însuşirile ei cele nevădute și ascunse 0„chilor fisici: daca aceste îusuşiri se vori tempi şi se vorii nimici
„Prin amestecare cu alte moravuri, atunci se produce în fiinţa na„țiunei anomalie și desbinare; națiunea cade într'o slăbiciune mo- .
„rală şi politică, din care resultă amorţirea vitalităței naţionale şi
„în fine descompunerea şi perirea națiune.“
|
Politicei economice basate pe aceste principii, datoresce Germa-

nia desvoltarea şi civilisaţiunea la care a ajunsă.

E

Vote aședămintele: bancă, drumuri de fieră, etc. ce ai mai remasii nedate la streini, se le facemti noi prin noi, spre a fi organe
ale corpului naţionali

din care

faci parte,

€r

nu

organe

streine.

nu-lă

va pute

Condiţiunile normale ale ecsisteriţei cerii se trăim de viață organică. Legile naturei, principiile fandamentale nu se calcă nepedepsitii. Și în politică călcarea legilor natureiare
, de sancțiune pevirea
naţiunei.
”
lomânia posedă încă destule elemente pentru a se constitui din
ea şi prin ea; pentru a realisa cu mizlâcele ei tâte îmbunătățirile
şi aşedemintela ce-i trebue. Ele se află însă neorganisate, în stare
de atome. Şe cere numai sistema de stati spre a le întruui şi închiega, spre a constitui, prin organisaţiune, din acele puteri
resipite
şi adi nefolositâre naţiunei, o forță însemnată. lasă secretul
acelui
principii organisatori

ală puterilor

n6stre

economice,

găsi decâti omul politici preocupată de ideea naţională —
căci se

cere a duce statul îu acesti sensii — 6r negreșitii nu acela în spi-

ritul căruia de mai înainte este prejudecati că nu se pote
nimic
"face cu elementele naţionale ; nici acelă care ar av€ pentru acâsta
numai 0 voiuţă indiferentă; căruia i-ar fi totii una românii
saii

atreinii. Voința fără credinţă este stârpă. — Ia acestă privire pu-

temii dice că a voi este a put.
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„Secretul e găsitii: se se facă cătră Români, cumă s'a făcut că-

Se se pună şi în spriginul Românilor sistema de stată .

tră streini.

ş -- şi puternica. solicitudine,

pusă

Strusberg, Hertz, Barcley

în

serviciul concesiunilor

Oftenhaim,

etc. credemii că celă puţini după lecţia-

nile esperienţei, s'a pututii încredința ori cine a voită
se se încredințeze, că tâte întreprinderile

mizl6cele statului.

acestorii concesionari sa făcutii cu

ă

Ori care ar fi persânele puse în fruntea unei întreprinderi mari,
nu se pote nimica închiega fără sistema de statii. Credetul se face
statului neperitorii ear nu persânei trecătâre.
Îmbunătăţirile materiale şi aşedemintele în care nu este pusi
principul romanităţei, nu suntă aşederi pentru Români, ci cetăți ale
streinilor. .

Înainte-mergătârea

tutuloră

îmbunătăţirilor,

trebue

se fie ună

_ întinsă sistemii de instrucțiune publică, aplicată la tâte trebuinţile
naţiune! şi organisarea unui sistemă economică basatii pe naţionalitate, — fără care îmbunătățirile materiale, nu suntiă pentru
cine se gătescii ci pentru cine se nimerescii.
Merturie viie despre

acâstă lege a nature, avemi oraşele Moidovet —
Iassi — zidită
cu cheltucla și sudârea unei țEri întregi în cursă de mai
molte ge”

nerațiuni,

şi ajunsi

în cursă

de 25 ani

craşii jidovescii, mulțemită

- gistemului economică care a avutii în vedere lumea. &r nu națiunea.
Bucovina

are colonii germane,

are și bănci,

diri frumâse, totă felul de îmburătățiri,

După logica îmbunătățiriler materiale

ei, Românii

noi n'amă

din

Bucovina

ar

trebui

drumuri

cu escluderea

se fe în culmea

av6 mal bine de făcutii decâtă

„intra şi noi în sârta lor.

se

de fierii, zi-

naţionalităfericirei,

şi

ne anecsămit spre a:

Uni omii de stati ali nostru dicea că Bucovina este
uui Eldorado, unii paradisii, — dar de câte ora fostii prin Bucovina,
nu
sa preocupatii a ved6 pentru cine este uni Fldorado,
— şi ce felă
“ de :Eldorado este pentru români.
|
„Pe calea pe care mergemii, totă astă-felu de Eldorado
pregătimă

şi Românilor din România.
Consideratii

numa!

dapă

înfăţişarea esteri6ră,

cimitirul Şerbani-Vodă.
A doua-di după-ce cu multe anevoinți,

Eldorado

este şi

ţ6ra scăpară de unt reă

mici, diligența nemțască, care traversa numal o
parte a ţerei de
la Bucuresci la Braşovi, şi de care ț6ra nu suferia
decâtiă pentru
Bcandalul morali ali presenței unui serviciă
streini,— căci în pri-
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virea economică

ea

nu

ligenţei nemţesci

—

căci din

purta

nici o sarcină;

—

a doua-di

se înființeză ună mare statii în statii, fortereţele
Strusberg- Ofenheim, dându-se în mâna Nemţiloriă administraţiunea
drumurilor de fieră de
la o margine a alta a țărei,
Negreșitii rațiuni de statii română a fostii
motivul escluderei qi-

importă lume! îutregi
gențe române

sai

puntul

de vedere cosmopolitii,

dacă pe pământul României

streine.

Cumuă

însă ace!6şi

puţini

vor circula dili-

rațiuni

de

statii

se
acordă cu faptul de a se da administrarea drumu
rilor de fieră, organele de locomoţiune ale Statului, în mâna
vnori streini, şi maj
multi

decâtii streini?

|

Cumii acelâşi rațiuni de statii se acord
ă cu faptul că pe câna
ne plângemi că Dunărea este în mâna
Newmţilorii, not punemi şi

Prutul subt dowinaţiunea streină, făcându-l
din rii naţionali, internațională.
S'a disu forte adevărată în Adunare că, cumă
Duvărea este în
mâna Germanilor, drumurile de feri în mâna
Germaniler, daca se
„va mai

da și Banca în mâna lor, — atunci suntemit

ceriți.
Ca cea mai însemnată partie

în

organisarea

nevoe de unii sistemu de bânci. — Însă

ne

de faptă cu-

economică,

avemă

gribimi a dice,

ne

trebue banci naționale, române, 6r nu streine,
nu maşine de des.
trugere.
”
,
O bancă streină va fi o fortereţe mai funestă
pentru ț6ră decâtii

na fostii
Trebua
separată
din care

Brăila şi Giurgiu în mânele Turciloră.
a considera unii lucru nu numai în el însuși,
în mozi.
și abstractă, ci după însemnătatea lui organică
în corpulit
face parte. Banca considerată după însemnătatea
ei orga-

Dicăîn corpul

națiunei,

după

marea

putere

de care

dispune:

con-

centrând într'ânsa atâtea forţe economice ale țărei,
şi făcând se a-

tîrne de dânsa tote interesele,

împlinesce

le și mai hotăritâre în luptele economice

rolurile cele mai privcipa-

dintre popore.

"In organisarea economică o Baucă de Statii,
equival€ză
națiunea nâstră cu o putere de două&-sute mii
baionete. Și

Putere

se o dămiă în mâinile

unor

streini, spre

sursele n6stre la întemegrea dușmanilor
nâstră?
Cine

va avea

banca ț&rei, în mânele

nostri,
aceluia

a lucra

pentru
acâstă

cu

re-

şi la: destrucțiunea
va fi comerciulii,

a-.

cela va dispune de averile şi de interesele
publice şi private; acela
HI
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va face situațiunea economică a Romavie! și prin acâsta și pe cea
politică,

Ce vorii face jidovii cu acâstă putere în mâna lor, putemi judeca după ravagele ce aii făcută în ț6ră fără a av6 încă acestă putere.
De

aceea

mai

repetămii,

banca

trebue

se fie organii

ali naţiunel,

se fie romănâscă, intrinsecamente romiinescă, spre a lucra cu cugetă
de a intemeia pe români, 6r nu a lucra pentru streini. Şi garanţia
acestui bine nu o putemii găsi decâtii în natura romântscă a bancei. Numai astii-feli acâstă putere, va fi la serviciul nostru şi pentru noi, în resbelulă economici ce avemii a susține.
Omulii se dă de partea de care-i este inima. Banca “mașină va

lucra după mâna ce-i va da mişcare; dacă acestă mână va fi stre-

ină, streină va fi şi banca. Natura nu se contra-gice nici o dată.
De înființarea unei bănci naţionale, este legată în mare parte reconstituirea clasei de mizlocă române, a comereiului şi a industriei româse.

Înfiinţarea unei bance române, mai este emanciparea Ministrului
fîinancelor de subt aternarea bancherilor streini.
O bancă adevărată națională va fi satelitul Ministrului financelor
va gravita în jurul statului. Pe când în anomalia de acumiă, statul, Ministerul financelor j6că umilitoral și primejdiosul roli, de a
fi satelitul bancherilor streini. Nu pentru pentru pnțină acâstă enomalie este causa direcţiunei anti-naţionale ce se imprimă pe nesimțite afacerilor nâstre prin influența bancherilar streini. Acâstă in-

fluenţă bancherii români o voră eesersa în ințelesul români, împingendă statulă pe calea naţională.

De vomă severşi în coatra n6stră păcatul de a da şi banca la
streini, şi precumi se dice, şi vămile și salinele şi tutunul,!) acesta
va fi din partea nâstră mat multă decâtii o capitulare, va fi renunțarea de pe acum la patria n6stră. Er politicii germani se vor putea felicita ca de cea mai strelucită victorie în Orient — şi vorii
putea calcula matematicesce timpul în care Dunărea de la isvoră
la Marea-Nâgră, va fi rii germaniă.!
Alăturea

cu no! uni

popori

mai

mică

şi cu mai

puține

decâtii noi — Serbia — fericitii în întru și încuojurată

rațiunea chiar şi a inimiciloră sei,

1)

Înfiinţarea

monopolului tntanulai este

nist-atii în regie şi oa agenţii

statului

ne dă

de

mizlâce

consida-

instructivul esemplu de

bună, dar în conâițiuaea

ca se de admi-

pentru desfacerea tatanului 86 fie români.

=
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ceea ce datoresce

unii

politicei

poporit,

|
sei de

naţionale. - Omenii

stati, fără titluri academice, aii însă virtutea politică ce le dă
simțimântul naționali — acea virtute care a făcută şi pe 6menii
- mari ai istoriei nâstre.

Preocuparea lor este ca politica lor se corespundă cu interesele
naţionale, €r nu „cu cutare sai cutare teorie.“
„Origina revoluţiunei serbe a fostă cu totulii naţională; de aceea
„şi tâte instituţiunile produse de dânsa pârtă acestă intipărire. Ber„bi p'aii adusă principii streine, v'aii luati de la streini institu„ţiunile

lorii;

a eşită

totul la denşii

din

desvoltarea

lor proprie,

„din caracterul şi tradiţiunile naţionale.
»
„Trăind prin vechile sale suvenire, întărită şi apărată prin mo-

in„ravurile sale, prin religiunea sa, prin datinele originale, cari ai

„treţinutii simțimântulă

naţionali, națiunea serbă a căutată în ge(Revue de deux

intemenerei sale regulate.“

basele

„iul seă proprii,

:
monde lanuerie 1869 p. 86).
Serbiei:
politicei
a
espunere
oficială
Mal stă încă o elocintă şi
Estrasi din discursul rostită de cătră Regentele Princiară la închiderea marei adunări naţionale constituante.
Craguevaţii 29 lunie 1869.

„Ne-amii dată noi înşine o constitaţiune prin care ami pusi vie=

îna„ței nâstre naţionale o basă pe care putemi clădi de acumă
nâstră
situaţiunea
„inte edificiul nostru politică, în conformitate cu
„Și cu trebuințele nâstre.
„.„ântica

n6stră

instituţiune

de Mare Adunare

(Scup-

Naţională

„cina mare compuse de 480 deputaţi pentruo populaţiune de 1,220,000
„locuitori) remâne

ca ultimuli

recursii

la

„Fericită diua de când
„rea ţărei, fâră voea ţărei.

naţiune

pentru

resolva-

,

rea cestiunilor celor vitale. 1)
nimica

însemnată

nu

se va face în privi-

cu cu„Fără a ne bate. capulii daca creațiunea n6stră corespunde

„tare saii cutare

teorie,

fără a căuta se resădimii la noi plante stre-

„ine cu care nu sar împăca

pâte pământul

nostru,

noi amă

văa-

cari
„tatii de a adapta, cătră nevoile actuale, vechile nstre instituţiuni
,
cu not dimpreună.“
a
a cresce
„vor urm
naţioului
progres
a
une
„.„Ibstituţiunile nu sunt singura condiţi

şi noi Românii, pentra re1). O asemenea Mare Adunare Naţională a mii avat-o
e e a fostă naţională.
totă
ea
lepădat-o
amii
dar
vitale,
cestiunilor celor

zolvarea

XXXVI
„oali, carele depinde mai pre susii de tte de mutualul acordă, braţă

„la brații între

ele şi moravurile

publice.

-

Se facă Românii o politică romănâscă, precum facii Serbii o politică Serbă, sai Germanii o politică Germană,— în acâsta stă mân-

tuirea

nâstră |.»

Editorulu.

- O mişcare generală se observă în popârele Europei de vre o 80

de ani încâce. Acestă mişcare țintesce la a delătura relele condiţii
sociale, ce aii pricinuită neajunsele şi sărăcia unei clase numerdse
a popdrelorii celorii mai mari, precum a Englesilori, Francesilorii
şi Germanilor.

Afară

de

vedemii că se repetează

sguduirile politice,

din ani în ani,

cari

din acestă

causă,

ni se înfăţişeză și o altă

mişcare, mai pacinică în adevării, însă nu mai puțină insemnată; auâstă mișcare este emigraţiunea și colonisarea, unii fenomeni ad-

mirabili, şi o caracteristică a timpului presentii. Acesti fenomenit
luândiă proporții din di în di mai mari, astăgdi ne dă o icnă adevărată a migraţiunei poporalori.
Cândii o ţsră este prea populată, încâtii nică pământul nici celelalte industrii nu o mai

potii nutri,

este o trebuință naturală, o sa-

tisfacere proprie a naturei omului, de a'și căuta în altă parte unii
locii mai largii şi împrejurări mai favorabile esistenţei lui.
Istoria ne aduce aminte de o migrațiune a pop6relorii dintr'unii
locii în altulii. Cu sabiă şi focii ai năvălitii popârele barbare asupra infloritelorii câmpii a le împărăției romane, ai călcată în pi" cire totii ce a fostii fala civilisațiunei antice, aii stirpitii (esterminatii) popârele ce le aii aflati locuinde în acele ţări măndse,şi pe
ruinele lori ș'ati aședatii veneticii stabilele lorii locuințe. Populaţiunea ce a mai remasă cruţată de săbiile lori, aii absorbit-o po-

pârele cuceritâre,

și în loculii lorii aii răsărită naţiuni

nouă, cari

astădi încă figureză pe scena lumei. Migraţiunea poporelorii de atunci, aii prefăcutii tâtă faţa socială a acestei părți de pământi; ea
a arat-o şi a semănat-o din noii, și de la acestii faptă dat6ză istoria, una din cele patru epoce ale desroltărei neamului omenescii.
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lată câţii de însemnată este evenimentulii migrațiunei po; Grelori,
şi prin urmare câtă de multă ne importă, a studia ună asemenea
fenomenii, cândi eli se ivesce din noi, şi se pregătesce a trece
preste noi!
Migraţiunea popâreloră moderne, se deosebesce de cea vechie prin
aceia, că popârele emigrante nu suntii barbare, drumulii lorii nu şi-lă
facă prin cabiă şi focă, mijlOcele pria cari şi apropriează pămâatulă, suutii saă ocupaţia pacinică a unuia pământii nelocuită denimenea, saii transacţii de cumpărare şi vindare,și numai în unele locuri suntii măestria politică spriginită pe silniciă, dacă—și cândii—
trebuința saii împrejurările o ceri.
Na t6te popârele moderne aii trebuință de emigraţii. Acesta este
causa pentru ce mişcarea nu este atâții de generală, şi frecările popârelori suntii mai mici. Patru pop6re mari suntu, dela cari emigr6ză

în fie-care ani,

cete

de

sute

de mii de inşi, spre

a-şi căuta

o patriă nouă; aceste suntă Englesil, Francesii, Germanii, şi în anii
cei doi din urmă Chinezii.
Nu pâte fi objectuli acestei fâşei6re de a urmări pe fie cure din
acesti populi în affacerile emigrației şi a coloniilorii lori. Scopul
nostru este, a vorbi numai de coloniile germane ce al începutsă
se aşede în mijlocului nostru.

Germanii emigraă până astădi, mai cu sâmă în America şi Aus:

tralia. În cei din urmă 14 ani, ai a emigrată aprâpe la 2 milidue
de Gmeni în America; termenuli de mijlocii a emigraţilor, după datele statistice ale anilorii din nrmă este, de 206,600 suflete emigrante pe anii. Suma celori emigrați de la anul 1832 de cândi ai
înc«putii, se urcă la mai bine de 3 milione 200 de mii.
Calculândii după constatarea ce sa făcută, că fie-care capii duce
(a termeni de mijloci) unii capitalii de 100 Taleri (1 talerii =10
lei 5 par.), Germania

a perduti

afară de 3 milione

de braţe,

și un

capitalii de 3 sute mili6ne taleri.
Care e câștigulii Germaniei ca să recompense acâstă perdere? Relaţia ei cu noulă continentă, prin acâstă emigrare de cunoscuți, rude
şi aniici, celii puţiai relaţia în cerculi ideilor, este ceva mai strinsă;
industriei lori li sa deschisă prin emigraţi noue locuri de desfacere (debouchâ), şi ţera lori mumă a scăpatii de o mulţime de proletari. Dar ce este acâstă, mică consolațiune, pe lingă perderea ce

o simte prin lipsa a 3 mili6ne de braţe iucrătore (căci numai acestia emigrâză) pe lingă mărimea căpitalului intelectuală celui subtragă patriei lori, şi pe lingă esporiarea unul capital de bani de 300
N

3
de mili6ne taleri (preste 3 mii de. miliânede lei), ce aij dusii cu sine,
și caril nu mai revinii!—Apoi în urma acestora, din ce în ce mai mult se
simte,

că pe capitaliştii

germani îi domnesce o apleeare crescândă de

„aşi întrebuința banii lor în comerciuli noului continenti, unde căştigă procente mai mari, şi siguranța lorit este mai mare decâtii în Euuropa, împrejurare, care pricinuesce o scurgere necontenită de capitale
din patria natală. Adaoge apoi la aceste urmări funeste, că de şi în
Staturile-Unite ale Americei, din cei 27 milione de locuitori ce sati
constatati la ultima,

recensiune,

5 mili6ne, suntii de

viță germană,

a cincea

parte,

de abia

adică mui bine

trei

de

miliâne mai vor-

bescă limba lor; ceialalţi împrăstiaţi pîntre Englesi (Americani) s'aii
desnaționalisatii.
Causele ce uşurâză în America desnaţionalisarea germanilor, sunt
între altele, întîii:

că Englesii

adoua:

mare parte din unii şi alţii suntă de religiune

că cea mai

protesțantă;

a tria : că Englesuli

şi Germanii

sunti

predomnesce

de aceeași rasă;

nu numai în numerii

ci și în cultură şi industriă; a patra: că desnaţionalisarea străinilorii în acele staturi, nu se oper6ză numai prin instituţii politice ,
ci şi prin concursului particularilori ; şi-a cincea : pentru că Germavia nu are putere maritimă (fottă), care să o represente şi să
apere pe conaţionalii lorii de procesulii contopirei.
Faţă cu aceste daune și neîndemanări, făcându-şi Germanii socotela perderei lori în trecutii, şi a urmăriloră ce îi aștâptă continuarea

acestei stări de lucruri pe viitoră, şaii ţintitu ochii

asupra

ţerilorii europeene mai puţinii populate, și de la anul 1835 se formă
în Lipsca o pleiadă de economiști şi Gmeni de stati, carii prin
graiii viii, prin opuri şi ziare, propagară ideea: că emigraţiunea
germană trebue să se stavilâscă din direcţia ei către America, şi
să se îndrepte către orientii, unde, ca colonii, aprope de Germania
şi sub proiecția puterei ei, vori putea

nu

numai

ași

conserva

na-

ționalitataa în mijloculii naţiunilorii mai mici și eterogene, (Unguri
Slovaci, Romăni, Serbi, Bulgari etc.), dar vor forma tot-deodată p:chetură, sat sentinele ale germanismului,

cari

vor

servi de basă

la

o operațiă politică, pentru ca să se căstige lilioralulă mărei negre;
— căci acâsta este şi trehue se devină limitea naturală a Ger-

maniel.

|

Acâstă idee, nu este din cele cari
patrioților germani,

şi mai

s& nu prindă

cu s6mă în

inima

focii în inimile

sc6lei pangermanis-

mului. Agitațiunea ei cresce în cercurile litterare, şi ea a pătrunsă,
şi în regiunile guvernamentale. Prussia încă în 1847 a făcută pasii,
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pentru ca confederaţia

Germană

se

protecţia collectivă a confederației.

declare causa colonisărei sub
Conventulit națională din

anulă

1848, a îmbrăţişată causa cu căldură, dar lucrarea i-a fostii întreruptă de împrejurările politice de atunci, cari nui lăsară timpi a
discuta uni proiectii de lege, ce comitetulă de economie națională
"li elaborase ad-hoc. Și în colegiul Priucipilor a propusii Prussia

a se înfiinţa uni oficii însărcinatii cu trebile colonisațiunii.
Cineispredece comiteturi private se întemeiară încă înainte de
1848. Scopulii lori este: a ajuta colonisaţiunea prin t6te mijlâcele,

prin wmijlOce materiale, întercessiuni şi sfatii. In anuli 1848 s'a întemeiatii comitetulii națională centrali de colonisarea germană, şi
acest comitetii convocă unii congresii, la care a luaţă parte nu nu-

mai representanții comiteturilorii private din t6tă Germania, ci şi o
mulţime de economiști naţionali şi Gmeni de statii.
Staturile germane mai orientale, ai trămisă la aceli congresii, anume delegatii. Aici s'a espusii prin argumente lungi și esplicite.,
că curgerea coloniilorii trebue să se detârne de la direcţia către apusă (America); şi să se îndrepte către răsărilă, pentru a assigura
Germaniei domnia preste Dunărea, de la isvoră penă la marea. .
In acesti congresii s'a desbătuti şi modul întemeiărei Comitetu-:
rilorii de colonisare. Scopulă acestori Comiteturi este: nu numai
de a sprijini pe guvernele germane în întreprinderea colonisărel, dar
a şi conlucra din t6te puterile, ca atâtii coloniile trecute în America, ca şi cele ce se vori aședa în orientii, să recunâscă finta po-

litică a acestei colonisări, să nu-și uite

de însemnătatea lorii na-

țională, culturală și istorică; să-şi dea mina spre a conlucra cu toții,
ca naționalitatea germană să se ridice, şi pretutindenea pe unde se
vorii aşeda, limba și obiceiurile germane să se propage (lăţiască).
Ceia ce le este opritii guvernelorii a face, din cause politice şi prea
bătătore la ochi, aceia trebue particularii, şi fie-care individii în
cercul mai restriasi alii activităţei sale, să se silâscâ a ajunge“1).
Nu voiii să ostenesci pe cetitorii cu cele-lalte detailuri ale acestei
organisaţii dn propagandă, după ce, pentru celă ce vrea să se înformeze despre amănuntele ei, ami citată o carte, care şo pote
căștiga prin tote librăriele,

n urma acestui congressi, s'ai întemeiată o mulțime
rr

1) Veqi Catehismus flir Auswanderer,

Leipzig bei Weber. pag, 17.

de comi-
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“

teturi nouă, pentru arătatuli scopii. Toate acestea

în numării, de

cinci-gecă şi două! între cari se află şi asociaţii ca cea dela Linz
pentru propagarea Catolicismului—între germanii din orientă— se
află într'o legătură organică cu comitetulii centrali, şi se numescii
filiale.
|
Resultatulii acestorii

silioţe este, o speranţă generală de a reuşi;

căci ceea ce s'a semănată
în t6tă

Germania.

literatură întreagă asupra
sunt păn'acum

prin aceste

De atunci

cunoscute

comiteturi,

în coace,

ai

eșitii

sa

chestiunei. Mai multi de
ca tractăndă

acâstă

împrăstiatii

de sub teascii o

150 de

chestiune

cărţi

din diferita

puncte de vedere; iar mişcarea generală se dirige — sub condu-.
cerea a patru jurnale esclusivii ocupate de afacerile colonisației —de
întreaga pressă germană,
U programă atătii de bine venită scopurilorii în oriebtii, guvernul austriacii și-a însuşit-o: Tendenţa este sprijinită de mijloace
puternice, pe de o parte prin banculi austriacii, pe de altă parte
prin 0 secţiune ministerială pentru colonisare, acăruia agenti publicii este o altă societate, numită, „privati Ansfunțti- Bureau file

Vuswanberung nad SDiten“1) și care are acreditații sei particulari în
centrele de producţiune în Principate, iar sprijină oficiosii în administraţiile provinciilorii austriace mărginite cu Principatele, şi în
agenții sei consulari de aicea.
De aci se p6te esplica, pentru ce locuitorii dealungul Dunărei
din Banală, sunt alungaţi din vetrele lorii, pentru ă face loci Sba-

biloră colonisați.

De aci

veți înțelege

mijloculii Ungariei cu germani,2)

încercările

de a colonisa

De aci venirea mulțimei

de Un-

1) Biaroă de consultarea emigrațiunal cătră răsăriță.
2) Resaltatul
1;201,744

895,080
48,804
221,706
1,827,804
Şi după

politice! de colonisare.

germani

—
în Banati.
—
în graniţa militară.
—
în Transilvania,
După statistica Ungariei de
campendiul

până acum:

în Ungaria.

de statistică

D-r. $. Armont tipărită în Craiova 1869

de B. Alesanăre

(Gratz

1871).

Deosebit de numărul colonisatii în Bacovina şi în România despre cari ni lipseecă date statistice positive,
” Prin acâstă sistemă de colonisare, Germanii iaă în brațe România cu coloniile
lor de două părţi: de o parte prin Bucovina, de alta prin Banat și Ardelă. Acum
li Sa părati momentulii favorabili a împinge întrepriaderea colonisărei chiar în

e
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guri în Principate. De aci îmmulțirea. Evreiloră în țâră ca elementi
pregătitorii la colonisarea germană. De aci se esplică, cum banculii austriacii are ipotecate mai multe case mari în Bucuresci cum=:
părate sai clădite de germani.!)
Iostinctuiă poate a inspirată în:
dilele aceste scirea, care poate nu este essactă, că la ună bancherii
mare din Bucuresci, de naţiă Eveeii, se află depuşi una sută mii
galbeni, la disposiţia unui proprieteră mare de case, de uațiuue
germană, carele este însărcinatii cu agentura pentru încheiarea contractelor de colonisare. |
Precum vedeţi, inimiculi este pregătită, mijloacele îi sunt puternice, şi este aproape!
|
.
„Era vorba, ca Austria să încerce colonizarea încă pe timpuli ocupaţiei Principatelori. Proiectulă era gata în 1856 la Ministeriulu

însărcinatii cu aceasta. Mi aducă aminte că se dicea că o mulțime
de foncționari germani austriaci, au. şi petiţionatii pentru a fi trimeși în Principate cu această însărcinare. Mi sa arătată Qin cu-

întru!

ţărei. Nemulțumindu-se

cu

numărul

de Germani

ce se întroducă în țeră subt

felurite forme, acum siatema de colonisare, prin organul logej frane-masone din
Iassi, după cumi s'a vădutu în programul politicii formulată în qilele aceste şi publicatii în jurnale,

Astfela aceste

propune

a se aşeda

colonii

Germane

pe

moşiile

Statului.

moşii legate de păriuții nostrii, spre a servi, în înţeleaul şi des-

voltarea românească, ca miglâce pentru aședăminte de cultură şi de civilisaţie națională, devinii acamii o nenorocire;

devină midl6ce în contra Româniloră.

—

prin întrebuințarea ee se face cu. dânsele

"Aceste moşiipe care, pentru rațiuni politice şi naționale, le-amă scosi de subt
dominaţiunea unor administratori streini — a călugărilor greci — de şi acestia fiind
de o religiune cu noi şi aparținând unei naționalități mici, coostltuiaă pentru noi

unii reii mai mică — acum se lucrează se le dămi Germanilor, elementii €terogenă și opusii Naţianei nâstre, şi venind în România ca avan-gardă a programu-

Ină naţională germanii: o Germaniă de la Baltica la Marea-Negră.
|
1) In legătură cu acestă sistemă; at:agemă atențiunea asupra projectului de lege
presentată

Adunărei,

prin

Ministerulă

nostru

de finance

cheral Hertz, pentru înființarea unei Bănci aşa numită
mâniei.»

—Prin

acea

bancă,

ce se propune

a se da

în

1870,

de

către

Ban-

«Credeti fondiarii ală Ro-

streiailoru,

se organiseze

de-

posedarea de moşii a proprietariloră română, de către o societate
de antreprenori
anonimi...
— cu ajatorul unei puternice maşini, care va lucra la opera de des:
“trugere ce are de scopă, cu migldzele ckiar ale naţiuncă române, întârse
în contra
ei, — adecă cu valorile moşiilor române, trausformăte în bonuri
ipoteeâre până
la gama de nouă sute milidue franci, — şi secondată
de sistema antinaţională a
politicei

streini,

nâstre

economice,

care

face

ca tote

averile

se treacă

de

la

români

(Nota editorelui)
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Ţ.

riositate şi petiția unuia din aceștia , carele și motivase petițiunea
intre altele, şi cu argumentulii că scie să vorbească: „limba română
teoreticesce.*

(19) Uni

economisti

faimosi

a

fostii trămisii în că-

lătorie prin aceste ţări. carele în circumstanţialuli seii raportă, de
care menţionase unii jurnalii de colonisaţiă, dice: „că starea economică,

morală şi intelectuală

a ţărei, este

de

atăt

putredă

şi

„_scăleiată, în cătă nu va putea resista la o intreprindere bine cona
dusă, sub conâițiă tosă, ca să nu deştepte jalusia Russiei carea
unea
încercatii dar n'a reuşitii,!) şi ca să nu treziască populați

amețiala în care se află (!) Dei, dice raportulii,
dată după

pacificare

(resbellulii din Crimeea),

din -

„este bine, ca în

să se încerce punerea

la cale a planului prin însuși midlocirea agenţilor indigenă, căştigăndi pentru

întreprindere

vre o 2-3

proprietari

mai

cu infiuență,

“Singuruli obstaculi mai seriosi, este legea care opresce
streinului a cumpăra nemobile: dar această lege se poate:
şi
modifica prin divanii, îndată ce acel proprietari vorii fi înţeleşi
putea
angagiați în chestiune, sa char daca această lege nu s'ar
nemobile
ă
cumpărat
at
streinii
că,
destule
sunt
delătura, essemple
pe numele îndigenilorii.“
Acestii misionarii dar a propusi:
a2. A nu se face înainte de terminarea turburărilori ce erai
:
tunci la ordinea dile.
amediu
romăni
pe
și
2. A nu deștepta jalusia ruşilor,
pre cătă
ţială ; va se dică întreprinderea să se faca fără sgomoti
se poate.
ţeară.
3-a A se servi de 6meni cu influență şi proprietari din
ce olegei,
4-a Prin mijlocirea lori, a încerca dăramarea
saii
toare,
presce pe străini de a avea proprietate nemişcă
|
celă puțină a escamota legea.)
după
Poate aceste puncte sunt lesne de înțelesii, mai cu seamă

din 1844,
1) Încercarea
unei

Campanii

russască

pentru

Concesiunea

(Trandafirof) refosată

espluatărei

minelor

şi în adunarea

în

din lassi

Romania
si în cea

tă de cosmopolitismă, alii
din Bucuresti, de prevederea şi simțul politică, necorup
străini, sînti servitutea
eătră
iunile“
„Conces
că
înţeleză
ab
părinţilor nostrii, carii
țerei.

23 Acea lege s'a dărămatii.
e şi economice assupta des:
Reproducemii la finele broşurei observațiuaile politic
pe 1864.
litică
ico-po
econom
revista
din
se
-estra
finţărei disei Jegi,—

S
cele ce s'a întimplată de atunct în ţeară; poate numai în privinţa
punctului 1-iii va afla cetitoriuli o nedumerire, neîaţelegăndii pentru ce încercarea

colonisării

se se facă după pacificare,

şi nu în

turburele timpului pe cândii poate atenția romănilorii era
'mai
distrasă, și pe căndii intreprinderea putea fi sprijinită și de
oștirea

de ocupaţie ce se afla în ţeara?

Mai întăiii, credința la Viena predomnea în regiunile înalte,
că
ocupația, daca nu se va putea perpetua, celii puţinii se va putea
a„măna sub diferite preteste, mai mulţi ani după pacificare. A două:
iritarea şi repulsia Romănilării pentru ocupaţia nemțească
era prea
mare, de cătii să le mai sufere o încercare nouă şi mai cutezătoare, cum era să fiă colonisarea. Apoi este şi o acsiomă a polilicei
de colonisare, că cumpărarea pămăntuluide la indigeni, este mai
prefe.
rabilă unei conchiste violente, în coutra căreia acestia (locuitorii ţerei)
Sari lupta din instinctii, şi arii intrăţinea resbelul civili, prea costătorii
pentru

deochia.

statulu

colonisatoru

şi

fatală

pentru

încercare,

care

sar

Avăndi cetitorulii în de aprâpe vedere, cele pănă aci dise
despre
genesa (naşcerea, urzirea) ideei de colonisare cu german
i, iată si

actele cari aii fostii supuse Camerei, şi modul

urmărirei scopului.

NI.
A) „Josii sub-semnaţiiîn unire, potrivitii cu art. 108 şi 379 din Re„gulamentii, ne am învoitu cu desăvîrşire, cu două mil cinci sute
„No 2500 familii germani din Germania nordică, ca să vie a se a„şeda pe moșiile n.astre, precum se vede în alăturata listă subt
„a noastră iscălitură,
„Aceste familii suntă fabricanți plugari ; vinii cu capitalurile lor
„Şi cumpără pogoanele de pământi trebuincioase la industria lorii;
„își aii de la guvernele lorii respective din toată germania, afară
„din Austria şi staturile care se învecinesciă cu ţiara noastră, ca
„toţi emigraţi! cari se ducii pe fie-care anii la America şi în alte
„părţi, paşporturi de: emigrație că scaii lepădată ie protecţia gu„verneloră locurilorii de unde vin, şi cu renunţiare la drepturile
»lori civile şi politice pentru totideauna.

„Aşa dar, îndată ce vorii sosi în ţeara noastră, vorii

da hârtie

„cătră Domnulii stăpinitori, ca se fie subtii protecţia Guvernului
„nostru, împlinindă toate cătră stati la soroculii preveguti de Re-

„gulamentă, şi după formalităţile prescrise se dobindească pămin„tenia ; capitalurile lorii suntii dovedite, căci întiiii: aii cumpărat
„pămăatulii trebuinciosii la fie care pentru meseria sa, ali doilea

„işi aducă toate instrumentele trebuincioase, şi alii treilea: o altă
„sumă de bani varsă în ţâră la cumpărarea vitelorii trebuincioase.
„Aşa dar, pe temeiulii articolilorii citate de mai susii, şi pe teme„iulă votului Onorabilei Camere legislative din 11 Iunie 1860, pre-

„ecnm și circulara onor.

Minister ali jusţiţiai din 23 lunie 1860.

„amii şi isprăvitu viudarea pogoanelorii de pămăntă din moșiile
„nâstre cu desăvirşire, precum şi diuşii, toti pe temeiulii artico-

„lilori de mai susii citate, s'a desfăcutii de

toate averile lori miş-
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»cătoare și nemișcătăare, şi chiar guvernurile lori

astăgi

îi pri-

„vesce ca pe streini.
.
.
„Ne rugămi onor. Konsiliii Administrativii se poruncească unde
„se cuvine, fiind-ră peste patru-spre-zece dile Germanii emigranți
" „ai se sosiască, ca se fie bine priimiţi şi ocrotiţi de cele ce se
„coprivde în pravilă, ca şi cele conformii cu Art, din Regulamentii
„108 şi 379, căci aducii folosii statului prin capitalurile Şi indus„tria lori“,

Ioan Al. Filipescu. D. Polizu. K. 1. Filipescu. [. |. Melie
P. Olănescu. K. Iarca. Alesandru Sachelare. Constantin N.
Brăiloiu. Catinca Brăiloiu. Eliza P. Cerchez. Finţescu loan

Vlădoianu.

Anica

Ecaterina

Ogrădeanca

şi. Mihalache Foca,

A. G.

Florescu.

Pentru

I. Aritonovici.

Sub-semnatuli m'ami învoit

sunt

acum mai multu de

doui ani, cu

330 familii la Jilava de susă la Ialomiţa, şi la Serulești de susii
Ilfovă.
Ioan Al. Filipescu.

„Sub-sermnatulii primescii pe moşiile mele Baci şi Borbora distri:

ctulii 'Teleormanii, trei sute şaizeci familii.

Catargi.

Sub semnatuli primesc pe moşia mea Băneasa districtul Vlasca

40 familii adecă patru-zeci.

Konstandini. N. Brăiloiu.

Sub-semnatulii priimescii pe moșia

TeJeormanu,
_ maniei

mea.

Orbeasca

din

Judeţulă.

dou€ sute patru-zeci familii emigranţi din Nordulă-GerK.1. Filippescu-

Sub-semnatuli

priimescă pe moșia

mea Vădenii şi Frătileștii din

districtulii Ialomiţa, primescii pe moșia mea optu-zeci
granți din nordulii-Germaniei
I. 1. Melică

familii emi-

Sub-semuatulă priimescti pe moşia mea Birlogu din
districtulă
Argeşii șat-zeci familii germani din germania nordică
, adecă N. 60

potriviti actului ce amii desăvirşiti

compania.

cu D. Iosef

P. Olănescu.

Aritonovici

și

Suv-semnatulii primescii pe moșia niea Germaneasa din distric
tulă

1
Brăila plasa Bălții, una sută două-zeci familii N. 120, germani plugari din germania

D. Polizo

nordică.

Sub-semnatuli primesc

pe moșia mea Predestii din

Doljiu 220 familii colonii Germane. Ioan Vlădoianu.
Sub-semnaţii priimimi pe a noastră moşiă

trictulti Dimboviţa, 120 familii.

Produleşti

districtuliă

|
din

dis-

Anica Foca. Manolache Foca.

Sub-semnaţii priimimi pe moşia Qgrzda din județuli Ialomiţa ”
opt-zeci familii după actulii ce avemii încheiată cu D. Iosef Aritonovică şi tovărăşia. Caminăreasa Ecaterina Ogrădeanca
N. Ogrădeanu. N. Gusi. -

Şub-semnatulii am priimitii pe moșia mea Burduşelu din hotarulă..

Merliga judeţulii Ialomiţa, 360 familii germani din Germania nordică, iar nu austriac, potrilită actului ce am desăvirşiti cn Domnu

Iosef Aritonovici şi compania D-lui.

F. Florescu

Sub-semnatnlă primesc pe moşia mea Stărnaşi districtuli
Alesandru Sachelarie
leormani optu-zeci. familii.

Te:

Vlaş:.
Sub-semnatuli primescii. pe moşia mea Uzunii din județulii
ca, 320 familii germani plugari din Germania nordică. N. larca
AriSub-semnata potrivitii contractului ce ami încheiată, cu.D.
200.
Dolju
tu
Distric
diu
Foișoru
mea
tonovici primescii pe moşia
200.
N.
nordică
familii Germane din Germania
(sub-semnată) Eliza Cerchez.

(Altă petitiă)

B)

„Îndată după trecerea evului de mijlocii, aii început

po-

„poarele şi guvernele jorii, păşiodi pe calea civilisaţiunei, se cunoas„că, cum că pentru

viitoră,

esclusiva putere

a armeloră nu va mai

și că de.
„putea fi îndestulă pentru siguranța ecsistenţei statelorii,
maj..
„aci înainte, puterea stateloră va fi condiționată ma! multi saii
t
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„puţini, de puterea morală a popoarelorii.1) Spre a putea 'efectua
pacestă adevării, şi prin urmare a ţinea echilibrulă între ele , ve-

„demiă pe tâte statele silindu
-se aşi îmulţi prin totă feluiă de mijloace
„averea națională, ca singurulu, saii cel puţinii ca cel mai princi„pală sorginte ală înaintărei morale, principii guvernatâre ală se-

„colilori din urmă.& ”

„Între mijlâcele de îmmulțirea avere, observămii comerciulii ju=
„Cândi prima rolă, de unde provine că mai cu s6mă în secolulii
„din urmă, guvernele mai a tutori statelori Europene se silescii din
„tâte puterile şi cu cele mai mari sacrificii, a încuragia şi înflori
„comerciulii, şi vedemi pe acele state ce aii isbutitii a se rădica
„la ună gradii mai înaltă de perlecţiune comercială, de și pote
re„lativii la întinderea teritoriului, mulțimea populaţiunei şi
puterea
„brațelorii, mai mici sai mai slabe ca altele, jucândă o rolă
însem„nată în concertulii statelori Europene de adi. De esemplă
ne potă
„servi Anglia și Belgia.
Mi
„După starea politică și geografică a diferitelor țeri,
şi comer„Ciulă loră este de natură diferită ; așa unele eri
aii numai co„merciulii de industriă, precum este Anglia (afară de coloni),
altele
„Comerciulă amestecată (brutii şi de industrie:) precum
suntii u„dele state italiane și iar altele transito, presum este
Genua, Insu-

„lile Ionice ete. Între țările cu comerciulă

de producte

brute, se

„dumără şi ţările nostre, căci la noi nu s'a pututi
pănă acum des„volta altfelă. de comerciii. Este însă uni adevării
incontestabilii,
„Cum că comerciuli brutii este celii mai eficaciti
pentru statele ce'lii
„poti avea, şi mal puţină de cătii ori care,
supusi periculului de-

ncădenţei. Inima comerciului nostru suntii cerealele
şi în căt-va vitele.
„Convinș

i o dată despre acesti adevării, ne este
împusă datoria,
„câ Guvernul în genere şi fie care cetățânii
în parte, se întreprindă
„tâto mijlâcele spre a încuragia și perfecționa
agricultura ţerilorii
„D6sire, ca singura băsă a comerciulut nostru
naţionalii. Pedecile
„Ce se opunii pe tâte dilele progresului nostru
agronomiciă, suntă
„de o parte: pote deplorabila stare a țeranului
la noi, care Pai
DO
N

' 1) Destulă probă de stilii peutra
narul, carele e ună simplu sameară,
ca unii perpetunm mobile, fără altă
țiale, Ştilulă petiției preseute , arată
ceput-o,

a cunoasca că antorul petiţiei nu este petiţiode origine dubie, cunoacntă însă în Austria
,
ocupaţie de cătă cu felurite comisii confid
enoriginea trans-carpatică a celui cea
con-
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i
„aruncati în apatie, şi inditerenţa de ori ce înbunătățire a campulu
a
te
fertilita
a
„c6lă lucrâză, şi care se mal măresce prin eminent
.
căteva
de
„pămăntului ţerei n6stre, în urma căria elii cu o muncă
lipsa
„dile, este scutiti de î6me peste totii anul ; iarde altă parte,
ce va îre„de braţe şi inteligenţă agromonică. Deci primele măsuri
de„bui se ia Guvernuli pentru îmbunătăţirea agronomiei, vorii fi
„Jăturarea acestorii pedeci.

„Ce se atinge

de

înbunătăţirea

sârtei ţeranului, acâsta este

o

de adi,
„chestie aprețiată atătii de Domnitorul căti şi de Guvernulii

„Şi care cerândă unii studii mai îndelungatii şi mal seriosi, rămăne
.

„a se dezlega în viitorii.

„Ce se atinge de îmmulţirea brațelorii și inteligenţa

agronomă;

re,
„aceste sunt avantage ce nu inal sufere nici:unii minută intărdie
„ele ceri pe totii momentul

realisarea,

care se va putea

însă

e-

Acestă
„fectua numai prin adoptarea principiului de Colonisare.
du-o
adoptăn
„trebuinţă aii simțit'o chiarii vechii representatori ai ţerei,
prin
55.
„în regulamentuli Organicii dela 1832, Art, 108. pagina
i de
„care se face acestorii Colonisti concesiunea conformii timpulu
„atunci, căndă necesitatea de colonisti nu era aşa de multă avande t6te
stagi6să ; prin acestii articolă îi scuteste pentru trei ani
darea
plătscă
să
obligă
îl
ani
şâpte
alţi
„greutăţile, şi după acesta
la
supune
îl
ani
10
de
trecere
„numai de jumătate, şi numai după
ni.i)
pămiote
birnici
„tote greutăţile ca şi pe ceilalți
„Cu cătă mai multi trebue se simțimii noi astă trebuinţă, no!
(?)
„cărora ne place se ne numimi 6menii progresului și ai luminei.
comide
birouri
ază
„Alte state ce aii lipsă de colonisti, institui

„Siune anume,

acărorii

întreţivere costă sume

forte însemnate şi

„mari sacrificiuri spre a putea iinlesni colonisarea.
lă.
„La noi însă tâte se pote îndeplini astăgi fără nici o cheltuia
„Guvernuli ară fi se protege întreprinderea sub-insemaatului, care
ca se
„după multe cheltueli şi sacrificiuri abia am găsitii isvorele
„realisezu acâstă întreprindere, pe care comunicăndu-o onor. Con-

n

or în care s'a făcutii. Prin
1) Ori ce lege trebue înțeleasă după starea lucruril
precumii se vede în mal
gînditii,
s'a
că
credemi
entii
regulam
din
acelii articul
în ţeară a satelor romăăe,
rea
înturna
multe epoce ale iatoriei noastre i se favora
nimeni gîndi la colonil
putată
n'a
dar
—
ai
resbelal
lor
pustiiri
fagite din causa
.
pomenia
se
nu
nici
atunci
pe
care
de
,
germane
N. E.
-

.
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„Silii administrativi, cu multă mat tare petrunsă

„astoră principii de căt

de

să se siltscă a-ipune piedeci.

eficacitatea

„În fine este învederatii cunoscuti, cum că în Anglia și Germania

„de Nordă, precum Hanovra, Wirtemberg . Turingen, etc. se
lu„er6ză păm&nturile mat bine decătă. în orf şi care altii stati euro„b6enă, şi că lecuitorii din acele țEri, multi mai nainte de cele
alte
„popGre în cunoscințele agronomice, colonisindu-se
în întinsulă
„uostru pămtnti, ari promite celii mai favorabili resultati;
și ma„riera acestori Colonisti de a lucra pămăntulă, servindii
ţeraniloră

„nostri de modelii, acestia sarii îndemna ași înbunătăți şi ei
agri-

„cultura, şi astfelă amii vedea din ce în ce patria n6stră
rădicănndu-se la acea înflorire la care este muită şi de care este
capa„bilă, şi peste puţinii timpii ami vedea Dunărea acoperit
ă cu co„tăbii încărcate cu producte d'ale nostre, ce ducănduse în
cele mat
„depărtate teri spre a curma f6mea poporeloră lipsite de
nutrimentii,
„ț€ra nostră devenindă marea în care aură curge capital
ele , ară
„ajunge a fi înscurtă timpi ună ală 2-lea Eldorado.
„Subscrisuli pătrunsii de adevărul celoră espuse,
şi siguri
„despre folosulă ce arii aduce patriei sale colonisarea
de plugari
„streini, 'şi ia libertatea a ruga pe Onor. Cons.
Administr. ca

„Săi înlesnâscă concesiunea de-a aduce în Principatul
'țărei ro„mânesci, ună oare câre numării de colonisti, cari să se
așeze după
„învoelile ce vorii avea cu

diferiţii proprietari de moșii.

Ear con-

„diţiunile su cari se va concesiona colonisarea se fie urmășoar
ele :
1. Colonistil voră trebui aduși din Anglia sai Germani
a de

„Nordii, sub nici ună pretestă însă din Austria sai
alte state în„vecinate.
2. Acesti Colonisti înainte de a călca pe pămentulii
ț6rei romă„Desci, se voră lepăda de protecțiunea lorii străină,
în urma 'căria

mintrăndi în ţeară, voră fi primiţi în numerulă celor-l-alţi
cetăţeni

„roman.
o
3. Colonistii voră avea liberulă esercițiii ali confesiu
nei lori.
4. Vorii fi scutiți pentru 10 ani dela intrarea lorii
în ţ6ră, de
acontribuţie, de recrutaţie şi alte greutăţi:
5. Vorii fi liberi a esersa totii d'odată-totii felulă de meserii
pri„Yitoare la Agronomie.
€. Vorii putea trece la venirea loră fără vamă toate
hainele, vi-

atele şi obiectele de agricultură ce vori aduce
Convinsii cumcă Onor.

Cons. Admioistrativă

cu sine.
va apreția umilita
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speră că nu va îa“mea cerere cu bună-voinţă şi căldura ce merită,
tărdia a îulesni

toate mijloacele spre a se concesiona.

Ali Onor.

etc.
I Aritonovică.

ceIată şi părerea secțiunti Camerei. însărcinată cu cercetarea

ție ce conţine
terei lui Aritonovici, pre carea, pentru justă aprecia
momentoase
o reproducemii în întregulă ei, subliniăudă cele mai
pasuri.

:

i

de unii din
„Secţiunea judecătorească studiăndă cererea făcută
dreptuli de a
Domnii On. Deputaţi, pentru a se acorda străinilorii
rațiune,
cumpăra nemişcătoare în ţeară; a latii în conside
5, acei streină
alu
şi
3
ală
$
org.
reg.
1. după Art. 469 din

numai , carii voră fi admişi

la stagiuli de 10 ară, sai carii voru

ri şi a se
fi dobinditi mica naturalisațiune, poti cumpăra acaretu
eni.
pământ
folosi de drepturile comercianșilori
2, Că această favoare

specială,

este acordată

celorii d'ăntiiă

pe

legea trebuia
temei că, acestia de și nu sunt încă pământeni, dar
i modă
întrun
loră
se le dea mijloace de a angaja capitalurile
legătură
multă
mai
definitivi prin cumpărătoarea de ecareturi, spre
în sine
e
cuprind
cu ţeara, și cătră acestea, că condiţiunea stagiului
istatora
spre
,
firesce permisiunea achisiţiunei de case sai magasii
iar
;
riei
indust
a
cirea locuinţei saii a eserciţiului comerciului, ori
înscrierea
celorii de alii doilea. pe temeii că fiindă admiși prin
polori între patentarii pămănteni, urma neapăratii se li se acorde

sibilitatea de a întemeia ale loră fabrici și manufacturi, astfelii cura

se prevede în reg. org. la capuli V pag. 115 art. 158.
privință,
Prin urmare, legea fiindiă destulă de esplicată în această
treavea
poate
nu
i
justiţie
ulu
Ministr
D.
părerea secțiunei este: căurci
că,
obșteas
ea
adunar
dela
buința să ceară nici 0 interpretaţiă
se
ce
loră
străini
ă
permit
se
să
mează a da deslegările cuvenite ca
a
cumpăr
a
de
susă,
mai
de
vori afla în vre una din categoriile
, fabrici
__veră ce acareturi prin oraşe şi tirguri adică case, magazii
cor
țiunea
protec
de
şi alte namestii, îndestulă numai să se lepede
sulatelorii lortă.

D. D. Delar câtă pentru estensiunea ce sunt dispuşi unii din

„putaţi a da acestui drepti,

de moșii:

voindi a se aplica şi la cumpărăturile
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Secţiunea, afară

de D. 1. Al. Filipescu președintele
ei, care este
de opiniune diferită :)
|
Considerăndă că singurele tecs
te de lege prin care să acordă
streinilorii dreptuli de a poseda
immobile în țeară, findă art, 379
şi 158
păra

suscitaţi; prin celă dintiiii nu li se
permite de cătiă a cum- '
cuvtntiă turc

acareluri,

esc

care în acce

pțiunea sa obicinuită
și admisă în limba noastră, nime
ni nu poate tăgădui că nu înse
mnează aliăi decâtă veri ce clăd
ire, cum oteluri, case de locui
ti
magazii, uzine. fabrici, și alie,
care pe limba vulgară se numesc
namestii, iar nici-decum Pămentur
i de moşii, iar prin celă de alti
doilea testă se dice: curată, că
stăpînirea va ocroti aşedarea fabri
ciloră şi a manulactorilor, trăgănti
i din streinătate - prin făgăduință

folositoare pre mesterit şi lucrătorii
ce voră voi să se aşeze aici
în țeară ş. c.1.
Cousiderăndii că art. 108 din reg.
org. capii ali III-lea, ce s'a
invocată în sînulti adunărei în şedi
nţa trecută, nu este privitorii de
cătă Jă înscrierea în cata

grafia birnicilori plugari, a stre
iniloră ce
vorii voi să se așede în pământul
ii Valahiei şi prin urmare, nu
numai nu dovedesce nimică, pent
ru că este sciutii că clăcașii nu
sunat
i
altă de cătă numai niște chiriaşi
iar nu propietari, dar încă dovedesce în contra celor ce'i învâci,
pentru că chiară prin triosuliă
se
cere pentru asemenea străini
ună Stagii de 10 ani spre a
putea fi
inscriși în obşteasca catagrafiă, înto
cmai ca şi ceia-lalți birnici, astfelii încît acesti art, nu este
altii de citii modulii acordati
de lege
pentru naturalisarea sătenilo
ri birnici ce voră veni
din
stră
inăt
ate
Considerindii din contra, că
basa art. 379 ali 5 lea, treb
ue
se
o
găsimo în art. 91 pag. 42 capuli
III lea, unde se dice: că străinii
nu poti în principii face come
rciu în Principatii decăt cu
ardicata,
dară prin escepție şi ca o favo
are spre atragerea streinilorii,
Zi se
Permite de a se neguțători
cu amăn
Iu a loră industrii cu neguțăto untul, și a se asemăna Penrii și măestrii pământeni,
daca
adresânduse către stăpînire,
se vori înscri în catastișel e
patentarilorti şi se vor supune la
toate obligatiunile către stăp
inire, şi
Prin urmare, tocmai peniru

acesti sfirșitii li se permite
a avea ecareturi, fiind că nu sunt asem
ănaţi cu pământeni de cîtă
in privință comerciului şi a industri

turilorei :
“ Considerindă că cugetul

în leguirea

din anulti 1836

ea, iar nu în privința tutu
rorii drep-

leguitorului se desvoltă şi
mai multă

(pag. 568 prin care sa
întinsă

dreptul
de cumpărătâre şi străiniloră
din Brăila, care mai tirzii s'a
întinsti
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şi celor din Giurgiu), pentru că în această legiuire se întrebuinţază
cuventulii de namestii şi se esplică dicănduse: că streini din Brăila ai dreptul de a cumpăra în acestii orașit case şi magazii, de
se vorii supune obligaţiunilorii acolo cuprinse;
Considerăndii în fine, că drepturile noastre politice suntii și astădi
- întemeiate pe proprietate, şi că, în posiţiunea în care ne aflămii noi,
de ami permite streiniloră de a cumpăra moșii în ţeara nâsiră ;
nu numai ami urma în contra literei şi spiritului legiloră nâstre,
dar încă ami deschide drumii streinilorii
ca se ne ștăpînească înirunii modă indirectă toate pămenturile,
Pentru aceste cuvinte. secțiunea este de părere: că nu se poate
recunâsce streinilori nenaturalisați, dreptulă de a cumpăra moşiă
în ţeara Românească; ia* dacă după desbaterile ce se vori urma
în Cameră, acâsta chestinne va mai înfățişa îndoeli, atunci se cuvine
guvernului,

contormi

art. 330

din reg. org.

a face

unii proiectii de

lege interpretativii, care, pe temeiulii art. 35 din covenţiune, va trece
mai întâi prin Comisia Centrală, fiindă legea de interes comuni.“

Îofăţișăndu-se în discuția Camerei îndoelile pe cari le prevedea
secțiunea judecătorească, în urma votului din 14 luniu, majoritatea
fiindii pentru colonisare, a hotăritii a înniduși agitarea chestiunei,
adoptăndă următoarea părere a secţiunei IIl-a:
„Domnilorti Deputaţi,

Luăndi în consideraţiă petiţiunea care s'a

„eu

comunicată

conform

deciderea Onor: Camere, Secţiunea a IIl-a prin adresa Biuroului

= No. 272, după omatară chibzuire, avăndă în vedere Art. 108 dinrecare stipulează principiile legiuit6re în casii de colonisa.- gulamentă,.
> ţi; (2) însă fiindii că acea legiuire saii făcuți de multi timpi,
urmează

ca se fiă reformată

pentru

a putea

corespunde la adevăra-

tele trebuinți actuale ale ţerei, secţiunea în unanimitatea membrelor,
are onoare a vă învita Domniloriă Deputaţi prin organul sub-insemiţi opiniunea Secţiunei
a adopta
natului, ca raportorii, ca să bine-vo
de a se trimite petițiunea D-lui Aritonovici ca o chestiă urgentă la
Ministeru, învităndu-li ca se presenteze o legiuire ssupa colonisației.

(Semnati) 1. 1. Melik:
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Această părere adoptată, causa colonisației a trecuti la Ministerii
prin următoarea adressă:
Domnule

Ministru

Adunacea în ședința ţinută la 28 ale curentei, luăndă în privire
raportulii Secţiunei a III-a relativă la petiția dată de Domnvl |:
Aritonovici, prin care a cerutii concesiunea de emigrarea coloniştiloriăi streini în ţeata n6stră,

ai

votată

și ait primiti

cu

majori:

tate conclusiuneă citatului raportu care ge anecsază în copiă.
Sub-semnatulă, conformă hotărirei

Domniei

Vâstre

Adunărei,

are

onoarea înainta

cu aceasta totii odată și petiția numitului, ca ur-

gentă, şi vă învită se bine-voiţi a presenta Adunărei
supra colonisaţiei. «

o legiuirea|

Pentru Președinte. Dimitrie Ghica.
Plagiano
Secretari ! G: Cantacuzină
Ste: Florescu.

Credeamii că după aceasta amânare a causei, la unii protectii de
lege, tnainte de desbaterea acestei legi de cătră Comisia centrală,

de Camere, şi înainte de sancţionarea Principelui, nu

se va

face

nimici pentru a essecuta scopuli: colonisatoriloră, Martori în faţa locului la desharcarea acestori străini, mi-ai spusă, şi acum nu

numai prin ţâră, dar prin toate jurnalele germane s'a anunţatii lumei, că în adevării fapta este consumată! Colonistii germani sati
aședati, şi ce e mai multii s'aii aşedati ca proprietari pe pămăntuli
romană.

|

Pe căndi mă iuformamiă despre autenticitatea scirei, uni cunoscutii me surprinde cu copia următoarei petiţiuni:

„Onor,

Consiliu Administrativă.

Sub-semanatulă întâiulă aatreprenoriă de a aduce colonisti germani
“din Germania nordică în ţra Romănească, pe temeiulă acteloră
îachejate la 1858 luuiu 10, sub-semoate de D. L.A. Filipescu, le„ galisate de Onor. Secretariată alii Statului, precum pe temeiulii con-

tractelorii încheiate cu îovărășia mea, la Viena 24. Septembrie 1859
şi legalisate de autorităţile competente, şi alta cu

data

Bucurescl
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1860 Martie "/,, amii suppusit petiţiă la Onor. Cameră legislativă,
cu cerere de oare care concesie în favorulii coloniștiloră cu care
ami

şi contractată

ai aduce

în ţeară. Aşa dar Sub -semnatuli cu o-

noare facii cunoscută Onor. Consilii Aâministrativii, că o: parte din
acele familii Germane, conformănâu-se articulelorii din regulamentu
108 şi 379, Sîmbătă la 6 ale acestia, sosesci la portuli Olteniţa,

mai înteiă să se aşeqe p2 moșia Jilava Districtalu

Ialomiţa

și la

moşia Săralescii Districtul Tifovii, umendoă proprietățile Domnulni
“Logofăti ÎL. A. Filipescu, și în urmăla mai multe proprietăţi particulare, şi care s'a şi Ie pădatii de protecția guvernelor locului de
unde vină,
Aşa darii Sub-semaatulii decta în sumele colonilori ce vorii
intra în ţeară, că îndată ce voră sosi vomii da hărtiă câtre stăpinirea noastră, ca să fii priimiți şi ocrotiţi de legile pământului, ca
unii ce dorescii a-și dobiadi pămbatenia potriviti legilorii. 1860 ,
Augustii

4.

.

plecată slugă
I. Aritonovică

x

„Această faptă evid>nti de ilegală —aşedarea

coloniştiloră, a fost

prea de totii pripiti.—Dar autorii ei nu sti putut-o amGaa, pentru
că atătii samsariulii cătă şi proprietarulii vingătorii, şi-a primită

arvona dacă nu şi preţului!
Ei bine ! dacă cineva a cutezață a na implăata în țeară populațiune de proprietari, îu. contra disposiţiitori legei în vigoare, cine
este e

cutează

a rădica

o v6ce pentru

matei socirtăți?

repararea

legei şi a vătă-

”

Ne-a legată datoria tăcerei!. . . .
Piind-eă da: nu scimii cale ce sa întâmplă într noi, se le audimi
de la streini. Iată ce dice uni jurnsld germanii:-—Leipziger Ilustra

Zeitung No. 895 din 25 Avg. psg. 123.

„Mavele boieru valacă Alecsandru Filipescu, şi-a propusă a înte-

meia

pe fatinsela sate possessiuni,

o colonie

germană, și a publicată

respectiruli săi planii prin agentul săi Ladovicii Petcu ci arele se
află îa Rudolstadt. Se va da coloniştilorii 11,200 pogâne de pămănti roditoră, în părticele de câte 20 pogâne, pogonuli pe preții
de 25 talevi (350 lei), precum și o pădure mare și veche de o întindere de 4000—6000. pogâne; pădurea se va da prin vingare sai
&
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prin arendă pe viață.

Acesti colonisti se vorii îmbarea de

la sta-

țiunea Lixtenfels, dinpreună cu căte 5 cântare bagagiu; transportulii liberă până la faţa locului, pentru toți cumpărătorii. Piatră
de clădire, varii, şi nisip, li se va da fără plată (gratis); pentru
adăpostirea lori va îngriji boeruliă, și mijlâcele de nutrimenti pe
cele dîntei 14 dile, li se va da pe jumătate preţuli tirgului.: Cu
tote că — continuă jurnalulă germanii — aceste condiţii suntii atăti
de

puţini

deocamdată

atrăgătore,

se

vorii folosi

de

fiind-că

ele,

este pericol, că ţările Dunărei în scurtii timpii voriifi scena resbellului, şi colonistii

nu numai

mijlâcele

ce le ducii

cu

sine, darii şi

viaţa poti se o peardăt —
Ac6sta temere a jurnalului germani, este una din fineţele politicei coloniale. Astfel spăriaii Portugalii pe corăbierii altorii pop$ră,

cu pericolele

ce ai

a

supârta

în calea

oc6nului

cătră

ecua-

torii. Acesta manevcă s'a repetati şi în jurnaluli germani din Bucare

curesci,

representasă

ţâra

ca unii cuibii de selbatici, fără nică

0 garanție de justiție și de ordine, şi unde „nenorociţii sei compatrioți“ vor fi espuşi la martiriulii celi ma! înfricoşati.I]) Ar fi
admirăbilă acâsta uniformitate în manevră, daca nu i-amii cunâsce
isvorulă. —
Se constată dar, -că colonisarea pământului românii cu germani,
astădi nu este numai o idee în capetele pangermaniștilori, ci că

ea a reuşită a se făptui.
Avemii

Şi ne

dar colonii proprietară germani pe pământ

rămăne

a cerceta

nostru cu acesti str&ini.

1) Vegi
sept. a. c.

2) Din

respunsulă jurnalului

natura lorii și urmările saii viitoriulă

„Românulă“

No. 244

(1860)

fericire colonisarea prin

români! 2)

și 245

din

31

Aug.
-

sate s'a opritu atunci de către guvern,
N.

E.

şi 3
”

sua

i?

.

Ari
>
î

În anul trecută, s'a înpuținată emigrația germană către Ame-rica. În Brema s'aii îmbarcatii cu 2000 mai puţini ca în anul 1858.
Îi Hamburg şi mai multi a scăgutii numărulă emigraţilorii, adecă
cu 4438 mai puţini. În Antvergă s'aii imbarcată pentru America
“în anul 1857, 13,333 persâne; în anul 1858 numai 1320,
Pentru ce acâsta înpuţinare? Nu este numării a jurnalelorii germane

colori inspăimăntătâre,

mai mari, în care se nu se deseriă cu

starea în care se află cet emigrați în America; iar cele patra jurnale anume destinate pentru causa colonisărei, facit o propagandă
nejacetată pentru a deturna cursulii emigrației de preste Ocâni,
unde 'și perdă naționalitatea, şi a-i sfătui de a se îndrepta cătră
părţile luropei mai puţinii locuite şi mai înferiâre în cultură, unde
fiindă aprâpe de muma patriă (germana) zori pulea conşerva naționalilatea și la timpi favorabili a reintra cu teritoriu cu totă în
sînulă mumei patrii. Iată darii, că cifrele de mai susă, num&rulii împuţinată ali emigrației preste marea Atlantică, ne arată resultatulă bine cugetateloră planuri ale mulţimsi de associaţii pen-

tru colonisare,
ai planuri în
mitete, unele
căt-va timpii
capitaiă, spre

sărei,

ce sunţii conduse de politica

unorii cabinete

cari,

viitoriuli orientului., Diatre aceste asociaţii sali coaii chiară şi casse de păstrare, pentru ca cei ce preste
vorii vrea se scobâfe Dunărea, se-şi pâtă aduna unii
a-și cumpăra pămăntă în orientă, Îaceputulii coloni-

numărulă

colonistilorii îatratii în ţ6ră,

eşte în adevără de

ocamdată mică, pentru că ea este numai încercarea; însă cine nu
vede numărulă celor ce se pregătesc spre ale urma? — Şi cine
va putea înpedica pe X. de a face ceia ce a făcută A? —

Amii făcutii deosebire în cele mai susi dise, intre emigrațiși colo”
Li

ÎL A
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nişti, şi este

bitie ca cetitoriulii se ţină sâma de ac6sta deosebire,

Emigrați suntii cei ce dau dosul patriei lorii natale, nu numat
pentru a nu se mai întârce la ea, dari a rumpt şi t6te legăterile
socialeşi politice cu țâra din care ai eșitii; și a se identifica, a
se contopi cu desăvărșire în naționalitatea, în elementulă nnuei patrii. De la acestia, patria natală nu mai pOte aștepta nici unit spriginii. Chiară pentru accia le importă aşa multi germanilorii, a nu
lăsa pe connaţionalii lorii se mârgă preste Ocâni, unda-" perdă
pentru tot-deuna.
”
Colonisti suntii locuitorii sședaţi în locari mei mu'tii sai mai
puțini depărtate de ţâra loră originară, paşi sub apărarea nemijlo cită, saă şi numai sub priveghberea națiunti sai a țerei de unde ai
veniti, conservăndă, dacă nu chiarii pe faţă, legăturile politice, celă
puțină legăturile sociale şi culturale cu muma patrie, spre a urmări
nui scopă comună.
|
Daca nu ne-ar spune mintea sănătâsă, că germanii aşedați la
noi în ţâră, nu suută și nici poti fi emigrați, ci curati călonisti,
avură bunătat€ proprietarii sub-scriși în petiția sub a), samsariulii
D loră sub-serisăîn petiția sub b) şi chisră jurnaluli germană suscitati, a - ni-o spune cu o naivitate demră de 0 causă mai buvă:

că noi avemii a face cu o colonisare germană.

Pra aşegarea lori în ț6ră, scopulii este: în timpii de pace a ne
cuceri comerciulii şi averea, în timpii de resbelii a avea ună simbure de reacțiune în țâcă, o pepinie:ă de oposițiă la aspiraţinnile
națiunei, o vatră pururea piimitâre de inepiraţii germane,
şi ună
preteestă totdeuna deschisă da iatervenăre neinfiscă.
—

Scopul

dur e comercialii, şi emizentă potitică.

Sa tractatii multă timpă
între unii guvernă Gre-cere,

a

între societățile pentru colsnisare, şi
ba și prin o mulţime de cărţi, siste-

mulii colonisărei ce este a se întreprinde în aceste
Distema

colonisărci

atîznă

a afli modutii celă mai bunii,

cesta affacere.

de

la modulă

cum

este chestiunea cea

ărți.

ss coloniscază,

msi grea

De la nimerirea cetui mai buni medi,

si

în a-

atirnă reeşi=

rea la scopalii celi din normă ală Întroprinierei.
Doue scopuri pâte aves ui poporă căndă colonisează, şi
anume:
sau a deșerta mulţim=a săracilorii ce nu se potă
„nuiri în (6-a ioră
de nâscere,

fâră

să mai

aştepte

dela

acesti

iii ai săi

de a mai îu-

treţine vre-o legătură cu patria muma de care Salt
despărțită; acâsta nu e colonisare, ci este 6 emigrație
, — saii pentru ca, în-

tem 'indiîn țăi depărtate, commune

din 6meni de ai lori, se țină
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ca cu timpul să

o legătură de interesse cu dănșii,

cucerâscă pă-

amăntulii colonisată, sati se ţină relații comerciale cu ei, şi prin
patrie!
lori
producte
ţia
consuma
câsta se-și facă uni tirgii pentru
mume, și cu timpulă să-i lege: de interessele ei. Finaluli scopii
politici ali adevăratei colonisări este a îmmulţi puterea sai pămăntuli preste care dispane poporul colonisătorii,
Colonistii germani ai D-lui A. Filipescu, nu ai veniti! ca colo-

nisti militari, carii îndată se occupe ţâra cu sabia,

sait ca func-

direcţia

sa, din causa

ționari publici, carii se o esploateze dintr'una politicesce, precum ai
făcută soldaţii lut Aleesaodru Macedonenu, precum făcură Norma“nii în Anglia, Franţa şi o parte a Italiei în secol. 11-lea, precum
aii făcută Cruciații în Palestina, în secol. 12-lea, precum faci as“tădi Englesii în Irlanda; acâsta ar fi o izvasi& care astădi nu e
|
possibilă.
,
comerciă
de
stațiune
o
face
a
peatru
Nici nu aă veniti numai
unde să se pâtă adăposti călătorii loră în trecere spre alte părţi,
căci asemenea colonii se așâză acolo unde sunt popâre barbare,
prin

care comerciantulă

trece

nu pâte

cătră

neospitalităţei Iocuitorilorii. — Graţiă naivităţai Române, noi ami
m
fosti prea ospitalieri cătră toți streinii, noi nu amiă avută păn'acu
ceia
ă,
nică baremi o sistemă vamală de a protege industria național
vice ati avutii toate staturile;la noi comerciulă liberi este în deplină
gâre, în sensului cală maă absolut şi mai anti-naţionali. Caractelistica acestori colonii, pe cari francesii le numesc „relais“ saii
staţiuni, este pacinică, şi colonistii. după ce se înavuţâsci, se reîntorci în patria

lori

mumă.

Colonistii

cugetii a se mal r.întârce în patrie.

nostrii însă

nu mai. ai de

Trebuinţă de a face o staţiă

pentru comercianții germani, nu pâte fi scopulă lori principali. Şi
a- 'chiară căndă scopulii loră ar fi atătii de pacinicii, se ne aducemi
ţ6ra
cuceriti
aii
„minte, că Portugalii pria asemenea colonii pacinice
din pregurulă capului de Bună-speranţă în Africa. Cucerirea Indiilorii de cătră Englesi şi Niederlandesi totii prin asemenea colonii
a începută ; şi aii reeziti, cu tote că ea a fostii întrăpriosă numai
de câtră o companie particulară şi în o depărtare mare de patria

cuceritorilor,

de carii îl despârția ună
unui statii,

iar nu în vecinătatea
„cesti plană ca la noi.
Nu ai venită War acesti

stațiune de comerciă

se aşeze ca colonii

între

Ocânii de mil de miluri

care se servesce şi

colonisti,

numai ca

a urzită a-

se servescă drepit

Garmania şi Levantă ; ci pentru ca să

agricole şi ca proprietari în jtra Româniloră.
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Rolul lorii aici este

prin armare,

ca

a Greciloră antici îa Sicilia,

ca a Englesiloră în America de Nordi și în Olanda

nouă.

Ca a-

cestia speră el a preface naționalitatea indigenă, căştigăndă
superioritatea economică, după eare urmeză superioritatea
socială şi politică.
|

Colonistii vorii să se naţionaiiseze—ni

se dice, adecă st se îm-

pămentenească. Este acesta hotărire a lorii o jertfă
ce taci patriei
române? Nici de cumii.—Coloniile agricole nu potă
să nu se împă-

mentenească, şi se rămănă de mostenire aici; nu numai

pentru că

scopul lori principalii este a ocupa pămenti romănesci,
dar şi
pentru că fără a se înpămănteni, nu se poti bucura de
binefacerile
păm&ntului, de 6re-ce de fructele muncet pentru îabunăt
ățirea lui;
numai fiil și urmaşii loră se potii bucura deplini.
Numai acestia
vori putea ajunge la scopulă lori economică şi
politică, ce s'aur-

zitii prin venireă lorii aici.—Din acesti urmași ai coloniilo
rii, ce se
vorii

recruta mereii și fără veste, va cresce cu încelulu
o naţiune
deosibită la noi, cu atătii mat lesne, cu căti
națiunea noastră nu
are desvoltarea şi superioritatea ințelectuală
ca să-i poată absoarbe,
şi nici putere nu are cu care se le poată resista,
fiindii ei spriginiţi
de puterea protectoare a germanismului ce
ne este la spate. Aceasta
este garanția morală a prosperităței lori
la noi, iar garanția fisică

că se vorii putea susțin€ în aceste condiții
favorabile

este,

că

clima
noastră este mai sănătoasă şi totuşi nu diferă
multă de a lorii; pămentulii nostru este mai roditorii de căță ală
lori, populațiunea ţărei.
noastre
În

a

este foarte rară,1)

şi a lori foarte

deasă,

și

recunoscăadă

i

1) Sub ani sistemă naționali de econo
mia politică, numai în cursă de 25
ani
şi cu avantagele unei țări atătă da rodito
are şi de bine înzestrată, populaţinnea
ro:
mană s'ar spori la îndoită,-numai dacă
fondarea unui statii romani (ear nu snternaționalii), ar fi
în iaima

şi în ghindaulii

oamenilor

nostrii politic

i, statul majoră
ală națiunei. Dacă adică acestia ar înțele
ge adevărul: că naţiunile ca şi indivigii
ai fie-care economia și interesele lor propri
i, deosebite de ale altor națiună ; că
frăţia popoareloriă este în sensulă de
a fi: poporă lengă poporă, ear nu
poporiă
pesie poporă; şi că asti felă trebai
să facem şi noi politica intereselor
romăne,
ear nu a intereselor străine.
,
Acumi

înse,

scade întruni

în locă de a spori, populațiun

ea romavă mai cu samă în
Moldova,
chipă însp&imântătoră ; şi în aceeaș
i proporție cea streină cresce,=

telor de născuţi şi morti din tărgu
ri și tărguşoare,
a
Prusia la 1816 avea numai '0'/
mili6ne locaitori, Prin unii regimă
de economie
politică națională Germ
ană,

populațiunea

a crescută

pănă 'n

1840, la 17

milioane
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odată principuli de colonisare cu germani, cei d'iutei colonisti
vorii lărgi loculi pentru alţii carii le vorii urma; căci acea putere
care i-a adusii pe cei d'intei, are interesii de a mai aduce, spre
a reînnoi odreslele.—sciindii bine că, de vreme ce nici o industrie
în proporţiă cu capitalulii întrebuințată, nu occupă atătea brațe ca
agricultura, pentru ca să prospereze coloniile agricole, trebni se fie
în numără mare; mai cu seamă căndii este învederată tendinţa ca
ele se nu-și peardă limba, obiceiurile și religiunea lori originară,
"pe

temeiul

face operaţiile

se vorii

cărora

politice

ulterioare.

Din toate speciele de colonii mai susii enumărate, adecă colonii

militare,

comerciale,

şi agricole,

coloniile agricole

sunt mai pe-

riculoase pentru naționalitatea noastră, fiindă că cele militare ţină numat de sabie, carea nu

în pă-

are rădăcină

mentul.

Asemenea, colonistii cornerciali sunt numai în afaceri trecătoare,
şi multi dacă cu o magaziă sunt legaţi de pămăntuli în care s'ait
postati. Colonistii agricoli însă prindă rădăcini în pămăntă, de unde
nu-i mai poţi smulge; şi precum este adevăratii că înteligenţa dă
însuşiri pământului, iar nu pămăntuli preface pe omulii inţelegătorii, așa este de necontestabilii, că oamenii naționalisează pimEntulă, iar nu pământul naţionalisează pe oameni, sai po o mulţime
de poporii.

Dacă de la acestă adevări este pe ici colea căte o escepţiune,
adică dacă vedemii că germanuli se contopesce în naționalitatea
statelorii unite, slovaculii din Uagaria vrea să treacă de Maghiară,
şi alte asemenea

escepții

rare ce vedemii

pe

ici-colea;

causa

este

că Americanul este superioră Germanului, Maghiarulă este superi:
ori Slovacului. Cu toate acestea Germauulă, lungii timpi germană
r&măne şi în America, Slovacul slovacu va rămănea în Ungaria, afară de escepții a unorii individe ce se desnaționalisază din in—și vină momente de încercare, în cari acele
terase personale;

(fără a socoti

nomerul

.emigratii).

Şi

această

sporire

a

fost resultatul

propriei

immulţiri, şi desvoltări a elementalai națională, ear nu prin invasiunea streinilor
carii în Germania n'aă loci. Insă principiulă politică alii oamenilor de stat gerMisiunea
mani este că: „Scopul statului germană, este o societate germană.
de
părinte
unii
este
statii
de
Omală
c'elă.
nu
ear
patrie
fi
a
de
„statului este
familie care

trebui a se preocupa

numai

de

națiunea

lui, lăsăndă

ceriului

grijă

în genere a umanităței.« Totă secretul culturei şi al desvoltărei la care amii vădat
că aă ajunsă Germanii, stă numai în politica lor emiaenţii națională. N. E.

26
naționalități "şi reclamă individualitatea oră şi drepturile- ce de aci

purcedii, și nă cedează celei-l-alte naţiuni a i-le necunoasce decătu numai îuvirse de sabiă şi focii. Astfelit vedurămă resbellulii

între Beigiani şi Niaderiandesi, astfelă în 1848 acei Slavoni
cari
erau păn'aci atăti de mîndri de numele de Maghiară . la sunetulii
cuventului de naționalitate se t&licară în contra Maghiari
lori,
—Dacă dar vedemii iaţionâlități diverse în unele Staturi
conlocuind
în pace, causa este, sai că trăescă în condiții politice
egale, saă

că restoiulii înire ele este latentii, care va isbucni odată,

Întrebiă acum, voră sa deie Românii drepturi politice
(aaționale)
egale colonistilorii? Su cradă se voiască; căci atunci
pentru ce
se fi refusată încorporarea cu alte imperii?
Căci tot-acolo
ne-ar duce şi aceasta marinimi&.—Nu voră
se ie dei? atunci
împlânităndă aceste colouii în pemăântuli română,
împlintămă unt
răsboiu latenti în contra naționalităţei noastre,
carele într-o di
Oare-care, şi-la ună semni vecini, va isbucni,
şi da sigură că nu
spre folosuli și isbioda naţiunei noastre, care
e ma: departe de cej
ce ar ajuta-o poate, de cumti sunt inimicii nostrii,
de cei ce îi voră
ajuta de siguri.
o

De cânâi e iumea, pămăntulă a fostii a celui
maj isteţiă şi

mai.
cu minte. C mănă de Spaniolii de 450 oameni
ati Supusi imperiulă
lui Moat:zuma, pe care l'a prinsiîn
capitala sa din mijloculi a
2 milioane

de

combatanți indigeni.

— Inâiite

orientule

cu

cele 200
milioane locuitori, ai fostă sabjugate ue
Portugali, Francesi, Nisderlandest, Bnglesi, nu de națiunea întreagă,
ci de o mână de oameri plătiţi de companii neguţitoresci.-Căte essemple nu are istoria

de aceste!

Cuwmii mu avemii scole, „prin urmare nici
putemă ave înteligeață; cum
nu avemiă o clasă de mizlocă, nu Qicii puternic
ă dar mai
uici începutul! ei, căci puținuli ce avemiă
este fârte poligioti; cumiă
„Bu avemi unii poporii numerosi care
se aibă interessă a apăra aceată ț6+ă, din causă că aici eli e numai
aceia, ce este hamalulii,
condițiu

ne care

o află în țera vecină (Turcia) şi inai bună;
cumi

ne este frică că adi mâne,

cândă ună guvern înspiratiide ideia
independinței, va face apelă la concursul
bruțelorii lut, acestă poPoră în

acelii momenti va respunde ceia ce zi
respuusă piebaii
cândi. aii emigeatii din Roma;
cumă nu avamă o aristocraţiă de
nascera, de câtă parodia ei; cumi, în
lipsă d'o aristocrație de îateligenţă, ne lipsescă şi patrioți: mari, căci
numai o inteligență mare
nasce patriotism mare ; şi cumii
propietarii nostri: cei mari, în
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mare parte venetici cumiă suntă, incă au al făcutii stagiulu goneraţiilorii trebuinci6se pontru a se p:eface naturaluli originei lorii
în sinceritatea română ; e«umă din Gmenii iostrii astă-qi figurznți,

puţini suntii carii se simţă şi în vina acea putere a cuvântului
a „română“ caveipronunțată cu atâta emfasă” din gură, i-a făsată

părea stilpil ţăret;--cumi

nu vre-o: 150.090 de străini

talii cangrenată;

dar a cincea parte. esta
se ne încurce;

starea morală a socictăţe: nostra este to-

încetățeniţi îa (6ră

destulă ca șă ne intriga, se n€ atomiseze, .

nu numai prin unitatea

tendință şi intelig aţa lori,

ci mai cu s6mă prin razemulă, spriginulă şi instrucția ce o pricâsă
meseii de la o itră vecină, de unite le vine inspirațiaşi la
consufruges
sumus
numero
Nos
de trebuință şi apărarea foriei.
mere nați. (Noi

uumeroși

suntemi

născuţi

a eonsuma

fropteie).

Yre-o
Priviţi pe Germanii ce se află astădi în (6ră numi de
caîn
classă
o
este
de
şi,
câți-va ani. EI facii classa de mizlocă
i
Capitalul
ei.
santii
—
re putemiă dice că bură-“țarea esie â casă
caAcesti
ă.
industrial
cehi mai productivă este înțeligența și edusaţia
vr-o dată la biserica
capitală «ste ncîustrăinabilă și ci îl a.— Mergeţi
ca allulă ; nt vedeţi caluterană, şi veţi vedea că este uni popor unul

de la șosea, dar nu
valeri înțoţonaţi, decoraţi pentu bravură în câmpulii
vedeți

nici o mestecătură

de costum» bzig:re,

sirbe, turcesci,

gre-

ot

cumă vecesci şi enii cîrdă de desculți, sărențoşi şi de ceişatori,
se compune.
deți pabliculă dia Disericila nâstea, publicul din care
sânge, e
uni
da
oameni
de
mulțime
Naţia ndstre“; ci vedeţi o
în “aceiași
crescuti
şi
mamă
o
de
condiţiune, par.că sunti frati
țăranutii
câniu
pe
streină,
îngrigire. Mai măriţi acâ:tă populaţinaa
celelalte
când
pe
află,
si
posta va rtmâne: în coniiția în care
stsrea prasentă, şi Du
clase economice als Româziio.ă -voră îi, în
simţi rominescă pentrebue mai multă adâncime de câtii bunulii
fnflorescz din szăderea
iru a înțeleg=, că acea popnlațiune străină
n=productivi, şi pe
- proprielaviloră română e? suntă coasumerţi
ciisse romăne
carii creditorii îi despropriazi, pe cândii 'eelePaltu
sunt staționare;
streini, ei voră

şi: pia urmare,
submina siareă

î afatâzâii numi acerti iat igeuţi
şi cu ea voră
idstră econontcă

ei își tragă puterea
supune avere și persone la puizrea de la care
|
acțiunei lori.
tata a lori preste miserabilitatea
superiori
asemenea
o
Faţă cu
lepăda de pa'ernicii şi
stărei nâstra, cumii îl va trage inima ase
devenită mai univarsală
îoţelepţii loră patroni, a-și lepăda o limbă
religtunea protestantă, în
prin puterea culturei ef, a-şi schiaiba
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„care păscuţi de păstori culți, în templele lori
suntă învăţaţi de
trebuinţele principiilori morale, pe cari nu numai
că le esplică şi.
Je aplică

la împrejurările

0 impulsie și li se face

în cari

se află,

dar de unde

o propagandă națională?

li se dă

şi

Cumii să-şi a-

" bandoneze ei atâtea avantage ca să şi le
schimbe cu starea n6stră, carii putere nu avemi, — înteligența
și mai puţină; limba
RâStră despretuita chiar de aj nostri, din
care nu se poti adăpa
nici pentru trebuințele cele mai comune și
trebue se alerge la o
altă limbă dacă voră o înnobilare întelectuală
; religiuaea noastră

din carea nu a mai rămasă de câtă 0 adunare la
ună ceremonial
decăzutii și devenită fără gustă şi fără val6re întrin
secă, easecutatii

de o ceată de oameni ca parâsiţii de călugări,
sai lamentabilil de
preoţi, alii cărora zelă se resumă în miruit
i, în recitarea unoră forme neînțelese, în mâtăuzirea cu apă şi
în întinderea mânei după
gologanulă milei. Cumi se pote dar presu
pune ca aceste avantage ce
el ai asupra nâstră, să le schimbe cu
niste calităţi ale vieţei
“n6stre naţionale, cari ne facă detestabili
în ochii lori?

Și dacă acâstă contopire nu se va face,

dacă

el vorii

rămânea
totii ce suntii, și noi nu-i vomă putea
intrece, avănd consciința
superiorităţei lori, ne voră Supune
economicesce, ne torii supune
averea şi persânele; și apoi ce va
maj remâne pentru. a fi supuşi şi
politicesce? — Alegerea nâstră nu
va putea fi alta, de câtă: sa4
Supunerea de a fi iloții loră, sai
emigrarea din pămentuli Der
dul, Sai în
cas

qe încercare.

violentă,

sugrumarea

de cătră
tectorii loră ce suntă la spatele
loră și ale nâatre,
|
Nimica mai naturală de câtă legea
naturei. Ea ne Spune că
deosebitele rasse de oameni ca şi
între animale, viaţa este o
pentru essistență. N'aşi intra în acsste
apreciaţii curati a le
inţei
naturale,

dacă nu

lă, chiară pentru
le oamenilori, ci
ră speranţă de a
afla, decătii numai

ne-ariă

S*rvi

ea ca autoritate

pro-

|
între
luptă
sci-

necontestabi-

că ea nu are intenții de a combate greşel
i de a
este nepărtinitâre ca totii ce caută
adevăruli fătrage vre uni interes dacă îi va
Succede a-l
interessuli ce îndumnezeesce suflet
ulă, adecă in-

teresuli sciinței, Er bine!

sciința naturei ne spune că

ganică, omiă, animale şi plaute,
trăesce în continuă
saii

lumea

luptă de

orviață

moarte. Iadividele trăescii la olaltă
într'o relaţie de concuren-

ță,şi toți aii o aplecare mare
natura a îngrijită ca pămăntulă
ătorii saă prăsilele unui soiă.
Speciă sai neamii, este marginea

de a se spori nemărginitii.— Dară
se nu poată fi acoperiti numai de
urNutrimentuliă ce esistă peatru fiă
cara
preste care nici unii neamit de ființă
or-
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ganică nu se poate estinde; dur actstă margine (saă barieră) se poate
delătura prin aceia, că ună soi de fiinţă (omă sati animalii) espluatează sai stîrpesce pe cela-l-altă soi. Se înţelege că adesea şi celima, boale

şi alte împrejurări

potii micşora

sporirea,

piedici

tinuămii a privi numai casurile de sporire fară

majoră.

Cumii

că aceasta

viaţă, esistă

luptă pentru

dar noi con-

de

o forţă

şi domnesce

ca

lege preste tâte ființele mişcătâre, o vedemi nu numai pe tâte foile istoriei popoarălorii, nu numai intre feluritele animale, dart
chiarii şi intre animalele de același soiii dar de deosebite specil.
Uni

oaturalistii faimos,

Unite ale Americei,

Englesuli

că o specie

Darwin,

de

a ubservată în staturile

a

rindurele

specie de rîndurele; fiind. că amândot

speciele

estirpatii

o altă

de rindurele aii ve-

nită în ceartă (colisiune) pentru nutrimentii, care nutrea amendoă
speciele. Lumea sciinţifică a trimisi mai mulţi naturalisti ca să

constate adevărulii acestei fapte

șia

aflatii

că în adevări

spusa

lui Darvin este adevărată. Dup'aceasta se observă că, în Scoţia
coţofaua de gunoiii a estirpată (stinsă) coţofenele căntătoare, earăși din acea causă. Dar ce să mergemii a căuta essemple în depărtare aşa mare? se privimii ce va face ună băiati ce se nutresce la peptulii maicei sale, vedăndi că suge uni altii băiatii de la același isvorit şi lui nui ajunge 2 — Ce va face uni omi în agonia
foamei, v&dăndi pe altul că menăncă 2— Astfelă este și cu pop6rele. S8 ne închipuimii că clima unei țări se schimbă. Numărul
Ufiinţelori vieţuitoare, îndată nu mai este acelaşi ca mai înainte.
voră
nele cari se poti accomoda mai bine la noua temperatură
închine
Să
înpuţina.
voriă
se
sai
peri
prospera, iar celelalte voră
puimii că în aceiași climă vinii alte ființe de acelaşii soiii, dar de.
(ruse) ;
speciă deosebită, cu deosebite puteri, îndemânări şi astuţiă
loci ;
în
i
păn'acumi
eraii
dar cari ai același nutreţii ca ființele ce
între
începe
lupta
îndată se schimbă relaţiile vechilorii locuitori;

ceă noii veniți şi cel vechi, şi este lesne de găciti că, unil vori per-

ce au resecuta pe ceialalți şi că din luptă vorii eși biruitori cei
suntiă
“ nitii: căci suntă superiori celorii pe carii i-ai aflati. Aceste
să
„legile naturei cari suntii destulă de vorbitoare, pentru a face
cugetămă care poate fi stirşitulă tuturorii proceselor de asemenea
natură,

supuse aceloraşi

legi nestrămutabile.

Periculoşi ne vori fi coionistii germani şi din punctul de vedere alii comerciului naționali. Venindă ei din o ţeară cu totuli stră-

aducă
ină elementului românii, dintr'o ţeară cu o cultură inmaliă,
are
cumiă
cătii
de
- em sine cu maltii mai multe frebuinți rafinate

*
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populația nâstră. Producţia loră fiiudă productele primitive
ale pămăntilui, producția lori va fi. caliu'ată mai multi de cătă
se cade unei politice raționale u comerciului natională, va, fi. gi
calculată pe esportii, spre a o schimba cu fzbricatele țerzi loră;
căci
cu căii. le va: merge mai bine la noi, cn atăti mai puţini
se voră

lipsi de comoditățile contractate în patria lori, .şi voră deschide
o

cale nouă iirupţiei fabricatelorii străine în țeră. Deja satele noastre

nu mai. produci stampele cu cari se decorat odinioa
ră femeale ferase, ci le cumpă:ă de la streini, Agi mîni poate
va ncetă şi facerea: pănurei de casă cu care se îmbracă feranul,
şi o va cumpera de la streini. Iată industria domestică a ţeranul
ui nostru ca-

rele pănă

cu încetulii

acumăîși fabrica în

va dispărea... Femeile

casă costumultă seii şi a lori săi,

+omăne

nu voră

mai purta

furca

9 admiră

acum

la brâu, nu zorii mal învârti, fusuli iarna, nu vorii ţese
primă-varai
voră

perde

acea: continuitate

sirăini în ele; iarna
ducție industrială, ci
geniul fabricelorii ce
Acestii periculii este

în Ocupare, pe care

agricultorulă românii ma ca mai avea protrebuințele sale și le va cumpăra de la aii vori da pe preță eftini. 1)
cu atăţii mai ămeninţătoră cu căt mijloa-

cele de comunicaţiune, şi mai cu seamă căile de forri,

suntă cele

mâi tecruțătoare sfrpitoare de mănufăpture
domestice şi locale,
pe cari le suplinescă cu manufăpiuri fabricat
e şi generale. Mi se
va iespunde .că ț:ranulă pu'șt schimbă potul,
și veţi lua de măriurie istocia “ă 'remăne credinciosii datini'orii
vechi.: La aceste respundi,

că recunoseii

erm

că aceasta

este

fiir d-că lpsele de mijlâca de comuniiaţie
„Be-'şi poată procura cele trebuineioase pe
ceastă împrejurare la silită a-și îndepiini
făpturi de casă, Dar acest împr:jnrări se

„redicatii greutăţile,

adevără

fetele dispazii iedată co

sele,

pentru

trecuti,

în'esnită, nu la :ertetă
ună preți eftiză, şi atrebuinţele prin manuschimbi îndată ce sa

ai

dispărută

cau-

Dar in: se va gice că țeranuli ar: regulsiune a-şi
schimba ma1). la Mslduva agențiile de a:seompuziara a paționa
tităței nâsira, cărainiele ji
doves : de prin sate, eu concu:su! sistemului
nostru de stati opusă natiunei, să
ajursă

pănă senmii la resn'tainle că facerea pănurei
de casă şi a industriei do" WMestice cu care sa îmbrăz d să enii,
ai Gispărați deja, şi s'a substitaită
cu in.
„dnstrie sireivă. Magrzii de hiine gata,
poitru foraj, adosa dir streinăta:e, sîntăă
izfiiuițiao în 100 censitrule de uisotvare
a naţiunei, adică fa t6rgurile şi tărgu-

şoarele j:dorese:,

:

|

a.

.

NB
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va
teria şi forma îmbrăcăminteloriă obicinuite, pri urmare elă nu
cumpăra fabricatele cari

nu sunt adaptate chiară trebuinței lui. Ce

este mal lesne de cătu ca fabricanți se studieze trebuințele locate,

se face
şi se fabrice materii de cari sciii că al trecere! Aceasta
de
ramii
uni
ca
ă
trateaz
se
căndii
pretutindine, şi mai cu seamă
ei
fică
O
lori.
fabrici
ia
producţ
manufăptură se fie înlocuită prin
prola
ca
ea
la
dedă
se
ii
aceasta cu uşurinţă și de grabă, Țeranul
,
ductele sale domestice, încetează a mai produce însuși, ci cumpără
observă
nţii
fabrica
gata. Aceasta ţine cătii-va timpi, pănă căndi
ia
că poporul s'a desvăţată de produciele domestice, că a uitată industr
cu
i
restabil
sa domestică, şi că chiarii dacă ar vrea nu o mai poale

una căte una din
ușurință. Atunci fabricanți cu încetul subtragii:

le
trebuințele lui particulare, și-li silescii a se îndestula cu materii

a le obitrebuinței generale;. cele locale naționale sati caracteristice
cOosmoceiurilori dispar, ca se facă loci la cele universale sati

a unipolite; căci aceasta este în natura fabricărei, ca se se sileasză
pe
multi,
produce
poate
astfelt
fica trebuiuțele pentru că numai

preţii eftină. şi cu siguranță de a le putea vinde ori-unde.— 'Și are .

dar şi fabricarea politica sa,
escii din asemenea industrii,
alţii. Iată dar cumiă putem
tria domestică a Romănului,
nostre.

cu atătii mai multii popoarele ce trăîși aii sistemulii lori de a espluata pe
perde şi costumulii naţionali și înduso parie foarte interesantă o romdinilăței
,

.

se ocupă
în Principate trăescii o mulţime de Germati, carii toți

sait cu meserii saii

cu comerciu sai cu profesiile libere. î.mu svutt

si ostilitatea cu
- ocasiune de acunoasee mulți din ei. şi m'a surprin
Amit
care se arată cătră patriă adoptivăşi cătră ori ce este români,
arali
ii
superior
ofiţerii
unii
cu
adesea
assistati la o masă foarte
veduti
Pami
desuna
totcareie
pe
i,
matei noastre, de origine german
trebile
în societatea mai multorii connsționali si sei vorbind despre
care ie
cu
uli
despreţ
tii
acestei ţeri; și nu numai odată m'a indigna

vorbea despre corpurile înalte ale statului şi

despre

administaţia

arii la
oştirel din care face parte. Cunoscii uni arhitectiă funcțion cari

i cu
unul din Ministerele ţerei. Conversaţiunea lui cu Germani
ca să le
pentru
se înttlnesce şi carii "lă 'ncunjură pe unde "li întilnescă,
ritoare a toti
spună ceva nou, nu este decăt uni şiră de eritică batjoco
ul meide
ce se face în ţeară, şi adesea audindiă-it, numai interes
m'a reţizutii ca
a putea asculta ca necunoscutu impertinenţele lui,
naținne sasii este
să “mi ascundii indigaaţiunea. Unii apoterariu ie
le austriace
jurnale
în
autoriilă injurioaseiorii articole ce sai cetitii
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asupra alesului națiunei şi a aspirației Românilorii către unire. Asistăndă la masă între mai mulţi din maestrii de capele ai regimenteloră române, unulă din ei, de naţiune polonesă, îşi esprima pă-

rerea despre marile foloase de a întemeia ei unii conservatoriu pri-

vată, ală căruia simbure se fiă cei mai aleşi din musicanţii regimentelorii staționate în Bucuresci. „Aşi merita să mă& omoare cu

petre toți Germanii, dacă aşi învăţa eu pe Valahi contra-basul şi arii

fi o nebuniă din parte ne, căndii i'-ami puneîn
avea

trebuință

(germanii).

de noi,

respunse

Cu ocasia venirei

se essecute, după cererea

mai

E...

celebratulti

stare de a nu mai
măeatru

Ducelui de Brabantii, orhestra
multora

din pubiică,

de capelă

trebuia

o arie naţională

în teatru. “Toţi membrii de orhestră, afară de Români, lipsiră dia
scaunele lor. Publiculă impacientatii de aşteptare, sili pe maestru de
capelă

a chiema

la locuri

pe

cei

eșiți.

Acestia

întrară

la locuri

iojurăndă, și pe celii ce-mi eia mai aproape lam augitii dicendi:, ei
bine se le facemă voia, îi vomă da (Ducelui de Brabant) o idee

despre

nationala

lori,

ca se-i treacă gustulii“;
— și în adevări că nicl

odată arie romănă mai miserabili esecutată n'ami auditi ca atunci,
În capitala Romăniei essistă 2 jurnale germane, unulă e organi
austriacă și catolică, altulă germană protestantii. Adesea vinu
în
conflictii de păreri, dar ambele sunt unite în aceia de a semnala
totă ce-ae petrece la noi din greşeală, de a discuta şi a critica
totă ce e contrariii tendintei pangermaniştiloră dela Lipsca.
Este .
admirabil naivitatea cu care pledează pentru colonisare cu
germani, căci după părerea lor, ori ce întreprindere în feară,
numai
Sub conducere germană a prosperaiu și poale prospera
*) Cu ce
ironie arată unele acte ale camerei, cu ce machiavelismă
lasă să se
înțeleagă morbuli,saii ranele sociale ale țărei.—Şi apoi
ne mirămii de
unde le sciu inimicii şi jurnalele lori,de unde le
sciă meseriașii
şi neguţitorii germani ce petrecii aici, în cătă le discută
şi batjocorescă prin locuri publice, căndii bine sciți,că între ei
sintii rari

cari; învaţă cătă de puţinii limba. romănă şi silescu ca
ţeara să o
înveţe pe a lori pentru a se putea înțelege cu ei, vedi
Doamne!.

pentu a ne lăsa se ne facă o pereche de pantofi,
saă a putea cum-

păra unii warme wurst,
Jurnalul germani protestantă

meră,

*)

scie

toate ce se petrecă

înainte de diarele române, sciă ce se

Vedi

Deutscher Correspondent No,

agitează

104 din 6 August

1860,

prin ca-

în regiunea
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guvernamentală, peritru să officina redactorului. este comună cu a con-

servatorului ce vorbescs duoă limbi, și directorulii întreprinderei „este
librariulă curței“, de şi nu scimi a căria curți şi cine la numită.
Diariulă lui are sprijine mai puternice şi înai numeroase în-—şi afară
din— ţeară, de căt: ori care diară românii; dănsulă este tarii lu“minătoriii întreţinută de sentinellele detașate prin ţeară.
Neseriaşulă germanii nu bagă calfă de români; spiţerii
noştrii nu primescii calfe români ci numai sași şi germani, cu atătii mai
puţinii ţinu înv&țăcei (ucenici) romăni. Ami privitu la ună măestră
întrepriuzetorii, ce a luatiă asupra sa acoperirea clădirei celei mai mă-

reţe ce aii rădicatu romănii. Diatre cei 15 măestri ce lucrează sub
direcţia lui, nici unulă nu e romănii. S'a propusi mai mulți din msestrii pământeni

a îutra în întrepriederea lui; adesea

nu avea des-

tui, şi mai bine întrerupea lucrărea, dar mesteru română nu a vrutiă
se primească, cu toate că acesti ingrată se află de mulți ani în
țeară și şi-a făcutii o stare ce-lii rădică preste ori ce griji.
Puţine sunt essemplele aceste pe l&ngă mulţimea celorii ce amii
putea aduce, dacă nu aşii avea datoria de a nu osteni paciența
cetitorului. Astfelă suntii germanii între români, chiarii şi acum când
ei suntii numai nomadi, petrecători aci; dar ce voră deveni ei atunci
căndi vori putea conta nu numai pe sprigiaulii de afară ce îi protege și acum, ci vorii putea dice că aii interese în această țeară fiind

că aii o populațiă

numeroasă de conaţionali şi căndi o numeroasă

colonit germană îi va sprigini?
Cel ce crede că noi vomi putea profita multii de la această rassă
da oameni, nu cunoasce
îli face necommunicatică

pe germanii. Temperamentul lui celă rece
și pociă dice respingălorii, apatic. Astfelii

estâ germanulii la eli acasă, şi este o causă psicologică şi mai puternică ca colonistulii germanu se fiă şi mai neasociabili pentru
noi. Omulă carele "şi lasă suvenirile copilăriei şi a tinereţiloriă,
obiceiurile şi societatea a lori sei, cu unii cuventii omulii ce-și părăsesce patria şi națiunea, şi riscă avere şi sănătate pentrii a'și căştiga în țări depărtate

ună mai multi;

inima aceluia este mai închisă

pentru tendreţele sociale; jovialitatea cu slăbiciunile şi virtuțile ei
să nu o cauţi în acesti oameni. Viața tutulori colonistilori are
unii earacterii raționalisticii mai morosii de căti în muma patriă deunde ai venită. Cu cătii mai moroşi voriă fi. cei ce în vatra lor chiară
suntă moroşi ? Înnaitea lori nu mai este nemica sfăntă, tradițiună,

instițuţii politice, sociale sau religioase, sunt peniru ei o tablă, stearsă,

3
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şi pentru aceia ei sunti cei mai ușori escitabili în contra a oră ce
este posilivă în societatea în care întră.
.

lată cu ce elementii

aii se conlocuiască romănii, și ce instumen-

te bune sunt aceste, pentru ca prin ele
lonială a mumei lorii patrii!
Se nu credeți în cei ce vă gicii că
ori ce protecțiă. Căndi unii emigratu
contra voei statului și de care acestă

să ne espluateze politica coacesti oameni se leapădă ce |
carele a întorsii dosuli în
statii nu mai vrea se sciă

nimica scoțăndu-lă div catasticul supușilorii sei, chiar şi unii asemenea

emigrată,după dreptulii naturală și ali gintelorii, își păstrează uneie
relaţii de drepti în patria sa natală, pe care nici inimiciţia guvernului
nu ile poate denega.

Dar cândiă această inimicițiă între guvernul patriei natale a coloniștilorii şi între acesti oameni nu esistă, ci din contra esistă o

solidaritate de interese, naționalitate, religiune, limbă, cultură şi
tendinţe, cumu putemu fi atăti de naivia crede, că acestia întrândă
pe pămăntul romănii, învecinatii cu celi: germani, vori rupe cu totul ori ce relaţii cu ocrotirea natală care li păndesee totă pasulii
ca unii Mentori sai geriă apărătorii ? Nu prin colonisaţie (căci numirea

de colonisti implică ideea de atîrnare de la țeara colonisatore),

dar nici prin emigrație în contra voei statului de unde vinil, nu se

rupe de totii legătura ce esistă între

individulii emigratit şi statulii

de unde a veniti. Căci precumii pe de o parte dreptuli lori de nascere nu li se poate lua, şi pe acestii temeiii toute celelalte drepturi
iară renascu îndată ce emigratulii se reîntoarce în patria sa natală,
așa pe de altă parte, eli are şi datorii cătr& acea, patriă, pe care
nici o putere nu le poate nimici. Nu este ertati emigratului de a
se rădica cu arma asupra ţ&rei sale natale, afară numai în casă de
o revoltă în contra unui guvernii ce este usurpatorii sati este ună
guvernii de o naţionalitate străină, din care el nu face parte. Pentru aceia staturile cari țină la dreptulă gintelorii, nu permiti născuțiloră din ţeara loră, ca îzaintea suveranului. ţerei lorii natale
se represinte ună statii streinii. De able suntă vc'o trei ani de
cândii Regina Eogliterei nu a vrutii să recunoască pe contele Rum-

ford de representantă

ali

Bavariei,

din

causă

că

este

de

națiane

Englesii şi a fostu odinioară supusii ali ei,
Sirbiloră încă sa propusă acum 2 ani colonisarea, dar
el aii declarată a primi nurnai sub condiția: 1-u) ca
colonistii să se lepede de ori ce protecţiă; 2-a) să înbrăţişeze
religiunea erei, (fără care nu se potă amalgama);
3-) să
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nu facă comune a parte, ci să se respindescă prin sate sîr-

besci,— Sub aceste condiţii însă, guvernele germane nu ai lăsati să iasă pici uni supusii de a lorii spre a es aşeda în Serbia
ca âgricultorii.
Russia încă duce

colonii

de germani,

coloniile

dar

agricole le

primesce numai pentru Siberia.

în Russia europeană nu se malisuferii de cătii numai meseriaşi
germani; dar şi pe acestia cumi și ce felă îl espluată, ne spunii însuşi germanii în. jurnalulă ce de 25 ani propagă ideea Colonisăriloră germane,

Acelaşi jurnal

germană

ce ami

citată căaii adusă

vestea despre colonisarea ce a întrăprins-o D. Alecsandru Filipescu,
în colGna despre „trebile emigrațiunei“ (No. 895 pag. 123 col. 2),
valacii,— dice:

înaintea noutăței citate despre marele boeru

„În tâmna
tatii 150 de
Estlanda. Le
de gi căte 25
li S'ai luati

Narva,

trecută agentula russii Heinrich Saengeviti a recrupînzari dela Rină, pentru a-i duce în fabricele din
assigură prin contractă, transportă gratis şi salariu
silbergr. pănă la 1 taleri. Încă pe căndi eraii pe marea,
contractulă din măni, și după ce ai desbarcatii la

li s'a disă că transportulă și întreţinerea trebue s6 o plă-

tâscă; salariu de di li s'a dată numai căte 6 “/ silbergr. și mîncarea ati trebuitii se o cumpere de la inspectorulă fabricei Saen-

geviti pe preţuri essagerate. În fabrică sa ţinut închiși ca în tem -

niţă şi îi tracta cu lovituri de cnută, Mulţi dia ei sai scoboriti
pe funii din catulii de sasi a fabricei, şi ai fugiti căutăndu-și de
lucru în Petresburgu şi Riga, saii cerșindii spre a putea ajunge a
după

casă. Optii dinei,

ce ab zăcutii în felurite spitaluri, ai ajunsă

acasă mai de totii goli, povestindu-şi patimile spre desceptarea altora. Cu tâte acestea, din Vestfalia nu aii pregetati a se înrola
500

de bărbaţi,

spre a merge cu

familii

cu

toti la minele

de la

Nuvo Cercascii (Asia).“

Aşa
Asemenea escrocherii se faci cu colonistii germani în Russia.
simţă
să
străină
îi espluată russuli, carele află plăcere de a face pe

că este mal

isteță

şi de cătă nmţulii (vedi

Haxthausen

Studien,

iiber Russland. Tom. III).
aibă acâsta
Nu se pote presupune că „marele boeri valaci“, se
germanii din
plăcere russâscă, cu t6te că Pa învinovăţiti jurnalulă
că acesti coBucuresci de asemenea faptă. Dar pâte să fi credutii,
i românii, ci se
loni au voră prospera atăti de bine în păm&ntul
va fi ajunsi fără dauna
voră stinge, iar scopulii sei finanțialii 'lă
s'a înșelat cumplitii,
însă,
naționalităţei române; în acestă casti
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Este o împrejurare care surprinde pe ori care cetitoriit a istoriei staturilorii în carii se află, sat s'a aflatii colonii agricole. În
antichitate

ca în timpulii modernă,

a colonistilorii agricoli

este,

şi a averei

neobicinuită.

cu o iuţime

aceasta înprejurare caracteristică

că ei prosperă în îmmulţirea familiei
Este

tru că aducii cu sine o silință la muncă,
germanului, aduci ună capitală în bani,

uşorii

de înţelesii; pen-

carea este

instrumente

caracieristică

şi instrucțiă

în-

dusirială, ceea ce noi nu avemii; aduci cu unii cuvânt toate îndemănările ce le dă cultura mai înaltă a patriei lori, și aceste le plăntează întruni
păme&ntii abondenti, în mijloculii unei populaţii rare şi primitive.
— Toate trii elementele productive, pământă (sai natură) lucru și
capitală, care în alte locuri saii una lipsesce pre căndiă celelalte
sunt în abondență, sai lipsescii două și a tria este de prisosii, la
colonistii acestia veniţi în ţeară la noi, vor fi unite, şi aceasta unire face puterea unei producţii şi sporii aşa mare.
Şi socotiți că Romănii nostrii vorii profita ceva cali puținii de
la înstrucţia lori? Catn e lumea! Este în natura germanului de a
nu fi împărtăşitorii, de a se închide în sine şi ai sei, de a se isola
de împrejurul seii. Celi ce nu-i cunoasce, privească essemplultă
Sasiloră din Transiloania.1) De 800 de ani locuescii acestia îupreju-

rați şi preseraţi pintre români, şi astădi încă, atăti datinile şi temperamentuli, căti şi modulă culturei materiale sau a economiei
lori, se deosebesce de a românilori ca oleîulii de apă, Acesti Sași
au fosti: aduși de regii Ungariei ca colonisti, în moduliă cumi sunt
aduşi acesti de astădi la noi. Zoate dibăciile regiloră Unguri și
Nemţi nu ai fosti şi nu sunt atăiii de funeste pentru fraţii nostrii
de preste Carpaţi, ca mașinațiile acestori, venetici. Va să gică ceva,
căndi romănuli transilvanit sperează în Dumoedeii din causa devenită proverbii—-“căci Dumnedei nu e Sasi,!
Şi pentru ce ati fostii aduși acei Saşi în mijloculă Românilor 2
Stefanii regele Ungariei chiemăndii la patulii morţei pe fiul săi, îi
dise;, ita vero crede mi fili ui unius lingvae regnaum sit valde
inbecile.“ 2) (Aşa se-mi credi fiulii meu, că guvernarea unui rigatii
de locuitori ce vorbesciă o singură limbă, este neputernică). Ameste-

carea limbilorii,

este amestecarea

1) şi a Germanilor din Bucovina,
2) Anonimus

(a. e.)

Belae regis notariuş.

tendințeloră,

a aspira-
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ţiiloră,

este semănarea

neînțelegerei,

pe carea se întemeiază

— şi prin care se conserva — tronulă absolutismului. De aci născu
şi se conservă tradiționala politică ce se caracterisează prin acsioma:
divide et impera
(neunesce-i şi domnesce preste ei)
carea spre nenorocirea popoareloră, este unii adevării prea probati.

Iv
Colonisarea cu germani este nu numai în contra literei ci Şi în
contra spiritului aşedămintelor ţerei, în contra tradițiunei politice
chiar și din timpulă căndă energia vațională era mai a se stinge;

este şi"în contradicere cu, uzanţile Camerei actuale în chestiuni de

naturalisare;

este contrarie

organisărei nâstre

este chiar crimă de lese-naţionalitate.

sociale;

şi mai

multii,

Ami v&dută mai 'nainte (sub III) că coloniile sunții sau milita=

re, sau comerciale, sau de meseriași, sai agricole, căci de cele penitenţiare nu poate fi vorbă aici. Regulamentulă organicii au
vruti
a se întemeia coloniști comerciali şi meseriaşi, și nici de
cumi s-

gricoli,

căci pe aceștia i-au proscrisă

prin

sentinţe

apriate, precumii

se vede din art. mai sus citați și din comentariulii făcută
de secţia
judecătorească a Camerei. Causa: pentru ce legea organică a
vrutiă

să se așeze colonii comerciale şi de meseriași,

putului comerciului

ment

naţională.

Regulamentulii

croitii de mănă streină, acela însuşi at

era în istoria încedar,

aceli

avutii

grije

regula-

de a

garanta naționalitatea noastră în contra streinismului.
Nu mă urcii la timpulii cândii tradițiunea politică se apăra
cu
arma, ci amintescii o faptă din o epocă cu multii mai puţinii
glorioasă.
Dacă părinţii nostrii de abiea cu 20 aniin urmă, s'aii opusit
colonisăvei rusesci, pe căndii aceasta putere era a-tot-puternică
la noi,
tare adânci amii cădutii noi, de alergămi însuși
a chieraa coloniști
germani !-- Rușii ca poporii inferiori în cultură,
Şi, în aparinţe, de
aceiași rsligiune cu noi, se puteau mai ușorii romănisa
de cătiă
germanii.
Vedemii. Camera că pentru a Daturalisa, are uzanță
de a cere
stagiulă prescrisii de 10 ani. Cumi se esplică dar,
ca secţia cerce-
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că acestii stagiu
tătoare a cererei lui Aritonovici, nu a observatii
La cerutii de la
nu
dacă
Saă,
trebuia a se cere şi de la colonişti?
in menţinerea staacestia, pentru ce ge arată aşa de scrupuloasă
14 luniu, au cedin
votului
urma
giului din partea celorii ce, în
la individe, cu
de
cere
se
rutii naturalisarea ? căci dacă stagiulii
scopuli
fiind-că
gloate,
la
atâtii mai multă trebue să se ceară de
şi
naţionalităţei,
garanţie
legislatorului a fosti, prin stagiu a da o
roeste
nu
ce
celui
a ingreuia ajungerea 13 drepturile romăne,
mănii.
noastre sociIncercarea colonisărei, este contrarie şi organisărei
o mai dea
trebuinţă de
ale. Tendinţa este învederată, nu amii
monstra.

siguranţei statului de a
Este în fine chiar şi o crimă în contra
străină. Vingarea de pământ la colo-

vinde pămăatii la o putere
o protecție sireină îi connistă particulari de viţă germană, pe carii
unde aşegați, voră fi sub conduce pănă la frontierele acestei țări,
drepti causă
tinua privighere

şi ocrotire

a-i avea

secretă, pentru

este a vinde îndirectă o
şi agenți a întrevenirei protectoriloră,
toată ţeara
a espune

parte din ţeară, şi prin aceasta parte

învîurirei de din afară.

nepedepsită în alte
Sar fi pututii oare comite aseraenea încercare
Nu este toi deațeri? Nu avemit esemplu în istoria contimpurană.
blând. Prea mulți streini. ba
una bine că poporul nosiru € prea
vreţi fraţi „—abusază de ace dicii—chiarii compatrioți, sau dacă

ceastă blăndeță.

se spriginesce petiția lui AritoCel ma! mare argumentii pe care
se da voia de a colonisa, este:
novici şi compania lui, pentru & Ji
dile amii ajunsi, ca să
că colonistii aduci bani în țeară. —Triste
că este ceva mai scumpi de
avemi trebaință a mai demonstra
înaltă de cătu

cătii toți banii lumei, niai scumpă

şi

mai

ceva este: unitatea populainteressele materiale, şi acestu
ţerei; a avea aceeaşi limbă
țiunei, omogenitatea locuitorilor
moravuri, istoriă, nume,
şi religiune, aceleaşi tradiţiuni,
aceleaşi aspirații în viitoriu.
Acum

chiară,

a se gruppă în Qscăndă tendința omenimei este, de

, și tes
suntă în agoniă
sociaţii omogene, cănd staturile poliglote
după naționalități; cănd
iamentuli istoriei câre a se forma Stături
este a avea în casa sa mal
pentru a cunoasce cătii de incomodiă
la o egalitate în drepturi, nu a
mulți egali îndreptățiți, sai aspiratori
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vemi de cătii a privi la starea şi luptele fraţilor: nostrii de peste.
Carpaţă; acumii chiară, să lăsămi ca să 'se vire străinulă întră noi,
şi si s& ne turbure

celii

mai

mare

tesaură

ce amă avutii—unitatea

populațiunei?—Și pentru ce? Pentru bani,—căci străinii aducit bari,

ca să rădice din cădere pe vre o căți-va mofluzi,
Este sciutii că partea ţerei cea mai plină de viitoriu, —marginea
Dunărei,— este prea de totii nepopulată, Aceasta își are causa sa
în isteria țerei, şi astădi in condițiile legiloră privitoare la proprietari
şi muncitori. Dar nu este mai puţini cunoscutii, că peatru'a popula acea parte de ţeară, nu amii avea trebaiaţă de a alerga chiar

la Germania. Ah! numai braţe muncitoare nu lipsescii Romăniei. Dar
trebue

buna-voinţă

de

a le căuta,

şi a le da condiţii

atrăgătoare şi

garanţii, siguranţă în contra băntuiriloră de din afară, şi în contra
rapacitățiiori interne. Aceste ne-ai lipsiti pân 'acumi, şi pentru aceia lipsesci; braţele astăgi. Înteligenţa iarăși au lipsită, căci insti-

tutele ce trebuia se o desvolteze,

nu aii essistatiă şi că nimici sau

foarte pucini s'a făcută în acesti scopă. Apoi înteligenţa agricolă
nu 0 putemii aduce gâta ca marfa de lucsi, pentru a ne-o putea
apropria, ci trebuă se ne o producemii noi înșine prin studiu și imitarea
mijloaceloră ce essistă în alte părţi, spre a 0 propaga. Nimicu nn

amii făcută pentru

„Și
numai

aceste; cu

ce dreptă

dar așteptămii

se le avemi?

dacă ami fi făcutii pentru aceste două elemente ale producţiei,
ceia

ce ne a stată

în puterea a face,

astădi

nu ami

avea

a

ne plănge de lipsa elementului ali triilea ali producţiei, adecă
de
lipsa capitalurilorii, căci capitali este şi pămentul, şi zeu! acesta
nu ne
lipsesce; iar prin cooperarea braţeloră și a inteleginței s'ar fi produsii
şi capitalurile cele-l-alte. Revini dar !a afirmarea că, braţele na
lipsescii naţiunei, şi încă braţe romăne.
La Gorji morii adesea oameni de foame din causa puţinătăţei
productelorii faţă cu numărul locuitoriloră. În acesti anu
chiară
s'a ivitii o epidemiă întră locuitorii judeţuiui Mușceli, totă
din lipsa nutrimentului. Unde mai este essemplu de oameni muritori
de
foame în o țeară în care a treia partea pămăntului este
încă vergurii? Și aceasta populaițune romănă uu are parte de a
înleressa

inimile proprietarilori

ei au de cugetă
spre a oplăuta
tru ce suntă
de roditoriu şi

de 1Mo0şti, carii

încă sunt romăni,

pe

cănd

a aduce o populaţiune inimică naționalilăței lori
în partea ţerei ce are celii mai mare viitoriu. Penbărăganele noastre nelocuite, unii pământii atăt
în apropierea Dunărei, prin care poti communica

.

|

WM.

lumei întregi productele lorii? 1) Nici guvernă, nici divanuri, nici adunări naţionale, n'au venitii la idea de a jertfi neinsemrata sumă
f&ntănelorii

ce ar costa sfredelirea

s'a pututii

carii

prin

artesiane,

colonisa chiarii și deşerturile din Oran (Africa). Sute de mă de bra-

je române sunt despoiate de pămintuli ce din secoli lau munciti, .
și au devenită semeni nenorociţilori Irlandesi, dim causa asuprirei
0-.
din partea naţiilori ce au ocupatii şi domnescu unele provinții
durerea
sirațimă
nu
noi
şi
Banati),
(Transilvania,
dintoară romăne
și datoria căiră aceşti nenorociţi consăngenă, pe căndă îngrigimă
de a adăposti prisosulă unui poporii străină, şi mai multii de căti
|
străinii.

afla

de români nu sari

Când în cele optii provincii populate

consăngeni fără vatră sai aşedământii, nici locuri a cărora prisosii
de populație, cause ponderante de stati şi de caritate pretindă să
se disloce în locurile mai puţinii sai forte rarii populate, nică chiar
atunci nu ni se cade

de a

înainte

străini,

la ace)

a avea recurs

ne face datoria către rudele mai de aprâpe,. către naţiunile surori

Gorju, Museelii, N&mțu,

1) Suntii mai multe judeţe de munte precumii Mehedinții,

neujun-

şi, din astă tausă,

deasă,

Suceava, Putna ete., unde popaulaţiunea este foarte

gănâu-i resărsele localităței, trăiesce în cea mai mare miserie, — ceea ce împedică
şi
desvoltzrea normală a populaţiunei române, în dauna intereselor nâstre politice
economice,

ce o politică naUna din cele mai însemnate şi mai urgente măsuri de statii
o lege, popularea păţională e chiămată a lua, este aceea: de a organisa prin
cu prisosul braviloriă şi
mânturilorii nepopulate din Basurabia, Bărăganurile ete.

în bodgetulă

scopii

pe fie-care ană,

statului

o sumă

care să se înlesnească

ca

pentru

Marele

nnă

interese

uumerii de ani.
politice care reclamă

plantarea

şi

şi acordându-le oare-eare

să se facă posibilă strămutarea şi aşedarea familiitoră, —

scutiri

acestă

alocândii, peatru

mancitoriloră locuitori de la munte şi din alte locuri; —

românila Dunărea

elementului

în treacăt
şi Marea Neagră, sunti de prisosii a se mai demonstra. Menţionămii
măsuri:
acestei
numai câte-va din resultatele
Pe

lângă

beneficiile

economice

mânturi care adi nu prodoeă

că sar

economiei

da

(şi

culturei

naționale

asifelă ună cereii de prosperitate şi de o repede
ne și priu urmare de desvoltarea forţelor n6stre

mai

Şi totii odată, daca solicitadinea

ji a înființa
anuj

elementă

—

vivificătore a unei

a se

ocupa en stre-

naționale

politici

scâle de inârastrii apropriate fie-cărei localităţi, S'ar pune
naţionali

espluateze nesfărşitele
comunii ali naţiunei.

de

pescari

pă-

că ear crea

îmmalțire a populaţiunei româeconomice şi politice. Sar pune

temeliile națianei în acele locuri astă-di neocupate şi espuse
ini,

române)

calturel

nimică,

şi de o marină

avuţii ale pescăriei gurilor
!

comercială

Punărei

romănă,

ar ingri-

simburele
care

se

şi a Mării, în binele
n. e,
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din occidentii, din care unele suntiă silite a înstrăina uni numeri
însemnați de. puteri lucrătâre, lăsândule a se risipi în tote direc-

țiile v&aturilori.

Dacă nu înţelegemii nici acestă datoriă și inte-

resstă ali conservărei noastre, dacă nu simțimii tendința mișcărioră naționalitățiloră, și din istoria popbreloră nu amiă profitat

nică atâtii,

ca să aprețuimti câtii de mare tesauri, este unitatea ra:

sei pentru întărirea naţionalităței şi a statului, să luimii esempluli
ce ni se înfățișază în cea mai de aproape vecinătate. Turcia astâdi

încarcă din Crimeeala 150,000 'Tatari şi Cerchesi, și îi colonisâză în

Dobrogea. Unitatea limbei şi a religiunei aceștorii coloniști cu ale
Turcilori, suntii garanţiică alegerea este cea mai bine nimerită,
şi evenimentele preste puţinii ne vorii proba, câ între tote proviniile ottomane, Dobrogea va fi una din cele ce va opune mai multă
resistință încercăriloră creștine de a o moșteni.

Poate că multora va părea ideea germanisărei prea fantastică,
Oamenii de statii ce voesci: a crea ceva, nu.se potă dispensa cu
totulti de fantasie, cu atătă mai multi o naţiune carea trebue es-

citată la o întreprindere gigantică. S'a
ta, pentru

ca romănii

disii, şi este bine a repe-

să nu uite nici ună

momenții,

că este

o şo-

lidaritate între Germania şi Austria. Ambele țintescă a pune măna
pe Principate, dar fiind-că Germonia este departe de n0i, se învoiesce a ne avea prin mijlocirea Austriei.
Germania ca poporii culturalii și mănufăptorii, are trebuință de
a fi mărginită de marea, căci marea deschide calea la largaliă lumei. Germania fărâ Austria nu poate ajunge la marea Adriatică
(Triesti), şi nu poate spera precumiiîn adevără speră, a ajunge la
marea nezgră. Ausiria din contra, fără Germanla nu se poate folosi de marea baltică şi de cea nordică, Cavdiă dară se consultă
interesele politice, nu se poate ca oamenii de statii să peardă din
vedere, că germania numai prin Austria poate căștiga mărfurilorii
sale, prin gurile Duuărei şi prin marea nesgră, calea cătră orientii
şi piața levantină.
Chestinnea principală a Germaniei dinpreună cu a Austriei este:
l-ii a menţine celi puţinii Tricstuli, şi prin el calea cătră
:Adriatica, şi 2-a): cine să dicteze ţârilori Dunărei
de josii ? care
sunt cheia călei către Trapezunt și Asia de mijlocii, şi
cari trebue să nutrească industria germană. Grăuele Principatelorii

şi a littoralului apusană a mărei negre trebue se curgă în Germapia, și se se schimbe

pe fabricatele

acesteia,
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se îndrepte înfu| „Spre orient, spre Dunărea în j0stă, țrebue şe
ința noastre comercială şi politică,“ dci ei.
. a găStaturile căndii ajungi la unii gradă oare-care de cultură
și sunt
entii,
nutrim
de
i
celori
titii cu abondenţa pânei sau a mijloa

a 0

prospectă

silite a îmbrățişa o politică comercială care le dă

între staturile
tăștiga de unde o află mai ușorii, Jalusia de putere

de toate dilerivale atunci cade, şi trebue să facă locă necesităței
diJe. căci lipsa
nastie.
Germanii
trebue să se
'desvolteze în

de păne e mai puternică de cătii

ambiţie

o

de

le lor
dar în politica lori orientală suni una; relații
să se
estindă prin membre, carii organicesce trebue
i,
comun
tâte părţile. Pentri a ajunge la acestii scop

ă încheiată.
ei trebue să proceadă, să pășască înainte ca falang
:
lori.
Este admirabilă presîmțirea romăni

24 lanuarie 1859,
Masifestaţiile divanului ad-hoc, votulă de la
ande, şi în înmemor
atătea
aspiraţiile romănilorii espriroate prin
tulii poporuinstinc
;
trâga literatură politică relativă la Principate
este atătă
ii,
german
este
lui nostru ce are aversiuue câtră totii ce

i. Nu! Romănia mu Pre
de imposantii pre cătii e de semnificativ
în Franţa, şi concepţiunea
germanismuliă | — fa cultură ea are scoală

apus ; acolo e sprigilui seamănă cu a popoareloră surori de la
Această aspirațiune
nul stii, întracolo "li atrage natureluli săâu.
bine ca să o sciă Eueste celu mai palpabil votii universal. E
e şi mai bine să le ospuropa, şi nu credemi să nu 0 sciă; dar
aversiune pentra toti ce nu
nemii curati germanilorii. De aceasta
inţă şi neamestecii cu alte
este de viţa noastră, de aceasta necred
viţe, trebue

să continuămiă

noastre.

|

a le da probe

neîncetatii,

pentru ca ni-

:
noastră voinţă.
menea să nu se poată îndoi, că este tarea
acesti
inimă
În
ne
viociu
cu
Se tractează acumii de a menținea
s'a manifestă în viața naţiunei
simţimenti care cu atăta energiă
Adevăratii că suntemi
că cultura

pasitivismă.

germană

ne-ar

prea vii, prea mobili, prea superficiali, şi
putea

da oare-care

Vietutea noastră stimpărată

tatea germană.

ar

fi condiţia

cea mat

cu

soliditate, oare-care

reflectiunea şi solidi-

favorabilă pentru

cultura po-

şi noi, ar îi 0 grupă de staporului nostru. Cănd intre Germania
ea prio mai multe bariere nutură. în cătii să fmă despărțiți de
crescere germană.
ţionale,

aşi

voi

pentru

romăni o doză

bună

de

tatea lori, şi «unoscăndu-le
Ast-fellu înse cumi suntamii îo vecină
ori-ce romăai datoriă are se
tendinţa şi direcțiunea către răsăritii,

»

44

nu volască a-și însuși cualităţi ce ne-arii putea produce o solida-

ritate, chiariişi culturală. Aceasta independință culturală să nu pară
a fi o essagerare, căci o vedemi la toate popoarele culturalede şi
poate nu aii teamă de alte urmări, decătii de o subordivare în classificarea istoriei culturale. Urmările unei preponderante culturi
germane la noi, arsă fi politice şi în favorul poporului cultivatoru.
Pe căndiu litteratura noastră consista numai în cărți bisericesti, și
aceste erau slavonesci, de atuncea ami primitu multe elemente ce
au atrasi mai tărdiu spriginuli sau protecţia slavonă. De căndi
slavonismuli fu înlocuită prin limba greacă, nu numai în biserică
dar şi în stati, amii căduti sub biciulă p&cateloră ce ne-a împlăntatii grecismuli. De căndă simțimă că suntemii Romăni? De la
Lazări. Spiritul lui Lazără au nutrit întreprinderea lui,
Todoră.
Emancipaţi de sub Greci, neavând propria noastră cultură,
ce 'de
abiă

se

încercase

a se întemeia,

trebuia să sprigiuimi,

în cine?

Amii recădută la spriginulii slavonii.— Espediţiiie Russiei nu
ară
fi lăsatii aşa urme, dacă nu arii fi fostii semânati de multi
în noi
o cantitate însemnată de slavonismi, dacă în istoria culturală
nu
amii fi fostă vre o dată într'o comunitate. |
Astăgi spriginimi în Franţa. Pentru ce? Din idea
originei noaatre române, s'au născutii idea de a cânta sprigiaii
în fraţii pe carii
păn'atunci puţinii îi cunosceamii, şi cari! și mai puţinii
sau nici de
cumii nu ne cunosceau. Din reaflarea acestei frății
au născutii ideea:
de a se întroduce în scoală şi în case crescerea
francesă, pentru
ca din

ca să

ne

putemi

suplini lipsele culturale.

Aceasta

ideă,
care se esprimase mai cu tăriă sub Domnia
Principelui Bibescu, nu
numai că nu este greşită precumii o critică
mulți, dar este precumii
vedemii o consecință firească, chiarii o
necessitate a desvoltărel

noastre uaționale ca romăni.

De-abiă sunt 20 ani, şi aceasta tendinţă
de a afla unii conducătoriu în cultura francesă, ne-a produsă
resultatele politice, ne a
legată pociu dice, de soarta Franciei,
precumii toti omulii vede. Aceste învățăndu-ne istoria noastre,
pociu dice că: naționalitatea
culturei decide preste naționalitatea
politică a unui popori.
Pentru aceia dar, nu numai este
bine a continuă în spriginuli
cuituralii ali popoarelorii latine, chiar
şi dacă din cultura germană
ami putea suplini unii oare-care
defectiă naționali, dar faţă cu
situaţia noastră

geografică şi politică, este înțeleptii
şi chiariă trebuinciosti, ca fotii ce e caracteristici
germană în viața noastră publică,
se proscrimi dintră
noi, şi prin instituţii

s& ne

silimă a ne deo=
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sebi cătii se poate de Germani, fără ca pentru aceia să trebuiască
să manifestămii o inimiciţiă cătră. vecinii nostrii. Ast-feliu vomi căştiga o individualitate naţională destulii de caracteristică, vomi ajunge a fi indestulii de noi înşine, pentru ca tendința lorii spre
noi să nu

găsiască

atăta

elementi

de razămă

şi de motiv,

cătu

ca frounu află în laponia sau China. Datoria noastră este a face,
apa
desparte
se
tierele noastre așa să despartă elementele, precum
de oleiu,
—- să
Eu sintit econoamă pentru mine şi în feliul meu
înse
vrea a
le dică Romănia — și r&spingii ori ce str&inismii ce
sau cultură.
cuiba pe pământul meu, sub cuvăntă de economiă
sunt deja prea
ne
pământului),
(cultura
Aceste căntece de Sirene
a le respinge
de
tare
resoluţie
o;
nesuferite, trebue să luămii
că
cutezătoare,
pretenţiile
cu
Faţă
prin ună respunsi categorică.
România

nu

mai mare
are în sine elementele trebuincioase pentru o

alt-felii de căti prin
desvoltare a agriculturei, şi nici le poate avea
a unorii jurnale
inspiraţiă
colonisarea cu germani; față cu perfida
planurile”
despre
germane, cari contează pe neînțelegerea noastre
mare €mai
cu
şi
lori, simtimă trebuința de a acceniua mai tare
şi pentoți
de
sciă
nergiă aplecările și principiile noastre. Să se
representaunu
tru totdeauna, că în Romănia nu națiunea,
o clică nu este, care.
ţii ei, nicio clasă economică, nici chiar
amalsă voiască a schimba naționalitatea sa, suplăntăndu-o,

gamăndu-o sau aservindu-o

unei alte naționalități. Insbtuţiile, na-

le menţinenii,
ționalitatea şi independenţa noastră, noi le iubimii,
şi .
înteligenței
puterile
toate
din
energie,
cu
voimii a le conserva
noastre.
“a braţeloră noastre, și cu afecţiune delirioase a inimei
datoriilorit
contra
în'
noi
din
vre-unulii
Şi dacă a putut păcătvi
vindadin
adunaţi
banii
prin
ca
cătr& naționalitatea sa, încercând
rea

de ţeară

la străini, să-şi poată

cărpi

ruinata

sa posițiă, aceasta

faptii zace ascunsă
a făcut'o din amăgire, nesciindă că subt acestii
mai face-o nici
vori:
nu
o tendință politică, dar de acumii înainte
fi Fanarului.

|

consolidată în mijDupă ce edificiul naționalităței noastre sa
ună verme în siloculă atăloră greutaţă ale trecutului, se aducemiă
nulă

nostru,

carele să ne roadă esislănța

noastră

viitoare pe cale

chiară, în contra naţieconomică? Sunt greşeli şi se comiti crime
ce le cunoasce naonalităţei, pe nesciute; dar ele disparii îndată
miile de moduri ce-i sunt
ţiunea și le reprobă sau le reprimă prin

în mijlocul unui stată
la dispoţiă. Se poate ca vro 2—3, oameni
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să calce în picioare toti de ce ţine consciința națiunei

noastre, ce

adoră milioane, pentru că este achisițiune conservată cu săngele
atătoră generaţii? Se poate ca să întrăpriadă aceşti oameni uciderea
economică a unei naţiuni carea este puternică îndestulii prin drepturile sale, și prin garanţia Europei întregi?
Daca într'o ji s'ar mai încerca vre-uni nenorociti a întreprinde
ceia ce unii din necunoscința

urmărilorii

at

făcută,

atuncă românii

la țipătulii tribunilorii loră, de a-și apăra tesaurele naţionale, voră
cobori în luptă ca cei mal liberă și mai virtuoși apărătoria celortă
mai sacre și nealienabile ule loră.
Classa inteligentă şi chiară poporulă, cunoasce martiriulii pe ali
căruia

preţi

sa cumpărată

independinţa

patriei,

şi este

tare prin

dreptulă ei şi prin sfințenia causei sale, şi se folosesce de ocasia
aceasta de a nu mai răbda încercarea unei viclene uneltiri.—
Atunci cănd ă populațiune eterogenă străină romăniloră prin
limbă, religiune, obiceiuri, tradițiună și aspirații politice, se va aşeda în țeară, atunci marginile statului nostru nu coriă fi tot-deodată margini
ale naţionalităței române; străinii vorii dice îndată:
nu indentificați statulii romănă cu naționalitatea romănă, căci în
acestă stati sunt mai multe naționalități, pe carii pu-le leagă de
cătă numai comunitatea guvernului; şi D-deu e martorii iar oamenii
încă sciu, căti de strămutabilă este forma guvernelori , şi cătii de
uşorii se poate nasce vre unii evenimenti, carele se deschidă porţile
la putere şi acestori străinii, mai cu seamă prin puternicul sprigiuii ce'lă aii din vecinătate; și aceasta, Romănia nu 0 vrea, nu 0
poate voi.
Este uni ce, căruia trebue să se subordineze toate partidele, cu același

wespectiăă,

şi acestii

uuii

ce, este

naţiona-

litatea, romănismulii. Precum ori ce ceartă amuţesce înaintea
altariului, astfeli trebue se amuțască înaintea ideei de a conserva
ţeara pentru

naționalitatea

romnnă,

căci acesta este pămentul

sfânttă

ce provedința ni la dati ca se 'hi conservămă, și pe elii se realisămiă

0 ide&, misiunea individualităței noastre romăne. Unde afară de a.
cesti pămentii mai avem ore uni viitorii?— Aici dar, pe elă trebue
se trăim sai se murimă.
Not toţi sintemi romăni, înaint6 dea fi conservatori saiă

liberali. În bine sai în reu, nu se poate nimici întîmpla națiunei

noastre,

care se nu atingă

pe fie-cure din noi.

Nenorocirea

to-

tului este nenorocirea şi a fie-căruia ce face parte din to-

tuliă. Aceasta se le fiă aminte

tutulorii partidelorii,

dacă

în

ade-
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vărti esistă, și sub această condiţiune numai, păreri deosebitepotă î,
şi discuţia lorit va fi atunci unii v&ată curăţitorii de miasmele vieţei
noastre sociale, şi totdeodată va umfla pinza corăbiei statului spre
a înainta, la portulă siguri.
S& ne păzimiă dar, de înferbintarea în care, din causa unei nemulțămiri momentane, amii gindit poate a ne isbindi prin o strategimă saii dibăciă cu ajutori saii într&venire de elementă străinii
căci acesta nu va vătăma atătii pe compatrioţii contrari, căti va
strica națiunei. Întregimea şi unicitatea elementului nostru şi prin

ea libertatea, neat&raarea

naţiunei, trebue se ne fiă mai pre

de cătii rancunele partidelorii.

susi

|

Putere energică în contra a orice ne turbură sau ne poate turbura
unicitatea, omogenitatea şi libertatea națională; blândeţe şi spiritti
de impăciuire între noi,— aceasta credemii că este politica ce n: poate
duce la isbindă.
Amii vrutii se espură pericolulă colonizărei în chestiune, și se
încheiu cu a aduce aminte Românilorii, şi a-i îndemna se urmeze înţeleapta

povată a unuia

dih str&bunii

nostrii

care

a disi:

„Priocipiis obsta, sero medicina paratur“.
(improtivesce- te principiilorii,
după ce seva fi făcuti)

căci tărdiă

se va

putea

lecai reulii,

IDEALURI NAȚIONALE
AL

NEMȚILORU, SLAVILORU ȘI UNCURILORU
A. PAPIU ILARIANU,
Acestii memorii a
anului 1860, de cătră
în formă de articlu,
1861, după care li

Astădi
ționaiă.

tote

Tâte vor

fostii presintabă Domnitoriului Cuza, în vara
D. A. Papiu Ilarianu. În urmă fu publicată,
in Revista Carpaţilorii de la 1 Mariiu
reproducemă şi noi.

popârele
Staturi,

se

luptă

formate

iate pre conquistă ca cele mai
Europei.
Lupta

pentru

naționalitate,

după

multe

pentru naţionalitate merge

libertate şi unitate na-

din

Staturile

6ră nu înteme-

de

astăgi

ale

înainte.

Vedemii chiarii unit din Monarchii Europei , nu numai favorind ci
punăndu-se chiară in fruntea acestori: tendinţe de unitate naţională.
Victoră Emanuelu realiseză cu arma a mină, și alăturea cu Garibaldi. idealuli Italiani,
Nu numai Italiani, ci şi alte popâră se bucură de ale loră idealuri naţionale. .

Idealuli Germani (germanismuli)
Idealulă Nemţilorii este o Germaniă

mare,

liberă şi unită. Acâstă

Germamă mare în care credii Nemţii, se întinde de la Baltica pănă
la Marca Negră,

4
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Nemţii sciii bine că acâstă
realisa atătii de cur&ndă.

Germaniă

Ei

ei în stare de a germanisa

însă
Boemia,

a viitoriului.

credii tare că
Moravia,

nu se poate

precumii

Silesia,

ali

Stiria

fost

şi Ca-

rintia, Pomerania, Posnania. ş. a. care t6te aii fostii ţeri slavice,
de aseminea vorii germanisa cu încetulii Ungaria şi 'Lransilvania
şi Principatele romăne.
Partidele germane, chiari şi cele mai liberale, numai de unii lucru invinuia pre Austria sub cursulii resbeiului orientală: că adică atăti de neputinciosii a representată interesele germane la
Dunăre.
Aceste partide liberale din Germania nu iubescii pre Austria; aceleași însă se bucură căndi Austria germanisâză ţerile sale, pentru

că ele credii că lăţirea germanismului este singura misiune a Austriei, şi singura ei condițiune de viâță. Ele credă ma! încolo că
Austria va căds şi că ţerile ei cele germanisate vori fi ereditatea
cea mai frumoasă a Germaniei
cei viitârie, libere şi unite, de la
Baltica pănă la Marea Negră.
Aşa cred toţi Nemţii.

La acesti ideală lucredă
profesorii

lorii; în aceste

diplomaţii şi politicii loră, literaţii și

idei se cresce în sc6lă junimea

lorii.

La acestă scopii lucrează societăţile cele numeroase din Germania,
mai alesii cele economice, şi acele care aii de scopiă germanisarea
Orientelui şi mai cu s6mă a Principatelorii prin colonii germane.

Una din filialele acestorii societăți 'șiare biuroulă

în Viena cu în-

scriptiunea „Socitate Cesaro-regescă de ajutoriii, pentru colonisarea Banatului şi a ţereloru de la Dunăre.“
In acesti. puntii de germanisare, nu este nici cea mai mică deosebire între Austria și Prusia, între partidele retrogade şi democratice,
O singură altă deosebire este între aceste partide germane: că
partida austriacă crede că Germania viitoare va fia Austriei; partida
prusiană crede earăși că Prusia va fi doamna Germaniei cei mari.
Partida democratică speră că şi Austria şi Prusia are să cadă, şi Germania viitoare va fi o mare republică democratică, de la
Baltica pănă la Marea Nâgră,
Acestă ideali Germani, dacă s'ar put realisa vreodată, ori sub
formă

Austriacă,

ori Prusiană,

ori

Romăni.
Acesti ideali; e greă de realisati.
cu neputinţă.

democratică,

Dară nu

arii

se pote

stinge

dice

pre

a

fi
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In t6tă întâmplarea, n'ar fi bine ca politicii Romăniloră să-lă
privâscă cu despreţă și nepăsare. Cine nu-și aduce sminte de parlamentulă

dela

Francforti din anulă

mura inteliginţei germane,
nurile

şi unde

1848,

se

Germanismului ? Si apoi cine nu

unde

deteră
vede

era

adunată

la-

pre fagiă tâte plaprogresele înfricoşate

ce face Germanismulii în r&sărituli Emropei ? Pesta vorbesee nemţesce. În Banată, colonie nemțesci. In Transilvania, Saşi. „Bucovina,
germanisată,

mai

că a uitatii că măi deunăzi

era

partea

cea

mai

îrumâsă, cea mai tare a Moldaviei. Oraşele Moldovei sînti evreesci,

Şi Evreulu dacă înveţă carte gice că e Nemţii. In ambele Principate sute
şi mii sudiți Austriaci, cu jurisdichune propriă consulară. Boeriă ţ+reş
tracteză cu societățile germane cele 'colonisătâre, ca să aducă Nem-

ți, spre a cultiva muşiele cele întinse ale Romănilorii. Numai

ună

instinctă naturali, darii fericită, făcu pre Romăni ca să adâpte
cultura Euopei latine, fără de care de abia ar mai fi speranță de
scăpare în viitorii.

Idealuli Șlavică (Slavismuli).
Slavii încă ai idealulii lori.
Cele 80 milisne Slavi, fii ai „Slavei, împărţiţi între Rusia, Prusia, Austria şi Turcia, încă lucreză pentru libertatea şi unitatea
viței Slavice.
Unii din acesti Panslavişti sînt de partida rusâscă: ei adecă
credi că Rusia are să unâscă cu încetulii pre toţi Slavii din Turcia
Austria şi Prusia.

Alţii cred întru o confederațiune a deosebiteloră

seminţii

sia:

vice: confederațiune care, se înţelege, că numai pre ruinele 'Turcei și ale Austriei sar put6 întemeia.
O unire națională, cel-puţini a Slaviloră de m6zăzi (Bulgari,
Serbi, Bosniaci, Montenegrini, Croaţi, ș. a.) este acea care ar atinge
mai deapr6pe interesele romăne.
La acâstă unire federativă lucrâză Slavii de mâzăzi.
În gilele nâstre, aseminea lucruri nu se poti gicea fi cu neputinţă.
Ruşii şi toţi Slavii sînt inimici naturali ai Austriei şi ai Turciei;

și când sar părâ că Ruşii şi Slavii ţinii cu Austria

şi

cu Turcia,

ca la a. 1848, acâsta întru adevării e mai multi uni espedientă
trecătorii în politica lori, pînă ce planulă unităţii naţionale va fi
destulii de maturi spre a se put€ realisa.
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ldealulii Ungurescii (Magiarismulă).
în mijloculii Germanilorii şi alii' Slavilori, se găsesci Ungurii şi
Romănii.
Cele 4—5 miliâne de Unguri, și cele 8—9 mili6ne de Romăni,
s'ar părâ a fi de la provedință destinaţi ca să împedece realisarea idealului Germanii şi Slavă, încâti adecă şi unulii şi altul din

aceste doă ideale sii de scopii s& absoarbă pre Unguri şi Romăni.

Din nenorocire,
Idealulii Ungurilori este planulfi lu! Arpadii, străbunului lorii:0
Ungaria mare dela Adriatică pănă la marea Negră .
Unguri! totă-dea-una s'a luptatii pentru realisarea acestul ideali, şi nici odată nu Laii putut realisa, dară nici odată n'ai desperatiă.

Deocamdată se mulțămescă Ungarii, cu o Ungariă, ale căre! părți
să fie nu numai Ungaria propriă pănă la Tisa, ci şi Croaţia:şi Slavo-

nia, Banatulă şi Biharia, Maramureşuli și Transilvania,
Domni

deocamdată ai acestei Ungarie, pînă la

poalele

Carpaţi-

lorii munteni şi moldoveni, Unguri! n'aii cea mai mică îndoialăcă,
cu timpuli, ar put€ supune cu ușurință şi Principatele Romăne,
pre care, după pretinsulă lori drepti istoricii, le cousideră de părți
ale corânei unguresci.
Pănă ce ar sosi acestii timpi, ei pregătescii opiniunea publică
în favârea lori.
Democraţii Unguri pregătesci democrația Europenă.
Politicii loră arată interesele 'Europei de a forma la răsăriti o
Ungariă putinte.
|
Eotveos, Ungurulă care j6că astădi în Ungaria şi în Viena unii
mare rolii, împută Împăratului, căci nu se folesesce mai cu energiă
de dreptuli ce are, în calitatea sa de Rege alii Ungariei, asupra
Principatelori. Şi întru adevără că toți Ungurii s'ar bucura dacă
Principatele ar căd€ în mânile Austriei ca părţi ale corânei Unguresci, în speranţă că desfăcânduse Ungaria de Nemţi, Ungaria ar
rămân d6mnă a Principatelorii.

Jurnalele unguresci, nu numai cele din ţera ungurâscă, dar chiar
şi celă din Bucuresci, aii cutezarea de a vorbi despre drepturile
istorice ale Ungurilori asupra Româniloră,
Pentru realisarea cu încetulii a acestei Ungarie mari, Ungurii
desfășură o energiă necrezută, mai alesii de pre timpulii lui Losifi
]] care a vrutii să-l germaniseze.
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Atunci se treziră Ungurii din somuulii vâcuriloră, cu ună entusiasmă care nu se pâre descrie!
La 1825 se înfiiință Academia ungurească. Comitele Bz6chânyi

consacrase venitul de ună ani a t6te moşiele sale pentru acestă
Academiă. De asemine făcură și alți magnați unguri.

Nici odată şi nicăiri o Academiă n'a avutii atâta importanţă pentru causa națională, ca acâstă Academiă ungurească.
Acâstă Academiă, care întrunia t6tă inteleginţa ungurească din
tâte . clasile societăţii,

formulă planulii

celii mare alii maghiarismu-

lui, adecă planulii de a unguri ma! ântâiă pre toți Slavii și pre
toți Românii, şi după aceea a-l improprietări pre toți, şi a-i face
părtaşi, în calitate de Unguri, la tâte drepturile ţerei.
Ei, Ungurii, spera că în cursă de zece ani, prin scâle şi alte
institate precumă şi prin făgăduinţa de a le impărți moşii, ar putâ
unguri t6tă romănimea Transilvaniei. Capuliă partidei unguresci
din Transilvania, Baronul Wesseleny, pre la 1943 făcuse unii plen
detaliată, care se şi publică, plană de a unguri pe toţi Romăni! în
nu mai pucinii de câtă 10 ani.
Unguri! credea că Slavii şi Românii pentru atâtea bunătăţi marinimoase din partea aristocrație! unguresci, se vor considera onorați cu numele de Ungurii, ca odini6ră barbarii cu numele de Ro, fi gata
mană; şi cu acest chipii îmmulţindu-se națiunea ungurescăvor
cei mari.
Ungariei
a
independinț
toți cu puteri unite a se lupta pentru
paşi
făcuse
unguresci
De la 1825 pînă cătră a. 1842, planulă
cu
spunea
o
şi
gigantici. Unguri! credea deja cu 16tă seriositatea
atâtă
limbă
şi
tâtă naivitatea că naţiune atâtă de vechiă şi eroică,
de minunată, și viitorii atâtă de strălucită ca ali Ungurilorii, n'a
avutii şi nu are nici unii popor pre facia pământului. Toti ce e

irumosă în lume li se pareaa

filucru ungurescii. Dumnegeuli

Un-

guriloriă, pre tronulii cerescă, credea a fi imbrăcat in Atila, şi de
a drepta lu, S. Stefani regele ungurescă, ca celi d'intâii intre
Sânţi. Deci „totă omul să fie omă și Ungură,“ căntai poeţii, și
poeţi eraii toți Ungurii.

Eotusiasmuli

face minuni,

și răpesce şi pre alții. Incă de ma!

nainte se ungurise tâtă aristocrația romănă.

Acumi

începuse

a ss

unguri înteligința romănă.

Tote partidele unguresră, se întrecea, şi păn astăzi se întreci
|
in patriotismii.
In acestă privire la Unguri, nu era şi nu este deosebire intre

aristocratii şi democratii, nici între Szecheny sau Vay, şi între Kos-
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suth saii
bescu.

Klapka.

Nu în" scopuri,

ci numai

în mijlâce se

deose:

Pre cândi ţeranulă nu

doria mai

multi de câtii o mal esactă

regulare a îndatoririloriă sale, aristocrații uvguresci fură cei de
ântâiii carii propuseră dea dreptulii impraprietărirea ţeranului, cu
tote că ţeranulă era de altă lege, de altă limbă; acâsta o făcea
Ungurii, cu scopi de a le cumpăra naționalitatea cu bunuri materiale. Ori cumii, preţuli dati din partea Ungurilori era destuli
de mare,
Atâtă face patriotismul la Unguri.

latr'aceea se găsia şi între Români și Slavi,

bărbaţi,

carii cu-

noscea pericolulă ce amenința Ungurismult, naționalităţii romăne și
slave. Curtea. împărătâscă lăsa pe Unguri să facă, dar de altă parte
încuragia oposiţiunea slavă şi romănă.
Veni anulă 1848.
Cabinetulii austriacii acordă tâte pretențiunele Ungurilorii. Dară
pre de altă parte, sumuţa pre Sluvi şi Români. Romănii şi Slavii,
firesce, protestară în contra unirii cu Ungurii, şi pretiodea drepturile lorii naţionale. Austria promitea toti. Romănii din Transilvania
se luptară

ca leii, cu tunuri

de lemnă

şi cu lănci,

riloră şi puscilori unguresci.
Revoluţiunea, ungurească căzu.
Austria,

ca unii adevărată

Koşutii

nemțescii,

in contra tunu-.

in loci

ni promisiunile date Romănilorii şi Slavilorii, începu a
Austriaci, de Nemi, pre tâte popârele monarchiel.

Astădi

6răși

de

a impli-

tracta

de

e mare miscare in Austria, şi mal alesii in Ungaria

şi in Transilvania,
Ungurii n'a invățată nimica din cele pățite, şi n'aii uitati
nict
una din nedreptăţile şi rătăcirile loră de la 1848.
Ungurii 6răşi vor să lupte cu cunoscuta: lori energiă
pentru o Uogariă

mare,

si pretindă

cu toti deadinsuliă ca Romănii nu-

mai de câți să fiă Unguri; ei nu vor a sci nimica de independinţ
a
Transilvaniei, nimica de egalitatea şi independinţa naţionala
a 3

mili6ne de Româna! din Trousilvania şi din ținuturile romăne
ce se
întindă

pănă in Tissa.

Românii,

care le

acumi

ca şi la 1848,

paralis6ză

înşelatii 14 1848,

romănâscă

puterile

răşi

se găsescii între doue focuri

cele mai bune: îatre Nemţii

carii i-ai

şi între Ungurii carii nu vor să scie de naţionalitate

necumi

in ţâra

uugurâscă,

silvania, care este ț6ra romănâscă.

dar nici macarăin Tran-
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Ungurii sciă bine că Romănii nu îubescii pre Nemţi; pentru aceea
nu faci nici o concesiune din pretinsele lorii drepturi istorice. Nemţii
6răși sciu că Romănii nu vor a fi Unguri, chiarii pentru aceea cabinetulă nemţescii acordă tote ratenţiunile Ungurilori cele asupritoare de Romăni, îacrediațați findă că cu acesti chipii vor provoca
|
de siguri nouă luptă între Unguri şi Romăni.
Așa dară totă intriga cea vechiă a Nemţului, totii sumeția cea
incalifiicabilă a Ungurului, din care uşorii va resulta 6răși căderea şi a Ungurului şi a Romănului.
Lupta principale între Unguri şi Romăni este nu numai pentru
recunâscerea naţionalităţi romănesci, ci pre lingă acâsta apoi și
pentru Transilvania.
Ungurii nu vor să înțel6gă o Ungariă fără de Transilvania. Romănij,

din

contra,

nu

numai

că

nu vor

fusiunea

Transilvaniei

cu

Ungaria, ci pretindii şi unirea cu Transilvania a Romăvilorii din
Banati, Biharia şi din Măramurășii păn'in Tissa.
Ungurii se temii că dacă Transilvania ar rămăn6 independinte de
Ungaria,

cele

apoi

500

mii de Ungro-Secui din Transilvania ar dis-

păr6 in mijloculă Romăniloră, caiii numeră numai în Transiivadacă
nia 11/, milionii. Afară de acâsta se mai temi Ungurii 'că
Transilvania ar rămăn6 neatărnată de Ungaria, şi acâsta de altă
var fi
parte s'ar desface de Austria, apoi Transilvania prin nimica
impedicată de a se uni cu cine ar vr6, de esemplu cu Principatele. Asta

este

causa

pentru

care Ungurii

se luptă cu atâta energiă

pentru contopirea "Transilvaniei cu Ungaria, in căt Ungurii scrieai
şi scrii pre stâgurile lor: Unire sai Morie.
1848,
Ce se ţine de Romănii din Transilvania, ei, precumii la a.
Uncu
iei
Traosilvav
Unirei
de asemine și astăzi protestă in contra
cu
dispară
Ungaria
in
garia, pentru că uninduse cu Ungaria, ei
mare.
celii
lori,
totul”; ră in Transilvania domnescii cu numeruli
ățile
Apoi unindu-se Romăail cu Ungaria, ei se aruncă in eventualit
unui resbelă

angurescii

cu Austria,

resb=lă in care

Romănii

ar

fi

gloria Unsiliti a se lupta sub nume de Unguri, pentru mai mare
integuriloră, căndă, remăindi Transilvania neatărnată de Ungaria,
deocam“vesulii ef în casulii unui resbeli este de a remăn€ neutrală
aii
dacă
arăta
put6
ar
ăriloră
impregiur
dață, şi numai desvoltarea
resbeli
asemine
unii
la
lua
dea
de a lua parte, şi ce parte ai
că inRomănii Transilvaniei? de altă parte Românii ăncă pricepu
ă
intereşul
în
numai
nu
este
dependința Transivaniei de Ungaria,
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specială alii Romăniloră

din

'Transilvania, dar

este şi

unei politice mai înalteja Romănilorii in generalii.

postulatulii

In fine, ce se ţine de politica Austriei în acestă cestiunea Transilvaniei: Austria întru adevără nu este interesată pentru unirea
Trausilvaniei cu Ungaria, pentru că se teme că acâstă din urmă
prin
unirea Trausilvauiei ară căștiga prea mare putere
Dar cu tite

acestea,

Austria,

şi acumii are
pentru

ce?

precumii

să

invoâscă

numai

tra Ungurilori,
la a. 1848.

cu

la a.

scopă

şi at pune

1848,

de

Uugurilori

în

dea

asemenea

Unirea

provoca

pre

credă

ei

Transilvaniei.
Romăni

luptă nviacungiurată

in

şi acumi

că

Şi
con-

ca

Ecstrasă din revista economică-politică a Annalelori
economice de Martianu, pe anulă 1864, asupra dreptului dată

străinilor dea

cumpăra

moşii

în ţeră.

O questiune s'a deslegată de odată cu chestiunea rurală, chestiuce de o însemoăftate cu multi mai mare pentru viitoriuli nostru
naţionali, de curmii pare că o înțelege generaţiunea actuală.
E vorba despre îndreptăţirea străiniloră nenaturalisați de a cum-,
păra moșii în ț6ră.
Prin decretulii Ko. 1051 din 19 Augustii 1864, acesti dreptă se
dă străinilor în condiţiile următâre:
1. Străinii de ori ce rită creştineacu
de a

cumpăra

proprietăţi

immobiliare,

domiciliaţi în România
sub

condițiunea

însă

vor avea
de

a

dreptală
se

supune

în ceea ce se altinge de asemenea proprietăţi, la legile pământului, şi numai precât şi Românii se vor bucura de asemesea dreptii în țerile lor.
Nu se prejudecă printr'acâsta întru nimici disposițiunile legale relative la na»
turalisatiune.
Legea de fațiă nu va privi întra nimieii colonisările, ce santă poprite.
III. Tâte disposițianile contrarii aceatei legi, sunt şi remânii abrogate.

"Cao consolațiune proprietarilor cari ai perdutii clăcaşii, sa dată
acâstă lege, pe când ea lor le va deveni mai funestă.
Adevăratii că mulţi din proprietarii cei mari şi mai alesii ce! în
greunați de datorii, ai cerută acestă disposițiune a leget, şi au încercați a o dobiîndi prin felurite moduri.
Însă acâstă cerere și încercare este îucercarea bolnavului despe=
rati, carele în alegerea mijlâcelori de însănătoșere nu ma! pâte de:
hbera cu sânge rece raționând, ci în spaimă de apropierea morței sale economice, spzră şi dela unii hasardii în sine periculosi.
Noi ne-amii dată părerea îa acâsta în toți anii de când publicămă
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annale, şi mai alesi sub titlul: Proprietatea de pămentă și naționalitatea.i)
Chestiunea taie prea adâncii în interesele românităţei, pentru ca se
o putemit trece cu vederea fără a o combate.
- Dacă în acestii seculii ală materialismului, mai deşteptămii simpatia

vre-unei naţiuni

civilisate, causa este originea naţiunei nâstre, care

tot-d'auna ne va conserva simpatia și antipatiile unora din națiuni.
Politica naționalităților a fosti până acumu maă tare esprimată în
viața lor economică. Fie-care naţiune s'a închisă pe câtii s'a pututi prin
vămi şi probibiţiuni, de naţiunile străine.
Pământul Germaniei este roditoriă, escedentul populaţiei se scurge parte în America parte îu Ungaria. De și despărțiți de ea prin
o țcră vastă şi puţinii populată ca Ungaria, totuşi rasa tudescă chiar

de pe acumi a începutii se ne privească ca
amenință pentru posesiunea

pământului

inimici naturali și ne

str&bunii.

Încă odată să notămă la acestii loci că numai constelaţiile politice
întemeiate pe originea raselor, ne coservă ne-atinşi de numeroșii
inimică ai acestui tărâmă invidiați,
dar alt-fel,.., Pentru specia omenescă este indiferenti dacă pe pământul cutare vietuesctă vechii sei
locuitori, sati pe aceştia i-ai stărpită alții carii eraă strimtorați
“de fâme: căci daca aceia nu erai să fie stărpiți, trebuia să piară și
să se împuțineze cestia-lalţi.

S& fie Gre ca numai legislatorii noştrii nu ținii sema nici de păţiăniile
nostre şi a le altora, nici de strigătul publici?
Vor dice apărătorii legei de împroprietărirea streiniiorii, că legea
pe care o combatemii, opresce colonisarea. Se înşâlă celii ce crede
în seriositatea acestei opreli. Cu dreptul de proprietari potii intra
ori câţi streini vorii voi. Spre esemplu; sotietatea X cumpără in ţ6ră
o moșie de o întindere mare; o împarte în 150 de părţi pe cari le
vinde la 6meni din străinătate. Toţi acești cumpărători vină de preste
frontiere; nu-i cunâscemă cine sunt, dar aii dreptii pe temeiul legei
de a se aședa pe proprietăţile lor cumpărate. Iată formată o comună
de 150 streini!2) Numesce'i d-ta colonişti ori proprietari, ori cumii vei
voi; ei sunt mai mulii de câtii coloniştii Bulgari din Basarabia, căci el
sunt de plină proprietari, pe cândi aceştia se află aședaţi pe proprie-

1) Vedi

annalele

2) De essemplu
dovei,

economice

esperiența

cari aă devenitii

aprâp:

pentru

anul

făentă în
Comune

1861

pag...

cele mai multe orașe şi orășele ale Mulstreine,

n, €,
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tăţile statului tot'dauna revocabile. Streinii ce poti veni pe temeiuli
legei ce combalemii, sunt cu multii în mai bune condițiuni puși de
acestă lege de câtii coloniştii lut A. ]. Filipescu şi compania de maj
anii-țerți. Acei colonişti se îmbiaii cel puținii a se lepăda de protecțiunea Streină îndată ce vor intra în ţ6ra, iar proprietarilor legeă
nouă nu li se cere nici alâta; va se Qică în priviața țerei sunt mai

neobligați şi de câtă ei!
La atâta abnegaţie

nu s'a priceputi nici fatalistul de turcii acumit

doi anni. Trebuia ca noi cei mai şubrezi se fimii mai escesivi și în
acesta,
Pentru ca se dărimămiă uni bulevard atâtti de vechii şi încercată apărătoră ali naționalitătei nâstre, cumi, a fostii oprirea streinilor de a
avea moşii în ţeră romănă, trebuia: | se avemu unii interesi forte mare
pe care alt-cumă nu lii puteami satisface; 2 se fiă acesti interesă îu-

dulor invederatu,

nu numai

de uuii închipuită;

şi al 3. în acelaşi

tâmpti—dacă nu mai 'nainte—să se iee și disposiţiile saă precautiunile
trebuinci6se pentru a apăra presentul şi viitorul naționalităței de
consecințele daua6se ce potii nasce din ruperea acestui zegazi
ecovomico-politică.

Nici una din aceste condiţii nu aii presidatii la confecționarea acestei legi.
Valoarea proprietăţilor immobile nu se rădică prin o trăsătură de
condeiii precumii vomii avea ocasiunea de a ne convinge. Alţi coefficienți
sunt de lipsă pentru acâsta. Dar se presupunemii că cutare proprietarii va putea vinde moșia sa la un străini cu5 %/, mai scumpii de
câtii pănă acum. Au d6ră acestă mai multii are se intre în amelioraţiide
fondă, ori în alte întreprinderi impulsante de producţiă naţională?

Nici de cumiă. Acei bani aii să fie cheltuiţi în streinătate după vechinli obiceii a acelor ce vândii astădi moșii, căci în semenea timpi
numai risipitorii și consumenţii neproductivi facă acâsta. Apoi ne
având trebuință de a se împămănteni, nuoii propriztari ce voră cumpăra moşii române mai mari, ori le voră cumpăra pentri a le revinde
în părticele iarăşi la streiră, precumii diserămii mai 'paiute, ori pentru

ca se le păstreze pentru sine. În casul întâi e! vorii fi ca colonisatori, în casul ali doilea ca proprietari ubsentați, funeşti viitorului

Româuiej.— Şi nu este îndoială că mai toţi carii vori cumpăra proprietăți mari, nu vorii locui în ț6ră la noi, ci vur

trage

veniturile

moșiilor şi le vorii consuma în ţerile pe unde vorii petrece sait unde
vorii fi domiciliați ori originari. Irlanda pentru aceia este așa de seracă, pentru că o parte însemnătă de proprietari fiind de naţiona-
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E

litate Englesă și trăind în Englitera, venitul acestor proprietăți ese
din Irlanda 1).
Chimia ne arată că ori care pământii s6că dacă

nui se reîntorcă

elemenţele pe cari cultura i le-a rădicatiă. Economia rurală din parte-i
1) Northon, îu sorierea sa asupra
prietari!or.

După

dânsul,

insula

Irlandei, atribuie relele ţărei, la absenţa proproduce

450

miliâne

de

franci:

10)

mili6ne

suntii venitulă proprietariloră absenți; 87 !/, mil. ale clerului, din care mai multă
de jumătate nu rezidă în Irlanda ; 122 !/, trecii în tacse şi în dime; armata absoarbe încă 32 pentru menţinerea ordinei în țeară. — Mal remâne ia geae milioane de locnitori, câte 35 centime pe di, de capii. Neegalităţile neînlăturabile ale
unei asemenea reparţiuni nu lasă celui mal mare numeri din ei de câtii miseria,
După opiniunea lui Cantu, causa primară din care decurgă atâtă reulă indicată
de Northon, precum şi tâte nenorocirile ce bântue Irlanda, este chestiunea mumă
a ori

cărui

poporă,

este chestiunea

națională.

Eată opiniunea lui Cânta: «...Era nebunie de a crede că emancipațianea (1r«landesiloră, făcută la 1828) ar (i putută vindeca atâtea rane.« :
«Este greii a pune de acordă două populațiani duşmane.»
«Binele (ce trebue Irlandesilorii) nu va resulta aici cuomii din manufacturi, din
«drumuri de fierii saă de asti-felă de progrese materiale; precumii nici din ora«şe mari, din curăţenie şi îndemnări ale vieţei, nici din fondarea de scoli, din

oprirea de a contracta căsătorii

serace

şi de a se deda la

eerşitorie.

Intr'onă

«cuvântii remedinlă nu consistă în a transforma pe Irlandesi ta Englesi, cândi
«reulă stă tocmai în această pretențiune.»
«.„„Irlandesal, urmează impulsiunei iuimel lui, elă este dominată deo idee (ideea
naţională) căria se abandonează fără reflecțiune. Eată pentru ce, după ce a căapătatii emanciparea, Irlandesii reclamă cu o voce mai puternică, unii parlamentă
«proprii ali loră şi dreptuli de a se administra că, subt patronagiulă corânei de
„= Englitera. (Adică Greptulii de a trăi ca naţiune.)
«Trebue ca proprietarulă se creadă că are nu numai drepturi ci și datorii; se
«locuiască în miziocnlii săteniloră, se-i disciplineze şi se fie pentru dânşii ună
«păriate, — pe cândă din contra elii este atâtii de depărtată de d&aşil prin diaferenţa de religiune şi de limbă (adică prin diferența de naționalitate) câtă este

«prin regediața lul obicinuită în Anglia.»
(C. Canta. Histoire Universelle, v. 19, p. 121).
Aşa dar rana de care sufere Irlanda este necesitatea de a trăi ca națiune fără
care nu este esistență, nu este fericire, — orl care ar fi îmbunătățirile materiale,
Condiţiunea esencială de a trăi ca naţiune, de a avea libertate politică. eate uanitatea populațiunei şi naționalitatea proprietarilor, naționalitatea comerciulur din
leuntru, naționalitatea industriei, — căci «este grei de a pune de acordă două
populațiună dușmane.» — Şi nol stricămi celă ma! scompă bine ce ne-ai conservată virtatea stremoșescă : omogenitatea populatiunei și naționalitatea proprieşăței pămentului, atrăgânâii elemente atreine în ţeară şi făcând pe streini proprietari al pământului română ; — și ne compromitemii libertatea politică aserviudă
țeara prin concesiuni la streini. subt pretecatulă aşa namiteloră, îmbunătăţiri ma.-

feriale. cu ori ce preță,“ de și aceste

îmbanătăţiri

se faci en banii țărei! (n. €,)
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e
afirmă adevărul ca orl ce moşiă sai pământii productivii se sfărşeşt
În loci
dacă productul (venitul) lui, în depărtare de eli se cheltuesce.
sfărşita
reda
a
spre
aţiă
amelior
ca
i
venitulu
se reintre o parte a
acesta
putere a pământului, se consumă departe de ţeară. Şi fiind-că
toriul
nefolosi
şi
desuli
prin
acumi
pănă
şi
mesură
mare
ta
urma
se
ntalele
fundame
absentismii ali proprietarilor noşțrii; iată una din
cause pentru care moșiile nâstre nu ai preţii!

Dar cei ce voră se vîndă moșiile la streini, nu se gândesctă la

nirea
următorii lor 2 1) Cu câtii se va urca preţul moșiilor prin întreve
putinţa
âză
îngreun
se
lor
nepoţii
și
fiii
streinilor, cu atat pentru
urmașiloră
de a mai redeveni proprietari. Si Gre acestii blăstemă lăsati

or!
nu este mal grei de câtă e căştigul momentanii din banii streinil

emii
Înţelegemiă trebuinţa de a attrage cepitalurile, tnsâ nu înțeleg

că acâstă trebuință este necondiționată. Se facemi

deosebire întră

şi obiectu de
trebuinţele ţărei şi ale naţiunei, 7era ca pămentu
pentru a procapitalii
esplotațiune, are o trebuință necondițion:,lă de
e naţionale
institut
duce. Acestei trebuinţi, nu asemenea legi, ci
tatea pîproprie
de credită satisfacii. Dar națiunea care se află în
pentru
destul
însă
mântului ţărei şi'lă lucrză bine sau r&, produce
proputea
l ar
trebuinţele sale;ba şi ceva prisosii, vedândi că păm&ntu
concu
străinii, însă
dace de 5 ori atata cu întrevenirea unui capitală
caute
şi se le
diția ca streinul să esproprieze pe fii e5 din moşiă
asemenea con-"
sub
că
credi
i—
sciinţe
apoi acesti străini după regulile
alii capiajutorii
icul
„putern
declina
diții, națiunea cu indignaţie arii
dar
săracă
mai
ori
5
de
fi
&
bine
talurilor streine“ şi ară preferi mad
privi
a
sa,
ltra
în
iată
espropr
proprietară a pământului, de câtii,

mai târdiu vorii producumi moșiile ce aii fosti odinidră ale fiilor ei,
acesti mai

Ce folosi,
ce noilorii proprietari, de 5 ori mal multii.
fi a Românilor Și dacă
multii nu ară fi ali ei! Țera romănă nu ar
0 numire tolerată de
pâte i-ar mai p&stra numirea, acâstă ar fi numai
nuoii proprietari pănă la o ocasiune Gre-care.
stipulati condiţia ca
Nu înţelegemii pentru ce în lege Sa mai

supuşiloră str&acelâst drepturi se avemii și noi românii în staturile

int carii se vorii împroprietari la noi.
putemii conserva
În acelaşi timpi pe cândii ne plângemii că nu
la noi este: maj
ulii
-pământ
şi
nici moştenita proprietate, și că de

din causa neeftină decâtă în alte ţări, totuşi trebue săli vindem
a cere se
iarâși
i
mernicie! nâstre economice; în acelaşi momenti
1) Comopoliţii dică: „după mine potopulii“-

(n. €.)
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avemi drepti de a posseda în ţări străine, pare a dice că: sau ni s'a
uritii de pământul uascerei şi voimii a emigra, sau că ami vrea se
devenimii proprietari a unui pâmăntii cu multii mai scumpi şi de o
espluatare cu multi, mai stadi6să,— noi, carinu scimiia ne mănțin€ nici în condiția cea mai înlesniciâsă în care se pâte afla

proprietate

greunâze

în lume,

cea

civilisate !
Unii dreptă,

nici în celt

mai uşoră
|
ca ori-care

mai roditoriu pământu,

contribuţiă
buni

dintre

și pe care

tâte staturile Emropei

sau avere, este căuiati numai când

pote fi practicabili şi -nepote fi de folosă. A
pe care nulă vomi practica din cause fârte
da pentru acestă drepti nepracticabilă, unii
şi de la care, spre garanţia n6stră, în:elepţii

cere însă ună dreptă,
lesne de înțelesti, şi a
drepti ce'li possedămii
străbuni au esclusă prin

lege formală, ca prin unii testamentă, pe tuți acei carii nu vori
a
fi română: — este ună schimbii mai neegali de câtă
a lui Esau,
care şi-a vândută dreptulă (celii mare atunci) de întâia nascere,
pen:
tru o farfuriă de linte ce o și consumă îndată.
Dreptuli de a putea deveni proprietari de pământ. în
Anglia;
sau în_ Germania pe calea achisițiunei economice, este pentru
uoi
românii de astăşi, totă atâui de practici, ca şi dreptuli de
a oceupa

teritoriu

în luă.

Dacă va

6 să avemii urmaşi mai

semne pân'acumiă, — acestia

indastrioși — de care puţine

îşi voră sei face

ducă trebuinţa voră simţi-o. S6

schimbulii de drepturi,

lăsămă dară acelui timpi sarcina

sa; ujungă-ne a înţelege şi a sei purta sareina ce ni-o pune presentul.
Încă odată să fă disă , ca nu ştirbindi legile ce ne-au
ingrădită nemernicia econoinică, și care ni lasă timpu a ne
reculege şi
a ne întări, pentru a putea lupta cu Streivulă, ci menţinâ
nd acâstă îngrudire. a ne sih prin tâte puterile de a da crescerei şi
deprinderei româniiori ună iimpulsă energică şi o direcţiă statornic
ă
spre economiă (industrie şi comerciu), vomă bine-merita bine-cuvântările posterităţei şi aplaudele celoră ce înțelegu lipsele românului faţă cu cerinţile acestui secali materialistii,şi carii ne vorii cu
sinceritate unii viitoriu națională. Iată uni câmpă înţelenitii
astiptă omuli, iată o themi destul de-vastă pentru geniul

ce-"și
celui

mai ambițiosti de a deveni regeneratoriuli poporului nostru !
Să ne gândimu mai bine, căci mari interesse suată în jociă s . +
şi încă mai pulemă reveni pentru a îndrepta, dacă vomă afla că
greşcia s'a făcută.

Estrasăi din Batbie, Cours d'Economie
t. |. lecon

politique (1866).

2].

„Mişcarea capitaluriloră înavuţeşte țârra, spre care se îndreptă,
u„dar nu este toti-d'a-una fără inconveniente politice. Se presupp

„nemii, că streinii arii cumpăra moșie în Fruucia. Din doue lucruri

sari
„una: saii că cumpărătorii s'arii aședa la noi, sati că ei nu
„aşeda. Deca sari aşeda, noi ami căştiga nu namai capitalulii dată
„ca prețu, dar mami perde nici venitul moşieloră, fiindii cheltuiti
„toti la noi. Dacă ei nu sarii aşeda, venitulu moșieloră arii ple„ca din ţârră, dar ni-arii remănea cașitaluli dati ca preţii, (Darii
„căndi pl&ca chiar şi capitaluli. datii ca preţii, precumii este în

„sistemulii economică alii Romaniei? n. e.) Așa dară Economia Po-

„litică vede numai avantage saii cellă puţinii destulle compensaţiuni
„în cumpărarea moşielorii de cătră străini. (Negreşitii economia cas„Mopolită,

ear

nu economia

unei

naţiunei.

(n. e.)

„Forte mari îns€ ară fi dificultățile curată politice, generulisân„du-se acesta întro țersă. O assemenea forţă pe care străinii ară do„băndi-o pe teritoriulă nostru, este ca şi o alienaţiune a suve„ranităţii.

Ac6sta ari fi adevărati mai aliesi în Anglia, unde posse-

„Siunea pământului implică certe drepturi de patronagiu, cari se
„potii socoti ea o attribuţiune a puterii publice. De aceia Englesii
»îngreu6ză din res-puteri cumpărarea pământului de către străini.
„Chăară dacă proprietatea fongiară n'ariă da nică unii drepti poli„tică, și toti încă posesiunea pământuluă de cătră străini ară fi pe»riculăsă, procurândă o influință de faptă, care ară ținea în freă
„puterile politice ale țerrei. Legea francesă nu popresce pe străini
p&„dela cumpărarea moșieloru, căci la noi acestă tendință n'a fostă
„hă acum destullă de pronunțală spre a fi putulă însufla temeri,
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„Cu tâte acestea tii-unulii aşii înțellege fârte bine, în Francia sati în
„ori-care altă țârră, ca puterile politice să pună pedece unoriă cum„părări, menite prin influinţa lor a micşura forța autorităţilorii con„stituite. Immulțirea ipoteceloră fondiare în manele străiniloră, pu»nEndă pe proprietarii pămenteri sub dominațiunea creditorilor,
„ară produce acelea-și effecte ca și cumperarea moșieleriă. Asti felă
„Englesii sunt aprâpe stăpâni a! Portugaliei dia causa numerâse„lori ipotece“.

Estrasi

din Annalele economice de Marţianu pe
1863.— Revista economico-:olitică p. 5.

»Ori-ce întreprindere, fie-care
„străini, fie-care moşiă cultivată,
„deschisă, de ami presupune că
„mat de cătă se vori; naturalisa,
„iâte acelle întreprinderi, pe cară
natălea părticele din

totul

anul

stabilimen:i întemeiată de unii
fabrică condusă, communicațiune
toţi acestia întrândii în țârră nutotuşi nn putemă a nu simți, că
au pussii ei mâna în ţerră, sunt

ţerrei, cari nw voră

maă

fi aşa

de

su-

„buse voinței române ca maă 'nainie. Acesti 6speţi, obiectele supu»se voiei lori, formeză uni elementi osebitii, independinte de ele„mentulii rămânii, și care nu pote să nu turbure şi să nu desconmCerteze cătii de puţini pe cellu indigenii, care pân'acumii s'a simnțită negenatii. Din ce vor fi mai vumeroşi aceşti străini, cu atătiă
„mal cu Încăpăţinare își vori conserva naționalitatea şi protecțiu„nea. Puterea publică a românismului va întâmpina indifferentismii,
„daca nu şi obstacole din partea lorii, 6ră acâst:. de sicurii că nu
„Ya contribui pentru a întări, ci de a desorganisa acea putere a
„Dâţiunii ; va fi dar ună elementi disolvante allă naţionalităţi in-

ndigene. Se presupunemii pentru essemplu în judeţul M., numai 200
„de streini industriali, activi, inteligenţi, r«soluţi şi spriginiţi de 2
„Sau

3 Consuli;

şi să fie acesti streini unii agiicultoii,

alții mesă-

„riaşi, alţii fabricanți, alţi? esrăşi comercianţi; nici mai încape în„doeala că dacă vor fi toți de un acordă, defiază autoritatea ro„Mână.—

Acesti

200

de

militari ai economiei

potii

„loşi pentru naționalitatea română, decâtiă 20,000

fi mai pericu-

militari de al ar-

„miei inamice.— Mai tare mă temii de agenţii economiei, decătiă de
„cel politici: ună triumfă economici ală inimicului în țeara n6stră,
peste mai periculosii decătă o duzină de triumfari diplomatice, pen-

n

tru că aceste sîntii efemere, pe când cele economice străbată t6tă
„ființa națiunei.
„În contra acestui periculi reclamâmi înstrucţia și educaţiunea
„industrială, căci ea este mat multă de cumi credemiă: este garanția
găsi
„integrităţei naţionale!...... Fără d&nsa, ursită provocată 'şi va
|
„calea.
„Ne certămă asupra formelorii constituţiei eoglese; ne catechi„simi unii pe alţii cu frase învățate de rostii din cuvântările lui Ghi„zot, Thiers s. a.; de pe tribuna camerei nstre, s'a espusii până
mi„Şi istoria întemeerei dinastielorii Marei Britanii. Dar pentru
pede
și
națiunel
a
că
ecocomi
„seriile în care este afundată viaţa
elocuenvocea
înnalță
se
nu
„ricolule ce o ameninţă din astă causă,
şi unii din
„ților noştrii legiuitori. În politica lor nu e economie,
Pentru
politică.
fie
să
„ei nici crediă că în economie este şi trebue
pierdemă ocasiani,

„aceea pierdemă timpi,

„pe cară alții le-ar rescumpera

a

PAPE EI

şi pierdemă chiar obiecte,

cu preţă de singe chiar.“

OR N O AO

N

Vorbirea unui mare proprietariu românu din Moldova, la 1848, contra propunerei de a se da
sir&iniloru dreptuiu de a cumpăra moșii
in ţeară.
„Se ne vindemii moşiile, diceai unii din proprietarii cei mari,
„la streini, căci ei ai capitaluri tasemoate şi vomit fi multă mai
„folosiţi. — Eată ce a respunsă uni înţeleptii proprietari la această

propunere

nesocolită:

|

„Ce folosi vomii trage din aceasta?
_„Nimica. Pentra că *p analogiesaii a se scumpi şi lucrurile, și
peă ceea ce cumperi astă-di cu unii bană, atunci poate nu mi-ar
pejuuge dece. Pildă ni sîntii preţurile de astăgi, căndă dai Moșia
„mea În posesie cu una-sută mii, pe care mai înainte o damă nu„mai cu 0 mie, şi mai avută erami atunci decăti astă-di; pentru
„că nu. numai nu mă împrumutamă, dară aveamii şi capital;— şi
„eară vind&ndu-mi cu ori ce preţii moșia, adică fondul mei de astă-di
„celii sigură,

ce faci

eă

remăindă

numai

cu banii,

supuşi în totă

ce facii pe

lângă dă&nsul?

„tempulii jucăriilorii fortunei şi a norocului ; pre care pre lingă al„tele nu-i poti nici specula ca celt streinii, care mi-ai cumperată
„moşia şi mă covărşeșce și cn sciința speculaţiei? — Ell astă-di se
„chivernisesce pe lângă mine cu speculația negotului pe care0
„Cuuoasce, dară eii celi

ce nu

o cunoscă,

„lată resultatulii. — Astă-di, mîni, vii în împrejurări a pierde
și
„capitalulii şi a rămâne ca fiulă cel pierduti. Sute de pilde
ne
„adiverescii casuli aces:a. Câte familii, mari odinioară în . patria

„noastră,

precumi

ni

arată

istoria

„pterdutiă pămentulă, și căți
»dova,

şi

rademă&ndu-se

sai

stinsă, pentru

că

"și ai

capitălişti neguţitori aii stati în Mol-

numai

în bani,

de

multi

ai

ajunsi faliți

„Şi li S'aii stinsă şi pomenirea lori! De ce se nu fiii în posiţie
cu
„dritulii esclusivii a avea proprietatea, şi pururea streinulii
se mă
„roage ca şi pănă acumi cu punga lui se-mi
cumpere cu preţi
„Productele,

se-i fiii în ochi

o ființă

de

care

pururea

se aibă nevoe

aşi se-lă ami ei tributarulă.-meă, eari 'nu; elă pe mine, și mâne
„boimăne, Ilotă sai Felah! De-:te să nu-mi
țină, pămâutuli şi "n
,

mt

;

o.

.

m
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„puterea privilegiului se-mi fie garantată păstrarea lui ca se nu-lii
„poti uşoră vinde sai îostreina; cândiă mai vărtosii pe aiurea,
„precumii în Ungaria,

este şi legea aviticităţei

„de la familii nici-cumă fondulii
„ninistra, şi numai din venitii şi
„datoriile, Vinderea pământului cu
„poate fi scapare de datorii sai
" „a trece de la starea

„darii economiile:

„a înnaintă

a nu putea înstreina

sau ali sub-împărţi, ci ali addin productela lui se plătescii şi
oră cătă de mare preț, nu ni
chipă de a ne înavuţi, adică de

pasivă în activă, căci capitalulă se pierde ;—

altă parte

a ne măsura cheltuelele, sirguința de

agricultura,

industria şi comerciuli nostru,

a face și

„ei capitală ca străinulu, a avea şi pămâotulii, a-mi redica cre„ditulă,.a îi fiinţa, prin sinisfora sai scţii, Bancu naționali, şi a
„susține siguranţa, a păzi legile civile şi orgarice ce îngrădescii
„ori-ce

oburtre

priocipiiloră

şi legislaţiei reglementare,

întră

care

„sînt și prerogativele apropriațieă şi a indiginatului. Întru acestă
„stă mântuirea nostre.

„Cu adevăratii

că într'ună

statii întinsi, întruni

stati mare şi

„puternicii ce vieţuesce întru neatirnarea sa, şi care mai virtosi
„are nevoe de populaţie, ca într'unii ocâoii căte-va rîuri ce se re„varsă, nimici nu însemn6dă posesiunea de pământii a unui nu„menii de streini; înse e de geiutii că şi acolo neîmpăm&nteniți
„Şi nesupusi

legilorii ţerei, nn li se învoiesce apropriaţia.

Dar într'o

„târă ca Moldova, care abia suflă, căndă încă locuitorii sei nai
„venită în posiţie a putea ţine concurenţă şi a se măsura cu sire„îniă, mâcă âmprivirea îndustrici, nică a comerciului, nică a avuțiilor,
„precumă vedemi în staturile cele mari, — căndi fiinţa sa politica
„au stă pe o basă neclintită a unei neatirnări; căndi e dovedilu
de
„că legiuirile şi combinaţiile politice ale unui stată mare, fie
statulu
în
„pildă ală Franciei, Angliei, etc. nu se potă aplica
acua
„nostru, pentru că posiția nâstră politică nu se potrivesce
reşluiti
află
„celora ; căndii pe lângă altele pămEatulă Moldovei se
dacă şi
parte;
mică
o
numai
remasi
aii
încătii
„de tâle ţărţile,
„n acesta vor năvăli streini, parodiiadii
„Siei, şi-i vor lua pămâatuli, oboriadu-se

încă odată epoca încurlegea împământenirei şi

de Mol„prerogativa apropriației, întrebii : ce putemă dice atunci
a
cuprindere
din
aştepta
putea
amii
„dova nâstră, şi de folosulă ce

„ţerei de cătră streini ?
(Estrasă din F6ea

ie 1818),)
puarie

pentru minte, inimă şi

literatura din
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