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Doritori a contribui, întru cât ne privesce, 

la mişcarea, intelectuală provocată de Athe- 

neul Român, am luat asuprăne, în urma 

înțelegerii ce am avut cu D. Preşedinte al 

Diuroului Atheneului, editarea conferinţelor 

publice ce se ţin subt auspicele acestei in- 

stituțiuni. 
Nu vom cruța nică un sacrificii pentru ca, 

acâstă, publicațiune, ce ni s'a concedat, să 

se facă în condiţiunile cele mai avantagidse. 

Fie-care conferinţă va apare mai ântâi în- 

tun fascicul. La sfârşitul sesiunii Atheneu- 
lui, tâte conferințele vor fi reunite într'unul 

sai mai multe volume. 

De şi în ediţiune elegantă şi însoţită de 

numerâse stampe, dupe natura subiectelor, 

preţul publicaţiunii ce întreprindem va fi forte 

modest ast-fel în cât ea să pâtă cu înlesnire 

deveni o publicaţiune populară. 

Făcând acâsta credem a intra în spiritul 
biuroului Atheneului. 

SOCECU & Coe.



  
ATHENEUL ROMAN 

PROGRAMA 

CONFERINȚELOR ATHENEULUI 

PE ANUL 1883-1884. 

  

Duminică 27 WNoembre ora 2 p. mm.— 
Domnul C. FEsarcu: Discurs de deschi- 
dere; Domnul AMcu/ae Jonescu: Inveţă- 
minte din Istoria Patriei. 

Duminică q Decembre ora 2 p. m.— 
Domnul PV. A Ureche: Francia şi Ro- 
mânia în secolul al 18-lea. 

Duminică 171 Decembre ora 2 p. m.— 
Domnul Grigoriu G. Tocilescu: Isvârele 
Istoriei Române. 

Duminică 18 Decembre ora 2 p. mn.— 
Domnul G. Ventura: Despre musica
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Arabă în raport cu musica poporului 

român. 

oi 22 Decembre 8 ore stra. — Dom- 

nul AV. Zonesca: Inv&ţăminte din Istoria 

Patriei (continuare). 

Joi 3 Ianuarie ora 2 p. m. — Dom- 

nul G. Szz: O Nuvelă originală. 

Duminică 3 Ianuarie ora 2 p. m. — 
Domnul C. Disescu: Partidele într'un 

stat Constituţional. 

Duminică 13 Januarte ora 2 p. 1. — 

Domnul D. /onesca: Divorţurile nâstre. 

Yoi 79 Januarie 8 ore stra. — Dom- 

nul Ventura: Opera şi originele ci. 

Duminică 22 Januarie ora 2 pf. n. — 

Domuul FE. Mehăescu Porumbaru: Ni- 

rabeau şi Gambetta. 

Dumanică 29 Ianuarie ora 2 p. n. — 

Domnul Pana: Fantasie şi realitate. 

oi 2 Februarie ora 2 p. m. — Dom- 

nul C. Arzou: Statul antic şi statul 

modern. 
i



Duminică 3 Februarie ora 2 pf. M.— 

Domnul M. Gasfer: Apocrifele în. lite- 

ratura Română. 

Șoi 9 Februarie ora 8 stra. — Dom- 

nul Gr. Pulturescu: Moravuri vechi şi 

moravuri noi. 

- Duminică 12 Februarie ora 2 p. m. — 

Domnul Mia Cogă/niceanu : Mişcarea 

nnionistă în România, lucrările divanului 

ad-hoc. . 

oi 76 Februarie ora 8 stra. — Dom- 

nul Pană Bauescu: Sistemul financiar al 

ţerei. 

Duminică 19 Februarie ora 2 f. în.— 

Domnul 7. Crăciunescu: Şcola şi Naţio- 

nalitatea. 

oi 23 Februarie ora 8 stra.— Dom- 

nul Fusfafiu: Statul şi limitele sale. 

Duminică 26 Februarie ora 2 p. M.— 

Domnul Dr. Gr. Rommiceanu : Ingrijirea 

copiilor penă la înţărcare. 

oi 1 Martie ora 8 stra. — Domnul 

Paladi: Patriotism şi cosmopolitism.



Duminică q Martie ora 2 p. mu. — 
Domnui S7. C. Mihăilescu: Despre de- 
terminism în ştiinţele sociale. 

Joi 8 Martie ora 8 stra. — Domnul 
Em. Cretulescu: Despre luptele şi pro- 
gresul libertăţei în Europa într'un stat 
democratic. 

Duminică 11 Martie ora 2 PB. — 
Domnul G. 2. Zaodorescu : Petrea Creţu 
Şolcan, lăutarul Brăilei. 

Duminică 13 Martie ora 2 2. M.— 
Domnul Anghel Dumitrescu : Bolinti- 
neanu. 

Joi 22 Martie ora 8 stra. — Dom- 
nul G. Marian: Despre noua genera. 
ţiune (Schițe de moravuri şi de caractere). 

Duminică 25 Martie ora 2 p. m. — 
Damnul Ropzus Opranu.: Dobrogea. 

Joi 29 Marhe ora 8 stra. — Domnul 
C. C. Dobrescu: Petru Rareșiu-Vodă. 

Duminică 1 Aprilie ora 2 fe m. — 
Domnul sS$. D. Olăneseu : Moravuri orien- 
tale.
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Joi 12 Aprihe ora 3 stra. — Dom- 
nul August Laurian: Reforma mintală. 

Duminică 13 Aprilie ora 2 Ş. mu. — 
Domnul 2. 7. Cernătescu: Istoria demo- 
craţiei europene. 

Duminică 22 Aprilie ora 2 fn. — 
Domnul C. Szăncescu: Rolul artelor 
plastice în instrucţiunea și educaţiunea 
poporelor. (Artele plastice în România). 

Conferinţele ce se vor ţine pe lângă 
cele înscrise în presentul program se vor 
publica prin jurnale. 

Preşedinte: C. ESARCU. 

Secretar: Gr. N. Mano.



  

D. Esarcu se urcă la tribună (aplause). . 

PDonintlov, 

Aceia, dintre D-v6stră care aţi asistat, 

anii precedinţi, la, deschiderea Conferin- 

ţelor Atheneului se aştepta pote astă-di 
lă mai multă pompă şi solemnitate. 

Mărturisiţi însă, Domnilor, că ăcâstă, 

sală, părăsită cât-va timp de noi şi 

devenită vulgară, nu îndeplinesce con- 

dițiunile cerute pentru o serbătore a, 
artei ast-fel precum 0 concipem. 

Amiînăm dar asemenea serbători pen- 

tru epoca când ne va fi permis a le 

organisa, în edificiul nostru proprii, în 

edificiul Atheneului care sper că nu va
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întârdia, a se ridica, nobil şi maestos, 
în Câpitala Romauiei (aplause). 

Ar fi pote aci locul, să v& vorbesc 

despre starea în care se află chestiunea 

clădirii bibliotecei şi edificiului Athe- 

neuluj. Doritor însă a ceda cât mai 

curând cuventul "ilustrului orator ce 

"mi va succeda la acâstă tribună, ve 

rog a lua cunoscinţă de raportul meu 
asupra acestei chestiuni, raport ce am 

citit în şedinţa plenară a membrilor 

Atheneului din 3/1 Noembrie şi pe 

care voii avea ondre a vil distribui 

la sferşitul întrunirii nâstre. 

II. 

Donnzlor, 

„Conferinţele ce s'aii ținut, anii pre- 

cedinţi în acestă sală, intraii cu prefe- 

rinţă în sfera cunoscinţelor coprinse în 
cele d'ântei două secţiuni ale Atheneului, 

adică, secţiunea, sciinţelor fisice, naturale 
şi astronomice și secţiunea de literatură
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şi Bele-Arte. A treia secţiune, adică a - 
sciiţelor morale şi politice îşi avea şi 
ea, locul săii, dar un loc secundar. 

Aceste din urmă sciinţe ai, anul 
“acesta în programul nostru, un loc 
predomininte. 

Cum aţă putut vedea, din programul 
ce am publicat, se va vorbi de la tui- 
buna Atheneului despre: 

Invăţăminte din istoria Patriei; 

Statul şi limitele sale; 

Istoria, democraţiei europene; 
Progresul libertăţii întrun Stat de- 

mocratic; 

Statul antic şi statul modem; 
Pantitele şi luptele lor întrun Stat 

Constituţional, etc. etc. 
Fi-va re dis, D-nii mei, că Athe- 

neul îşi propune anul acesta, d'a se 
cobori pe tărâmul luptelor» şi pasiunilor 
politicei nostre militante? 

Nu, Dor, nu este acesta tărâmul 
Atheneului nostru. O declarăm cu fran- 
cheţă şi sinceritate.



14 

Dar cu aceiași francheţă şi sinceri- 
tate declarăm că, în domeniul ideilor, 

avem, voii dice, ambiţiunea de a eser- 

cita Gre-care acţiune — fie cât de res- 
trinsă — asupra spiritului public, piin: 

Respândirea cât mai întinsă a cunos- 

cinţelor ce ne daii sciinţele morale şi 
politice, prin 

Indemnul ce vom face şi ajutorul ce 
vom da tuturor d'a se iniţia la tote 
marile cestiuni, a căror cunoscinţă ni 

se pare indispensabilă pentru buna con- 

ducere a afacerilor publice, prin 

Apelul îndărătnie ce nu ne vom obosi 
de a face consciinței naţionale de a se 
descepta pe deplin, şi pe deplin a lua 

posesiune de ea Ensăşi. 

Tinta, finală ce ne propunem, D-lor, 

— ţintă depărtată, fie— este uă reformă 
mintală, uă reformă în spirite pentru 

a ajunge la uă reformă în fapte, pentru 

a ajunge—înt"un viitor mai mult sai 

mai puţin depărtat —a trăi într'uă at- 

mosferă socială şi politică mai pură şi
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mai săn&tosă. Căci după uă lege con- 

stantă a filosofiei istoriei esistă un 

raport intim între starea mintală a 

unui popor şi starea sa socială şi poli- 
iică care inevitabil se modelă după cea 

d'ântăi. 

Int”un cuvânt, Domnii mei, instruc- 

ţiunea, şi educaţiunea politică a naţiunii, 

6că scopul final la care credem că ne 

este permis şi nouă a aduce contingin- 

tele nostru. 

Pentru a ajunge la acest scop, vom 

continua, ca şi în trecut, a lucra in 

domeniul ideiei, pe un t&râm însă mai 

vecin de acţiune de cât acela în care 

ne-am menţinut până acum. 

Nu este îndoială, Domnii mei, că 

ne-ar fi mult mai plăcut d'a ne măn- 

ține neincetat în acele regiuni înalte 

de cari am vorbit de atâtea ori după 

acâstă tribună ; în acele regiuni senine 

în cari pasiunile ai mai multă nobleţă, 

cugetarea uă mai mare vigore, simţi- 

mintele mai multă delicateţă, s6rele uă
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mai mare splendore, dar uă voce se- 
veră ne dice: 

Că avem datorii mai grave de înde- 
plinit, că Statul român a intrat într”uă 
nou fasă. Nuoi perspective, nuoi ori- 
sonturi se deschid naintea. luj, 

Condiţiunile -sale de esistenţă sunt 
mult mai grele de cât în trecut, 

ste dar uă dâtorie pentru noi toţi 
d'a lucra pentru a-i asicura uă esistenţă, 
demnă, şi prosperă. 

Este uă datorie pentru noi toţi d'a, 
ne sili să provocăm în sînul naţiunii 
uă impulsiune fecundă şi a face să 
itr6că asupra iei uă suflare generosă. 
(Aplause). 

Să ne grăbim mai cu semă, D-lor, 
a respândi acele idei, acele cunoscinţe, 
acele adevăruri, acele tendințe cari, 
inrădăcinate în spirite, Sfirşesc prin a 
forma moravurile politice ale unei na- țiuni şi în cele din urma a crea uă, tradiţiune. 

A crea uă, iradiţiune, Domnii mei,
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6că, dacă nu mă înşel, uă preocupaţiune 

ce—într'un Stat tenăr ca al nostru — 

trebuie să aibă ori ce om politic. 

Intr'un Stat oligarhic uă tradiţiune 
este mai lesne de creat şi de conservat. 

Acolo unde uă singură clasă, un mic 

număr de individi sunt chiămaţi a con- 
duce destinele Statului, cu mai multă, 

înlesnire se pot răspândi şi păstra acele 

adevăruri şi acele principiuri cari — con- 

stituind uă tradiţiune — formâză ca un 

fel de cod de înţelepciune politică, ce se 
perpetuiă din generaţiune în genera- 

ţiune şi se impune individilor atunci 
chiar când aceştia ai perdut compre- 
ensiunea, raţionată a acestei tradiţiuni. 

In acest adevăr istoric găsim, Domnii 

mei, esplicaţiunea acelei înțelepciuni 

politice ce o constatăm la unele gu- 

verne, precum guvernul Spartei şi Ro- 

mei în antichitate, al republicei Veneţiei 

şi al Engliterei în timpurile moderne. 
Şi fără a merge atât de departe, în 

acel adevăr istoric găsim esplicaţiunea, 
[19,709.] 3 

 



18 

cum vechii noştri boieri, cu uă instruce- 

țiune forte elementară, ai sciut cu tote 

acestea, — graţia, unei tradiţiuni păstrate 
în. sînul lor, —să ne conserve uă patrie, 

ast-fel în cât, pe când alte State mai 

puternice sunt sterse după carta Eu- 

ropei sau şi-au perdut individualitatea, 

lor politică, Romănia este astă-di un 

Stat independinte, intrat în concertul 

Statelor europene şi ocupând un loc 

onorabil în lume. (Aplause). 

Oligarhia însă, D-lor, nu mai pote 

reînvia. Ea este moâtă pentru tot- 

d'a-una. 

Un curent iresistibil împinge Statele 

şi societăţile moderne către uă demo- 
craţie din ce în ce mai largă şi mai 

predominătore. 

Acâsta, este un fapt istoric necon- 

testabil. 

Dar 6răşi este un fapt necontestabil 

că democraţiile rare ori au sciut să 

creeze acele mari guverne cu uă ade- 

vărată înţelepciune politică, cu acele
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principiuri şi tendinţe statornice care, 

intrând în moravurile politice ale unei 

naţiuni şi perpetuându-se din genera- 

ţiune în generaţiune, au fost în stare să 

conducă Statul cu prevedere şi sicuranţă. 
A lucra, dar, Domnii mei, pentru a 

forma educaţiunea politică a democra- 
ţiei române şi a-i da uă bună direcţiune; 

A ne sili cu toţii ca să creăm uă, 

tradiţiune în Stat; 

că, dacă nu mă înşel, uă ţintă către 

care trebue să se îndrepteze tote privi- 

vile, un scop către care trebue să ţin- 

tâscă tote silinţele. | 

Întru cât privesce sfera activităţii 

nostre, am cregut că nu putem remâ- 

nea, străini acestei trebuinţe a statului 

român. Din parte-ne avem convincţiu- 

nea că nu numaj ne este permis, dar 

este pentru noi uă datorie primordială, 

de a aduce contingentul nostru în ur- 

mărirea, acestui mare scop. 

Nu este mai cu s6emă permis atâtor 

juni emininţi, atâtor juni de talent ce 
2
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ne vin în fie-care an din străinătate cu 
cunoscinţe întinse şi variate, cu aspira- 
țiuni nobile şi generose, nu le este 
permis de a se perde într'uă atmosferă, 

bolnăvici6să şi în loc să înmulţescă 
florile de natură a înveseli spiritul şi 
fructele de natură a nutri corpul na- 

țiunii nu fac adesea de cât a arunca, 
nuoi elemente de întristare în miglocul 
acelora, destul de numerâse ce esist. 

Este un loc de luat, Domnii mei, în 
Statul şi „societatea română. Invităm 
junimea de a lua—mă înşel—de a câş- 
tiga acest loc, de a] câştiga însă prin 

muncă, şi probitate. (aplause prelungite) 

De aceia, D-lor, am făcut cu predi- 
lecţiune apel către acestă parte generâsă 
a naţiunii şi am înscris cu bucurie în 

programul conferinţelor n6stre numele 
celor mai emininţi tineri ce se află în 
Capitală. 

Printre aceşti tineri veţi vedea, âncă, 
D-lor, figurând numele unora din băr- 
baţii marei generaţiuni ce ne-a prece-
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dat, care represintă în midlocul nostru 
tradiţiunea, unui trecut de lupte şi de 
sacrificii. 

Printre aceşti bărbaţi se află şi ilus- 
trul orator D-nu N. Ionescu, căruia mă 
grăbesc a îi ceda cuvântul cu dragoste 
şi respect. (Aplause).



opt pr 

Lelia 
————— 

Invetiaminte din Istoria Patriei 

PR T- 

D-nu Nicolae Ionescu se urcă la tribună, (Aplause). 

  

Domnii mei, 

Instituţiunea Atheneului îmi pune o grea 

sarcină, aceea, de a vă vorbi de înzețăminte 

din Istoria Patriei; grea sarcină, fiind-că 

trebue să ne întrebăm mai ântâi: Avem o 

istorie? Şi care este istoria nostră? 

Cel ce vine dinaintea, D-vâstră are sarcina, * 

nu numai grea, dar încă şi delicată, de a 

spune pentru ce încă nu avem o istorie 

scriptă. Daca dar nu avem o istorie scrisă, 

istorie şi morală, din care să tragem înv&- 

țăminte, avem încai o istorie ne-scrisă, aceea, 

care este în fiinţa naţiunei Române, istorie 

pe care o pâte sci fie-cine scrutându-și con- 
sciinţa? Da. Istoria din care voiu să vă 

vorbesc nu este chiar sciinţa istoriei, — ac6- 

sta nu pot să o fac acum, sunt ne-îndemă- 

natic a face sciința, istorică ; dar volu face, 

cutez a face, istoria din consciința patriei



pentru a trage dinti'Ensa învățăminte, ceea 

ce este datoria fie-cărui patriot cugetător. 

Prin urmare, puneţi-vă aici dimpreună cu 

mine se cercetăm ce este în consciința na- 

ţiunei Române despre trecutul ei, de când 

trăim pe lume şi până astă-di. Fie-care din 

noi şi cu toţii suntem competinţi întru 
acâsta, 

La dreptul grăind, istoria, însă, tot este 

o consciinţă, consciința neamului omenescă ; 

Şi în acestă consciinţă a neamului omenescii 

se coprinde consciința, ce fie-care popor are 

despre sine, despre destinata, sa, pe pământ. 

Aşa dar, îndată ce o naţiune se simte că 

trăesce pe lume şi are consciință de esis- 

" tenţa sa, ea este un individ din marea fa- 
milie a omenirei, 

Domnilor, 

Românii noştrii se află în valea Dunărei 

de mai bine de 18 secole; de când ai înce- 

put viaţa lor în lume, până aștă-di, ei nu 

ali un monument proprii în care să fie 

scrise faptele lor. De ce? Fiind-că ei s'au 

născut întrun timp când părinţii lor mer- 

geai spre peire, nu aveai consciința, nici 

părinţii, nici născuţii din părinţi de ceea ce
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era să fie sorta lor; pierduseră Romanii no- 
țiunea, cea mare a istoriei lor, pierdută a 
fost acestă noţiune şi pentru strănepoţii lor. 

Părinţii noştri, însă, ai lăsat un monu- 
ment săpat din marmora, care este cel dintâi 
monument istorie din lume, — ŞI aci voiu dice 
că nu este naţiune pe lume, fără, a escepta 
nici pe cea mai civilisată, care să fi produs, 
de 18 secole, un monument asemenea, cu 
acela care ba lăsat părinţii noştri despre 
nascerea n6stră;: Statutul, nostru real Şi 
personal este scris în marmoră, cu carac- 
tere neperitore ; Statutul nostru, ca naţiune, 
este înălţat în forul lui Traiani la Roma, 
spre memoria eternă a neamurilor pe care 
străbunii noştri nu numai le-ai dominat, 
dar le-a învăţat a trăi o viață civilisată, 
Ca col6na lui Traian nu mâi este alt mo- 
nument, ca limba Romană nu mai este altă 
limbă pe lume care din sfărimăturile ei să 
fi dat, nascere la atâtea idiome, atâtea, gra- 
iuri neo-latine. Acestă dificultate de a în- 
vinge, popâre şi de a şi le asimila dându-le 
cuvântul lor, a avut-o părinții noştri Ro- 
mani în consciința lor; dar ei nu puteai 
avea, presciința că strănepoţii lor Români, 
împlântând atâtea, colonii în valea, Dunării. 
la marginile lumei civilisate, vor ajunge ca,
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din sămiînța lor să nască un popor noi 

pentru care trebuia să treacă multe secole 

până să crească şi să vie la consciința de 

sine. 
Iată istoria n6stră în puţine cuvinte. 

II. 

Acum, trebue să o învăţăm vrînd ne- 

vrînd; este o datorie imperi6să pentru noi, 

e un interes suprem acela, de a sci să trăim 

din viaţa naţiunilor moderne civilisate. Daca 

este vre-uă sciinţă care să intereseze pe 

Români în ora presentă, aceea, este sciinţa 

trecutului lor; daca este vre-uă străduință 

demnă de minţile cele mai agere, aceea este 

de a ceti în trecutul Românilor. De ce? 

Fiind-că Românii astă-qi sunt ca acel căl&- 

tor care se sue pe munte cu multă stră- 

duinţă, împins de dorinţa de a se înălța, 

dorință care o are fie-care om; uă-dată însă 

suit acolo, daca, nu va sci bine să se susție, 

vânturile îl vor arunca în prăpastie. Noi 

ne-am înălțat aşa de sus în cât nu ne mai 

este permis de a nu sci pe ce trepte şi cu 

ce miqloce ne-am înălțat; a neglige acsstă 

cunoscinţă ar fi să ne dăm uitărei şi într'o 

oră neaşteptată să fim nimiciți cu totul. 

(Aplause).
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Nu scim bine cum am făcut de ne-am 

înălţat, nu scim alta de cât că, într'o bună 

dimin€ţă, regimentul al XIII de Dorobanţi 

întrece la, asaltul Griviței ori-ce aşteptare, 

vorbesc numai de Griviţa, căci acolo am fost 

singuri noi, pe când la Plevna am fost îm- 

preună cu marii noştrii aliați. La acel asalt 

eroic Căciularii noștri întrec oștirea cea, 
mai puternică. (Aplause). 

Prin ce? Prin virtutea cea mai estraor- 

dinară, adică prin disprețul vieței. (Aplause 
prelungite). 

Acest fapt, dispreşul vieţei, adăogat cu 

abnegaţiunea, pentru scopul şi folosul ime- 

diat care nu erai să le culeagă Românii, 

fiind-că ei se luptaii pentru alţii, nu numai 

pentru mântuirea altora dar şi pentru glo- 

ria altora, acest fapt ne-a, înălţat, sus, aşa, 

de sus, cum nu se întâmplă adese-ori nici 

cu cele mai mari, cu cele mai viteze, cu cele 

mai bine organisate dintre naţiuni. Acâsta, 

este astă-di înălțimea de la, carc privim 

istoria nostră; şi teama trebue să fie legi- 

timă ca, depe acestă înălțime, unde ne-ai 

adus virtuțile militare şi disprețul vieţii, să 

nu ne prăvălim cu ruşine în prăpastia ni- 
micniciei. (Aplause). 

Iată pentru ce istoria n6stră are un in-
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teres palpitant, — cum qicea, adineaori intro- 

ductorul nostru în acest templu sacru al 
sciinței curate: trebue să ne ocupim nu 
atât de politica dilei cât de statul Român, — 
dic şi ei, că aşi dori să fie ceva în statul 
Român mai presus, şi mai puternic, de cât 
politica sa. (Aplause). 

Acesta este conclusiunea, cea dântâi care 
trebue să o tragem, acâsta, este învăţătura 
cea dântâi ce trebue s'o ținem minte, ori-care 
ar fi mâna ce va veni la cârma vasului nostru, 
or care ar fi călăusii (guidii) cară au să ne 
conducă pe inălțimea, unde ne-am suit, unde 
ne aflăm; or care ar fi greşeala acestor 
Gmeni de stat; noi să ne accomodăm aşa, 
în cât să fim demni de străbunii noştri, 
cari ne-ai lăsat s&menţa virtuţilor lor în 
pătrimoniul nostru, să ne apropiem de idea- 
lurile părinților noştri, când s6rele este mai 
strălucitor pentru noi. (Aplause prelungite). 

Etă un învăţămînt pe care "1 putem trage 
din istoria dilelor n6stre, din posiţiunea, 
n6stră actuală, că societatea Română, cu 
virtuțile Românesci, cu virtuțile sociale, să 
fie vie, vivace sub or-ce formă de guvern, 
sub or-ce împrejurare; ca societatea Ro- 
mână să fie mai tare constituită de cât 
politica statului Român, ca de cât statul
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Român să fie mai tari instituţiunile Româ- 
nesci, crescerea tinerimii, cultul strămoşilor, 
speranța în viitor de a trăi cu prudența, şi 
sciința, aşa cum au trăit ei numai din in- 
stinct şi numai din moştenirea strămoşească. 
(Aplause). 

III, 

Pentru ce dicem acesta? Pentru că Ro- 
manii înşii, în timpul când ati plântat colonia 
Daciană, erai într”o stare politică deplorabilă. 
Cesarii compromisese autoritatea, imperială. 
August însuşi compromisese totul afară de 
un lucru, desvoltarea, materială prin pace. 
August avusese tâte relele, tote viţiile, 
tote ipocrisiile, avea însă un lucru bun, 
căuta pacea; era închinătorul păcei; ŞI, 
graţie acestui sentiment august, societa- 
tea Romană a putut să prospereze. Pe când 
Octavian pe Tron era un monstru politic, 
in societate era un cult, un devotament 
sincer pentru el; pe când lumea oficială 
era dedată cultului deilor, poporul Roman 
alerga la îmbrăţişarea Creștinismului; pe 
când totul era, discreditat, şi palatul Impă- 
ratului şi Colegiul Vestalelor şi autoritatea, 
pontificilor, un lueru însă nu era corupt, şi 
mergea înainte, acela era: legionele Ro-



30 

mane care ţinea piept barbarilor, distribu- 

țiunile de ţarini la, veteranii legionari. Ce- 

sarii constituiră la marginile imperiului, şi 

în tote provinciele, acele colonii militare, 

acele castre stătătâre (castra stativa) care 

ai devenit ca nisce foculare de visţă nouă. 

Aşa s'au înplântat colonii la Rin şi la Du- 

năre : aşa în Celtiberia, în Galii (trei la nu- 

măr ca, şi Daciele) în Reţia ca în Macedonia, 

Tracia, Mesia şi în fine în Dacia. Prin tote 

aceste centruri de civilisaţiune s'aii regenerat 

provinciele, s'a civilisat însăşi barbaria ger- 

mană ce nevălia asupra imperiului. 

lată, D-lor, cum sub c6ja, în aparenţă de 

nimic, a Jumei oficiale Romane, societatea, 

Romană crescea şi se regenera prin necesi- 

tatea, apărărei; şi noi, ca provinciali, ca 

legionari în Dacia, am avut, fericirea să fim 

dedesubtul acelei coji şi să fim germinele 

Societăţei celei nuoi. Dimpreună cu credinţa 

nouă am purtat şi cultul curat al institu- 

țiunilor care făcuse pe Roma mare, cultul 

proprietăți, al familiei şi al păcei publice, 

al ordinei. Nici un popor n'a fost mai obe- 

dient la lege ca poporul Roman. Principii 

aii abusat de acâsta, dar poporul Roman a 

remas ferm în credința sa, că aspiraţiunile 

sale le pote realisa mai lesne prin legalitate
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şi că pacea este mai bună de cât chiar res- 

belul cel mai strelucit (aplause generale în- 

delung repetate). 

IV, 

Domnilor, 

Am luat-o cam departe şi mă tem că nu 

voii putea termina în aşa scurt timp cât 

D-vâstră, veţi avea buna-voinţă de a mă 

asculta, Să'mi permiteţi dar a merge cu 

paşi mai repedi asupra restului. Când s'a 

găsit un auditor atât de numeros, care să 

sacrifice plăcerile sărbătârei şi ale timpului 

frumos, se lase de a, se duce să respire aer 

curat şi de a se vedea unii cu alții, vă pu- 

teți închipui că nu voiii fi eii acela care să 

nu ţii compt de acesta, jertfă şi să nu fii 

recunoscător pentru buna-voinţă a D-vâstră, 

către mine. Sunteţi societatea care cresce, 

or cât de bătrâni aţă fi — nici ei nu mai 

sunt tânăr, sunt chiar bătrin, şi voiță, pe 

lângă tâte cele-l-alte petreceri şi mulţumiră 

care le aveți, voiţi să aveţi şi ce-va petre- 

ceri care să fie regeneratore sufletului ome- 
nescii. (Aprobări). 

Ei bine, a venit Traian şi a făcut aci uă 
provincie Romană, acele trei Dacii — fiină-că 

acum învețaţii au descoperit că ai fost trei—
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să nu se supere nimenea din vecinii noştri, 

find-că aicea, facem numai istoria. (Aplause). 

Acestea nu sunt mărgăritare care Je recla.- 

măm (aplause), sunt făntini sănătâse de 

visță pe care voim să le redeschidemi. 

(Aplause). Cine vrea să ne împedice de a 

scote apa vieţei pentru regenerarea, socie- 
tăței Române, or de unde am afla'o în cele 

urei Dra.... Dacii — eram să dic Dracii — 

acela, îndrăcit este, cum dice manuseriptul 
Voroneţianii. .... Daţi-mi voe să deschid un 
parentes. E vorba de Pavel care grăesce 

înaintea lui Efist în faptele apostolilor şi 

unde se dice așa: 

„Edbucrov ko? mape raxcov sice, 

peteminre NĂBĂE, KAMOYATEAE 

Wapiju JPHTpă HENCTOEE TE MITOAPCEPL 

6 exov suce Bă u5 ME ăpbueckor ujiperoapedu 

cTe MEXEXEBĂpă UI PHTPEgU Mabăpie rparope 

RECTECKOY.”) 

Pentru ce dicem acesta? Pentru că, în 

secolul acesta al reinvieri naționalităților, 

al renasceri națiunilor latine, acela ce ar 

*) „Efist cu mare glas dise: Drăcesce-te Pavle 

că multele cărţi întru neistov te întorseră. E el 
gise: Ba nu mă drăcesc ţinetore Efiste, ci de adevăr 

şi întregi mândre graiuri vestesc.“



  
vrea să se opue mişcării acestia, acela ar 
avea a se lupta cu ceea ce este mai neîn- 
vincibile în lume, cu spiritul regenerator al 

“popârelor, al tuturor popârelor câri, ca şi 
Românii, în ora presentă, caută o Vi6ţă mai 
biină de cât în trecut. (Aplause). 

Fi-vor sai nu vor fi sub uă singură Corân% 
tote Daciile, puţin ne pasă. Nu ne luptăm 
pentru corone, ne luptăm pentru vI&ţă, 
„(Aplause). Dar unde va fi focularul de visţă 
Românâscă, acolo sciinţa ne va duce cu 
drepturile ei imprescriptibile să căutăm ce 
este? Este visță or nu este vi6ţă ? Aşa 
dar cele trei Dacii sunt creațiunea geniului 
Roman şi la acâsta a contribuit unul din 
cei mai mari Căpitani ai lumei, unul din 
Generalii cei mai înţelepţi care le-a făcut 
aşa în cât monumentul viii lăsat de dânsul 
este şi mai neperitor âncă de cât acel de 
marmoră ce esistă la Roma, este națiunea 
Română care astă-di în Orientii pârtă nu- 
mele Roman, iar în sînul săi, germinii civi- 
lisaţiunei Romane. Aceşti neo-Romani s'aiă 
suit la aşa înălțime de unde să-i vadă toţi, 
că au şi un viitor latin. (Aplauss). 
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V. 

Epoca lui Traian şi a succesorilor săi a, 
fost nisce timpuri de rară fericire nu nu- 
mai pentru imperiul Roman din Europa, dar 
chiar pentru lumea întregă; visurile filoso- 
filor saii realisat, căci în loc de a avea îm- 
părați, regenţi, principi, diregători de stat, 
cari se caute să, se înconjure de 6meni înțe- 
lepţi, a avut însuşi filosofi pe tron. Marcu 
Aureliu, cugetator adinc, purta, ca un îm- 
părat patriot, resboiii în contra barbarilor; 
el se ridica dasupra, miseriilor de familie i, 
ca representant suprem al Senatului şi al 
poporului Roman, el avea un singur cult, 
împlinirea datorii de oştean, aparând la, Du- 
nare imperiul Roman de năvălirea barba- 
rilor, Germani, Sarmaţi etc.; Şi cu tote ace- 
stea, întrun timp atât de fericit, imperiul 
Roman nu sa putut scapa de navălirile bar- 
barilor, de corupţiunea, oficiala, nu sa putut 
scapa, de ceea ce este fatal pentru un gu- 
vernamânt, pentru un stat, pentru institu- 
ţiunile politice, adică de a, espia, păcatele ne- 
dreptăței în omenire. Antoninii ai încercat 
să, regenereze imperiul prin idei; începând de 
la Nerva, tatăl adoptiv al lui Traian şi pâna 
la Marcu Aureliu, toţi ai încercat să rege- 

9*
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nereze statul, sai cum am dice în limba- 

giul nostru modern, săi redea un guvenă- 

mânt constituţional, un guvernământ repre- 

sentativ. 

Ti! cu tot acest guvernământ represen- 

tativ, care a avut în capul săi un suveran 

filosof şi acest popor care era condus de un 

împătat plin de consciința datoriilor sale, 

imperiul Roman ma putut scăpa de peirea 

sa. Ai venit barbarii; D-vosttă sciți, ca şi 

mine, ce a urmat, nu vă mai amintesc rui- 

nele; dar veteranii legionari mail perit, dupe 

ei ai rămas în Dacia descendinţii lor cari 

constituia elementul sănătos al societăţi 

Romane, aceia ati rămas pe loc şi din să- 

mânţa lor sa născut uă naţiune. Când D-yv. 

vă veţi duce în Dobrogea și veţi lua sema, 

la, văile acelei provincii, veți vedea, că însuşi 

plantele aduse de vânturi din depărtate lo- 

curi, din părţile Asiei şi din t6tă lumea, 

âncă saii aclimatizat. 

Cum aţă crede dar că Romanii veniţi acolo 

mai dinainte de Domnia Antoninilor să se 

fi prins mai puţin de cât scaiul de Siberia! 

Prin urmare, societatea Romană, împlântată 

în Moesia, n'a avut a se teme de stirpire 

în faţă cu năvălirea baxbarilor, fapt cu totul 

trecător: apa trece petrele rămân. Societatea.



Romană a stat permanentă, a prosperat; ȘI 
iată, cum esplicăm cele un-spre-dece secole 
care aii trecut până să se nască un popor, 
sa începă uă visţă nouă. Din timpul Anto- 
ninilor societatea Romană a fost pentru tot- 
dea-una transplantată în Dacia, 

Permiteţi-mi aci să ridici din calea nostră 
uă, obiecţiune care sa făcut şi care se l6gă 
strîns cu desvoltarea morale a istoriei n6s- 
tre, adică: suntem noi Romani sai nu sun- 
tem ? S'a pus acestă cestiune de mai multe 
ori şi s'a, dis: Cum se pote ca amestecătura, 
care se vede în oraşele nostre, în popula- 
țiunea n6stră, să fie adevărată, ramură Ro- 
mană! Și au fost în adevăr învăţaţi cari 
Sau aplicat a, cerceta şi cari cred că ai 
descoperit că nu suntem "Romani, ci suntem 
Slavoni sai Traci cari am lăsat limba n6s- 
tră originară şi am apucat limba Romană, 
adică a fost în Dacia uă transformare a, lim- 
bagiului numai. Apoi de ar fi numai atât, 
âncă -nu ar avea dreptate nimeni ca, să nege 
titlul nostru de Români; căci tot e destul 
pentru un popor incult ca să'şi apropieze 
limba unui popor civilisat. 

Dar eii, cu un cuvânt, respund la acestă 
obiecţiune: nică nu putem să fim alt-ceva
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de cât ceea, ceea ce suntem, adică Români. 

De ce? 

Întâi şi ântâi, asta-di, după studiul lim- 

bilor, se determină genealogia naţiunilor. 

(Aprobări). Penă astă-di de la poporul acela, 

Dacii, care sar fi transformat, nu scim care 

i-a fost limba de origine. Apoi este cu pu- 

tinţă ca în curgerea a optu-spre-dece secole 

să se fi perdut un popor şi ua limbă cu 

totul? Apoi învățații trebue să scie mai 

bine de cât or cine că nu prea pier limbile 

aşa lesne. În adevăr sunt multe naţiuni care 

aii ajuns în stare de scăpătăciune; tote na- 

țiunile care ai înflorit în Asia, în Africa, âncă 

tote esistă, de şi într'uă stare mai prâstă, 

dimpreună cu limbile lor. Ei, cum se pote 

ca să nu fi rămas de la un popor ca acesta 

nici uă urmă? Presupuneți că Dacii au fost 

'Pracă, că în Macedonia, în Istria, în Moesia şi în 

tâtă Dacia, ar fi fost un singur popor mare, 

considerabil. Ei, cum se pâte ca de la acest 

popor sa nu fi rămas urmă de limbă în fun- 

dul limbei Românesci? Acest argument ni 

se pare peremptoriu contra acelora care se 

îndoiesc. Insă acestă contestaţiune ce ni se 

face este mai mult pentru a nu se dice că 

noi suntem de uă viţă de nem mai nobilă de 

cât alţii: uă vanitate care este nedemnă de
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Gmeni învețaţi, şi de aceea, permiteţi-mi să 

70 recomand tinerimei ca so împărtășască. 
Noi suntem Romani pe acest pământ din 
care s'aii gonit populaţiunile primitive. Spun 

istoricii forte clar că după cea cădut impe- 
riul Dacilor, atuncă a fost nevoe de a se 
popula. oraşele şi satele cu locuitori. Acesta, 
va, să dică că a fost uă emigraţiune în masă 
din Dacia, precum ni se arată şi pe Col6na lui 
Traian unde se vede cum Dacii se duceaii 
cu bagaje, cu, copii, cu tot, ceea ce esplică 
cum Romanii ai cădut aci ca un bloc cu sis- 
temul lor de colonisare, şi că, după chiar legile 
fisice, nu mai puteai să esiste două pop6re 
inemice în acelaşi loci. 

„ Romanii nu glumeaii; ei ati ocupat capi- 
tala Daciei, Sarmizegetusa; at ocupat hota: 
rele imediate ale Daciei, şi din acel moment 

în Dacia n'a mai fost alt element de cât 
acel Roman. 

VI. 

Domnilor, 

Cestiunea acesta a originilor am dis că 
este importantă fiind-că, şi astă-di âncă, noi 
veclamăm înrudirea cu națiunile Latine şi 

astă-di âncă este în lume un lucru care se 
numesce solidaritatea Latină, adică acel patri-
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inoniii de civilisaţiune Romană ce'l avem de la 

Romani şi nu putem să remânem indiferenți 

la cestiunea, de origine, pentru că esplicaţiu- 

nea, istorii şi învăţămintele care le tragem 

din istoria n6stră sunt încurcate, împiedecate, 

dacă nu avem convincţiunea limpede că în 

adevăr suntem colonie Romană, adusă din 

tâte provinciele Romane, și care ai format 

aci uă nouă provincie mai Romană de cât 

tâte cele-l-alte. 

D-lor, un cuvânt, asupra acestui lucru şi 

vom termina cu acâstă cestiune a originilor. 

Tâte poporele cu cari am trăit împreună, 

ne-ai dat nume deosebite de al lor: Slavii 

ne-ai numit cu un nume cel daii şi Italie- 

nilor, Vlachi şi Valachi; Grecii cu același 

nume, Vlachi, păstrându'şă lor numele de 

Romei, şi alţii asemenea. 

T6te popârele mari de cari am fost în- 

conjuraţi ne-aii deosebit de ele prin numele ce 

ne-ai dat; şi acesta când? Atunci când nu 

era, format âncă un stat proprii Român în 

lume, voit să dic înainte de anul 1186, epoca 

unirei politice a Românilor cu Bulgarii. Apoi, 

dică cele-lalte naţiuni neolatine că suntem 

alt-ceva de cât dânsele, că nu avem uă în- 

vudire intimă cu ele! Dar asemănarea cea 

deplină cu Italienii cum s'o esplicâm? Ore
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acestă, asemănare, acâstă înrudire cu rasa, 
Italiană să fie la noi numai un accident 
limbistic? Or€ pentru că sar fi înteinplat 
să înveţe un popor nelatin limba, Romană, 
prin acesta ar fi devenit, acel popor de sânge 
Roman? Apoi, chiar împregiurarea că noi, 
cu totă comunitatea în care am trăit cau 
cele-l-alte popâre vecine, având aceiaşi cul- 
tură religi6să, ne-am păstrat limba, chiar 
acesta este dovada cea mai puternică că 
limba Romană era limba nostră de origină, 

Cu tâte legaturile ce ai esistat între noi 
şi cele-l-alte popâre, fie pe terimul religios 
fie pe cel politic, în fond instituţiunile n6s- 
tre şi limba n6stră maii suferit alterare. 
„Noi în Dacia am trăit cu instituţiunele 

nostre proprii şi am format uă limbă a, 
nostră proprie deosebită de tote cele-l-alte 
limbi neolatine şi care astă-di păstredă un 
caracter mai Roman de cât chiar limba, neo- 
romană care s'a desvoltat pe pământul Italiei. 
Acesta, este proba cea mai mare că aci sa, 
desvoltat de sine uă idiomă Romană, fără se fi 
fost influențată întru ce-va, de năvălirile bar- 
bare; căci tâte acele năvăliri ai trecut numai 
pe dasupra nâstră, şi când ne-am renăscut, 
întru vi6ţă cu totul Romană, mai Romană
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a fost de cât a poporelor care ai fost în 

lumea mare chiar. (Aplause). 

Aceste consideraţiuni le aduc naturalmente 

la faptul cel mai însemnat din istoria n6s- 

tră, la cristalizarea latinităţii nostre. 

VII. 

Domnilor, 

De la. năvălirea barbarilor, putem dice de 

la, 250, noi am intrat întrun proces de for- 

maţiune a naţiunei şi a limbei care nu sa, 

terminat de cât numai în timpurile moderne. 

Am fost în comunitate cu Slavii, şi acesta, 

se esplică prin faptul că şi ei ai năvălit în 

imperiul Roman atunci când imperiul de 

Apus se r&sturnase de năvălitorii Germani 

cari lăsase provinciele de la Dunăre libere de 

ori-ce dominaţiune. Atunci Slavii, cari fuse- 

seră mai dinainte respinşi din Dacia, au re- 

venit. Dacia, era acum colonisată de Romani, 

şi când imperiul Roman de Apus a cădut, 

şi imperiul de Răsărit nu s'a mai putut ţine 

în a, este provincii, atunci am rămas noi faţă 

în faţă cu barbarii (487). Dar care barbari? 

Poporele Slavice şi slavisate, Sarmaţi, Bul- 

gari şi alţii, şi atuncă Creştinii din Orient 

ca şi Creştinii din Occident s'aii supus Romei 

Creştine după ce a fost cădut Roma, păgână.
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Este uă, ideie care se pâte susține, că pro- 
paganda Creștinismului la Slavi, lucru ce sa 
făcut de către fraţii Kiril şi Metodie, a fost, 
inspirată tocmai de spiritul acela, ce tindea, să 
facă din poporele de aci uă comunitate reli- 
gi6să, Orientală şi să intereseze şi popârele 
Slave la lăţirea Creştinismului precum se in- 
teresase cele Germane în Occidentul Latin. 
Dar chiar daca, mar fi aşa, faptul este că noi 
am căutat să trăim în comunitate religi6să. 
cu Slavii (679, 861 şi 980) pentru că la ei 
acestă schimbare de religiune era un înce- 
put de schimbare a instituţiunilor lor; odată 
cu îmbrăţişarea, noilor idei religi6se, trebuiaii 
să intre în sfera civilisaţiunei Romane; şi 
noi am sacrificat atunci desvoltarea limbei 
n6stre pentru ca să putem avea, uă desvol- 
tare comună socială, adică să căutăm interesul 
permanent şi durabil al societăței n6stre, 
făcend din individualitatea, nâstră un focular 
de civilisaţiune Romană, întemeeată pe fa- 
inilie, conubiul monogam, proprietatea, indi- 
viduală şi ordinea publică. 

Iată cum putem esplica comunitatea, n6s- 
tră politică cu Slavii pe cari “i numiam Şchiai. 

Eă bine, a vemt un timp când, uniță cu Sla- 
vii, ne-am încăerat la, lupte cu înşişi împărații 
Romani de Răsărit, ceea ce arată că noi
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eram cam înstreinaţi de imperiul de Răsărit. 

Ei, în lupta, acesta a Bulgarilor, în care eiaii 

fost sfărimaţi, am fost şi noi învinși. La 

anul 1018 dupe Christ sa întemplat acel 

desastru, sub Vasilie II bulgaroctonul, în care 

Domnia, Bulgarilor fiind sdrobită, supremaţia 

greacă s'a, întins preste tot şi după aceea im- 

periul de Răsărit a urmat a împila pe supușii 

săi Romei, esercitând asupra,lor t6te abusurile 

şi tote opresiunile care maii mai permis 

popârelor asuprite să se ridice; maii mai 

putut Slavii singuri să scuture jugul impe- 

riului BRomeă. 

In curgere mai bine de un secol şi jume&- 

tate Românii şi Bulgarii ait trăit împilață 

de împărații Bizantini (1018— 1185). Atunci 

ambele popâre, cu ocasiunea Cruciatei IV, 

simțind că imperiul Bizantin era să trecă 

prin uă nouă crisă, sai înțeles din noii în- 

te ele, şi Românii aii luat iniţiativa insu- 

rectiunei, ceea, ce a dat nascere celui dântei 

stat Român purtând numele Regnul Romano- 

Bulgar. Acâsta este prima şi cea mai pu- 

ternică, dovadă despre vitalitatea naţionali- 

tăţei nostre. 

Permiteţi-mi, D-lor, să insist asupra ace- 

stui fapt. Era atunci, de o parte, la Dunărea 

de midloc, spre Apus, pe ruinele vechei cetăţi



  

45 

Romane Acquineum scaunul unui regat al Sf. 
Stefan — cu tote petrele din cor6nă, dar cu 
crucea, cam strâmbă — era de altă parte, spre: 
Răsărit, un imperii Roman, dar ale cărui pro- 
vincii nu'i erai supuse; era uă dominațiune- 
Două, era un imperii sub al căruia, sceptrw 
poprele nu se simțeau fericite. 

Intre acest imperii şi regatul Sf. Stefan. 
se aflai Românii constituiți în municipii, așa 
că fie-care vale principală din Dacia, îşi avea; 
organisațiunea ei proprie: era uă ţară a. 
Oltului, era uă țară a Hațegului, uă țară a 
Mureşului, a Crişului; dar era, Şi uă țară a 
Moldovei. Eraii deci provincii dincâce de Du- 
năre, era şi peste Dunăre; Şi în fine prin 
tote văile principale esistai centruri de po- 
pulaţiuni Române. Erait părţile muntâse cu 
codrii lor nestrEbătuţi, erai câmpiile formate: 
din văile prelungite adăpostite de luncă, erai 
şesurile de la Baltă de-a stânga, şi de-a drâpta, 
Dunărei, din Macedonia penă în Basarabia, 
de la Tisa şi până la Marea Neagră, aşa că 
în tote aceste locuri furnicaii Români. 

Peste Dunăre, Bulgarii împreună cu Ro-. 
mânii se înțeleseră, şi nu voiră să participe: 
la cruciata acâsta precum n'a participat la 
nică una din cele de mai nainte. Fapt în- 
semnat! Și ceea ce este mai însemnat ânc&
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este că în Bulgaria lupta dintre clerul gre- 

cesc şi clerul Roman se considera ca la 

marginea, imperiului. Cei de la Roma, adică 

biserica, Occidentală dicea: până acolo s'a 

întins dominaţiunea n6stră, nu putem merge 

mai departe, sunt barbarii. Cei-l-alţă diceaii: 

dominaţiunea nostră întempină dificultăță la 

Dunăre. 

Spre timpul Cruciatei, Bulgarii cari erai 

considerați ca uă societate Bizantină, şi-aiu 

dat mâna cu Românii ca să apere ce? Și-ai 

dat mâna să apere libertăţile lor, individua- 

litatea lor, despre cine? De uă parte despre 

corâna Ungariei, şi, de altă parte, despre 

impăraţii Bizantini. 

Iată cum la finele secolului XII în tim- 

pul Cruciadei IV se întâmplă evenimentul 

estraordinar Gin care ese Statul Român. 

Atunci pentru ântâia dată Românii apar 

sub numele lor proprii de Români; înainte 

erai Romani; când eraii în unire cu Bulgarii, 

eraii consideraţi ca Români pentru că căpe- 

teniile insurecţiunei în contra Bizantinilor, 

eraii Români, şi ei nai disperat de aşi 

afirma, de a'şi câştiga independinţa, lor şi 

în contra corânei Ungare care era supusă 

bisericei de Apus şi în contra Bizantinilor 

cari representaii biserica, de Răsărit. Atunci
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fu lupta, principală, lupta supremă, lupta 
pentru esistența nouălor popore. Papa de la 
Roma avea, supremaţia, politică, era dispui- 
torul creştinătăței Occidentale, era, dispună- 
torul corânelor regeşti, arbitrul națiunilor 
creştinate, el era puterea Europână în lumea 
creştină din Occident, iar în Răsărit, împ&- 
rații Bizantini representaii suveranitatea. In- 
tre aceste două mari puteri: Papa care avea 
pe Unguri sub tutela sa, potentă, Şi împ&- 
raţii Bizantini cari nu puteau să'şi întindă 
domnia, lor nică până la Em din causa Ro- 
manilor şi Bulgarilor uniță; între aceste două 
puteri, Românii şi Bulgarii mână în mână, 
ai înfiinţat cel d'ânti stat care a durat 
până ce veniră Turcii 4/1 sfărima în cea din 
urmă cruciadă, în faimâsa, bătălie de la Ni- 
copoli (Septembre 1396). 

VIII. 

Acestă istorie ne interesâză cu deosebire, 
pentru că dinti”Ensa tragem adoua, învăţătură, 
că aliaţii Românilor nu sunt cei mari, nu 
sunt cei cotropitori: aliaţii Românilor. sunt 
popsrele şi naţiunile cele mici (aplause). Şi 
strălucite ai fost aceste alianțe în istorie. 
Cu acestă ocasiune îmi aduc aminte că
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cine-va*) în alt loc, discutând acupra poli- 

ticei nostre istorice, dicea, că daca, trăia. Îm- 

periul Bulgaro-Român, faţa, Europei se schim- 

pa. Eu nu voiii dice aşa; de cât voii spune 

numai că, să fi trăit imperiul Romano-Bul- 

gar, Turcii nu erai în Constantinopoli, şi 

astă-di nu era să avem atâta bătae de cap 

cu acea ce se numesce cestiunea Orientului. 

Scurt şi pătrundător. (Aplause). 

D-lor, permiteţi-mi să vorbesc aci cu 6re- 

care reservă fiind-că nu îndrăsnesc să vă 

întreții mai mult despre acestă alianţă în- 

semnată: dar dic că nică Bulgarii nici Ro- 

mânii nu trebuia să se ducă cu cruciata 

să'şi verse sângele în Palestina pe când în 

țara lor aveai de a'şi consolida libertatea 

recâştigată, să nu se ducă dupe regele Un- 

gariei care avea păcate de rescumpărat, să 

nu se ducă cu grecii cari acum începuseră, 

şi ei a intra în vorbă cu popârele Occiden- 

tale, Germanii, Francesii, Veneţianii, căci 

aceste trei elemente sunt mai cu s6mă care 

aii făcut cruciata IV şi care ai profitat de 

ea. Ei bine, în faţa, acestei cruciate Românii 

  

*) D-nu Anastase Stolojan, în interpelarea sa 

din Adunarea Deputatilor (vedi Monitorul din...
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de peste tot locul, din tâte Daciile, din tâte 
văile, Românii atunci ai simţit un fior de 
vi6ţă şi aii dis: ce să ne ducem noi în Pa- 
lestina ? Lasă să se ducă ei. Şi pote se bu- 
curaii Românii că se duc Germanii, Fran- 
cezii şi Itatienii în Palestina, pentru ca, să 
potă ei resufla mai liberi. 

Atunci sa început uă gână din partea, 
clerului latin în contra Românilor Orientali 
şi depe atunci a început a se determina 
acea, mişcare care a adus intemeierea, prin- 
cipatului 'Ţărrei Românesc la 1290 Şi a prin- 
cipatului Ţărrei Moldovei la 1355. De atunci 
dateză, proprii, constituirea, statelor Ro- 
mâne. 

Dar cea d'ântâi creaţiune, cea Vântâi for- 
maţiune puternică a, fost împărăția Romano- 
Bulgară. Cum s'a înființat acesta? Fârte 
simplu. Impărați Bizantini în înţelegere şi 
înrudire cu regii Ungariei vrea să împileze pe 
Bulgaro-Români. Aceştia, intră în luptă: şi 
contra, împăraţilor Bizantini şi contra regi- 
lor Unguri, se arătau ostili oştirilor care se 
duceaii în Palestina; ei făceaii tot; soiul de 
piedică şi supărări cetelor cruciate. De atunci 
le-a eşit nume răi Bulgarilor pe care Fran- 
cesii îi numiaii Bougres. 

Atunci fraţii Asan şi Petru, fraţi mai 
119,09.) 4
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mară ai lui Ioniţă, sau sculat şi aii organi- 

sat uă resistenţă în contra, Împăratului (1186), 

ai adunat lumea din t6te părţile, ai făcut 

uă biserică întradins, consacrată întrunirei 

Romanilor cu Bulgarii; va să dică ei sai 

sculat pentru libertate şi ai hotărit că ei 

nu vor să mai fie supuși imperiului Bizan- 

tin, că ei vor să trăiască în unire şi nea- 

târnață şi de Unguri şi de Bizantini. Lupta 

a fost cruntă între ci şi Bizantini. Dece ani 

at stat în fruntea mişcărei fraţii Asan şi 

Petru. Pe urmă, în curs de unspre-dece ani 

Ioniţă (1196 —1207) întări şi întemeiă, statul 

Româno-Bulgar. E se luptă şi în contra Im- 

păratului Latin Balduin, care în unire cu 

Veneţianii voi să întroducă feudalitatea pe 

ruinele imperiului Roman de Răsărit. 

Ioniţă, mai nainte de acesta, a scris lui 

Papa, Inocenţiu III: Noi suntem Romani cu 

sângele, nu mai putem suferi pe Greci. Va 

să, dică, Românii, cari atunci aveaii direcţiu- 

nea. afacerilor Bulgare şi Române, ai invo- 

cat titlurile lor să ceară protecţiunea, Papei 

asupra Statului acesta, Româno-Bulgar. Şi 

în adevăr Papa face cercetare şi află că 

Românii sunt cu adevărat din sângele Roma- 

nilor şi le trimite misionari să le vestescă 

din partea Papei acesta, şi în scrisârea Papei



  
IOANIȚIU 

Regele Romano-Bulgariloni 1197 —1207, 

p
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se ice espres: Cată să, fii către scaunul 

Apostolic al Romei aşa de curat cu credinţa 

precum eşti de curat cu sângele de Roman. 

Şi în adevăr Ioniţă a hotărit să trâcă cu 

pop6rele sale sub ascultarea, Pontificelui Ro- 

man, adică Ioniţă cu Românii şi Bulgarii 

Sai determinat să se despartă de biserica, 

răsăritenă. Acesta fă legătura cu Roma, 

altă legătwui, nu era; interesul comun al 

Românilor şi Bulgarilor era libertatea şi 

neatârnarea, interesul tuturor Românilor era 

ca. Ungurii, cari asupreaii pe Români în re- 

gatul Sf. Stefan, să nu mai potă esercita. 

asupră-le acestă opresiune. Şi atunci sa în- 

ființat acel Stat carea durat 210 ani, de la 

1186 până la 1396, când sa întemplat bă- 

tălia de la, Nicopol, cea din urmă cruciată. 

IX. 

Eă nu voii să vă spun pre larg peripeţiile 

acestui Stat Româno-Bulgar, acesta nu este 

scopul conferinței nâstre; dar tot voii să vă 

pun în evidență cum Românii, sub al treilea. 

frate, — fiind-că at fost trei vitejii fraţi : Petru, 

Asan şi Ioniţă — sub al Illlea frate, care 

singur a împărăţit de la 1196 până la 1207 

ai făcut că toţi de prin pregiur ai recunoscut
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că acest Stat politic, acâstă nouă împărăție, a- 
câstă nouă, organisaţiune militară respundea la 
uă necesitate a poporelor dintre Carpaţi şi Em. 

Asupra populaţiunilor care se ţineaii de 
biserica Orientală erai de mult întinse per- 
secuţiunile regilor Unguri ca, să le aducă la, 
credinţa de Apus. Atunci Românii de dincolo 
de Dunăre cu capitala la Tirnova spun Papei 
că se vor supune cu condiţiune ca, să le 
recunbscă Statul lor politie şi să trimiţă 
Corână Impăratului lor. 

Papa, i-a trimis corână şi un Cardinal care 
să'l încoroneze ca, rege al Romanilor şi al 
Bulgarilor. Acesta, fu Ioniţă, cel fiorosu, nu- 
mit „Caloianu.“ 

La acestă, creațiune din creeri Balcanilor 
aii contribuit toță Românii amăriți de subt 
corona Ungariei. Iată pentru ce am dis că 
nu este vorba între aceste trei Dacii de co- 
rOnă, ci este vorba de viţa naţională a, po- 
p6relor, de religiunea, de aspiraţiunele lor de 
a trăi independinţi. Inimicii noştri cari voesc 
si ne tăgăduiască naționalitatea, dic că a- 
tunci nu maj erai Români de partea stingă 
a Dunării adică la, Carpaţi şi că pe urmă, 
dupe ce a cădut imperiul Bulgar, ai venit 
Românii aici. 

Apoi acesta, este uă cestiune de nimic.
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Apoi cine a putut să fie aici când era vorba 

de apărarea independenței bisericei creștine 

orientali, ce era comună nouă şi Bulgarilor? 

Bine înțelegeţi D-vâstră că daca Românii erai 

uniţi cu Bulgarii pe tărîmul religios, aceia n'o 

făcea din prostie, fiind-că nu sacrifica de cât 

ceea, ce nu putea să se pârdă nici uă dată, 

cultura, limbei pe care o putea întreprinde 

ori şi când, pentru că nu era uă naţiune 

opresă. 

Domnilor, înţelegeți prea lesne că ori cât 

vom grăi acum de bine pe Bulgaria, care şi ea. 

masce la viâţă şi la a căria renascere am 

contribuit şi noi, înțelegeţi că nu pâte fi 

de cât espresiunea, sinceră a unei consciințe, 

fiind-că nu avem trebuinţă să facem linguşiri 

unci naţiuni care nu mai are nevoe de încura- 

jare, și nu voim să se dică că facem propagandă 

la Atheneii ca să ne unim cu fraţii de peste 

Carpaţi sai cu vechii aliaţi de la Em, în cât 

să ne provocăm urgia pe capul nostru. Dar 

adevărul este acesta, că până a nu esiste 

multe din statele Europei care fac mare 

larmă a fost un stat Român la Balcani; 

şi penă a nu esiste 'Peutonii prin Dacia, esista. 

la Carpaţi populatiuni în diferitele văi, cu 

instituțiunile municipale Romane şi cu gei- 

minile civilisațiunei bătrînei Rome în sânul lor.



  

Hei, D-lor, Ioniţă a avut uă vicţă turbu- 

rată; a murit de morte violentă, ceea ce 

ar putea servi ca învăţătură pentru tote ca- 

petele încoronate care nu merg cu simţi- 

miîntul poporului, Permiteţi-mi să vă spui 

că Ioniţă a fost prea violent, că a prea, sbu- 

rat multe capete fără necesitate, şi că mai 

cu semă nu şi-a cruțat nici capul săi de 

perdu întw”uă singură bătae faima, rega- 

tului săi. A pustiit multe locuri, a ars 

multe cetăţi, dar a făcut şi un lucru însem- 

nat pentru care Grecii trebue să-i fie recu- 
nosători. 

Sa unit cu Grecii din Asia pentru ca să 

strice imperiul latin din Constantinopol. 
Va să dică noi avem titluri la recunos- 

cinţa nu numai a Bulgarilor dar şi a Grecilor. 

Ei căduse sub imperiul feudal Latin, şi numai 

după ce Ioniţă a întemeiat statul român şi 

după ce a vădut că Grecia era cădută, s'a dat, 

de partea, Grecilor ca să răstârne pe Latini. 

Şi când ai venit Latinii ca să câră supunere de 

la Ioniţă, loniţă le-a răspuns: ce căutaţi la 

mine căci ei sunt Rege ca şi voi. Când Papa, 

ia, scris acea scris6re frumosă ca, să dea dru- 

mul lui Balduin împăratul din închisore, el 

i-a răspuns, că a mers la luptă sub stâgul
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Prea Sânţiei Sale, că aşa "i-a ajutat D-dei 

de a învins pe Latini. 

Apoi, daca nu se înființa acest Regat Ro- 

mâno-Bulgar, daca el nu era însufleţit de 

aceste sănătâse cugetări politice, Grecii .nu 

se mai ridica de adoua 6ră în Constanti- 

nopoli; căci cine a ridicat pe Grecia a fost 

Ioniţă. 

Latinii ce voiaii să facă atunci în Orient? 

S8 înfiinţeze feudalitatea,; ei venise gata cu 

principii lor. Hei, daca Orientul a r&mas ceea 

ce este astă-di; daca nu s'a frământat pentru 

despotismul secolului de midloc; daca Romeii 

aii venit la imperii iarăşi; daca ai dispus de 

libertăţile municipale în cât ai putut să 

resiste cotropirei Turcilor: acâsta o datoreză 

statului Romano-Bulgar şi mai ântei lui 

Ioniţă. Va să dică, binele cel mai mare ce 

sa făcut tuturor a fost din partea Româ- 

nilor cari ai ajutat pe Greci să . recapete 

imperiul. . 

Domnilor, Grecii a recăpătat imperiul şi a 

domnit de la 1261 până la 1458, când au câdut 

sub Mahomed II; dar în acest restimp, şi re- 

gatul Romano-Bulgar a cădut. Dar cât ai trăit 

regatul acesta, Românii ai înflorit, ai ţinut 

pept cotropirei Otomane şi a cădut în luptă
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cu ondre, combătend pentru civilisaţiune 
şi creştinătate. 

Un cuvânt — care ear trebue să dicem că 
coprinde un învățămirit pentru noi — este 
că Românii în unire cu Bulgarii ai fost 
aliață fideli, că Românii ai contribuit la, în- 
florirea  bisericei creştine. Bulgarii şi Ro- 
mânii de dincolo de Dunăre nu ai vădut 
cu ochi răi în timpul acesta înfiinţarea 
domniilor române din țara Românescă şi 
Moldova; căci întemeiarea acestor principate 
gemene a fost, făcută, ast-fel şi la aşa timp 
în cât să scape societatea, Europeană întregă 
dintr'un mare pericol. Presupun —căci pentru 
acesta nu avem date — presupun că Românii 
din regatul lui Ioniţă cunosceaii bine pe apăsă- 
torii din Ard6l, presupun că cărăuşii Români 
(Mocanii), cari erait singurii monopolisatori 
ai transporturilor, de la Marea Adriaţică, şi 
până la Marea Neagră cu transporturile lor 
duceaii şi înțelegerile dintre popore. 

Presupun că atunci când Grecii înce. 
pură ear a se disputa pentru materii theolo- 
gice, a se certa pentru uă domnire fără 
rădăcini în popâre, cânâ Grecii nu isbutiră 
a înfiinţa, uă domnie statornică, când nu 
putură să'şi întindă domnia, asupra poprelor 
balcanice, presupun că Românii şi Bulgarii
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eraii înţeleşi; nu aveai nevoe să facă ali- 

anţă scrisă pentu a se apără în contră, 

duşmanilor carei împresuraii: presupgn că 

atunci a fost un fiox în toți Românii Daciei cari 

Sai gândit să trâcă dincoace de Carpaţi şi 

să înființeze două state pe care le-a organi- 

sat milităresce precum se dovedesce chiar 

din numele principilor lor cari sali numit 

voevodi. Atunci sai înființat aceste state 

Române cu un caracter curat ostăşesc pentrul 

ca, împreună cu regatul Româno-Bulgar, care 

era cel mai Wântâi şi mai tare espus la 

cotropirea, Otomanilor, să ptă resista la 

trecerea, lor înainte. 

Atunci sa făcut cea din urmă cruciată 

în contra 'Turcilor cară amenința de a lua 

Constantinopoli. Ei trecuseră în Europa pe 

la Galipoli şi tăbăriseră în şesurile dintre 

Bulgari şi Greci pentru ca să isoleze pe 

Grecii cari aveai uă posiţiune sdruncinată 

şi ai luat Adrianopoli. 

Atuncă sta încă în picidre regatul Romano- 

Bulgar când încă nu se născuse voevodul 

Huniadi. Ce se întâmplă atunci? Se în- 

tâmplă că Europa cavalerească, care vrea 

să facă uă încercare de cruciată, vine la 

Nicopoli unde se întilnesce cu Mircea voe- 

vodul ţărrei românescă căruia i-a disputat



 
 

MIRCEA CEL BETRÎN
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ondrea de a se duce cu oştirile sale la atac. 

Atuncă Mircea cel bă&trîn a stat de-uă-parte; 

iar cavalerii Genmani şi Francesi, în setea 

de a repurta ei victoria, ai dat un atac 

r&i chibsuit, aşa în cât nu sa putut înlă- 

tura acel desastru care a făcut să se piardă 

60,000 de ostaşi de sabia lui Baiazet. Miu 

cea, s'a retras cu oştirea sa acasă, şi atunci a 

cădut imperiul Bulgaro-Român! Dar Românii 

de-a stânga Dunărei arătaseră la Rovine 

că nu erail căduţi. Tată valdrea militară. 

română care a scăpat şi pe Greci şi pe 

Bulgari. (Aplause). 

De aci înainte, de la nascerea Statului 

Român la Em, de când s'a ivit în lume uă 

Curte la Tirnova, şi până astă-di când avem 

uă Curte la Peleşi, Românii ai dus'o în- 

truna, prin mii de necazuri, de care istoria 

n6stră este plină. 

De aci începu înv&ţămintele seriose pentru 

principi şi popor. 

Principii, cari aveai un caracter militar 

în statul nostru, când ai fost în nevoe de 

apărarea, țărrei şi ajl făcut apel la tâtă 

țâra, țera sa inspirat de tradiţiunile bă- 

tine, şi a dat vitța pentru apărarea şi 

mântuirea, patriei; nu a fost deosebire între
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mare şi mic; acela fii mai mare care a fost 
maj vit6z. (Aplause). 

Atunci principii ai făcut faţă şi ai apă- 
rat țara lor, ai apărat numele Român. Când 
principii nu s'au inspirat din aceste senti- 
mente, nu s'aii încredut în popor, atunci ei 
ai fost cei dWântâi care ai închinat voinţa 
şi poporul a fost cel d'ântâi care a suferit, 
(Aplause). 

Invăţătura ce trebue să tragem din tâtă 
istoria română până astă-di este acesta, că 
noi cei de-a stînga Dunării nu putem ca să 
nu fim solidari cu națiunile de-a drâpta Du- 
nării; că noi, cei cari ne-am născut aci ca să 
ne luptăm în contra barbariei, noi nici uă 
dată mam uitat acâsta, din instinctul nostru 
„ne-am apărat. Barbarii câţi ab fost în con- 
tact cu no, pe toţi iam învățat să aprecieze 
bunurile morale, să aprecieze proprietatea, 
visța de familie, ordinea politică în stat ; 
iată care au fost misiunea n6stră în midlo- 
cul pop6relor barbare care ne-ai înconjurat, 
De câte ori idei sănătâse de civilisaţiune 
sau răspândit în Orient, de atâtea ori. Ro- 
mânii ai fost cei dânte icari sai desceptat 
— pare că ei sunt între popâre un popor 
calendar, mai pre sus de tote calendarele 
cari arată timpurile bune şi rele pentru
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popârele Orientului. — Când este vorba de 

apărarea, esistenţii statelor celor mici, Ro- 

mânii se ivesc, se impun, pentru că acesta 

este rolul lor pentru care “i-a pus aci im- 

periul Roman; €i trebue să fie ca uă strâjă 

veghetâre la porta lumei civilisate. Precum 

în imperiul de Occident creştinismul a supus 

barbaria, la legile Romane, asemenea aci 

poporul Român din Dacia de câte ori a venit 

în contact cu barbarri, le-a însuflat respectul 

pentru principiile de civilisaţiune. Prin Ro- 

mâni sait deprins şi Bulgarii şi tote cele- 

lalte naţiuni cu cari ai fost în contact, 

Sai deprins să respecte proprietatea, munca, 

statul social, sait deprins sii impună uă 

lege la care toţi trebue să se supună. 

X. 

Domnilor, 

Este un punct forte caracteristic în istoria 

n6stră, 

Poporul, națiunea nu se întrebă, câți 

suntem? Ci într6bă, daca este ceva de apă- 

rat, daca, este ceva în pericol, din ceea ce 

constitue națiunea? [ă nu se întrebă de nu- 

măr, numărul îl lasă la uă parte. 

Tâte poporele cele mici, tote naţiunile
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dinprejurul nostru, trebue să fie unite cu 
noi ca să apărăm bunurile naționale ale tu- 
turor celor-l-alte. 

Romanii în timpul lui Traian erati Domni 
preste 80,000,000 de supuşi, dar ei nu erai 
de cât 4,000,000 de cetățeni. Romani, Şi 
D-vâstră, ştiţi că numai acei cetăţeni Ro- 
mani representaii civ.lisaţiunea Romană, Și 
au făcut ast-fel ca lumea Europeană să ce- 
deze şi la, creștinătatea şi la civilisaţiunea 
lor. Va să dică din 80 de miliâne numai 
4 miliâne ai fost în stare să civiliseze lu- 
mea întrâgă. Apoi Românii noştri când di- 
cem că sunt 4 milione, ei dic un milion, să 
fie Români deştepţi şi avend instituțiuni în 
care principiile de civilisațiune să fie conso- 
lidate, un milion de asemenea Români, pot 
să se'lupte pentru aşi menţine esistenţa, 
lor. (Aplause), 

Pentru că lupta care o susțin Românii 
nu este numai a lor, ci este a tuturor po- 
p6relor din Orient. | 

D-lor, uă învățătură care trebue să tra- 
gem din acesta, este că după Romanii legionari, 
Românii strănepoți — să nu dic ai lui Tra- 
ian ca să nu se supere cine-va — dar Ro- 
anânii strănepoţii Domnilor Români cari ai 
organisat statul dincâce de Carpaţi, Românii
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strănepoţii acelor inţelepţi capi cari sai unit, 

cu Bulgarii, Românii aceia cari în timpul 

năvălirei 'Turcilor a ţinut pept spre a apăra 

Europa, acei Români aii un titlu la, respectul 

Europei. Europa este datore săi lichiddze” 

inainte de a, se atinge un fir de păr din ca- 

pul lor, Europa este datore să limpedescă 

datoria sa, către Români. (Aplause). Să facă, 

ondre Europa civilisată, Europa Creştină, 

împărații prea potență cari vorbesc în numele 

principiilor creştine şi în numele civilisațiunei, 

"să facă ondre titlurilor ce aii Românii în mâna 

lor la, recunoştinţa, stateler creştine şi a na- 

țiunilor-moderne ale Europei. (Aplause). Este 

un mic compt de regulat cu acâstă naţiune 

mică dar generosă care a apărat cu .peptul 

ei creștinătatea şi principiile civilisaţiunei. 

(Aplause). Și ori ce socotslă ne vor face 

împărații şi puternicii Europei, o priimim, 

însă sub reserva de revisuire în alte tim- 

„puri când vor fi luminate tâte poporele mică 

(aplause prelungite). 

XI. 

Domnilor, 

Studiul istoriei nâstre ne duce la mai 

multe şi mai strălucite înv&ţăminte de cât 

nemernicia mea, pote să aducă înaintea D-v.
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Şi să v& espue înti'uă scurtă şedinţă ca, cea, 
de astă-ci. Ei voii fi fericit dâcă am putut 
să vă aduc astă-di unul sai două din aceste 
inv&țăminte pentru ca să vă arăt că Ro- 
mânii trebue să se sirguescă nu numai a'şi 
inveța, istoria, lor, ci a şi-o scâte din consciința 
lor, trebue să'şi scruteze consciința Românii 
şi să vagă căci dâca ei nu voiesc răul nimă- 
nui, apoi aii tot dreptul să spună ce ai de 
făcut pentru ca să se menție acolo unde 
împrejurările i-a înnălțat. Şi când toți vor 
afla, precum cred, aceea, de care nimeni nu 
se mai îndoesce, că Românii nu sunt numai 
ai lor, atunci ei vor fi aliații firesci ai tuturor a- 
celora pop6re cari în Orient speră. de a trăi din- 
truă visţă de libertate Şi de progresu... (Apla- 
use). Atunci indepenâinţa lor va fi întemeiată. 

Românii aii dovedit că scii să'şi organi- 
seze ordinea la ei Şi că ccea ce ei vor să con- 
solideze definitiv este desvoltarea, lor națio- 
nală, mână în mână cu tote naţiunile Ori- 
entului. (Aplause). 

De aceea istoria, n6stră este legată, cu pro- 
blemele cele mari ale istorici moderne; şi 
nu numai căci noi suntem aci în Orient uă 
națiune interesantă. — Taleyrand ar fi dis 
că politica. Europei se învirtesce la Dunăre ; 
a dis acesta atunci când aflase că se vor- 

[19,709.] 5
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bea. între Napoleon şi împăratul Alexandru 

ceva despre sorta principatelor de la Du: 

năre. A aflat şi el ascultând la uşe, fiind-că 

Napoleon credea că trebuia să ascundă penă 

şi de ministrul s&ii de esterne ceea ce cu: 

geta. pentru dominaţiunea sa asupra lumei 

în genere şi asupra Constantinopolului în 

particular. Nu vrea să scie atuncă Napoleon 

că secrete mari nu mai pot fi pentru popo- 

rele luminate (aplause prelungite). 

jicea, Qaca noi vom da Dunărea, deca vom 

lăsa ca Rusia să ajungă la Dunăre, atunci 

alianța cu Ruşii este făcută, şi nu are să fie 

de cât duoi împărați: unul la Occident şi al- 

tul la Orient. Omeni politică atât de lumi- 

naţi ca Imp&raţii Alexandru şi Napoleon ânce 

ai cădut în atare greşeli credend că lu- 

mea va face dupe placul lor. Lumea face 

ceea ce vrea, ea este singură Inptrat; îm- 

păraţii cei mari nu fac de cât si pue pecetea, pe 

ceea ce fac popârele. (Aplause frenetice). 

Aşa au făcut Traian, aşa Ioniţă. aşa Mircea, 

cel Bătrin. 

D-lor, penniteţi-mi să termin cu uă învă 

țătură, care cred că va fi de folos pentru 

toţi aceia cari ah convingerea că sunt de 

tras multe şi nesferşite învățăminte din 

istoria patriei.
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Acest iînvățămint este, că: istoria fiind 
scrutarea consciinţei omenirei trebue să.ne 
interesăm nu numai ca cetățeni, nu numai 
ca representanţii naţiunii ce se deşteptă. dar 
să ne interesăm, cel puţin. cum ea intereseză 
pe alte ființe mai inferidre, să facem ceea ce 
at făcut părinţii noştri din instinct; st nu 
luăm inspiraţiuni nici de la medă-nopte, nică 
de la medă-di, nici de. la apus, nici de la 
răsărit. (Aplause). . 

Să căutăm să fim ce au fost parinţii 
noştrii. Avem 6re nevoe de alţi oracoli de cât 
aceia cari ni arată istoria nâstră ? Câna noi 
vedem — şi câță din D-vostră sunt vinători 
ai! vedut. adese, — cum. cânele, acest animal 
care represintă fidelitatea, merge dupa urma, 
numai prin miros şi nu se amăgesce, cacă 
de câte ori trece de locul unde a cotit iepu- 
rele, prin miros se întârce iar la acel loc şi 
mir6se penă constată punctul unde a cotit.— 
Sa facem şi noi tot aşa. 

Ce face el? EI face istorie, îşi face dru- 
mul, şi, cu siguranţă, vine şi se duce după 
urma epurelui până îl găsesce. Să facem 
acesta Şi noi, să ulmim, să adulmecăm ur- 
mele pe unde strămoşii noştrii ai făcut, 
vinătore. Dor nor fi Gmenii mai putin fideli, 

i
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mai puţin ageri, mai puţin zeloşi de cât 

este câinele când urmăresce epurele. 

Îmi pare rău că nu pot să vă întreţiu 

mai mult; nu sunt forțele care 'mi lipsesc, 

dar mi se pare că am abusat prea în delung 

de pacienţa D-vostră; totuşi cred că un lucru 

vă va, rămânea, că istoria nu este bună nu- 

mai pentu copii, ci este mai vârtos bună şi 

pentru cei mai bătrini. (Aplause generale 

indelung repetate, bravo! bravo!)
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Domnului A. Odobescu ete. etc. 

Jubite amace, 

Aşi trebui să-ţi declarii resbelă, căci cu 
nouele documinte ce ai desmormentatii din 
archivele Statului din Paris, mai silită să 
aruncă pe focii manuscriptele cursului meit 
dela facultate, pentru secolii XVII şi XVIII. 
Mă mărginescii a te pedepsi dedicându-ţi con- 
ferinţa mea dela Atheneii, inspirată, eșită 
mai tâtă din admirabilulă tesaur ce ni-ai 
trimesi din Paris. 

Să trăesci, Domnule Odobescu, şi să ne 
mai dai comori ca cele din care mia fostii 
atât de lesne d'a -eşi aplaudat conferenţiar ! 

V. A. URECHIĂ,



  Onorat Autorii! 

„Dâcă e o sciinţă, care trebue să intere- 
soze pre Români, în 6ra, presintă, aceea e 
istoria, trecutului lori.“ 

Aşa a disii, la inaugurarea, acestor Con- 
ferinţi, de la acesti locă, cu măestrituli Şi 
fermecătoriuli săi grai, ilustrulii mei amic, 
Domnu N. Ionescu. 

Să mai facemii der, Domnilor, istoriă, ca, 
din cele trecute vremi, cum dice cronicariulă, 
„Să pricepemi cele vii:re,“ 

Sci că sunt pucinii abili a distila, ad 
usum praesentium, — cu talentulă primului 
nostru conferențiar, din faptele trecute, bău: 
tură reconfortantă națională; sper totuşi, că 
noutatea objectului meii îmi va, dobândi îmi 
va, readuce, mie îmbătrânitului conferenţiar, 
o cât de mică parte din simpatica, ascultare 
ce aici am aflati, tinări conferenţiar, mai 
mulță ani dearenduli. (Aplause lungi). 

Presinţa D-vâstre în număr atât de îm- 
bucurătorii, mă autoriză , .celă pucini, a, 
spera, să reaflu în noulii auditorii o parte 
din buna voinţă auditorului mei de altă dată.



Voi, Domnilor, să tratezi o întrebare, 

cum diseiii, aprope nouă. Toţi am sciuti că 

Austria, Polonia, Rusia, Turcia al fostii 

factori fatali — în înțelesulii de neînlătura- 

pili — la faptele stremoșilor noştri.”) Despre 

Francia credusăm cu toţii, că ea a fost re- 

masă streină, până dor la Imperiul lui 

Napoleon 1, de ori ce amestecii în desfăşu- 

rarea evenimentelorii dela Dunăre în secolii 

anteriori. Îmi propun, Domnilor, profitândiu 

de ultimele documinte descoperite de ilustrul 

mei amicii D. Odobescu şi de colecţiunea, 

Hurmuzache, ete. să arătii că din contra 

Francia a avut, a împlinit la Dunăre un 

rolă, de la 1650 la finea, secolului XVIII. 

Unia din noi, ascultând graiul duiosi 

ali inimei lori, sunt gata & susține, că 

politica Franciei faţă cu noi Românii trebue 

să-și aibă esplicarea, originea în comunitatea 

de sânge, de rasă... 

Alţii, desperaţi de erorile de ieri şi de 

alaltăieri ale guvernului republicei francese, 

în faţă cu România, sunt gata a număra, 

pre Francia chiar între neamicii cei mai 

uriţi ai ei... 
PI 

*) Vedi Nota A, la fine.
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Roluli meii nu este Domnilor, nici de a 
face poesiă cu cei dintâi, nică da pune sim- 
țiri duşmănesci şi nedrepte în înima D-tre 
după pilda, celor de ali doile: eii, ca învăţă- 
tor, ce sunt, voiii să facă istoriă, sine studio 
et sine ira. 

Numai adevărulii este învățătură bună... 
Adevărul! A! cât miarii plăcea, să pot afla, 
cu D-v6stre pre Francia nu numai amică 
statornică a Românilor în toți timpii, dar 
chiar conscientă amică a Solidarităţei latine, 
care abia, e înțel6să adi, de înimile mai în- 
căldite de s6rele meridionalii dela Mont-- 
Pellier. .. (Aplause). 

Din capulii locului, nu vă potii însă as- 

cunde conclusiunea. negativă la care m'ai 

adusă cercetarea, rece a, documintelori: Nu, 
Francia nu şa condusii politica sea în seco- 
luli XVII şi XVIII pe calea sentimentalis- 
mului, ci pe alta... 

— Care?... — 

— Este calea intereselor s6le proprii na- 

ționali. Ori cât însă de pucini corespundătâre 
dorului înimei D-v6stre este acâstă consta- 

tare, D-vâstre veţi avea mulțămirea, ca, 
compensaţiune, a mai constata, şi o fericită, 
concordanţă dintre interesele Franciei şi ale 
ț&rilor n6stre, în trecutii, şi pote din acestă 

,



16 

constatare va resulta pentru noi şi o spe- 

ranţă bună pentru viitori! 

Negreşitii, istoria relaţiunelori n6stre cu 

Francia, în epoca, de care voiii să vă întreţini, 

ne va arătă şi abateri dela politica intere- 

sului naţionali... Acele abateri vai! sunt 

şi mai pucinii justificabile... “Tocmai acele 

abateri le-ati plătitii apoi uneori scumpi, şi 

Francia, şi ţările românescă. .. 

Dar să lăsăm prolegomenele... căci scurtă 

este ora, şi lungă epoca care are s'o încapă 

acea oră! 

În peridda dela 1650—1800, ei voii dis- 

tinge trei momente în politica Franciei faţă 

cu Orientului. 

10) Este timpulii domniei lui Ludovic XIV, 

dela Pacea de Westfalia, încoce. In acest 

timpi aflimi în documinte manifestarea cea 

mai neîndoi6să a continuărei luptei seculare 

a Franciei contra Austriei. Urmărindi acea 

luptă Marele Rege nu perde din vedere eveni- 

mentele dela Dunărea, şi din Constantinopole. 

20) Domnia lui Ludovici XV nu s6mănă 

cu cea anteridră, din respectul politicei 

cu Orientul. Erculi la picidrele Omfalei,
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Ludovici XV rumpe tradiţiunea, firul po- 
liticei străbune, spre a torce din fuioruli 
încălcitii ali furcei ce o ţine M-e de Pom- 
padour, dar pre ali cărui fus îl sucesce 
astuta Maria, Tereza. La începută, ca în tâte, 
Domnia lui Ludovic XV, este corectă, şi 
la Dunărea, şi la Constantinopole, mai apoi 
e o lipsă totală de consciinţă a adevăratelor 
interese politice ale Franciei, şi legaturile 
politice cu popârele le faci interesele rege- 
lui ear nu interesele poporului s&ă... 

3%) Noulii regni ală lui Ludovic XVI, 
pare că o se îndrepte politica greşită a 
Franciei. .. Îndată însă, maritagiulă xege- 
lui cu o fiică din Casa de Austria, rea. 
duce noua abatere a Franciei din vechia, cale 
însemnată de Francisci [... E destulii să vă 
Spuni, că uni momenti revoltaţă contra 
răpirei Bucovinei, îndată apoi Francia, aprâbă 
acea spoliaţiune şi chiar o activeză... 

Revoluţiunea dela 1789 intervine i Tă- 
pesce Franciei, până la Napoleon I, posibili- 
tatea, amestecului în Orientii şi deci Şi la 
Dunărea, .. 

Dar la revoluțiune este limita, Conferinţey 
mele... Deja este prea multi până la 179%, 
ca să nu mă întindii mai dincce...
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Perioda |: 

Deca pe aripele susi nălţătore ale minţei 

ne vom ridica pe deasupra jumătăţi a 2-a 

a secolului ali XVII-le și ami plana apoi, 

cu ochiii scormonitoriii, în nămolulii de fapte 

ale secolului XVIII, lesne vom vedea resă- 

rindi lămurită scire, că, Francia împinsă de 

interese bine înţelese, a avutu o neîntre- 

rumptă partaşiă la evenimentele dela Dună- 

rea de josii, din Orientulii Europei, dela Pa- 

cea Westfalică din 1648 şi încoce. 

Însăși Pacea de Westfalia, care pune ca- 

păti resboiului de 80 de ani, nu începe ci 

continuă politica curţei francesă faţă cu 

Orientulii. Relaţiunilor lui Francisci I cu 

Porta otomană, daunătâre Casei de Austria, 

sucede la, 1648, celebrulii tractatii dela West- 

falia, care dă Austriei o mare lovitură, prin 

stabilirea noului equilibru european. Decă 

prin acelii tractatii, Germanismulă câştigă; 

dâcă luptele Casei de Austria cu aventurari 

germani, Thurm, Bernard de Saxa- Weimar, 

Mansfield, Christian de Brunswik, nu sunt 

de natură a o întări faţă cu politica, con- 

trară ei a Franciei, recunoscit însă, că ac6- 

stă situaţiune ce “i facu Pacea de Westfalia,
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împinsă activitatea Austriei spre Orienti, 
şi anume spre Ungaria, unde ea, voiesce să 
stabilescă o monarhiă ereditară, care s'o 
compenseze de perderile de tot feluli din 
Apusi. Chiar d'atunci, din secolul al XVII-le, 
ochiuli ageri ali istoricului, pote observa, 
în mişcarea, Austriei, două direcţiuni: una, de 
retragere, faţă cu unitatea germană în for- 
maţiune — inconsciit! ajutată de cătră chiar 
Francia, — şi a doua, mişcare înainte, spre 
Resăritii. Drang nach Osten! În calea, acesta, 
ea avea să dea preste noi!... Deci să luăm 
aminte!... (Vii aplause). 

* 

Francia înţeles-a însă că nu era dajunsii 

pentru triumfuli politicei s6le aceea da 

slăbi pre Austria, că nu era, dici, d'ajunsi, 

spre acest scopi, d'a o anihila în Germania, 

ci că trebuia încă s'o împedice d'a se re- 

conforta, prin libera, mişcare în Orienti?... 

Acesta o afirmii deplin pentru epoca, lui 

Ludovici XVI, şi acestă afirmare voii 

sprijini-o cu documente din admirabila co- 
lecţiune Odobescu. Da, interesuli politicii 
alu Franciei, acelaşi sub Ludovici XVI, 
ca şi sub Franciscii I[, acelui interesii de- 
vine resortii puternicii la fapte şi Omeni
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în Orientii şi nu pucină înriurire are şi asu- 

pra. evenimentelor din ţările Române. De 

siguri, repet, mi-ari plăcea, Domnilor, vor- 

bindu-vă de relaţiunile Franciei cu ţările 

române, dela 1650— 1800, să le aflăm. eşind 

din limpedea, fontână a unei consciente co- 

munităţi de rasă, de sânge, dar de ami 

susține aşia ceva, am putea fi poeţă, dar nu 

istoric!... Politica bazată pe sentimentalism, 

pe comunitatea sângelui!... Nici adi, vai! n'o 

aflăm, când, oră cât mai sunt pe malurile Seinei 

ignoranță de asemene origine comune ale n6s- 

tre cu ale Francesilorii totuşi pe acolo se află, 

şi bărbaţi bine puşi, cari sciii că „Bucha- 

rest mest pas la Capitale dela Bucarie,“ şi 

că Canalulii Dâmboviţei, ori cât de strimbi 

şi de sucit a eșit, când putea eşi în liniă drâptă, 

(aplause) — nu l6gă marea negră cu Austria, — 

nică ai, dicii, sentimentalismuli n'a con- 

dusii politica, actualei republici faţă cu NO)... 

Da, sar putea susține, cu temeiii, că chiar 

Şi interesele bine înţelese ale Franciei, trebuia 

so împingă a nu ne abandona în ultimele 

nâstre lupte politice, în cestiunea Dunărei 

bunădră, — dar acesta toti narii schimba 

termenii equaţiunei, natura relaţiunelorii 

Franciei cu Orientulii Europei, şi cu ţările 

nostre în deosebi... Da, afirmii. cei mai mari
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bărbaţi ai Franciei republicane, nu ințeleseră 

interesele patriei lor, în legătură cu eveni- 

mentele dela noi. Nu mai departe, în Ia- 

nuariii trecuti, aflându-mă cu Domnu C. A. 

Rosetti în o adunare la care se aflau băr- 

baţă ca Henri Martin, a cărui morte recentă 

o deplângem, Jules Simon, Sadi Carnot, 

noi am adusik vorba despre cestiunea Du- 

nărei şi despre greşala ce făcea Francia în 

* acestă cestiune, 
— Mais enfin, voyons; que perdriez-vous 

si le Danube appartenait ă lAutriche? — 

"mi dise bătrânului senator Carnot, celui că- 

ruia, pucine voturi "i lipsi cândva ca să fiă 

el preşedinte al republicei... 

— În tot casulit, respunseiii, ați perde şi 

D-vâstre multi, căci a întări pre Austria 

este a întări Germania... Convine Franciei 

aşa, ceva, ea care vorbesce de revendicaţiuni? 

(Aplause). 

Dar dâcă Gmenii republicei actuale, rătă- 

ciță în politica lor, nu mai află concordanța 

de interese politice între Francia și ţările 

române, necum să dirigă acţiunea Franciei 

de politica sentimentalismului, — nu toti 

aşa, fu la epoca despre care ne ocupămil. 

119,814. 6
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S'o spunem acesta adese, Domnilor, so 

spunem susii şi tare, căci ei tot nu disper 

da vedea Republica francesă, revenindi la 

calea unde Monarhia francesă, în cursii de 

secoli, a culesi atâte triumfuri, cari ai în- 

tărit-o şi mărit-o, servindi, indirectă, de 

multe ori, şi causa, poporelorii din Orientulii 
Europei. , 

Ludovicii XIV de politica căruia, în Ori- 
entii, avemi laudă deplină, n'a greşiti Gre 
şi elu nică odată? 

Afirm că da! Chiar în timpulă resbelului 

de 30 de ani, ambasadoruli lui Ludovicii la 

Porta otomană, Comitele de Cesy stăruia la 

Portă în fav6rea unui 6re care Alexandru, 

care doria să iea tronuli Valahiei... Apoi 

cine era Domni la 17 Februare, 1638? Era 
Matei Basarab! 

Adevăratit, că ministrului Franciei se grăbi 

a serie lui Cesy, că: „Quant ă la pensse 

du Sieur Alexandre sur la Valachie, il n'est 

pas facile ă croire qwelle soit conesdse ă 

un homme incognu et pauvre. Cela ne se 

pent faire que par hasard, sur des rencon- 

tres imprâvues; ă quoi Padresse du Sr. de
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C6sy s'employera, sans toutte fois se rendre 
garant pour ne s'engager pas dans une affaire 
incertaine.“ (Odobescu, caet No. 2, p. 18). 

* 

De ce Ludovici XIV, Qoria căderea din 
tronă a unui Matei Basarab ori Vasile Lu- 
puli ? 

— In interesul conservărei Imperiului turcii 
ca aliat contra Austriei: aflase că Domnii 
xomâni tind6ii la emancipare de sub Turci... 
În mintea lui Ludovicii XIV, a slăbi pre 
Turci era a întări pre Austria, *) 

Acestă cugetare dirige politica ambasado- 
relui francesi din Constantinopole Domnu 
Heignacourt din 1659. Eli nu vede cu ochi 
buni lucrarea lui Radu Mihai] (ful lui Mih- 
nea celui R&ii) da se alia cu Creştinii dela, 
Nordvestulii țărei sâle, ca să se facă cu 
toţii independenţi de Turci. R6oa, voinţă a, 
ambasadorului francesii, e manifestă, în scri- 
s6rea ce trămite Regelui Ludovicii, din Mai 
1659, şi în care ridiculizeză pre Domnitor, 
dicând că a usurpati „di proprio capricio... 
Il nome d'arciduca, havendo âi piu messo 
nelle sue arme Vacquilla bicepte con la co- 
rona imperiale... (caet No. 2, Odobescu). 

”) Pedi nota la fine, |. 
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Bietulii ambasador, speriat de vulturului 

bicept Austriac, eli vedea, şi în vulturul 

Munteni ori şi bizantini! 

Dâcă se începe resboiulu Franciei cu Spa- 

nia aj putea crede că atenţiunea regelui 

Ludovicii XIV, nu mai e înt'acâce... Er6re!.. 

Ludovici scie până şi aceea că Mihnea Vodă 

(Radu Mihail) a bătut monetă nouă... (Mando 

a V. $. una moneta battuta dal moderno 

Principe de Valachia...) 

” Recunosei totuşi că Ludovic fiind ocu- 

pati cu resbelulii Spaniei, Pârta otomană 

cedă, influinţei mai apropiate a Austriei. 

Atunci Porta maltrată pre ambasadorului 

francesii de la Haie... Porta cam avea drep- 

tate: în resbeluli Candiei, ea întâlni, ca 

neamici mulţi luptători francesi, ceea ce 

făcu pre Sultanulii să dică: „Francesii suntii 

amicii noştri, dar “i aflămi mereu alăturea 

cu neamicii...“ 

Numai earăși, ce vină avea Ludovic XIV, 

că unii număr de individi, sub impulsiunea
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bisericei, mergâi să lupte contra, Turciei, 
nu ca francesi ci ca, creştini?... | 
Faptul este, că acestă împrejurare răci forte 

pre Francia de Turcia, şi vice versa. Atunci 
Ludovicii XIV, după ce termină resboiuli 
cu Spania, prin pacea, dela, Pirinei, cădu în 
greşela da voi să-şi resbune contra Turciei 
că-i maltratăse ambasadorele. .. Papa Ale- | 
xandru VII, nu mai remâne îndoslă că încă, 
li împinse la acestă decisiune contrară cu 
t6tă tradiţiunea politică a, Franciei. .: Ludo- 
vicii trămise, cu Coligny şi de la Feuillade 
6000 de ostaşi în alianța cu Austria, „Ma, 
la corte di Vienna, sospettosa, li fa tener 
d'occhio, e collocar sempre in modo che non 
pottesero disertare al neamico...*)“ Atât era, 
de contrară, alianţa, cu trecutul istonci, că 
Austria nu se putea încrede în Francia, nici 
când ea, “i trămisese 6000 meni ajutor! 

Şi totuşi grația, fiancesilor acestora Aus- 
tria câştigă bătălia dela St. Godară în 29, 
Tulii 1664. 

+ 

Ca, să, vedemii, cum de câte oi Francia 
devine aliata, Austriei, Românii perdu, voii 
aminti ca, urmare a alianţei aceleia, cu 
-”) Ces. Cantu, 

6**
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Leopold 1, a fost invasiunea ţărilor nostre 

de greci fanarioți, cu Radu Leon (12 Febru- 

arie 1665) şi cu vestitului Alexandru iaşi 

la Moldova Ore acestă invasiune de fana- 

rioță nu se esplică, ca până acum, de cât 

prin banii ce ei ai vărsat la Portă pentru 

a căpăta, domniile? De ce p'ar fi o măsură in- 

spirată de politica, Austriacă şi de astădată 

măcar prin tăcere aprobată de Francia? In 

adevăr, dela Haie vestesce, în 15 Mai 1666, 

Regelui Franciei, că: „depuis quelques jours le 
grand Seigneur a change le Prince de Mol- 

davie... Un grec de Constantinople est all6 

prendre possession, le grand seigneur (la 

sfatuli cui 6re?) voulant changer la coutu- 

me d'establir aux Principautâs de Transil- 

vanie, Valachie, et Moldavie un seigneur de 

chaque pays, mais il les choisira, dans Con- 

stantinople, afin que leur patrie, leurs biens 

et leurs femmes lui servent WVostage de leur 

fidâlit6.“ (Vedi nota la fine). 

Nu ţine multă alianţa lui Ludovicii XIV 

cu Leopold I. 
Evenimentele cari apoi vorii aduce pacea
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dela Aix la, Chapelle din 1668, în urma, res- 
belului lui Ludovici din Flandra, nu împe- 
dică pre Mazarin să reîncâpă lucrarea secu- 
lară în contra Austriei, cu atât mai multi 
că era provocat de evenimentele din Polonia, 
de unde Ioan Casimir abdicând, se duse în 
Francia. 

Ludovicii XIV, care în resboiuli Flandrei, 
işi luase de amblemă Sorele şi orgoliosulii 
„Quos ego“..., demna să țină corespondinţă, 
cu Domnii români, ba chiar şi cu domnii 
maziliţă... Aşa, în lanuar 1665, George Ste- 
fan, scrie Regelui Franciei, dela Stetin (Odo- 
bescu, caet No. 3, p. 28). 

Imdovicii XIV. se grăbi a provoca pre 
dela, Haie ambasadorul său la Constantino- 
pole, şi în urma, scrisorei lui George Stefan, 
şi după mijlocirea de mai târdiu a Regelui 
Suediei, ca dela Haie să stăruâscă pentru 
Stefan Gheorghiţă: „Le roy de Suăde mon 
Cousin, Monsieur mon frăre et le Prince 
Georges ltienne de Moldavie (ennemi de 
IAutriche!) m'ayant requis d'employer mon 
soin et mes offices ă la Porte ottomane, 
pour moyenner le retablissement du dicţ 
Prince dans les 6tats quwiil a perdus; jay 
bien volontiers consenti ă leurs dâsirs eţ 
vous fait ceste lettre pour vous ordonner
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de passer ă Pavantage du dict Prince tous 

les offices necessaires ete.“ 

De ce stăruia, ba chiar cu insistere — (căci 

mai sunt şi alte scrisori dela regele şi amba- 

sador asupra cestei afaceri, — pentru Ste- 

fan George? 

Pentru că Ludovicii XIV nu era mulță- 

mit de Dabija Vodă din Moldova şi Austria. 

cercase să dobândâscă dela Pârtă angaja- 

mentulă că, în casti de resboii cu Porta: 

„il plut au G. S. lui envoyer (ă PAutriche) 

du secours des Principaut6s de Valachie, 

Transilvanie et Moldavie... (Dela Haie, caet 

No. 4.) 

* 

Lăsând da urmări pre Ludovicii XIV în 

istoria, resbâeloră dintre 1672 până la, pacea 

dela 1678, dictată la Nimega, Europei, Şi 

care la 1681 va aduce Franciei Strasburguli, 

voii spune, că resboiulii dela 1683, declarat, 

Austriei de Turci nu se esplică de cât prin 

recâştigarea, influinței francese la Constanti- 

nopole. Ludovic avea, să fie aliatuli Sulta- 

nului, la încunjurarea, Vienei. Când Sobieski 

salva Capitala, Austriei, Ludovici era pe 

Rin: „Lauigi che aveva fomentato le tur-
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bulenze degli Ungheresi, poi le mosse dei 

'Purchi, estava col/esercito sul Reno, aspet- 

tando che i principi 16 invitassero... Ludovico 

mostră dispiacere di quella liberazione. . . 

(Cantu p. 918, vol. V, editiunea Torino. 1865). 

Însuşi Hamer (Tom. 12, p. 188) recunâsce 

că Ludovicii era aliat ali Turciei: „Dans le 

but de sassurer au moins une alli6e et une 

amie contre les trois puissances qui com- 

posaient la S-te Alliance, !/Autriche, Venise 

et la Pologne, la Porte fixa ses regards sur 

la France et la Russie; sur la premitre 
comme une ancienne alice, qui lui avait 

donn6 des preuves de fidălite, et sur la 2-e 

comme une nouvelle amie, mais dont Pat- 

tachement 6tait encore douteux.“ 

Ba ce douteuz!! 

Cât dură resbeluli, vă închipuiţă agita- 

țiunea din ţările nostre! Şerbanii Basarabi 

visândi imperiulă de r&săritii se sprijinia 

în secretii pe Sta alianță... În Moldova se 
isbiră cumplitii partida creştină-polonă şi 

cea, care nu aștepta dela creştinii vecini 

nică unit bine... Câţi domni resturnaţi la, 

Moldova în câteva luni? Mai apoi Şerbani
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face să se urce pe tronul Moldovei C. Can- 

temir... Acesta, solicitati de direcţiunea po- 

litică creştină şi obligati a fi cu cea turcă, 

sciu să remână în o a treia direcţiune : Ro- 

mâna! Pe când pre Şerban Vodă, ambasa- 

dorulii francesii din Constantinopole, care 

acum era de Girardin, îli denunţă ca par- 

tizant al Austriei: „on dit avoir fait des 

d&marches pour n6gocier avec la, cour de 

Vienne“ (31 Decembre 1687, caet No. 6) 

despre Cantemir tace... 

Asupra lui Şerban Vodă, de Girardin re- 

vine în 10 Februare 1688 a-lu acusa către 

Ludovicii XIV, că: „apres avoir entretenu 

correspondance pendant les deux dernitres 

annâes avec le roi de Pologne, â depuis 

peu chang6 de batterie, et pris ses me- 

sures du coste de Vlmpereur auquel il a 

oftert de donner entr6e dans son pays...“ 

numai cu condiţiune ca să-lu ajute impera- 

torele, ca să isgon6scă pre Turcă de dincolo 

de Dunărea! 

Girardin avea de misiune să desfacă pre 

Poloni de alianţa contra 'Pureiei şi să împe- 

dice domnii români da intra în asemenea 

alianţă, căcă numai aşa, vede mijloculii d'a 

opri ca Leopold să nu devină: „paisible pos-
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sesseur des Principautes de Transilvanie, Va- 
lachie et Moldavie.“ 
Urmărind acâstă neîntindere a Austriei asu- 

pra Românilorii, se născu ideea, înființărei la 
Dunărea a unui stat puternici, barieră pentru 
mai departe întindere a aceleia. Acestă, idee 
germina deja în mintea lui Ludovicii XIV. 
Desilusionat de domni ca Şerban Cantacuzin, 
Duca, etc., marele rege aspira acum să în- 
ființeze uni regat din Moldova şi Valachia 
d'ocamdată (Ardeluli venia mai apoi) în 
fav6rea, protegiatului săi Tokăli, neamiculii 
mare ală Austriei. (Aplause lungi). 

Când la 31 Decembre 1687 de Girardin 
vesti Regelui, că Şerban Cantacuzini murise 
Şi că-i succedase Brâncoveanu, regele esprimă, . 
acestui ambasadori regretele sâle, că Porta, 
preferise pre Brâncoveanu lui Tâkâli, pre 
Brâncoveanu, dice Regele, „care nu este în 
stare să facă încurcături Imperatorelui Ger- 
maniei.“ (Aplause). 

. * 

Mai mult de cât ori şi când nu se înșela, 
Curtea dela Versailles: Brâncoveanu era 
adeptii ali politicei Austriace... 

Daci urmeză otărirea Franciei dalti săpa, 
dâră va ajunge la realizarea planului săi 
în favârea lui Tokoli.
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Dar Brâncoveanu scie să facă pre boerii 

săi a nu înțelege neceșitatea, unirei Princi- 

pateloră sub unii singuri Domnitori ca 

Păkăli... Ei declară lui Wohner, represen- 

tantulă Franciei la Constantinopole (după 

mârtea lui de Girardin 1689) că, „sunt în 

stare să da până la câmaşă numai să nu 

li se dea, pre Tok6li...“ Ş'apoi Brâncoveanu, 

adăog6 Wohner, „est tres riche et tres at- 

tachă ă la maison d'Autriche,“ cu care co- 

respunde prin Veterani... 

Numai politica lui Brâncoveanu e causa 

că Francia începe a se gândi: 6re naril 

putea, mai bine ridica la, Dunărea bariera 

dorită contra Austriei, favorisândi întărirea 

Poloniei ? 

Ca, s'o desfacă de alianţa cu Austiia, am- 

basadoruli francesii din Constantinopole ave 

ordine să promită Poloniei, sprijinului lui 

Ludovici XIV, da dobândi dela Turci, prin 

pace separată, Moldova... 

— De ce nu şi Adrianopole? esclamă vi- 

zivulă, când ambasadorul francesii “i propune 

acâsta. Turcia acum refuza, căcă o însufleţisă 

victoria, dela Boian a bătrânului C. Cantemir 

Vodă din Moldova. Acesta, cu 5000 de oş- 

teni, adunătură în pripă, sdrobi 6stea ma- 

relui Sobieski, ucidendui 6000 ostaşi şi
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robindu-i alți 5000. Apărarea Trei Erarhi- 
lor dela laşi, de către egumenuli lori ; 
apărarea epică a Cetăţei Neamţului de către 
18 plăeși, cari luptară trei dile contra, oștirei 
întregi a lui Sobieţki, repetii, pune în gura 
Vizirului respunsulii: „De ce să nu ne cereți 
şi Andrianopolea?! (Aplause). 

Dar resistinţa, eroică a lui C. Cantemirii 
nu descuragiă pe ună Ludovic XIV. Noul 
său ambasadore la Portă, de Castagnăre (de 
la, Noembre 1689) susține din resputeri, în 
Februariii 1690 Şi deci şi până atunci, că 
numai de cât Valachia şi Moldova să fie 
unite cu Polonia „parce que VEmpereur (de 
Austria) serait trop puissant, si ces deux pro- 
vinces lui tombaient entre les mains.« Aplause. 

De Castagnăre cerea, ca măcar Moldova, 
să se alipâscă de Polonia, „Si on ne peut 
la defendre contre les allemands. 

* 

Supărarea, contra lui C Cantemir nu pare 
că n'avea, ceva fundamentii, căci Ludovici 
XIV Eli bănuia da trata în secretii cu 
Împăratulii Austriei. Castagnăre în o epis- 
tolă către Regele, datată 15 lunii 1690, 
scrie chiar, că Domnuli Moldovei et les
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principaux du pays, except6 Pancien chan- 

celier... travaillaient ă recevoir chez eux les 

Allemands, que Lhospodar &tait entr6 pour 

cela, en n&gociation avec le general Heusler.“ 

(Caet No. 9. Odobescu). 

Ca consecinţă, aflămii o nouă campaniă 

în favorea unirei Moldovei şi Valachiei sub 

mokoli. În 2 Ianuar 1691 de Castagnăre vor- 

besce despre acesti plană cu Vizirulii... l-a 

mai vorbit: „ouvertement contre le prince 

de Valaquie et je donnai au Vizir dans cette 

mâme audience, les preuves qui le leur doi- 

vent rendre suspect. Je suis persuad6 aussi 

que ce serait un grand pien de le destituer.“ 

(Caet No. 10. Odobescu). 

Vizirulă a, fost respunsi şi altă dată în 

1689, Octombre, lui Castagnăre: „que la 

Val. &tait occupâe par un Prince du choix 

du GQ. 8... — „Je metais assez attendu ă 

ces râponses. Ou m'avait dâjă appris que 

celui qui gouverne en Valaquie payait trop 

grassement la protection du Vizir pour en 

estre jamais abandonne€. . „ (Caet No. 8, 

pag. 73). 

Şi cu tote aceste Castagnăre caută mereii 

probe contra, lui Brâncoveanu. Când Heusler 

cădu în mânele lui mokoli, Castagnăre scrise 

Regelui (30 Septembre. 1690) că 'Tokăli va
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fi găsit dovedi de relaţiunile „que le Prince 

de Valaquie avait avec les Impâriaux, les 

quels pourront dans la suite lui donner le 

droit d'estre maitre de toutes ces provin- 

ces...“ (Caet No. 9, pag. 90). 

Francia a căutati şi directii cu Domnii 

Români să se înțelegă contra, Austriei. Am- 

pasadorele francesit la Constantinopole co- 

munica Curţilor din Bucuresci şi laşi sciri 

despre victoriile marelui Rege, „afin de d€- 

truire toutes les fausses impressions que les 

emissaires de PEmpereur s'efforeent d'insi- 

nuer au dâsavantage de V. Majeste.“ qice 

ambasadorulii către Ludovicii XIV. (Caet 
No. 9, pag. 87). 

Apoi a comunica sciri despre victorii ca, 

cele dela Fleurus, Boyne, Stafford, Massalia, 

Steinkerke, de unde generalii la 1692 tapetaz 

cu drapele Notre-Dame din Paris, era de 

sigur a spune domnilor români: gândiţi-vă 

şi vedeți cu cine ve daţi!.. 

Eacă ce ne esplică presinţa la Curtea din
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Iași a unui important emisar francesii, la. 

1699... Acesta, este jesuituli d'Avril, care 

sub pretestii da căuta unii noi drumi la 

China (Voyage entrepris pour dâcouvrir etc... 

Paris 1692), stăte la laşi spre a contraba- 

balanța influința politicei Austriace a lui 

Leopold. D' Avril spune, că la sosirea lui la 

Iaşi, agentului lui Leopold fu forte descon- 

centratil, căci se temea nu cumva d'Avril 

să nu desabuzeze „la cour de tous les faux 

bruits qu'il avait fait courir contre la France, 

pour en venir plus ais6ment ă ses fins. 

C'est aussi ce que nous ne manquâmes 

pas de faire... En faisant voir le ridi- 

cule de la nouvelle qu'il avait dâbitee, 

dune dâfaite entidre des francais aupres du 

Danube, pour donner, ă ce-qwil croyait, 

plus did6e de la puissance de VEmpereur. 

Nous eămes mâme le plaisir de voir entie- 

ment revenir cette cour ă l'âgard de la, 

France, et prendre des sentiments bien dif- 

fârents de ceux ou Pon y 6tait avant notre 

arivâe. est sans doute pour cela que le 

Hospodar nous fit ă notre audience de 

cong6 encore plus dhonneur et de caresses, 

qu'il wavait fait ă la premiăre.“
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La curtea, lui Brâncoveanu mai greii are 
accesti ideea francesă. D'aci continuarea pri- 
gonirei, care nu va fi streină căderei, decă 
nu şi peirei lui Brâncoveanu. 

Castagnăre scrie Regelui la. 21 Mai 1691: 
„Jai vu le grand Vizir... Jai travail... ă, 
lui faire connaitre qu'il devait changer le 
Bey de Valaquie... Le Reis-E Eftendi, avec qui 
j'ai pris des mesures pour ce dessain, ft 
de sa, part ce qu'il devait pour y reussir... 

Castagnăre merge până a tripota cu bani, 
ca să dărime pre Brâncoveanu: „Jai mis 
le Reys-Effendi et sa femme dans Pinteret... 
en leur promettant... 30 bourses dont on a, 
consign6 la valeur.“ (Caet, No. 10, p. 100). 

% 

Şi pe lingă Brâncoveanu Francia avu a- 
genţi secreţi, de şi ceva mai târdii. Vom 
cita pre hirurgulii francesii Lantier (caet 18 
D. 178) şi pre medicul Fonseca.... 

* 

Influinţa, francesă la Constantinopole şi 
deci la Bucuresci şi laşi oscila după mersulă 

(19 814] , 7  
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oştirilor lui Ludovicii Regele... Când acesta 

avea o victoriă, graiulii ambasadorelui fran- 

cesu la Porta otomană, avea mai mare re- 

sunetii. Când o perdere de bătăliă din partea 

Franciei era semnalată, mai susii era auditit 

glasulii ambasadorelui Austriacii... 

La 1692, Amiralul 'Tourville perde la 

Hogue o flotă francesă... Atunci Pârta oto- 

mană, îngrozită, cedeză presiunei Austriace 

şi a aliaţilori Austriei, Anglia, şi Olanda, 

cari ca să angajeze pre Austria în altă 

parte, stăruescii s'o împace cu Turcia, în 

dauna Franciei. 

Mare e mişcarea Curţei dela, Viena în 

anii aceştia, la Constantinopole şi în Prin- 

cipate! Emisarii Austriacă cutrieră t&rile ro- 

mâne. Castagnăre află în 1694 la laşi, pre 

lingă Duca Vodă, pre unii călugării Cordi- 

lierii italiani în calitate de misionarii, dar 

cae negocia întrarea lui Duca în alianța 

Imperatorelui. Castagntre se sili să isgo- 

nâscă pre acelui călugări şi Regele din noi 

sup&ratii pre Domni români, stărue, revine 

la, vechiulii planii de a face Domni pre T6- 

kăli peste ambele principate. Spre acestii 

scopii, Castagnăre cere voiă Regelui de a 

oferi Vizirului, „les m6mes sommes (ca şi 

pentru Ard6l) pour establir le Comte Tăkăli
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dans la Moldavie et la Valaquie. (Caet No. 
9, pag. 82). 

Se îndoesce Castagnăre de reuşită pentru 
că Tok6li nu e de legea Moldovenilori şi a 
Munteniloriă. 

x 

Suprim lectura a numerâse documente 
proprii a ne ar&ta pre Ludovicti XIV urmă- 
rindă cu vioiciune slăbirea, Casei de Austria, 
prin Turcia, şi ţările Românesci... 

Acesta o face Ludovicii XIV chiar când 
uni mare resbeli "li ocupă a casă... Ba încă, 
ca, să nu lase pre Austria dea impune 
Turciei ori-ce condițiuni grele, la 1699, încă 
pe când Austria era în negociaţiuni cu Porta, 
Ludovici XIV, intenţionat, spre a, fi liberi 
în mișcarea, sea, curmă şiruli victoriilori 
s6le şi se grăbesce a acorda pacea, dela 
Ryswick, din 20 Septembre 1697. Era, de 
lipsă intervenirea Franciei, căci Turcia fu- 
sese răi sdrobită de Principele Eugeniii la, 
Zeata... Austria victori6să devenia pericu- 
l6să prin adăogiri de teritorii pe comptul 
Turciei şi a ţărilor române... 

+ 

Dar acum, după pacea dela Ryswick,  
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Ludovicii XIV începe a delăsa Polonia, care 

demeritase protecţia Franciei, ca aliată a 

Imperatorelui, dela, care ea spera să capete 

Moldova, care nu o dobândise din negociă- 

rile anteridre ale Franciei. Acâstă împreju- 

rare îndemnă pre Ludovicii să scape Moldova 

de anexare la Polonia... Ambasadorele săi 
Ja Constantinopole, Feriol, urmăresce cu aten- 

țiune t6te negociările, cari se făceaii prin 

intermediul Angliei şi Olandei. Feriol pro- 

testa, contra unui articol secret din tratatul - 

de pace dela 1699, care articol ar fi fostii 

dispusii, ca Turcii să plătescă 200,000 scudi 

prin asignaţiuni asupra Moldovei şi Vala- 

hiei... Ceea ce însemna, sequestrarea, şi alie- 
narea acestor ţări. Vă amintiţi că nu de 
mult şi Ruşii cercară să iea asemene a- 

manetil... Asemene articol nu se înscrise, 
graţiă lui Feriol! 

Anglia are în aparenţă, după pacea dela 

Carlowiţ, direcţiunea, politicei 'continentale, 

ca, adversară a Franciei. - Acesta ne esplică, 

pentru ce Brâncoveanu se pote manţine la 

Domniă, cu tâte manifestele s6le apropieri 

de Austria în decursulii resbelului.
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* 

Cum de Austria victorisă, sprijinită de 
Anglia şi de Olanda, şi în alianță cu Rusia 
şi Polonia, cum, dicii, de-şi moderă preten- 
țiunile la Carloviţ?.. 

Hei! Atitudinea Franciei esplică lucrulii. 
Leopold prevedea proxime resbâie cu Fran- 
cia,; înțelegea bine, că tratatul de la Reis- 
wick nu va fi mult timpii respectati, şi 
că, „le roi d'Espagne sur le bord de sa 
tombe laisserait bientât par la mort une 
riche succesion ă disputer!...% Deci Leopold I, 
îşi moderă pretenţiunile, ca, să fie liber, prin 
pace, pentru nouele resbele! 

+ 

Cu tâte aceste, la Constantinopole pacea. 
de Carlowiţ se consideră ca o perdere şi 
încă din causa Franciei! Daceea la. anul noi 
1700 Sultanuli îşi manifestă r6oa voinţă 
față, cu Francia, primind pre Oetinger am- 
basadorele Austriei cu mari onoruri, şi re- 
fuzândi de a primi pre ambasadorele frances. 

Acestă situaţiune nu va întârdia a se 
schimba.
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Cu începutulii secol. 18-le, la Orientulit 

ca şi la Apusuli Europei aik să încâpă res- 

be, cari nu remâni fâră influință asupra 

destinelorii romanimei. Resbelulii de succe- 

siune în Spania, dela 1701—1714 ocupă pre 

Ludovic XIV până la mârtea sea la 1715; 

pe când în Orientulii Europei tote se mişcă 

încă sub impulsiunea lui Ludovic, chiar 

cână elii a perdut totulii în resbeli contra 

aliaţilorii neamici, la Hochstaedt, Ramilie 

Oudenarde, Turino, Malplaquet... Sedanulii 

fu ajunsi dăunădi ca Francia să înceteze 

da, esiste pentru Orient! Ce deosebire între 

Ludovicii XIV şi Republica francesă! (Vă 

aplause). 

* 

Pe când Ludovici lupta contra mulţilor 

săi neamici, el suscita în Ungaria şi Ar- 

Ali unii neamicii Casei de Austria în pel- 

s6na lui Franciscii L. Racoți, ear în Polonia 

făcea să se al6gă rege Leszinski... Acolo se 

pregătescii şi se îmbulzescii evenimentele, 

cari ai desnodământii la bătălia dela Pul- 

tava, şi coronament pacea dela, Prut, din 

Till.
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Dar să stiingemui mai d'aprâpe acestă 

mațeriă. 

La 1705 Leopold muri şi-i succedă Iosif 1 

(1705 — 1711). 

Feriol, ambasadorele lui Ludovicii la Con- 

stantinopole, nu perdea din vedere nici o 

ocasiune ca să serve causa străvechiă a 

Franciei. Elu continua a fi forte nemulțămit 

cu Brâncoveanu şi la 27 Februare 1706, 

cere Regelui s&i o scrisdre contra lui Brân- 

coveanu, „cet ami des allemands. Je sup- 

plie trăs-humblement V. M. de m'envoyer 

une lettre pour le grand Vizir, sans date 

et sans suseription, par la quelle V. M. lui 

dira qw'elle sait de bonne part les liaisons 

du Prince de Valaquie avec les imperiaux, 

qui durent; depuis longtemps, qui sont 

m€me contraires aux intârâts de cet Em- 

pire (Turcia) et que les afiaires de Hongrie 

souffriront toujours tandis que ce Prince 

sera en Valaquie, qu'ainsi V. M. desire et 

demande qu'il soit; dâpos6.“ 

In asemene sensii se lucra la Constanti- 

nopole în multe moduri. Ca să aducă opi- 
niunea, publică în Constantinopole a. cere
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mazilirea lui Brâncoveanu, ambasadorele 

fvancesii puse să se facă scrieri turcesci, ca 

Dialogul dintre Aly persanulă şi Mustafa 

turculii. (Caet No. 20, p. 195, 20 Oct. 1766). 
Mustapha. Nos puissances croient qu'il 

leur. convient WVavantage de voir continuer 

la guerre parmi les princes Chretiens et d'ob- 

server une exacte neutralit suivant les 

traitâs. 

Aly. Si vos puissances sont si serupuleuses 

sur les traites et qu'elles veuilient observer 

cette exacte neutralit6, pourquoi permettent- 

elles au Prince de Valaquie d'assister les 

allemands de vivires, de chevaux ei de tous 

leurs besoins? 
Mustapha. Le p. de V- Va fait dans la 

derniere guerre. 

Aly. Îl a conserve cette bonne coutume 

durant la paix. Il fait ă la vârit6 le mar- 

chand, vendant cherement ses denrâes; mais 

cela tourne ă compte aux allemands et porte 

un grand prâjudice aux Hongrois et ce 

Prince tout sujet et d&pendant qu'il est de la 

Porte, parait plus hardi que les grands visirs. 

Mustapha. Son argent Pa sauve jusqw'ici 

mais il en fera tât ou tard une bonne 

psnitence. Ou connait son attachement pour 

PEmpereur et pour le Czar.



Tot odată Feriol, vădând imposibilitatea 
realizărei unire; Moldovei şi Valachiei prin 
Racoți, nouli Candidat ali Franciei, adă- 
postea în propriul săi palatii pre Duca 
Vodă, Şi-i propunea candidatura, la, Valachia, 
(Caet Odobescu, 1766, Octombre). 

Un anii după aceea, la. 19 Februare 1707, 
Feriol scrie ear Regelui, că „Brâncoveanu 
s'est .declare si hautement pour les alle- 
mands, que j'ai ât6 oblig de Vattaguer ă 
la Porte. Il ne la. pas ignor6 et il lui en a, 
souvent coât6 de grosses sommes pour se 
mettre ă couvert de mes accusations. 

% 

Despre Cantemir Ant. care la data acâsta, 
este în Moldova, Feriol scrisese Regelui, (la 
10 Mai 1705), că „Le prince de Moldavie 
est fort de mes amis... Son frere a 6t6 Pann6e 
passce refugi€ six mois dans le palais de 
France.“ (Caet No. 19, p. 185). 

* 

Rolulii ce Carol XII jcă la anii aceştia 
în Polonia, Şi contra, Rusiei este lesne de
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apreciat. Asemene şi velațiunile lui Feriol 

eu Carol XII. Bătălia de li Pultava nu lasă 

indiferenti pre Ludovicii. Eli negociază pe 

doparte pacea pentru sineşi ca să fie mai 

liberă a lucra în Orientii, ear pe de alta 

împinge pre 'Turcia să facă resboii Rusiei 

şi s'0 împedice dela, alianţa cu Austria. Vic- 

toria lui Vendome dela Vilaviciosa redă 

lui Ludovic vechia sea, energiă; eşirea din 

alianță a Angliei, obligă pre aliaţi să fie 

mai tratabili. Schimbarea din domniă, prin 

mârtea lui Iosif la Viena, urmânduii la 

1711 Carol VI, urmată de o nouă victoriă, 

a lui Vilars, aduc pacea celebră dela, Utrecht, 

1713, 

* 

In acest restimpi, ca şi în dilele cele de 

mare cumpănă, Iudovică nu perde din ve- 

dere Dunărea, Carpaţii şi Balcanii. 

Lui Feriol urmâză la Constantinopole Des- 

Aleurs, fiul acelui-a-lalt ambasador, de care 

ami vorbiti. In 1710 Des-Alleurs, ca să 

vină la postulii săii în Constantinopole apucă 

calea prin Ungaria, Polonia şi Principate. 

La, Iași află pre N. Mavrocordat, în 10 Mar- 

tie 1710 şi din Bender încă serie Regelui: 

„je ne puis assez me louer de Phonorable
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et bonne râception que j'ai recue du Prince 

de Moldavie. (Caet 21, p. 206). 

Nu tabacherei ce Des-Alleurs aduce lui N. 

Mavrocordat dela Ludovicii, nică ceasornicului 

datii secretarului lui Vodă, este a se atribui 

sentimentele Curţei din Iaşi, ci faptului că 

Turcia, amenințată de Austaia, nu vede ear 

salvarea, ei de cât în Franţa. Aşa, Ludovici, 

în cele mai grele dile ale sâle încă tot este 

puterea, în juruli căruia graviteză cei din 

Orientii. Acesta ne esplică speranța Mavro- 

cordaţilori şi a Ghicilor în Francia. La 31 

Mai 1710 (Caet 21, p. 208) Grigore Ghica, 

refugiat la Viena, se declară, prin o epistolă 

către Ludovicii XIV, că elu este servitorii 

fideli ali Franciei... Că elit merge la Con- 

stantinopole unde Vizirulii are plecare a-li 

restabili pe troni, şi că să-lii iea sub pro- 

tecţiune Ludovici XIV. 

% 

Unii momentii aflămii 6re-care confusiune 

în purtarea, Franciei la Constantinopole. A- 

cesta din causa, neînțelegerilorii dintre fos- 

tulii ambasadore Feriol şi Des-Alleurs. Acesta, 

protege pre Mavrocordaţă până a adăposti
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pre unulă în palatulă ambasadei; Feriol îi 

denunța ca vânduți la duşmani... 

Dar dela amenunte să ne urcămi la mai 

mari, 

Resbelulii Turciei dela, 1711 contra Rusiei, 

este sub instigaţiunea, Franciei, fiă şi ocultă 

cum 0 declară Salebery în Histoire de VEm- 

pire ottoman vol. III, page 107. (On attri- 

bue ces changements ă Pinfluence du parti 

suâdois, que soutenait en secret le comte 

des Alleurs amabasadeur de France.) 

Nu mă încape timpului să aduci aci tote 

si baremii mai multe din documintele pro- 

aromatice resbelului dela Prut 1711; voiii 

aminti numai, că încheierea, pacei fu o mis- 

tificaţiuna pentru Des-Alleurs. Acâsta o 

spune Regelui s&i, în 28 Octombre ll: 

„Le Visir au lieu de faire des conditions 

selon qwon 6tait convenu (ad. cu el) et par 

des gens dâputâs pour cela, commenca de 

demander lui-m6me les points suivants...“ 

„Tout le monde, adaoge Des-Alleurs fut
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surpris de la pauvre maniăre du Visir qu'il 
eut en demandant les pretentions du Czar, 
Yayant entre les mains... Pai Dris la parole 
en xemontrant au Visir le tort qu'il avait 
de procâder de la guerre, les Moscovites 
devaient, premiărement mettre les armes bas 
et se rendre ă la discrâtion du Vainqueur 
et qwapres cela on procederait aux conâi- 
tions selon qwon le jugerait; ă propos...* 
(Caet No. 26, pag. 260). 

Scimit de unde a provenit graba Vizi- 
rului: auruli, bijuteriile Imperatesei rusesci 
ai fost mai puternice de cât influența po- 
litică a lui Des-Aleurs!... 

Totuşi Des-Alleurs consideră ca unii tri- 
umfi ali politicei sâle rechiămarea la tro- 
nulii Moldovei a protegiatului săi N. Ma- 
vrocordatu.., 

Brâncoveanu toti “i scăpă din mâni! 
Dar pucinii se mai bucură nenorocituli 

Domni de triumfulă săi asupra politieei 
francese. Cun6sceţi tragica lui morte. Cine
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a urmat cursul mei la Universitate scie 

că et nu sunt admirători ali lui Brânco- 

veanu... Nu-mi placi domnii, nici Gmenii 

noştrii de stat, cari se uită cu ochi galeşi 

la Streini, fiă aceia nemți, filă ruşi... ( Vi 

_aplause) Cu tâtă acestă ură ce Des-Alleurs 

avea contra lui Brâncoveanu; de şi neîndoios 

contribui frte multii la căderea lui Brân- 

coveanu, ambasadorale francesi, ca noi toță, 

desaprobă mârtea crudă a neamicului săi 

şi a familiei lui .. (In epistola sea câtre Re- 

gele Ludovic din 3 Februare 1713 Des- 

Aleurs serie: 

„Les tures m6me ont tronv6 beaucoup 

de barbarie et de fârocit6 dans cette action, 

disant que les enfants de ce prince n'avai- 

ent eu aucune part aux fautes du păre 

qwon a accus6 d'avoir donn6 des vivres 

aux Moscovites dans le temps quwiils etaient 

sur le Prut, Wavoir fait sortir Pargent hors 

de cet empire, de Pavoir envoy6 ă Vienne, 

3 Venise et en Transilvanie et dWavoir ty- 

vanis6 les sujets du G. S. pour en tirer des 

sommes considârables.“ 

(Mai vedi şi raport. din 16 Oct. 1714, 

caet No. 30,.p. 292.)
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* 

Nu târqin după Brâncoveanu more ŞI 

Marele Rege Ludovic, XIV (1715). 

Cu mârtea lui intrăm în perioda a 2-a a 

epocei ce tratămii. ” 

Perioda ||. 

Nu voii aminti, Domnilor, diversele fase 

ale resbelului Turciei cu Austria, care se 

termină cu pacea dela Pasaroviţ. Voiii dice 

numai, că negocierile acestei păci, a și dati 

pe feţă, t6te planurile Austriei, din cari pla- 

nuri resultă şi înv&țăminte pentru viitorii. 

Ce cerea, Austria, spre a face pace? „Les 

deux Principautâs de Valaquie et de Mol- 

davie comme dâpendantes du royaume de 

Hongrie...“ (page 305, caet 31). 

A! 6tă mărgăritarele ce lipsiati din corâna. 
Ungariei!... Nu vă potit spune dâcă asemene 
revendicări de petre din corâna S-tului Ste- 

fan a dati loci la schimbări de note comi- 
natorii, ca revendicarea de almintrele isto- 
rică a amicului mei, Domnu Petre Grădiş- 
teanu... (Lungi aplause).
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Austria, când cerea Moldova şi Valachia, 

nu stăpânia cu armele de cât Oltenia... 

Ori şi câtă slăbiciune era la Curtea iui 

Ludovicii XV, ea, se simţi datore a se mişca 

la aşa pretenţiune neruşinată... Francia re- 

vine la vechia, ei convingere, că alipirea ţ&- 

rilorii române la corâna Austriei, este rum- 

perea, a oră-ce equilibru politicii în Europa 

şi o imediată perdere şi pentru însăși Fran- 

cia. Deci se puse ear pe lucru... Marchisuli 

de Bonnac, noulii ambasadore ali lui Ludo- 

vicii XV interveni, în luptă cu Anglia și 

Olanda, amicele Austriei... | 
Ast-felii pacea, ori cât de desastrâsă se 

semnă la Pasaroviţ, la 1718, ea nu răsui 

din ţările române de cât Oltenia, doră ca 

să remână fapta documentii de amiciţia şi 

de desinteresarea, vecinei nâstre, vechia aliată 

a lui Brâncoveanu şi Şerban Cantacuzini! 

(Aplause). 

Planulii ce urmăria Austria putea fi dat 

pe față şi de convenţiunile cari le încheiâ, 

le impuse Turciei îndată după ratificarea
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tratatului dela Pasaroviţ, Cine voesce să 
înţelegă lucrarea, politică de adi a Austriei 
citâscă acele convenţiuni, cari tind aj a- 
servi tâtă România economicesce, cari “i 
dai suprema priveghere asupra Dunărei şi 
a Oltului ete.! 

A! dela Austria, să învâțămii Domnilor, 
“un lucru folositori: perseveranţa cea mai 
inare în unii plan politicii! (Aplause repețite). 

* 

Politica Franciei primise în 1718 ună 
eşecii. Atunci, deşteptată Curtea dela Ver- 
sailles, ear se agită întrebarea da salva, 
Principatele de ghiara, vulturului Austriacă, 
întrunindu-le sub unii singurii Domni. Can- 
didatul la acesti statii de creati fu earăşi 
Racoți, neamiculu bine cunoscut ali Aus- 
triei... Acesta ar fi putut, credea, Ludovici 
XV, să întrun6scă nu târdii Ard6luli la 
Principate... 

Racoți era la Mai 1718 deja nu numai 
protegiatuli Franciei ci şi ali celebrului 
Alberoni. 

* 

Bonnac lucră pentru planulit francesi, dar 
119,814]. 

8
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tot odată, se sili a atrage în partea Franciei şi 

pre Domnii românilor... Cu Nicolae Mavro- 

cordat isbuti lesne. „Cependant comme ce 

calme ne saurait durer, dice de Bonnac gu- 

vernului francesii, în 10 mai 1719, (vedi 

Hurmuzaki vol VI, pag. 256 şi 2653) et 

qw'il est; bon de se preparer de bonne heure, 

des moyens Wagir quand Poccasion sen 

prâsentera, j'ai forme une liaison fort 

ctroite avec Nicolas Mavrocordato Prince 

de Valaguie. .. Ce prince qui pendant 

sa prison chez les allemands a contracte 

une haino personnelle contre eux, ma, fait 

assurer qu'il n'oublierait rien pour fortifier 

les bons sentiments o est la Porte pour la 

France et veritablement il m'a donn6 plu- 

sieurs marques pendant son s6jour ă Con- 

stantinople de la sincârite de ses sentiments 

ă cet egard et je crois pouvoir compter 

absolument sur lui, si... Vinterât du Roy 

demandait de porter les Turcs ă une nou- 

velle guerre contre la Maison d Autriche... 

Bonnac se pregătia de uni noi. resbelii 

contra Austriei, tocmai în momentuli când 

se putea crede aşa resbelii cu totuli în-
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lăturatii. In adevăr, Francia încheiă pace 
cu Anglia la Londra, în 2 Augustă 1718; 
Carol VI. şi eli aderă la tratati. Olanda 
făcu asemene. Acesta este guadrupla ali- 
anță... 

Aci începe seria marea rătăcirilorii poli- 
tice a Franciei! 

* 

Prima consecință a, acestei împăcări ne- 
pricepute a Franciei cu Carol VI fu o isbire 
mortală ce Austria mijloci țerilori române. 
Pe când de Bonnac credea a manţine influ- 
ința Curţei dela, Versailles, în Constantino- 
pole în Bucuresci şi Iaşi, împărțind la 
bani în drepta, şi în stînga, (caet 33, p. 322) 
Austria proba Turciei, că numai cu dînsa 
remâne se compteze pe viitori... 

Acestă situaţiune avu de contra, efectit 
spornica, influinţă a Rusiei, în Principate, 
căci de câte-ori aceste ţări s'au vădutii ame- 
nințate dela, Vestii, ai cădutii în erdrea d'a 
căuta spre Esti, încă dela Alexandru celii 
Buni! (Aplause). 

* 

De Bonnac simți acesta, şi atunci în des- 
perare de causă îşi repurtă ochii la Polonia... 
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Adi, murind Augustii II, Ludovic XV 

ginere lui Leszinski, se credu dator să lu- 

creze pentru suirea socru-stii pe tronit în 

opunere cu candidatura luj Fredericii Au- 

gustii de Saxa fiului mortului rege. Acesta 

era patronatii de Austria şi de Rusia. 

Atunci Curtea dela Versailles isbutesce a 

afla aliați contra Austriei, în Regele Spaniei 

Filipu V, şi în Regele Sardiniei Carol Ema- 

noil III. Ambii aliaţi urmăriati dela Austria 

pământuri în Italia. Abilitatea, Franciei fu 

da face ca Anglia și Olanda să se declare 

neutre, mulțămindu-se cu condiţiunea, ca 

Ludovicii XV să nu atace les Pays-Bas. 

Resbelulii fu scurt şi decisivă, dar Polo- 

nia nu câştigă în pacea dela 1735 nimica 

din elă: Leszinski păstră titiuli de Rege şi 

obținu ca regat Lorena, care avea să Ie- 

mână Franciei la mârtea lui Leszinski. 

În mijloculii acestor evenimente, ne pu- 

temi închipui ce roli activi a avutii poli- 

tica francesă în Orient. De Bonnac încă 

dela 1729 pregătia lucrurile; celii pucin Bon- 

neval serie lui de Villeneuve: „Mon-dessein 

etait de me joinâre au Prince Racgotzi quand 

on ferait la guerre aux impâriaux, ce que 

les 'Tures doivent diffârer sils sont sages 

jusques au temps que PEmpereur sera en
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rupture avec la France. Mon projet, en at- 
tendant ce temps lă, etait quele G. S. sa- 
crifiăt, sil estait possible ce qu'il tire des : 
tributs de Valaquie et de Moldavie et ce 
qwen retirent ces Princes qui gouvernent 
ces deux provinces, lesquelles sont trâs 

spacieuses et fort fertiles, et qu'il me fut 

permis, d'accord avec le Prince Ragotzi, d'em- 

ployer tous ces fonds lă ă la levâe d'un 
corps de troupes... que Pon aurait le temps 
de discipliner pendant la paix...“* Crede că 
putea ridica, 40000 de cavalerie... „Ce corps 
de troupes entrerait dans la Pologne par la, 

haute Hongrie ou dans la Transilvanie et 

ferait une trăs-utile diversion contre PEm- 
pereur...* 

La 17 2/30, de Villeneuve înlocuesce la 

Constantinopole pre de Bonnac, tocmai când 

acolo se întâmplă Zurbaoa, cum o chiamă 

letopisetulii lui Neculcea, a lui Patrona. 
Calil, celui care voia să dea, Moldovei Domn 
pre măcelaruli serbi Buţucachi !.. 

* 

Schimbările ce revoluţia turcă ocazionâză 

în domniile române, ear arătă Franciei ne- 

cesitatea, unei stări de lucruri mai temeinică. 
8»
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De a treia, Gră în Qiastemă de 80 de ani se 

pune înainte planulă, neplăcutii Austriei, 

ală unirei ţărilor române în unii statii, care 

să fie barieră la aspiraţiunile Austriei în 

Orientii. In cartânele Ministerului de esterne 

din Paris este unii memorii din 13 Mai 

1732, subsemnat de unii Gre-care Disloway 

şi adresat regelui, prin care se dice: 

„| y a un grand pays presque inhabite, 

situ6 sur les confins de la Hongrie et de la 

Transilvanie et dâpendant dela Valaquie et 

de la Moldavie; ce pays est trâs fertile et 

propre par sa situation... ă y attirer un 

grand nombre dhabitants pour y former 

des colonies...“ 

Acesti Disloway cere ca din aceste țări să 

se facă un regatii şi suveranitatea ereditară a 

noului regat să fie asigurată familiei lui. Elu e 

sigur săobţină ajutorul lui Ludovicii XV, căci 

projectulii săi „a pour objet de resserer la 

puissance de !Empereur, de diminuer les forces 

que YEmpereur est en 6tat de lever dans la 

Hongrie et la Transilvanie et V'empecher qu'il 

ne donne plus Wtendue â ses 6tats de ce 

cote-ci (spre Dunărea).“ (Caet 37, p. 368). 

* 

Projectulii remase fără urmare. Villeneuve
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se mărgini a'şi asigura, amiciţia Domniloriă. 

În Moldova era unulii despre care. Ville- 

neuve scrie Regelui: „Le prince de Moldavie 

m'a donns plusieurs temoignages de son 

attachement pour les interets dela France.“ 
(Caet 39, p. 382). 

* 

Pacea Francei dela, 1725 a trebuit să sur- 

prindă neplăcut pe Turcia, care la 1733, cum 

spune de Villeneuve în o epistolă din 23 Ia- 

nuariit 1784, se pune în mişcare în favorea, 

reuşirei ideilor francese în Polonia. (Caet 

No. 38, p. 376.”) 

Mare trebue să fie fost vada Franciei la 

1784, pentru ca Turcia, ameninţată de uni 

mare resboiii ce Rusia “i suscitasă în Per- 

sia, să nu ezite a-şi purta mai nainte de 

t6te activitatea în spre Polonia, spre a ajuta, 

pre Leszinski, împreună cu Tătarii din Cri- 

meea. Indemnaţi la acâșta de celebrul Baron 

de Tott, ungur în serviciulu Curţei francese! 

Recunoscii că argumentele lui de Ville- 

neuve, ca să stărnâscă la resbeli pre Tu 

cia eraii seri6se: elu arâtă, demustră Vizi- 

rului, în octombre 1/35, că decă în Polonia 

isbutesce Fredericii August III, uni prin- 

*) (Vegi Salaberry si Becattini).



cipe germanii aliat cu Curțile de Viena şi 

de Rusia, „qui sont deux puissances dont 

le G. S. doit le plus se defier,“ apoi se va 

face o alianţă între Imperatorele German, 

Rusia, şi Polonia, „dont Pobjet est non seu- 

lement d'enlever aux 'Tures la Valaquie et 

la, Moldavie, mais encore de parvenir ă la 

destruction de Empire Ottoman.“ (Caet 39, 

pag. 889). 

Acum era oră nică odată, momentului ca 

Francia, aliata Turciei, să se declare şi să 

urmărâscă, realizarea, vederilor ei la Dunărea 

şi în Polonia... Dar ministru lui Ludovicii 

XV era Cardin. Fleury, care „prâtre, 6v6- 

que et cardinal de la S-te Eglise romaine 

(Saleberry, T. 3, p. 195) nu găsi potriviti 

cu elit a duce pre Franţa catolică alăturea, 

cu “Turcia păgână, contra unor puteri cre- 

ştine...”) 

Turcia remasă singură! Ruşii începi res- 

boiulii, cu atât mai multă grăbire... Atunci 

*) 'ambasad. de France cerut leş circonstances 

favorables et renouvela ses d&marches (1736) pour 

que la Porte se dâclara contre TAutriche et la 

Russie, (Salaberry, T. 3. pag. 19%.



  

Carol VI, generosi ca vulpea, se declară 
gata, a face pre mijlocitoruli păcei dintre 
Turcia şi Rusia... 

Numai, biata Austria, cere un telalicii!... 
Il se cade ei, ca bacşişii, Moldova, şi Va- 
lachia... Şi fără a mai aştepta un „Peki!“ 
dela Turci, aşişii intră în Principate! 

„Quatre armâes Autrichiennes savancent 
sur le tenitoire ottoman sous l'ombre dela 
pretendue n6gociation qui commandait la, 
securite ă la bonne foi musulmane.“ (Sala. 
berry, pag. 201, Tom. III). 

* 

Norocii că energia Domnilorii români, vechi 
partizani ai Franciei, salva țările. C. Mavro- 
cordat bate pre Walis în Muntenia şi-l dă 
peste Carpaţi, ear Gr. Ghica. din Moldova, 
învinge şi ucide în luptă pre Urcetti. 

Atunci deşteptat curagiulii în bieţii Turcă, *) 

  

") Tureii, cari erau furiosi contra Impă&ratului 
Austriei, (Carol VI) pre care-l aleseseră ca arbi- 
tru, anunţară. „A Pambassadeur de France, en 1738, 
que le G.S. ami de la paix-allait entreprendre une 
nouvelle campagne, et que ses ennemis leur offri- 
raient des conditions honorables et avantageuses, 
et qu'il n'6couterait aucune proposition que sous ]a 
mâdiation du Roi Louis XV. (Salaberry, pag. 
205, vol. 3).
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i6ii şi ei conducerea vesbelului la, Dunărea, 

mijlociă, cu mai mare energiă şi Austriacii, 

cari nu mai aveai un Prince Eugene, sunt 

bătuță preste toti. 

+ 

Acum Fleury, catoliculii Fleury, intervine 

şi prin art. 4 dela, Tratatului din Belgradu, 

face a, se restitui Turciei, adecă României, 

Oltenia ce răpită la 1718. (Caet No. 41, p. 

419). Aşa pacea dela 18 Septembre 1739 

şterge ruşinea din 1718! 

Folosulu imediatii fu că Ana a Rusiei şi 

ea se vădu silită a cere Şi ea mizlocirea 

Franciei pentru pacea sa şi Villeneuve îis- 

buti să facă, ca Principatele române să se 

degene de Ruși, (vedi Salabenry, pag. 212, 
3 3%), 

* 

Ceea, ce determină pre Austria să facă 

pacea, de Belgrad iute, fu pote convingerea, 

în care era Carol VI, că pragmatica sanc- 

țiune va nasce greii resbeli contra ficei sâle 

Maria. Theresa, îndată ce eli va muri. 

În adevări Carol VI, ultima odraslă din 

*) Vegi nota relativă, la finea broşurei.



  

123 

Habsburgi muri la 1740 şi atunci începu 
resbeluli de succesiune a Austriei, 

Nu voii urmări fasele acestui resbelii. 
În timpuli lui nu mare fu jocului diploma- 
ției francese, în Constantinopole şi în Prin- 
cipate. Totuşi, către ultimii ani ai lui, aflăm 
la Constantinopole ambasador pe Des-Alleurs 
fii. Eli călători prin Varsavia, şi prin Iaşi 
la 1747. Aci află pre Gregore Ghica, altă- 
dată amicii ali Franciei, dar acum delăsat 
de ea, cum se putuse crede, amicii ali Ru- 
şilorii. Totuşi Gr. Ghica primesce bine pre 
Des-Alleurs... 

Dar Francia acum înainte cade (cât pri- 
vesce Orientul) din erâre în erdre! Fleury 
murise la 1743 şi succesorele săi, ignorent 
de importanţa politică a țerilor române nu 
voesce a le trămite consuli francesi, „Căci 
la Hospodars de Moldavie et de Valaquie... 
ne signifient rien aujourlhui.“ (Odobescu, 
caet No. actului dela 21 Mai 1748). 

Ministrul francesi se otăresce, „si par 
les circonstances ces Princes devenaient de 
qq. utilit€, de trouver, pour une comission 
passagere, qq. francais întrigant, lequel sous
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pretexte de commerce, pouirait vendre les 

services n6cessaires.“ 

Despreţulii acesta ali Franciei pentru 

Domnitorii noştrii avu de resultati, inter- 

venirea unui noi factore la faptele romă- 

niloră. Acela fu Prusia. Miniştrii acestei 

țări văduseră de ce utilitate Principatele 

fuseseră pentru politica Franciei în trecutii 

şi deci... se substituiră Francei,. care neîn- 

țelept se retragea din scena Dunărei... 

Intervenirea la data acesta a Prusiei, a 

acestui noi factor la faptele din ţările ro- 

mâne, din causa nedibăciei politice francese, 

nu v5 amintesce faptele analogi ale întro- 

ducerei dinastiei n6stre iubite, la 1866! (4- 

planse). 

Fredericii, în relaţiune cu Domnulii Vala- 

hiei şi cu Tătarii din Crim, împinși şi ei de 

Francia prin baronuli de Tott şi acum de- 

lăsaţă, (Salabery, p. 296, vol. 3), devenia 

puternicii în Orientii, pe când Francia per- 

dea, terâmulii câştigatii în unii secoli!... 

Dâcă. Fredericii nu împinsă totuşi pre Turci,
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la, resboii, este că, murindii între aceste Im- 
părătâsa Elisabeta, a Rusiei, succesorele ei 
Petru III, mare admirator alii lui Fredericii, 

îşi retrase oştirea, din resbelulii aliaţilor con- 
tra Prusiei. 

Alăturea cu Ministrului Prusiei, ambasa.-. 
dorele Franciei, pote fără să mai urmărescă 
unii planii otăritii de Curtea sea, totii maj 
lucreză la Constantinopole. Des-Alleurs, care 
debutase prin o greşală, acea d'a desprețui 
pre Domnitorii români, simţi îndată nece- 
sitatea, a le urmări tote faptele şi deci 
avea, pe lingă ei agenţi secreţi, în secretarii 
ori medicii lor. Aşa avu pe lîngă C. Ra- 
coviţă pre Linchou, care se stabili la, Iaşi 
şi apoi la Bucuresci, „dans la vue de faci- 
lite et nouirir Pintelligence avec le Prince.“ 
(Des-Alleurs, epistola către ministrului Puy- 
zieulx, 120 Noembre 1750). 

Rolulii lui Linchou pre lingă C. Racoviţă 
în domniă din Moldova, şapoi în cea a Va. 
lachiei a fost forte mare. Cronicele nâstre 
nu iubescii pre Linchou, dar adevărului e că 
Linchou, servindi interesele Franciei, fu cre- 
dinciosii şi lui C. Racoviţă şi perdu capulă, 
la Constantinopole, în serviciulii acelui Domnii.
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Negreşitii că Prancia nu ea singură a 

spiona mişcările Domnitorilori celor dispre- 

țuiţi... Austria caută să contrabalanţeze in- 

fluința, emisarilor francesi prin emisarii ei. 

Așa vedemi pre unuli, Păre Laydet, fran- 

ciscanii, care îmbla prin Moldova sub pre- 

textii da zidi o biserică catolică, dar care, 

în realitate, — dice Des-Alleurs, — era agen- 

tului politicei nu numai Austriace, ci şi 

Rusesci... 
Bine înţelese ambasadorulii de Vergennes, 

de mai apoi, (la Decembre 1759) şi politica 

Rusiei în Principate: „si la Rusie parvenait 

ă savancer jusgwau Niester, bientât elle 

voudrait que le Danube lui servit de limi- 

tes. Ce projet ne lui est pas nouveau. Cho- 

tin et Bender ne sont assurement pas des 

boulevards inexpugnables et la Moldavie, 

qui a une mâme comunication (religion) 

avec cette puissance et qui gemit sous la. 

plus eruelle opression ne desire qu'un chan- 

gement de domination (pag. 696, caet 69). 

* 

Asemene fiind convingerile mîntuitore ale
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ambasadorilor fiancesi din Constantinopole, 
Des-Alleurs nu abandonă definitiv firulă po- | 
liticei celei bune, ori câtii nu era acâsta, 
acum vederea Curţei dela, Versailles. Des- 
Aleurs protege până la a se compromite 
pre C. Mavrocordat, esilat de 'Turci, Des- 
Alleurs “i dă asil în chiar palatulii ambasa- 
dei, “lu ajută să-şi recapete tronul, chiar 
fără aprobarea Curţei sâle... scriinduii că 
voesce să-li pună Domnii în Valachia, căci 
celu actuală (Matei Ghica) este cu totuli 
„extremement dâvou6 a la Maison d'Au- 
triche!“ 

La data acâsta Ministrulii de externe ali 
Franciei scrie, ca respunsii lui Des-Alleurs, 
(14 Noembre 1753) „Je sens qu'il serait 
utile d'avoir dans ces deux principaut6s des 
Princes veritablement attachâs ă sa, Majest6 
et qui, aussi 6clair6s que z6l6s, pussent dâsa- 
buser la, Porte de tous les faux 'bruits que- 
les cours de Vienne et de Russie y râpen- 
dent et lui faire passer avec verit6 et pre- 
cision les nouvelles d'Europe...“ 

Este o scinteie, una lucore trecătore în
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mintea Ministrului lui Lodovicit XV. „Eli 
„cere lui Des-Alleurs un memoriu despre ţ&- 

rile române... Dar refusă lui Des-Alleurs 

banii pentru a repune Domni pre C. Ma- 

vrocordatii. 'T6tă corespondența lui Des- 

Alleurs e indignată de acesti refuzi, care, 

după eli, a făcut pre Francia să pârdă oca.- 

siunea, da, "şi ataşa un omit ca, C. Mavrocor- 

datu... Nemţii mai abili, ai pusi mâna pe 

el... Pai ajutat cu bani să scape de esilii... 

deci, „se serait se flater que de presumer 

qwon trouvera en lui dâsormais un ami bien 

essentiel et bien utile, surtout aprâs Pac- 

commodement qu'il a fait, qui lui donne n6- 

cessairement deş liaisons avec les cours de 

Vienne et de Russie...“ 

Mult spera, Des-Alleurs că dâcă ar isbuti 

să împace pre Racoviţă cu C. Mavrocordatu 

şi iar face Domni, „La Rusșie et la cour 

de Vienne, mauraient pas si beau jeu ă, la 

Porte.“ 

Dar încă odată, cele mai inteligente m&-
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suri propuse de Des-Alleurs nu mai află 
ecou la Versailles, unde luerâză agenţii 
Mariei 'Tereza... 

* 

La 1756, şi aceste mici manifestațiuni 
ale politicei francese în Orientii încetâză 
aprope da mai compta, căci dela, 'acâstă 
dată Francia perde pe mulţi ani firulă poli- 
ticei străvechi față cu Austria. Ministri ca, 
Bernis, creatură a D-nei Antoinetta Pois- 
son (Pompadour), se lasă a fi convinşi de 
Kauniţ, că Prusia este neamicul nu mai mult 
ali Impăratului de Viena, ci ali Franciei şi 
Europei... Maria, 'Tereza, cea rigiaă, asupra, ca- 
pitolului moralei, nu ezită da serie direcţii 
cu măgulire către M-me de Pompadour, me- 
retricea lui Imdovicii XV, ca să capete în 
ea uni partizan ali alianţei Francese cu 
Austria!.. (Tratat de Versailles 1 Mai 1756). 
Acest tratat „il capo lavoro della politica 
Austriaca e Pultimo termine delbacceca- 
mento francese“ (pag. 40, vol. VI Cantu) 
este subsemnat în 1757 de Elisabeta a Ru- 
siei, doritâre a'şi resbuna de satirile făcute 
contra ei de Regele Frederici... Suedia intră, 
şi. ea în alianţă... 

[19,814.] 9
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Atunci Prusia substitui lesne la Constan- 

tinopole influinţa sea celei francesă, Cucă 

căuta să stirnâscă pre Turcă contra Au- 

striei ori barem contra Elisabetei Rusii. Și 

eată că Devergenne ambasadorulii francesi 

din Constantinopole se pomenesce, la 31 Oc- 

tombre 1756, că-i scapă situaţiunea din 

mâni, nu numai în Capitala Turciei dar şi 

la. Bucuresci. Domnuli: de aci sa dati în 

partea, lui Fredericii şi, dice Vergennes Re- 

gelui Franciei: „L'ambassadeur n'est pas le 

seul appui ou le seul canal des negociations 

que le Roi de Prusse voudiait lier avec 

PEmpire Ottoman, îl a un ressort plus ac- 

credite dans le Prince de Valaquie; celuici 

professe la haine la plus decidee pour les 

Autrichiens!. (Aplause vii) îl a done saisi 

avidement les circonstances presentes pour 

tenter de former une liaison entre le roi de 

Prusse et cet Empire...“ (Caet 67, p. 680). 

Sciţă cum se termină resbelulu de 7 ani, 

prin pacea dintre Francia cu Anglia şi Spa- 

nia, dela, Paris, 10 Februare 1763, unii ani 

mai nainte de mârtea D-nei de -Pompadour, 

care 20 de ani dusă Francia pe căile rătă- 

citei politice!
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Trebue să recunâscemii că acestă pace se 
grăbi Francia a o face spre a putea, inter- 
veni în afacerile triste ale Poloniei. Aci, Ja, 
1762, muri August III, şi Caterina Rusiei 
voia să introducă la tronu pre amantul ei 
Poniatowski. Acesta, era nepotii celui care 
altă dată fusese agentul lui Carol XII la, 
Constantinopole. Acumii elii era ambasador 
ali Poloniei la Petersburg. Caterina, sub 
pretextii da asigura libera alegere a Die- 
tei băgă 40000 de Ruşi în ț6ră... (1764) 
Sultanuli Mustafa se supără... Dar intrigile 
"ii făcu să declare, că nu va interveni în - 
Polonia, dâcă nu se va alege Poniatowski. 
Apoi tocmai fu alesii la 1764! Mustafa fu- 
riosi... Dar Caterina II, cumpără pe uni 
Imam, care cu Coranul în mână declară că 
nu e Casus belli... 

Totuşi Francia împinge la resboiii pre 
Mustafa şi o moschee fiind derimată de 
Ruşi în Polonia, Turcia Wastă dată declară, 
resbeli, la 1768.*) 

Consecințele declarărei resbelului fură re- 
chiămarea la tronurile românescă, a lui C. 
Mavrocordat şi Gr. Ghica, cari trecâi de 
amici ai Franciei. 

"*) Vegi nota Îa fine.
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Era însă acum o ilusiune a lui Des- 

Alleurs! 

Românii vădendu ţările lor devastate, per- 

duseră încrederea în Francia... Rusia era 

pe tâtă dioa mai mult în consciința lor 

factorulii celii mai puternicii dela care spe- 

rai vindecarea relelor! 

* 

Şi cu tote aceste, Sultanului Mustafa III, 

mai credea în Francia, unde după Pompa- 

dour domnia vestita Dubarry. In uni dis 

curs ali săi cătră ulemale, la 1770, dicea: 

„La France notre allise de tous les temps 

ne se refuse par ă soutenir mes efforts ; 

d6jă Von traite, par mon ordre, avec elle de 

Pachat dun grand nombre de vaisseaux de 

guerre...“ 

Nu-i vorba, că Mustafa adăogea că, „Les 

cours de Belin et de Vienne m'ofirent leur 

mâdiation; toutes deux proposent de n6go- 

cier la paix... sur le statu quo ante bellum... 

et les Russes sengagent ă sortir de la Po- 

logne.“ 

Da, Austria promitea să, intervină... ba şi 

Rusia promite pacea, dar era ca, mai bine să 

ajungă la. împărțirea infamă a Poloniei!..



  

Şi ca la Ocasiunea resbelului anteriori, 
cândii ca preţii mediaţiunei, ceruse Moldova, 
şi Valachia, şi de astă dată Austria, isbu- 
tesce a subsemna cu Turcia un tratati se- 
cret, la 1771, prin care ca, preții alianţei: 

10. Turcia avea să-i dea earăși Oltenia, 
20. O rectificare de granițe în Moldova în 

favorea ei. (Bravo!.. Aplause). 
„La Porte pour tâmoigner la gratitude 

et la reconnaissance parfaite des procâdss 
gensreux qui ont 6t6 manifestes de Ja part, 
de LL. MM. II. et RR, leur remettra de 
plein gre et leur cădera en don toutes les 
parties des dependances de la Princ-te de Va- 
laquie qui se trouve born6e dun câts par 
les firontitres de la, Transilvanie et du Ba- 
nat de Temeswar, Vun autre câts pour le 
Danube et de PAutre câts par POlto, et la, 
cour Împ6riale exercera, de plus la, supârio- 
rit€ de POlto.“ 

Ei! Acumi voesce supremaţia pre Du- 
nărea! (Aplause frenetic). 

„Art. 8. Comme les habitants de la Valaquie 
et de la Moldavie n'ont cess6 depuis plu- 
sieurs ann6es de troubler la tranquilite des 

g*
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frontiăres de la Transilvanie et dW'etendre 

leurs usurpations sur le territoire de LL. MM. 

II. et RR., pourquă Lavenir il ne sub- 

siste plus aucun pretexte dusurpation ni 

de tiansgression, on recherchera et distin- 

guera, a Pamiable les anciennes bornes, incon- 

tinent apres la conclusion de la paix, et dans 

cet arrangement encore, on s'appliquera d 

satisfaire la cour imperiale.“ (Aplause). 

* 

Francia nu numai avea sciință de ase- 

mene tractat secretii infamiă, dar încă indi- 

rectii Vaprobă, căci în 10 Septmbre 1171, 

ambasadoruli francesii scrie Porţei, că „LEm- 

pereur (?) de France a eu la satisfaction de 

voir la cour de Vienne s'accuper des memes 

vues et; embrasser ce plan de conduite...“ 

(pag. 857, caet 85). 

Ba Francia invita pre Curtea de Viena, ca 

ea să stărue, „exiger de la Russie des condi- 

tions plus honorables et moins dures pour 

PEmpire ottoman“ (!!) *) 

Rusia, simțind că Francia ori cât de că- 

dută nu lasă ca să'şi întindă stăpânirea 

peste țerile române, recurge la o metodă 

mai apoi repeţită: Impărătesa Rusiei otă- 

*) Vegi nota la, fine.
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râsce a ceda Moldova şi Valachia Austriei, 
care „qui les rendrait aux turs si elle le 
voulaii.“ (pag. 869, caet 86). Aşa scrie Kau- 
niţ către Thugut intern. Austriei la Con- 
stantinopole. 

Numai când nu pâte, Austria, Kauniţ, se 
mărginesce a, cere, fie şi cu bani, Valachia 
celă pucin, şi chiar fie şi numai Oltenia, 
„Le but secret de la cour de Vienne est 
toujours de se menager la cession de la 
Valaquie Autrichienne, pour la quelle elle 
donnerait jusquă 12 millions (caet No. 81, 
pag. 873. 

Kauniţ negocia, şi cu Turcii şi cu Ruşii. 
La Turci cerea, Oltenia, la Petersburg, „Un 
morceau de la Moldavie, qui convient aux 
nouvelles acquisitions en Pologne.“ (p. 874, 
caet No. 87). (Mari aplause). 

Comitele de Vergennes stăruia, ca condi- 
țiile Rusiei să fie bune, dar ale Austriei!! 
Trist rolă este aceli alii lui Ludovici XV, 
în aceste afaceri; eli a, perdut cu totuli 
din vedere interesele Franciei! (Vii aplause). 

Mai ântâiu, despre Moldova şi Valachia, 
cari în trecut serviseră politica Franciei, în 
atâte renduri, noulii ambasador francesii la. 
Constantinopole primesce în 30 Mai 1774, 
dela Paris instrucţiune, că Curtea, de Viena,
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numai de formă va, cere indep. Moldovei şi 

Valachiei, dar că apoi le va lăsa cum sunt. 

(pag. 906, caet 90). 

Şi notaţi vE rogi, că în forum interior 

alu lui, St. Priest scie bine, că „Lhypo- 

thăse que la cour de Vienne veuille sunir 

ă la Porte pour la, sauver du danger 6mi- 

nent de succomber aux efforts de la Russie, 

me semble peu vraissemblable.“ (pag. 916, 

caet 91). 

În adevăr că nu putea remâne nimenui 

îndoeală, de ceea, ce voia Austria, de 6re ce 

ea invadase exabrupt Bocovina, cu oştiri... . 

(Iamgi aplause). 

St. Priest merge şi mai iute de cât gu- 

vernuli săi în sensul Austriei: în 29 ]a- 

nuarie 1774 scrie lui Choiseul că ce atâta 

vorbă de clacă, „La cupidit6 de VEmpereur 

dWAutriche se borne au vieil Orsova et ă, 

un angle de la Moldavie, entre la Transil- 

vanie et la Pocutie... C'est peu de chose... 

(pag. 875, caet No. 87). 

Augiţi! Bucovina, cest peu de chose!! 

(Repeţite aplause). 
* 

Numai în contra Rusiei se mărginesce 

acum lupta Franciei. În 8 August 1774, 

Choiseul serie lui St. Priest: „Vous profi
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terez de tous les moyens possibles pour 
faire sortir la honte et le danger des con- 
ditions aux quelles le Divan veut se sou- 
mettre. Si les Russes obtiennent un port et 
le droit davoir une force navale sur la 
mer Noire, c'en sera fait de VEurope pour 
les Turcs!* (Caet 90, p. 909). 

* 

Dar întinderea, Austriei, pre care o com- 
bătea, altă dată Francia, ce a devenit? 

Eată resultatele stăpânirei la curte a M-e 
de Pompadour şi a unei Dubary! 

St. Priest intervine energicii şi se face 
pacea de la 21 Iuliii 1774, „La payx de C. 
Cainardgi, (Qice Salaberry, p. 75, Vol. IV) 
se fit sous la mâdiation de la France.“ ») 

* 

Ca consecinţă a, păcei acesteia, Gr. Ghica, 
fu rechiămat Domni Moldovei. Eli este 
gloriosulii aptrător ali Bucovinei... In loc 
însă, ea să afle în Francia uni protectorii, 
St. Priest îl acusă că resista, şi că ame- 
ninţă să nu i se iea Bucovina! (pag. 879, 
caet 87)... Când nemuritorul martir e asasinat 

*) Vegi nota relativă la. pag. 181.
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la Beilic, St. Priest nu află măcar o vorbă 

de părere de rău. Ba încă elu declară, il 

est notoire que cet homme etait vendu ă 

la, Russie depuis longtemps.“ (Caet No. 87, 

pag. 879). 

Austria profită de rătăcirea Franciei. Pe 

doparte Kauniţ, "i propune, ca basă nouă a 

politicei comune fiancesă şi Austriacă, păs- 

trarea, Imperiului Otoman, pe altă parte dice: 

„qu'il my a point despârance qu'il se sou- 

tienne longtemps... que dans cette hypothese, 

il serait dâsirable que la Russie ne put, par 

ses forces maritimes, suffire ă la renverser...“ 

Dar de ce acâstă îngrijire? 

Ca nu cumva Rusia să remână singură 

poses6ră, pământului Turciei, şi ca să fie si- 

lită „de recourir ă la coopâration de PAutriche, 

ce qui ne pourrait qw'entrainer un arrange- 

ment sur les conqustes, d lu convenance des 

deuz cours... (p. 881, caet 88). (Aplause). 

* 

Kauniţ, vedeţi, era barem brutalmente 

sinceri! 

Apoi Choiseul tot nu pricepea... 

- Ear la Constantinopole St. Priest numia, 

oficial pre internunciulu Austriei „notre ami..“ 

(Aplause).
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Notre ami, scie şi St. Priest, ca să a- 
jungă a se înțelege cu Turcia despre inva- 
siunea, austriacă în Bucovina, primi ordine 
să împartă şi bani... (p. 882, caet 88). 
"„Aotre ami“ dice lui St. Priest că Buco- 

vina este „une bagatelle...& 
Cu trista, spoliaţiune a Bucovinei, ajun- 

gem la anulu morței lui Ludovici XV şi la 
aven. lui Ludovici XVI, deci la: 

Perioda III. 
P'ocamdată, cum diserăm dela, începutii, 

Ludovicii XVI se părea că va reveni la ve- 

chia politică francesă faţă cu Austria, Ne- 

justificata invasiune a Moldovei, a frumâsei 

Bucovine, de cătră oştiri austriace, e de- 

saprobată de nouli rege. El scrie lui %. 
Priest, în 2 Decembre 1774, că ambasado- 
rulu austriacii din Paris, Comite de Mercy, 

n6gă invasiunea Moldovei, de şi e afirmată, 
de ambasadorulu de Berlin şi de Peters- 
burgi, unde lucruli a şi făcutii rea im- 

presiune. „L'embassadeur Impârial desavoue 

formellement tout accaparement en Molda- 

vie, soit avec moi, soit avec ceux des mi- 

nistres 6trangers, qui lui en parlent. Nous
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aimons mieux refuser croyance aux avis 

multipli6s et caractâris6s qui nous revien- 

ment, que de suspecter la bonne foi (!!) et 

la, franchise du ministre autrichien, que rien 

ne forcait duser dune restriction (aşa, se 

dice minciunei în termen diplomatici? — Vii 

aplausc) mentale dont la verification des 

faits ne tarderait pas ă le convainere.“ 

(pag. 919, 920, caetu No. 91). - 

Va să dică ambasadorul Austriacii Comi- 

tele Mercy - elii însuşi se ruşina de proce- 

darea Austriei şi o nega. Prusia, la primul 

moment n'o condamnă, căci Fredericii serie 

(Qice St. Priest în 17 Februare 1775) amba- 

sadorelui săi Zegelin, „de ne pas instiguer 

la, Porte contre les Autrichiens sur Vafiaire 

de Moldavie“ — De ce? — Pentru că Fre- 

dericii otări se-şi întindă şi el posesiunile în 

Polonia, lăsând pre Austria să dobindescă, 

în linisce dela Turcă compensaţiuni „plus 

qu'6quivalentes.“ (pag. 883, caet 88). 

Dar când Fredericii văqu că în Polonia 

nu pote a se mai întinde, iute scrie ear 

D-lui Zegelin, că „on se tromperait fort si 

on croyait que la Russie et moi (Regele)...
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arii vedea cu ochii buni acâstă sporire 
teritoriale a Austriei.“ (Aplause). 

+ 

La finea, anului 1774 deja (20 Decembre) 
Ministerului francesti se domiresce, că inva- 
siunea e reală. Eli scrie lui St. Priest, că 
Comitele de Mercy a mărturisit în fine, că 
Austria a ocupat „un petit terrain âit la 
Bucovine,“ cu titlu de revendicare, ca apar- 
ținendi cândva Pocuţiei... Guvernulii fran- 
cesii din noii desaprobă: „on ne voit pas 
(dutout) sur quels titres la Maison dAu- 
triche fonde sa râvendication.E (pag. 993, 
caet 92). 

Care este, Domnilor, causa că trei luni 
mai târdii guvernulii lui Ludovic XVI trece 
la apreciări diametrali opuse, revine la a- 
doptarea primelor impresiuni ale lui St. 
Priest, dela finea domniei lui Ludovicii XV? 
Ce deosebire între 20 Decembre 1774, bună 
Gră şi ordinea ce regele dă în 31 Mai 1775 
lui St. Priet, că, la ocasiunea negociărilor 
Austriei cu Turcia „le roi ne peut que vous
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recommander de rendre ă la Cour de Vienne 

tous les bons offices qui dâpendront de 

vous.“ (pag. 935, caet 93). 

Ba încă guvernulă fiancesi, trateză, în 

30 Aprile următor, de „prejug6s“ din partea 

TPureiloriă, resistenţa lori „pour une cession 

de territoire que rien ne nscessite ni ne 

justifie.“ (pag. 937, caet 93). 

Aferim!.. (Aplause vid). 

* 

În 18 Mai 1775, guvermuli francesii dice 

lui St. Priest: „Nous voyons avec plaisir 

que vous 6tes persuadă que la Cour de Pe- 

tersbourg n'agit point ă Constantinople pour 

aigrir les 'Tures contre la. Cour de Vienne... 

et que Cathârine Il ne căde point ă cet 6gard 

aux instigations et ă Pexemple de la Cour 

de Berlin.“ (Caet 93). 

* 

Mai multi! Culmea derisiunei: regelui 

Franciei dă Austria trista misiune da ter- 

mina, diferendul: „La Cour de Vienne nous 

a, confis la conclusion de son trait6 avec la 

Porte concernant les limites de la Molda- 

vie. (1!) Le Roi a marqu€ la satisfaction la
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plus vive et la plus sincâre de cet 6vâne- 
ment.“ (2 Iuliu 1775).. 

Pâte-se abheraţiune mai mare?! (Langi 
aplause). 

Şi de ce acâsta? Pentru că Regele avea 
de soţiă pre Maria Antoinetta din casa de 
Austria; pentru că la Berlin nu se mai 
aproba invasiunea, Austriei în Moldova, Şi 
Austria convingea Curtea dela Versailles, că 
ceea, ce displace la Berlin, aceea este bună, 
pentru Francia şi pentru Austria,!.. 

* 

D'aceea ce strigăt liricii, de plăcere, eşia din 
pâna lui St. Priest, la 17 Mai 1775 „că bine 
că s'a sfîrşit odată cu contestaţiunile Por- 
ței: „L'accommodement entre la Porte et 
Vienne sur les limites de Moldavie, vient 
Wâtre conclu... I/important est que les con- 
testations aient pris fin!..“ (p. 886, caet; 88). 

* 

Curândi însă Ludovicii XVI se deşteptă, 
dar numai pentru o clipâlă din somnul în 
care-li afundase Kauniţ, În Septembre 1775, 
Ludovici XVI, serie lui St. Priest: „Si la. 
Cour de Vienne trouve qqs. avantages dans 
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les usurpations graduelles et succesives, elles 

ne sont que precaires, puis-que le Roi de 

Prusse, s'autorisant de l'exemple donne 

chague jour plus dextension aux siennes et 

se forme un corps de puissance qui sera 

un jour bien incommode et vraissemblable- 

ment trăs funeste ă la Maison d'Autriche.“ 

(pag. 943, caet 94). 

Asemene scăpărătură lumin6să în mintea 

politicilor Franciei nu servă la nimica; Cur- 

tea, era mai putinte ca tradiţiunea şi ca 

logica: în 19 Mai 1776, guvernulu Regelui 

Ludovic XVI interveni oficial la P6rtă spri- 

jinindi pretinsa, revendicaţiune a Austriei 

asupra Bucovinei!.. (p. 953, caet 95). 

Dar să încheii unii capitolii durerosii ali 

relaţiunelor Franciei cu noi|... Ce vreţi? To- 

tul era putredi în Francia, cum proba în- 

dată apoi revoluţiunea... Apoi în decăderea 

morală în care era Curtea, o erâre politică 

esternă mai multi. ori mai pucini mai 

compta ea? (Aplause tii).



      

Pacea de Cuciuc Cainadji era numai unt 
popasi pentru Rusia. Turcia înţelese acesta. 
şi ceru Franciei oficeri, ingineri, arhitecţi... 
ca s'o pregătescă pentru viitorea luptă, 

Francia dădu oficerii ceruţi... Ea plansă 
impărţirea Poloniei, dar nu făcu nimica, mai 
multi ca să împedice marea iniquitate a 
secolului XVIII! 

Nouli regnii semnalasă înse în Francia, de 
nu mai multă energiă, barem mai multă logică. 
De Vergennes devenit ministru la Paris, cu 
St. Priest dela Constantinopole, dcă împe- 
dicaii pre Sultanulii Abdul Hamid dela unt 
noi resboii imediatii cu Ruşii şi făcură să, 
se subscrie unii noi tratati la 1779, 6re- 
cum mai favorabili Turciei (căci Moldova, 
şi Valachia se scotea de sub protecția ime- 
diată a Rusiei), ei însă sciaii, cunosceati 
forte bine Orientuliă şi amenințările ce de 
acolo veniaii. Aşa, la 26 Martie 1780 Cava- 
lerulii Ch. de Ste Croix scrie la Versailles 
unii memorii, în care se arăta ce periculii 
pentru Turcia şi pentru Europa ari resulta. 
din întinderea Austriei peste Dunăre... «Quel 

[19,814.] 10



146 

parti PEmp. ne tirerait-il pas du Danube s'ilen 

possâdait le Cour jusqwă son embouchure, 

sil devenait maître Wetablissements sur la 

mer Noire? Ces nouvelles acquisitions.. repen- 

draient la vie en Hongrie et dans ses pays 

hârâditaires qui languissent maintenant faute 

de d&bouchâs.. En supposant qu'il se proposa 

d'abord pour bornes ă ses conqustes... les 

rives du Danube... peut on croire que les 

faibles Sultans dsfendissent longtemps leur 

capitale, le reste de leurs provinces euro- 

pâennes contre une puissance formidable et 

qui les aceablerait des qw'elle le voudrait? 

On ne pourrait guârre se flatter que ce 

moment tardât ă arriver dâs que lEmpe- 

reur serait parvenu jusquă la mer Noire. 

Mâitre ainsi depuis les bouches du Niester 

jusqwă, Pextrâemite du Golfe Adriatique, 

qwelle masse 6norme păserait alors sur le 

veste de PEurope? On ne peut y penser 

sans effroi...“ (Vă aplause). 

Şi Francia, întrevedea, şi mizloculi d'a 

împedica aşa, pericol: „II devient tout aussi 

intâressant pour la Russie que pour nous que 

ce soit un peuple faible... qui garde les clefs 

de la mer Noire... D'aceea Rusia şi Francia... 

trebue „s'opposer ă tout agrandissement de 

ce cot6 de la Maison d'Autriche, dont la
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puissance peut 6tre inquiâtante... ă plu- 
sieurs autres 6gards...* 

Cu t6te aceste, la data acestui memorii 
St. Priest îndemna, pre Francia să nu facă 
alianță cu Turcia nică so împingă la resbel, 
că este forte slabă. 

În 22 Mai 1781 scrie St. Priest: „Lat 
de faiblesse ou cette nation est râduite, est 
une raison pour que la France ne puisse 
contracter dalliance avec elle.“ (Caet 103, 
pag. 1040)... Apoi să nu se împingă Turcia 
la unii noii resbelii... „nous venons de voir 
comment s'est faite et termine la derniâre 
guere avec les Russes. Il en serait au 
moins de mâme avec la Maison d Autriche, 
la puissance contre la quelle il semble que 
nous puissions nous trouver dans le cas de 
dâsirer une diversion de la, part des Ture... 
St. Priest nu doresce să începă Turcia, răs- 
boiii cu Austria, că acesta, va, profita spre 
a-i cuceri provinciile, „principalement celles 
qui lui assureraient le cours de Danube et 
un debouch6 sur la, mer Noire. Elles me pa- 
raissent tellement ă sa convenance que je ne 
puis penser quw'elle ne les convoite souvent,..* 

Souvent!.. Astă-di acâsta, se chiamă alianţa, 
Austro-Română !.. Ei n'o afirm, nici n'o cred,
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când partidului liberal e la cârma țărei, dar 

„fertur!...“ (Lungi apleuse). 

* 

Platonice erai îngrijirile Franciei, Anglia 

însă câştiga mai mare înriurire, din causa 

situațiunei de criză internă care amenința pre 

Francia. Dar Anglia era înțel6să cu Rusia... 

Ambele curță determină pre Portă la resbelă, 

axătânduii că Impăratuli Germaniei Iosif II 

e ocupat cu liniştirea agitaţiunilorii interne 

în Boemia, şi că Suedia va veni în alianţă, 

ear Polonia se va rescula... 

Resboiuli deci se începu... 

Dar, precum prevăquse St. Priest, Au- 

stria nu lasă să-i scape ocasiunea... Ea inter- 

veni peste tâtă aşteptarea Turciei... Aus- 

iriacii sub Fabre invadi Moldova: „ils ar- 

boxărent bientât dans toutes les viles lai- 

gle allemande.“ (Salaberry, p. 114, Vol..1V). 

Romanțov de altă parte era la Hotin în 

19 Octombre; înţelegerea era prefectă între 

ambele curţi cotropitore. 

Şi cu tote aceste, Carra în memoriul adre- 

sati lui de Vergennes (ă propos de stabili- 

rea unui consul francesii în Bucuresci pen- 

tru Moldova, Valachia şi Basarabia) vestisă,
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în 26 Mai 1782; lumei, că „On ne peut se 
dissimuler que la Cour de Petersbourg et 
celle de Vienne n'ayent, des projets sur les 
Provinces, Europ. de YEmpire Ottoman... & 
(caet 105, p. 1058). 

* 

Emoţiunea Franciei trebue să fii mare 
când auqi până şi pre Prince de Ligne, acel 
amic alu lui Voltaire, predicândi în favârea, 
întrunirei Moldovei şi Valachiei sub unii 
rege ca Potemkin, favoritul, amantul Ca- 
terinei!...*) Dar ce putea face Francia la 
data acesta, ca să împedice desmembrarea, 
Turciei în favârea unei independinţi ilusorie, 
efemeră a țărilor române?... 

Şi cu tâte aceste acea, independință, care 
se veduse ce însemneză în Crimea, — se 
cerea din Ordinele Caterinei! (Aplause). 

* 

Da, nici pre Ruşi nici pre Austriacă nui 
voiaii Românii inteligenți. Despre Ruşi sciți 
ce a scris şi Neculcea. Ste. Croix deschi- 

*) Vedi pag. 906, doc. Odobescu, despre indep. 
Moldovei si Valachiei, cerută de Rusi înaințe 
de 1774. 

10*
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Q6ndi vorba cu un ispravnicii, care însoţia 

pre unii ambasador suedezi prin Moldova, 

despre Bucovina răpită de Austria, acest is- 

pravnic % qicea: „il n'y a pont de cajoleries 

que les Autrichins ne fissent aux Boyards... 

Cest sans doute pour sâduire le reste de la 

Province; Mais nous sommes bien loin d'âtre 

pris ă ce leure. La domination Autrichiene est 

pire gue celle des Tures. Nous sasvons que les 

Polonnais, leu nouveaux sujets, sont re 

duits au desespoir et nous ne pourrions pas 

espârer Wâtre trait6s autrement lorsque tou- 

tes nos tâtes seraient r6unies sous le mâme 

joug.* (Lungi aplause). 

A! ce păcat că Ste. Croix nu ne-a dat 

numele acestui ispravnicii moldovenescii ! . 

Nume? 

Nu! cugetul lui era alii ţărei sâle, ali 

Româniloră în genere! (Zaungi aplause). 

* 

Dar 6ra conferinţei a trecut de mult... 

Învăţatulu nostru amică, Domnu N. Io- 

nescu, va scosi învățăminte din faptele 

trecute ce v'aii adusi. 

Ce învăţăminte vă pot seâte ei din cele 

prea lungii înşirate adi?.. Inima D-vostră vi 

le spune...
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Mai ne vorbi Domnu N. Ionescu despre 
cânele de vânat, copoiuli care nu perde 
urma vânatului, ori cât de sucită şi abătută 
o face acela... Cânii de vânat din Moldova 
erai atât de vestiți, că Domnii noştri tră- 
miteaii din ei dar lui Ludovicii XIV şi Lu- 
dovicii XV (Odob. 1759). ŞI, ei Domnilori, 
vă dorescii buni câni.. la, stâna, țărei (frenetice 
aplause) şi buni câni de venât... Halali! 
Halali! eată ogarul vă aduce v6natii dela 
Apusii şi dela Resăritu, sub puşcă: 

— Ultanii e? 

— Ursii e? 
— Nu, Domnilor, e mai răi ca Ultanuli 

şi ca Ursuli... 
E o dihaniă care se chiamă... credinţa 

orbi că streinuli pote să ne scape țera,|... 
Trageţi, trageţi, mereii în ea!... Să nu 

mai fie!... 

Aşa numai este mîntuirea. (Repeţ. aplause). 
Să iubim, dar, Francia; 
Să visăm chiar cu fraţii noştri poeţi dela, 

Mont-Pellier Solidaritatea latini. 
Ori cu Cosmopoliţii: Solidaritatea  Uns- 

versală, 
Dar să învăţăm „din cele trecute vremi“ a 

sci, că politica sentimentală nu esistă, şi că 
cea de interese a Franciei nu tot-deauna e în
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concordanță cu a Româniloră, şi deci că cea 

mai bună politică ce ne remână de urmat 

este aceea de a fi Români, a stărui ca Ro- 

mâni și la nevoiă a muri Românesce!... 

(Lungă şi întreită salvă de aplause).



NOTE 

Nota A la pagina 74. Am nwunită, altă dată, factori 

fatală la faptele unui poporii, pre acei a cărora părtăşiă 
la fapte nu stă în puterea poporului dea o înlătura. 

Între factorii fatali ami număratii : situaţiunea topogra- 

fică, vecinătatea, originile, cataclismii ete. Aci e vorba de 

vecinătate cu Austria, Ungaria, Polonia, Rusia, Turcia, 

vecinătate care, cum se scie, este pentru România neîn- 
lătarabilă, deci fatală, ori câtă vointă şi inteliginţă, de 
altă parte a manifestată poporul Românii, în grâoa luptă 
cu acestă bratal factor, cu vecinătatea. — (Vedi <Confe- 

rinţele ţinute de V. A. Urechiă, la Atheneii, volumuli 1. 

Vedi «Buletinulii Imstr. publice», anulă |, lecţiunea I-a 
de istoriă la facultatea de litere. 

* 

Nota B, la pagina 83. Vasile Lupu voia să iea şi 
Valachia sub sceptrulii săi. Odată victoriosă în aşa între- 
prindere, elii avea să ajungă la independinţă. Despre în- 
vingerea lui Lupuli, scrie ambasadorele francesii Cesy, 
curţei sale, în 7 lanuar 1638: «Le Prince Mateo s'es- 
tant mis en estat de se defendre contre Impulo, Prince 
de Moldavie, qui voulait establir son frâre dans la Princi-
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paute de Valaguie, a fait juger ă Mâhemet Bacha qu'il 

valait mieux accomoder cette affaire en esteignant ce feu 

qae de leur laisser davantage embrazer, et pour n6'y point 

perdre de temps, il a envoye son lieutenant trouver le dit 

Matheo pour Passurer qu'en demeurant; en son debroir, rien 
ne serait; attempt6 contre luy et que le grand seignenr le 

laisserait dans sa principant€... » (Odobescu, caet No. 2, 
pagina 16). 

> 

Wota la pagina 112. Vedă-se despre pacea dela Pasa- 
rovitz opera: «Istorica relazione de la pac: di Posa- 

voviz di Vendramino Bianchi, 4 Padova 1719. 

* 

Nota la pagina 122. Se pâte consulta pentru r&sboiu 

ce duce la pacea de la Belgrad, pe lingă Fphemerides 

Daces par Const. Dapontes, traducere de Emile Legrand, 

Paris 1881, şi următârele cărți: Umstăndliche auf Origi- 
nal Dokumente gegriindete Geschichte der Sămtlichen und 
Wahren Vorgânge bey der Unterhandlung des zu Belgrad 

am 18-ten September 1739, Zwischen des Kaisers Karls 
VI, Glorreicher Majestăt; Russland und der Ottomanischen 

Pforte unter der Vermittlung des Franzâsischen Hofes 

geschlossenen Priedens. 8, Frankfurt und Leipzig, 1790. 

Histoire des nâgociations pour la paix conclue a Bel- 
grade le 18 Septembre 1739, entre tEmpereur, la Russie 

et la Porte Ottomane, par la mâdiation et sous la garantie 

de la France, par M. I'abb6 Laugier, 2 vol. 120 Paris, 

1768. N 
— Şincai încă scrie până la 1739. Dionisie Fotino mai 

pe pargi merge numai până la 1733.



Nota la pagina 131. De consultat: 
a) Histoire de la guerre entre In Russie et la Turquie 

et particulidrement de la Campagne de 1769 avec IIL 
cartes, 1 vol. 8, A St. Petersbourg, 1773; 

d) Hurmuzachi, vol. VII; 
c) Wessentliche Betrachtungen oder Geschischte des Krie- 

ges Zwischen den Osmanen und Russen în den lahren 
1768 bis 1774 von Resmi Achmed Efendi, aus dem Tir- 
kischen iibersetzt und durch Anmerkungen erlântest von 
Heinrich Friedrich von Diez, 1 vol. 80, Halle und Berlin, 
1813.; 

d) Histoire des campagnes du Comte Alexandre Saworov 
Rymnikski, 2 vol. 80, Londres 1799. 

€) Etat actnel de VEmpire Ottoman, par Elias Abesci, 
traduit de Pânglois par M. Pontanelle, 2 vol. 80, Paris, 
1192. 

* 

Nola la pagina 134. Rusia propunea şi ea pace, ce- 
rândii independinţa Moldovei şi Valachiei. St. Priest scriea 
lui Choiseul, în Mai 17, 1771, despre condiţiunile de pace 
ale Rusiei: «il est impossible de former des prâtentions 
plus avides et plus insidieuses... En effet, VEmpire Tare 
se trouverait par la brid6, tant audehors qu'en dedans... 
Les Principautes de Moldavie et de Valaquie n'en auraient 
(din independinţa) que le nom et seraient sous la diree- 
tion d'un administrateur,.. (russe),..> 

Choiseul respundea în 17 Iulia 177], că: «Les dâdo- 
măgements pecuniaires que la Porte peut accorder 4 la 
Russie ne nous intâressent nullement, ni mâme la Cour de 
Vienne...» dar că Francia e interesată ca Autoritatea Ru-
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siei să nu se întindă sub vre-o formă Gre-cara asupra 

Principatelor... Şi nică că pte Francia vedea cu îndife- 
rinţă stabilirea nelimitată a Rusiei pe marea Negrâ...ete.> 

(pag. 816. şi 848, caet 84, Odobescu). 
Ce orbire! Pre Rusia o opria d'a se întinde spre Du- 

năre şi marea Nâgră, şi Austriei, ca şi astă-di, Francia "i 

isa câmpă liberii!..



  NI. 

N. IONESCU 

ÎNVEŢĂMINTE 

ISTORIA PATRIEI 

(Continuare) 

Conferinţa ţinută Ja Atheneti în 22 Decembre 1883 

10**



  

Invetiaminte din Istoria Patriei 

D-nu Nicolae Ionescu se urcă la tribună (aplausc) 

Judi? auditor, 

Mi-am permis să vin a continua acele 
cercetări din Istoria Patriei, care le-am în- 
ceput împreună, sunt acum câte-va ile. 
Este uni bunii semn când, cu tâtă insu- 
ficienţa, mea, s'a găsit porsâne cari mai 
îndemnat să continui ; bun semnii în sen- 
sul acesta, că fie-care simte că Naţiunea 
Română a ajunsi acolo unde nu maj pote 
să mârgă fără lumini înain:e. 

Împrejurările în care ne aflim ne impun 
datoria, de a vede cum putem merge mai 
bine ca să ajungem acele scopuri e părinţii 
noştri şi le-ai propusi. - 

În studiul acesta am adoptat o metoâă 
cam îndrăsnsță, fiind-că ea are mai multe 
inconveniente. Se pare că -vorbim de tote 
celea, şi că nu îmbrăţişăm întregă istoria
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nostră; căci numai îmbrățişând'o aşia pt- 

tem să ne dăm seama de ceea ce am fost 

și de ceea ce sunteni, pentru ca să înţele- 

gem ceea, ce putem fi. Ami luat o dată, 

dată însemnată din istoria n6stră contim- 

porană, 30 August 1877, asaltuli de la 

Griviţa, şi consecinţele sale; o dată istorică, 

ună locă nu prea necunoscut în istoria 

nâstră, căci Plevena a mai fost visitată de 

armatele Române şi în alte timpuri. Dar, 

chiar nu scii daca statul nostru inajor, cândii 

6stea nâstră a trecut Dunărea, şi-a fost dat 

bine s6ma de ceea, ce era situaţiunea Col- 

nicei Griviţa. Cu tote acestea acolo ne-am 

suit, precum am dis în rindul trecut, şi de 

acolo trebue să privim şi înainte şi îndărăt. 

Am luat acâstă dată neîndoiosă, şi aţi 

vădut că de odată am sărit la Trajan. Ce 

însemnează acâsta? Vrut'am 6re să arătăm 

cum că de-adreptulii ne-am inspirat de Tra- 

jan când ne-am urcat la Griviţa? Că ne-am 

dus cu cunoscința, deplină că legionarii lui 

Prajan ai ămblat cu glorie pe locurile ace- 

lea? Nu; am luat acestă dată, fiind-că ea 

este vie în constiința tuturor, ca unit faptii 

militar însemnat, şi căci ne-am propusa face 

istoria din consciința tuturor.
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l. 

Astă-di avem să luăm uă altă dată tot de 
istoriă contimporană: — fiind-că, vedeţi că 
acesta nu ne împedică, ba încă ne impune 
datoria, de a, cerceta trecutul nostru istoric 
de la începutul săi şi până în timpurile 
n6stre, arătând cum ai venit legionarii, cum 
sa înfiinţat statul, s6i mai drept, Statele 
Române dincolo şi dincoce de Dunăre, Ş.0.l, 
Am arătat că, înfiinţarea Societăţei Române 
în aceste regiuni a fost consecuența nece- 
sară a unui mare faptii al Imperiului Ro- 
mân, colonizarea Romană a Daciei. Am 
venit până la Mircea cel bătrin şi lam lă- 
sat, daca aşi putea să dic aşa, călare pe 
Dunăre: fiind-că, după ce Sigismund, cu 
cavalerii Francesi şi Germani, a lăsat oşti- 
rea, sa, sfărămată la, Nicopoli, Mircea, a remas 
pe loc, a stat în picidre, şi a ținut peptii 
cu cetele Române la nouile atacuri ale lui 
Baiazet. 

Au fost făcut Românii noştri uni lungă 
spaţii de timpi până ce ai ajuns la Gri- 
vița; de la Nicopoli până la, Griviţa, ce e 
drept, nu prea este departe; însă cât de lung 
este percursuli istoriei ca să arătăm că 

[19851] 11
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daca am fost la Griviţa bravi, desprețuitori 

de viaţă, apoi şi alţii, înnainte de noi cu 

patru secole, pe acelaşiii teatru de resbeli, 

au arătatii aceleași virtuţi militare, aceeaşi 

iubire şi acelaşi sacrificiă, pentru patrie şi 

creştinătate (aplause). 

Astă-i avem să luăm altă dată, pentru 

că metoda n6stră, o repet, este cu totuli 

psichologică : voim să tragem istoria nostri, 

din consecința, neamului. S& luăm altă dată: 

şi nu găsesc că putem să luăm o dată mai 

cuvenită de cât Octombre 1557, adică cu 

20 de ani nai înainte de r&sboiulii 'Turco- 

Rus din urmă. Veţi vedea, la acestă dată 

că evenimentele cari s'au produs atunci de 

şi nu sunt aşa de strălucite, de şi nu sunt de 

natura aceea care acopere o naţiune de 

glorie, cu tote acestea ai însemnătatea, lor 

morală, fiind-că arată, daca aşiii putea să 

dic aşa, că feciorii, bravii fecioraşi Români, 

cari sat suit la Griviţa, sai născut în tim- 

pul acela când se frăminta națiunea în ră- 

runchii săi pentru o nouă viaţă. Să vede că 

este ui conexiune, un fel de coincidență, 

între desvoltarea naturală a societăţilor şi 

intre istoria lor politică. (Aplause).: 

Eu nu sunt superstiţios, nu caut: în zo- 

diă... (ilaritate); dar sunt condus forţişii, de



163 

înlânțuirea evenimentelor, ca să desfăşurii 
legătura. lor intimă. 

La 1857, în urma unui răsboiii teribil, între 
cele mai mari puteri ale Europei; —după un 
eveniment Furopeanii aşa de însemnat, care 
a adus pacea generală; dupo alianţe estra- 
ordinare, alianța Franciei şi Engliterei; după 
deşteptarea unei puteri Latine care astă-di, 
în consequența participării sale la acel 
resboii, a ajunsi a fi o mare putere, — am 
venit şi noi, în sfera nâstră, să facem unit 
acti însemnat, unii actiă de consciinţă. D-v. 
sciți cum, în numele Europei, la Octomvre 
1857 s'a provocat uă consultare de popor în 
amendouă ţările române, aceste țări gemene, 
țările surori ale lui Mircea şi Alexandru 
celi bun. În aceste țări care nu participară 
la r&sboiii, de şi r&sboiulii se fâcuse în mare 
parte pentru ele, aii venit în cercetare co- 
misarii puterilor mari ale Europei. 

Principatele erai în gura tuturor, ambele 
aceste țări erai unii obiectii însemnat în 
diplomaţie; tâtă lumea, se întrebă: care va 
fi s6rta, principatelor Române? Vă aduc a- 
minte numai aceste fapte, căci scopul mei 
nu este de a vă amănunți istorie; ași dori, 
mi-ar plăcea pote, să avem ocasiunea, de a 
o face; de cât, acum, facii apeli la suveni-
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rile D-vâstre, ca să vedeţi numnai cum în 

acele împrejurări, de şi noi n'am făcut fapte 

ca acelea care le-am săvărşit mai pe urmă. 

în 1877, cu tâte acestea am făcut unul din 

acele acte ne mai făcute în Europa... 

Vedetă, lucru curios, noi Românii, când 

ne vom da bine s6mă, suntem unii poporit 

estra-ordinar, facem lucruri estraordinare, le 

facem cu o natural6ță de copii. 

Ei bine, noi la 1857, în adunările ad-hoc, 

am făcut uni acti cum puţine naţiuni în 

situaţiunea nostră lar face cu atâta succes 

moral. Europa întreagă a fost triumfătore de 

Rusia, şi pe câmpuli de bătae şi pe câmpulii 

diplomatic: căci isbutise Francia, şi Englitera 

să convingă şi pe Prusia şi pe Austria, cum 

că este uni interesii mare Europeani, uni 

interesii care se atinge de pacea generală a 

Europei, de a nu lăsa ca Rusia să ţină 

Principatele Române ca gagiii pân ce Sulta- 

nulii va îndeplini tâte dorinţele Rusiei întru 

cât, privesce sârta creştinilor din Imperiulii 

Ottoman! Ne luase zâlogă Impăratuli Ni- 

colae, şi dupe ce am fost ântâiii oeupaţă de 

oştile Ruseşti, pe urmă Austria a avut iîn- 

teresii ca să nu lase să se deslănţuiască spi- 

vitul revoluţionar între noi, şi a intrat în Prin- 

cipate de le-a ocupatii, în interesul puterilor
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aliate contra Rusiei, şi dicândi că face bine 

şi Rusiei pentru a o înlesni să se ducă să 

resiste cu tote puterile ei în Crimeea. Diplo- 
maţia austriacă are acest avantagiii de a fi. 
ca deul Ianus, cu două fece, ceea ce a fă- 

cutit să se dică altă dată că, densa are suc- 

cese fără să verse mult sânge; ba âncă sa 
dis că Austria isbutesce, prin căsătorii, ca 

să dobândâscă lucruri pe care nu le-ar fi 

dobândit de cât cu mari sacrificii: felix Aus- 

tria mubet (ilaritate). 

În sfârşit am trecut dintruă ocupațiune 

streină în altă ocupaţiune streină; era cu- 

noscută populaţiunilor române Şi moarea 

rusească Și moarea nemţească, în cât popo- 

rul ai stat indiferinte şi la uă ocupaţiune 

şi la cea-laltă cum şi la eşirea, lor, Dar ce 
sa întâmplat? 

Puterile europene ah dis să se întrebe 

populațiunile principatelor în privinţa do- 

rințelor lor. Când sar face acestă întrebare 

la imperiele cele mai bine constituite ca să 

spue ce dorescii populațiunile pentru buna 

starea lor, nu sciu daca sar respunde așa 

în cât să se pâtă întemeea prin ele uă crea- 

ţiune diplomatică durabilă (aplause). 
lată pentru ce dicii că noi Românii din
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aceste două ţări am fost puşi la uă însem- 
nată încercare. 

Domnilor, s'aii convocat, de către Sulta- 

nulii, cu firman împerătescu, alegătorii priu- 

cipatelor... (Aplause). Cât de departe suntem 

acum de acele timpuri! Par-că vorbim de 

de istoria antică!.. Cu firman turcesci s'aii 

convocat alegătorii, împărțiți în cinci colegii: 

proprietari maii, proprietari mici, rani 

orâşenii ş şi clerul. 

În ne” a fost uă convocare aşa în cât 

tote clasele să răspundă naturalmente Şi 

nimeni să nu pâtă dice că r&spunsuli său 

nu este dat prin representantul său natural. 

Ei bine, nimeni nu se aştepta ca aceste 

două provincii, separate de la începutul lor, 

afară de sari momente, cu guverne sepa- 

rate, cu curți separate, cu instituţiuni se- 

parate, aceste provincii consultate, asupra 

modului organisărei lor viitâre, să respundă 

înt”un cuget şi întruă inimă. (Aplause pre- 

lungite). 

Ei bine, diplomaţia a remas uimită. Di- 

plomaţia Englezi, care atunci a jucat rolul 

principal, prin organul primului plenipo- 

tențiaru alu M. S. Reginei Victoria, în con- 

gres, a dis că este tot-dauna bine să se 

consulte populațiunile. Uă vorbă inare! Căci
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la 1815 când iarăşi era vorba, de pacea ge-. 
nerală, când era vorba, ca să se aşeze diver- 
sele state europene, în urma triumfurilori 
câştigate asupra lui Napoleon cel Mare, a- 
tunăă nu sai consultat populaţiunile; de 
abia s'au consultat capetele încoronate; Şi 
acum, dupe resbelul acesta, pentru ca să 
se facă pacea, şi să fie durabilă, sa pus 
acest mare principii înainte, că în Europa. 
şi mai cu s6mă în Europa Orientală să nu 
se mai dispue de popâre fără voia, şi fără 
scirea lor. Mare principii! Şi noi am avut 
onorea, la întrebarea făcută de diplomaţie, 
să, respundem în spiritul secolului, să res- 
pundem cu simţimântul de redeșteptare al 
naţionalităței Române la Dunare. (A plause), 

Nu mai insist asupra acestui fapti; el 
este în inima D-vâstră a tuturor, Şi vă las 
sub plăcuta amintire că în patria, lui Mircea, 
cel Bătrân şi Alexandru cel Bun, după cinci 
secole de opresiune şi de lupte, sentimentul 
național sa găsit deştept (aplause). 

A eşit ca un fenice din cenuşa sa națiu-- 
nea Română, cu consciinţa deşteaptă despre 
ceea ce era să fie viitorul săi (aplause). 

Românii ai dis: voim să fim uă națiune 
în Orient, voim-să fim uă singură națiune. - 
unită, să nu mai fie provincie Moldovenâscă,
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şi Muntenescă; voim să fim cetățerii unui 

stat Român independent. (A plause). 

Ar trebui să adaogii libe» şi independent, 

pentru că atunci Adunările Consultative s'au 

rostit şi asupra modului cum înțelegeaii ele 

ca să se regenereze națiunea Română; aii 

adoptat programul civilisaţiunei moderne: 

Unirea, autonomia, uă dinastie ereditară cu 

un principe strein şi guvern representativii 

constituţională. 
Înţelegeţi bine că, în fața unor asemenea 

dorințe, Europa nu avea “de cât să dică: 

bravo! Românii aă respunsi aşa cum ar fi 

trebuit, să respundă or care națiune ce are 

deplină consciință de sine. Şi totuşi Huropa 

atunci la 185% a deliberat mult, căci tocnai 

la August 1858 ne-a dat uă Constituţiune, 

prin convenţiunea. de la Paris, care nu era, 

tocmai îndeplinirea dorințelor nostre; dar 

sub al cărei regim noi mam încetatii de a 

lucra pentru ca să ajungem, prin noi înşine, 

la îndeplinirea dorințelor nâstre, şi am a- 

juns (aplause). 
Nam nevoe să vă mai spun, cum? Scopul 

meii a fost să arăt, în tâtă claritatea «ei, 

metoda, care o întrebuinţezii în aceste învă- 

țământe pentru ca să fiți sigwi că, aplicând
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întru tote acâstă metodă, nu ne vom amăgi 
şi nu vom amăgi pe nimeni. 

IL. 

Lăsăm dar pe Români la, Divanele Ad-hoc 
şi ne întârcem la Mircea, Și Alexandru cel 
Bun pentru ca să vedem ce este în fundul. 
caracterului românescii, ce este înțelepciunea, 
politicei românescă, ce este acea forţă de 
resistență care a bravat cinci secolo de o- 
presiune, ce este în fine în mintea româ- 
nescă în cât ai putut Românii de la 1857 
şi până Ja 1877 să'și guverneze ast-felii de: 
bine barca lor in cât să ajungă... eram să 
dicu pe muntele Ararat (ilaritate), să ajungă. 
la un liman, la un port de adăpost, unde să 
nu se mai i6mă de furtuni, de înnecăciuni. 
(aplause). 

Acesta cum? Am găsit în consciința, n6s- 
tră, în sufletul nostru, în mintea nâstră, 
tote acele elemente care trebue unii popor 
ca, să se constitue de sine; am găsit în fine: 
tot ce este neperitor întw'uă societate, ce- 
este trainică şi plin de viaţă, ce este vivace. 
în caracteruli nuui popor şi care face ca. 
opresiunile să nu'ii atingă şi ca la timpuri 
favorabile să se redeştepte... eram să diciă.
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să se nască întrarmat ca Minerva din capul 

lui Joe, dar dici, ca un copil plin de vi 

taţi, plin de calităță progresive (aplause). 

Domnilor, aci începe capitolulii învețămin- 

telor, cuventii rostit aici de D-nu Esarcu, 

căruia trebue săi plătim un tributi de re- 

cunoscinţă; căci de la locul acesta, în în- 

cinta acâsta, D-nu Exarcu a fost cel dântâii 

care a rostit cuvântul de învăăminte când 

a adus înaintea, D-vostre scirea că a desco- 

peritii în Italia, monumente istorice din tim- 

puri apropiate de acelea ale lui Mircea şj 

Alexanâru cel Bun. D-sa, comunicând acestă 

precidsă veste a dis: avem a trage de aci 

învățăminte pentru noi. (Aplause). 
Daca studiulii istoriei nostre, daca cer- 

tarea trecutului nostru ne-a îmbărbătat până 

acum, apoi trebue să fim cu recunoscință 

pentru toţi compatrioţii noştrii cari ai cre- 

dutii că prin învățăminte, din trecut, se 

pote forma caracterul unui popor, reînvia 

consciința sa, recrea partea morală a na- 

țiunei. (Aplause). 
Domnilor, Mircea cel Bătrân şi Alexandru 

cel Bun, contimporani, pot să “ici că nu 

şi-aii rîvnit unul altuia Domnia. Lucru cu: 

rios! Lucru minunat!



    
  

ALEXANDRU CEL BUN 

Şi cu i6te astea, aceşti doi mari voevodi 
ai neamului românescu ai întărită funda. 
mentele mărirei n6stre politice Şi sociale. 
Vorbim de for ţa de caracter, de binele moral al 
națiunei; să nu vă uitaţi la defectele şi viţieie 
trecătâre ale individilor şi chiar ale unor
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generațiuni întregi. Acestea suntii ca florile 
câmpului: întrun an mai multe, în altui 

maj puţine; ca secerişulu, odată mai abun- 

dant, altă dată mai puţin; dar într'uă se- 

vie de generaţiuni rosele vivace nu se pierdi. 

Ei bine, cu tote defectele personale ale 

lui Mircea cel Bătrân şi Alexandru cel Bun, 

cu tote causele de desordine ce le-ai lăsat 
în urma lor, pentru că şi unulu şi altulii 

ati lăsat copii din diferite căsătorii, ambi- 

ţioşi de a ocupa Tronul, ţările tot nai perit ; 

dup! aceşti ari voevoii, era a trecut îndată, 

printr”uă crisă din cele mai teribile. Atât 

în România cât şi în Moldova, copii lui 

Mircea, şi copii lui Alexandru cel Bun, toc- 

mai când Turcii ameninţai să ia Constan- 

tinopolul, chiar de pe la începutul secolului 

XV, atuncă aii dat esemplulii unor lupte 

tiiste, lupte pentru Domnie! Moldova. ajun- 

sese so împarță doi fiii ai lui Alexandru 

cel Bun, Iliaşii și cel-alt Ştefan: uă bucată, 

cu capitala, la Cetatea Albă, uă altă bucată 

cu capitala la Suceava. În România, luptele 

pentru Domnie, precum cea dintre al-de Dan şi 

Dracula, făcuse asemenea, ca țara să fie di- 

visată şi necontenit în sfâşieri intestine. Pe 

când Domnii cei mari ai țeriă avuseseră atâta 

inimă pentru întărirea şi organisarea pute-
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Domni, perduseră cu totuli sentimentele cele 
nobile ale patriotismului şi aduseseră ţările 
la cele mai mari încurcături politice, numai 
NI numai din causa, setei lor pentru Domnie. 

In fața, unei asemenea situaţiuni cu totul 
neasemănate, cea ântâii întrebare ce ni să 
impune este acâsta: Ce crescere al avutit 
aceşti moştenitori? Fă ai fost fii de Domni, 
născuţi şi crescuţi nu departe de Tronii, 
unde puteai să vadă sentimentele frumâse 
ale părinţilor lor. Cum se pâte dar ca a- 
cești fii de voevodi să uite şi să piardă 
până întratâta sentimentul Şi datoria lor 
de patrioță ?... 

Ei bine, pentru ondrea neamului Românesc, 
putem spune că aceste certe ai fost încura- 
giate mult de marii noştri vecini de atunci, 
puterile creştine, induşmanite cu noi, Polonii 
Şi Ungurii... Dumnedei săi erte!.. Că astă-di 
acele popâre nu mai sunt în rândul puteri- 
lor, pe când noi Românii eată că tot ne aflăm 
constituiți înti”un stat independente. (A- 
plause prelungite). 

Daca se urca unii fecior de Domni pe 
Tron, cel-Valt alerga la Poloni sai la Un- 
guri să csră concursul lor pentru ca, să dea 
jos pe cel urcat şi să se ridice eli, așa, în 

1
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cât neamul Românesc, care pusese peptii 

contra năvălirilor Turcesci în Europa, şi care 

printi'acâsta, atinsese o înaltă posiţiune de 

respect şi recunoscinţă în faţa întregei lumi 

creştine, acum ajunsese să producă cel mai 

urit efecti, din causa acestor intrigi pentru 

Domnie, şi să fie atât de desprețuit în cât 

streinii începuseră să nu mai aibă nici o con- 

sideraţiune pentru națiunea Română şi să 

facă între ei planuri, şi s& pactiseze, că la 

împrejurări favorabile să împartă între ei 

ţările acestea! Și în ce timpuri era acesti 

disgrație pe capul Românilor? În ce timpuri 

se petreceali aceste evenimente pericul6se 

pentru creştinătate şi pentru civilisaţiunea 

Europei? În timpuli când Otomanii făcuse 

să, se cutremure tâtă Europa de ameninţă- 

rile ce ei fâceait asupra Constantinopolei 

şi când, daca Baiazetu Ilderim (Fulgeri) 

nu ar fi fost atras în Asia Mică ca să se 

lupte cu Tamerlan şi să lase pe creştini st 

mai r&sufle, de atunci Constantinopolea pu- 

tea să cadă în mâna Turcilor; şi nu scim ce 

ar fi îost şi de noi şi de creştinătate daca 

nu se lăsa încă o jumătate de secol ca să 

ne mai desceptăm cu toţii!



IL. 

Domnilor, este uni: faptii de observati, 
că, de la 1400 până la 1453, în curs de '/, 
secol, Românii, cu tâte luptelelor pentru Dom- 
nie, cu tâte certele dintre puterile cele mari 
vecine cu noi, Polonii” şi Ungurii, cu tâte 
aceste sfăşieri şi smăcinări, totuşi s'aii con- 
dus de o politică înțeleaptă, politica bătrinilor 
voevodi, prin care şi aii scăpat creștinătatea. 
şi civilisaţiunea. Aci trebue să punem, la locul 
ce i se cuvine, o figură Românâscă în tâtă 
puterea cuvântului, figura lui Ion Huniade. 
De şi acest duce Români a servit intere- 
sele crăiei Unguresci şi celei Polone, dar mai 
mult a servit interesele civilisațiunei şi ale 
omenirei; eli a fost acel mare Căpitan care, 
în mijlocul neputinței Românilor din princi- 
pate, a ridicat sus sentimentul vitejiei Ro- 
mânesci; el a, fost marele politicii care a 
organisat forţele creştine şi care a pus în 
mişcare t6te elementele aică la Dunăre ca să 
facă cea dântâii resistența eficace contra 
năvălirii Turcilor. Și Sărbii, şi Bulgarii, şi 
Românii, şi Ungurii fără deosebire, toţi ai 
trebuit să recundscă că loan Huniade fu 
acel bărbat, plin de ună mare simţ po-
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liticii, care sciu să unească interesele mari 

a t6tă creștinătatea şi ale tuturor naţiuni- 

lorii europene în cestiunea apărărei contra 

cotropirei ottomane. 

Era în adevăr unii omii mare Huniade, 

care a meritatii să porte corâna; dar care 

nu s'a lăcomit la dânsa, de şi ar fi pututii 

să devie Rege, fiind-că la cor6nă s'a gândit 

mai puţinii de cât la împlinirea datoriei 

sale către țâră, pentru că scia bine că, din 

causa coronei se făceai prostiile cele mai 

mau şi in Polonia şi în Ungaria şi în Prin- 

cipate. Huniade în privinţa acesta, fie că 

era inspirati de uni simţi morali înaltit 

de a nu rivni corona, fie că aprecia mai 

mult interesele creștinătății şi ale civilisa- 

țiunii de cât posiţiunea de Rege, Huniade, 

plin de acest sentiment de abnegaţiune, 

a scăpat pe Români de a fi nimiciţi prin 

ei însiși, prin certele lor din lăuntru la 

care el a conlucrat cu Ungurii aşa în cât 

a, silit pe Românii din Principate să se deş- 

E şi să se porte ca Români. 

Ungurii Pai reclamat ca pe unul de ai 

lor, căci elu a adus pe Vladislavi Regele 

Poloniei de Pa întronat şi ca Rege al Un- 

gariei întiun timpu când Crăiasa Elisabeta 

văduva lui Albert se credea, că are să nască
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uă fată şi că Regele nuo să aibă uni 
moştenitorii. 

Atunci Huniade face să prevaleze între 
nobilii Unguri opiniunea de a chieina Ja tro- 
nulit Uugariei pe Regele Poloniei în scopi 
de u organisa o resistență, cât mai eficace 
în contra 'TPurcilor. 

Dicea în sine: să se unâscă mai ântâit 
aceste două crăii, cari sunt aci cele mai 
mari puteri creştine, şi pe urmă se vaa- 
trage după ele şi forțele Române. Iată actul 
de bun simţi politic făcut de Huniade şi 
care este pote încă şi mai mare de cât 
chiar bravurile militare care le-a, desfăşurat 
la Cossova, la Belgrad, şi în alte DAtAIIL, 
A păţit şi uă daună mare la Varna unde 
a murit însuşi Vladislav; dar semința bună 
s'a pus, şi în acest timpii s'aii născutii şi 
au crescuti duci Gmeni mari: Stefani cel 
Mare şi Scanderbey (Gheorghe Castriotulii 
al Albaniei). 

Iată pentru ce dic că Huniade a avut 
bunul simţii Românesci, ce i-a dictat o po- 
litică, salutari pentru creştinism şi civilisa- 
țiune, şi acest sentiment de abnegaţiune Ia Va 
avut tot-Vauna 6menii mari ai rasei La- 
tine. Unii Garibaldi a fost neimitabili (a- 
plause). Alţi eroi ar fi speculatii asupra 

[19,851] 
12
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titlurilor ler, pentru ale lasa să trecă după 

morte la moştenitorii lor. Garibaldi însă 

nu; elii este erculi de speciă antică. (A- 
plause). 

Aşa a fost şi Huniade în contra Turcilor. 

Pâte să i se impute ori ce Voevodului 

Transilvaniei; Românii pot să dică că eli 
ținea, mai mult cu Ungurii de cât cu Ro- 

mânii; dar elă sciea unii lucru, una, Şi 

bună, că Ungurii şi Polonii trebuia să fie 

împreună pentru ca se facă resistenţa co- 

mună în contra 'Turcilor. 

Acestă operă de bun simţii a făcut-o I6n 

Corvin. Înţeleptulii gubernator al Ungariei 

a însufleţit pe tote poporele creştine în a- 

cele timpuri grele. El a fost pe iâte câm- 

purile de bătae până a nu cădea Constanti- 

nopole, şi, după ce Mohamed II a cucerit 

imperiului bizantină, el organiseză apărarea 

Belgradului. Huniade moare apărând ac6- 

stă cheie a ţărilor creştineşti pe Dunăre 

(1456). Constantinopoli însă devine baza 

cuceririlor viitore alo Semilunei în Europa. 

În aceste timpuri grele, creștinătatea, oc- 

cidentală, republica creştină, afară de micile 

State de la Balcani, era înti”o stare mai. 

tristă de cât ț&rile de la Dunăre. Nam ne- 

voe să vă mai aduc aminte de istoria
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națiunilor Occidentului, cum Francia, era în 
luptă cu Englitera, cum Italia era îmbucă. 
tățită, cum în fine nu esista o Europă 
creştină care să potă face uni acti seriosti 
de resistență. Adăogaţi la acesta, și luptele 
dintre biserica apuseană şi cea de răsăritii, 
lupte care, după Sinodul de la Florenţa. 
(1439) dedea spectacolului cel mai tristi. 
Europa, Occidentală era. prada sfâșierilor in- 
testine; ear în Europa Orientală statele cele 
mici şi-a făcut datoria în privinţa creştină- 
tăţii şia civilisaţiunii; poporele aci aii plătit 
tr ibutial lor cu prisos vărsânăd şirde de sânge ; 
aşa ai făcut Românii, aşa şi Polonit şi Un. 
gurii. Nenorocirea cea mare era că acâstă 
resistinţă nu se putea organisa mai bine din 
causa diferitelor opresiuni sub care se afla 
diversele popâre. Polonia şi Ungaria erai în 
lăuntru inta”o situațiune deplorabilă din causa, 
opresiunei ce se făcea poporului de câtre 
clasele Magnaţilor ambiţioşi. 

IV. 

Acum, Domnilor, ce ne-ai lăsat nou5Mir cea, 
şi Alexandru cel Bun? Mircea ne-a lăsat orga- 
nisaţiunea militară şi Alexandru cel Bun 
organisațiunea civilă Şi bisericescă; şi nu
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pot să dicii că în Moldova nu era orgâni- 

saţiune economică, fiind-că în scurtul timp. 

de câte-va luni, cât a Domnit luga, ne spun 

cronicarii că acest Domni a aşedat sate şi 
târguri, a dat o organisaţiune ţării aşa în 

cât a început a înflori, ceea ce arată că 

societatea Română atât în Moldova cât şi 

în ţara Românâscă aştepta numai nisce în- 

prejurări favorabile, uni vint mai prineios, 

mai caldă, pentru ca să înflorescă, şi aşa s 

şi întemplat. 
Moștenirea care ne-a lăsat-o aceşti mari 

Voevodi de la începutul secolului al XV, a 

luat-o în mâna sa cel mai mare dintre Dom- 

nitorii Români, acela pe care puţini îl cunosc 

încă, eu tâte că astă-di îl cunâscem mai bine 

de cât ieri, acel Domn care, ca şi Mihai Vi- 

teazu, ne-a făcut să ne străcurăm în aceste trei 

secole ; pentru că Națiunea Română a avut 

unii talisman în aceste două nume, cari erai 

Mihai Viteazu şi Ştefan cel Mare, nume în 

care se coprindea tâtă istoria nostră. pentru 

că aceşti Voevodi erai Divii naţiunii Ro- 

mâne, erai sfinţii cărora ne-am închinat şi 

care ne însuflai în luptele ce ne-ai: dus la, 

bun succes (aplause). În consciinţa Română 

era rămas unii ce neperitor de la Ştefan şi 

Mihai: că Românii, când vor lua arma în
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mână, poti să'şi revendice cu succes dre- 

turile lor daca se vor organisa în întru Şi 

vor căuta de interesulii consolidării naţio- 

nale. Atunci, nimic nu le pote resista... 

Acâsta a fost în sentimentul naţiunii Ro- 
mâne. (Aplause). 

Să'mi permiteţi dar să vă vorbescii de 
Ştefan cel Mare şi de contimporanulu săi 

Vlad 'Ţepeşi, şi pe urmă vom dice câte-va 
cuvinte şi despre Mihai pentru ca să în- 

cheem măcar acâstă epocă, eroică şi legen- 

dară a, istoriei n6sire naționale. 

Îmi pâre răi că nu o să am destul timp 

pentru ca să vă vorbescii mai cu deamă- 

nuntul despre documentele descoperite de 

D-nu Esarcu în Italia, dar cred că D-vâstre, 

din puţinele amintiri cari vi le voiii face, 

veţi lua gusti! şi le veţi reciti, căci merită 

să tragem din ele învtțăminte. 

Dar, înainte de a vorbi de Ştefan cel 

Mare, permiteţi-mi să formulez invăţămin- 

tele ce trebue să tragem din cea Wântâiii 

jumătate a secolului al XV. Înv&ţămintele 
acestea le-ai tras şi cronicarii noştrii, căci 

despre aceste timpuri vorbescii ei mai cu 

critică. Să le resumăm în două lucruri: că. 

certile pentru Domnie nu pasionati poporul, 

pentru aceea s'a şi dat nascere proverbului
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popolar, că: schembareu Domnitor bucuria ne- 

bunilor. Este 6re un scepticism acesta, că nu 

trebue să aştepte națiunea tot binele de la, 

Domni ?.. ori este acâsta uă reprobare a cer- 

telor pentru Domnie? Din acesta tragemii 

învăţămentul că poporului nu lua parte la 

schimbarea, Domnilor de cât după ce boierii se 

făceaii una cu prostimea, adică, după ce făcea 

prostia, atunci ca so dregă mişca poporulii, 

în cât tot meritul, daca merit era, revenea la 

aceia cari aveau în mână direcţiunea inişcă- 

riloră. Lucrul dar se reducea la sistemulii 

curat oligarchic, care a predomnit în aceste 

țări, şi din care tragem un al doilea înv&- 

țământ: cât arma a fost în mâna tuturor, 

în mâna prostimei, armata Română n'a fost 

un instrument de opresiune pentru poporii. 

(Aplause). Când arma Română a fosti în 

mâna unui mici număr de streini, de mer- 

cenari, atunci s'aii întâmplat scene durerse, 

scene de acelea care ai amăriti dilele Dom- 

nilor mari, cum a fost Mateii Basarabii şi 
alţii; şi sa dis, cu drept cuvânt, că deca- 

dența, nostră tot-Vauna a coincidat cu ne- 

disciplina militară, (Aprobări). 

Şi der daca voim să fim complectamente 

militari, şi să avem tot-d'auna arma în mână, 

trebue să avem un sentiment înalt, de da-
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toria ceiățenescă, ca să nu punemi arma 
nici uă-dată în serviciul pasiunilor ambițiose. 
(Aplause). 

Vă rog să mă scusați că m'am cam ani- 
mat vorbind de armata nâstră. Armata, n6s- 
tră este în adevăr inima înălţată a naţiunei, 
şi, or de câte oră o privim ca uă institu- 
țiune, trebue să fim cald însufleţiți de ai 
da lecţiunile cele "mai severe de indepen- 
denţă pentru că ne adresăm la uă institu- 
ţiune care face viața naţiunei. (Aplause en- 
tusiastice). 

Ştefan cel Mare a avut un tată care s'a 
înălţat la Domnie în mijloculă certelorii de 

care ve vorbeam. Bogdan, tatăl lui Ştefan, 
pretindea, că dreptul săi este mai tare de 
cât al adversarului săi Petru Aron, ȘI, cu 
ajutor din era, suroră, de aici, sa putut 
menține puţin timp la Domnie; dar în cele 
din urmă, a fost ucis mişeleşte de către 
Petru Aron, 'care sa, şi suit pe tron. Acestă 
faptă a deschis în inima lui Ştefan ui rană 
pe câre a căutat s'o vindece în tâtă viaţa, 
sa. Inima lui Şteian a, fost coprinsă de du- 
rere că tatăl săi fusese ucis mişeleşte. Iată, 
în ce sentimente a, fost crescut Ştefan din 
casa părintescă. El sciea că tatăl săi Bog- 
dan eră os din osul lui Alexandru cel Bun, 

 



184 

şi, cu tote astea, ambiţioşii Pai ucis ca 

nisce mişei. 
Militarii, citindu istoria nâstră, pot să 

tragă învăţăminte practice de cea mai mare 

importanţă pentru apărarea ţărei. Domnii 

Români, cu puţine mijlâce, ai înfrîntă de 

atâtea, ori armate mult mai mari şi mult 

mai bine organisate de cât aveam noi pe 

acele timpuri. (Aplause). 

- Ştefan cel Mare, neputândii suferi să vadă 

la “Pronul țărei pe usur patoruli i 

Petru Aron, a venit în ţera Românescă, 

cu ajutorul de 6ste muntenâscă, a trecut Îi 

Moldova şi a gonit depă Tron pe Petru 

Aron, care făgăduise să dea tributii Tur- 

cilor. 

Domnilor, ori ce am dice, ideea de a se 

lupta în contra Purcilori era ideea domi- 

nantă de atunci; câte uă-dată ea se invoca 

cu sinceritate; altă dată, şi cu fățărnicie. 

Ştefan, pentru ca să'și potă forma puterea 

armată de care avea trebuință, imbrățoşeză 

ura populară contra lui Petru care se ple- 

case a da tribut Turcilor. 

Intrândă în Moldova, Ştefan adună în 

jurulă să lume multă şi nemulțumită; cu 

acâstă lume adunată şi cu oştirea Munte- 

nescă el şi-a format uă putere aşa în cât
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să potă câştiga Domnia, şi, în două bătăi 

insemnate, a învins pe Domnul ţărei. Dar 
atât n'a socotit că e destulii. Învingătorulă, 

care era de la natură înzestrat co inimă, 

mare, Sa dus dWadreptul la Suceava Şi 4 

chiemat tote clasele şi le-a întrebat: Este cu 

voia tuturor să fie el Domni ţărrei? A 

facut, cum am dice astă-di, un plebiscitii, 

în totă forma. Adică, după ce a învins în 

două, bătălii pe Petru Aron Vodă; după ce 

a argtat ce pote să facă; după ce i-a ajutat 

Dumnedeii, —aşa vorbia el— ca să învingă 

pe cel care sta pe Tronul țărrei stropit cu 

sângele tatălui său, el a voit să aibă şi 
sufragiulii tuturor. 

Cronicarul dice: Cu voia tuturor s'a făcut 

Domni... (Aplause). — Nu fac nici uă alu- 

siune la istoria actuală. Istoria trecutului 

nostru este atât de frumâsă în cât putem 

să lăsăm, la uşa acestei incinte, tote preo- 

cupările dilei... (Aplause). — Şi ast-felu, i-a 

r&spunsu țera cu un cuvânti: Să trăesci 

întru mulţi ani Măria Ta. Vorbă frumâsă 

şi coprindătore. (Aplause). Şi de a doua di 

Ştefan a. început să, organiseze țera milită- 

resce; a pus căpitani oştirei, şi a urmatii 

aşa cum tera a voitit, adecă elsă pue, mai
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pre sus de ori -ce, iinteresulii cel mare al 

apărărei teritoriului. (Aplause). 

Depe acesta sa vădutii că Ştefan era om 

de resboae. Închipuiţi-vă un om deştept, 

iubitori de ţsra sa, cu inima, şi cu mintea 

cunoscător de ale ţărei. Un asemenea Dom- 

nitori, după trei ani de la luarea Constan- 

tinopolei, cândăi murise Huniade, cânâi 

Gheorghe Castriotul se dusese în patria sa 

la Croia ca să organiseze resistenţa în con- 

tra 'Turcilor, un asemenea domnitor înălțat, 

pe tronul Moldovei nu putea să aibă de cât 

cugetări mărețe; nu putea să fie de cât 

omul timpului, omul la înălţimea împreju- 

rărilor. El a trebuit dinti”'un început să orga- 

niseze în țera sa resistenţa şi a organisat-o 

aşa de bine, în cât de la al cincilea an al 

domniei începe seria, de resboae cu noroc. 

Expediţiunea în ţâra Secubscă (1461), şi 

ântâia împresurare (lulie 22) a cetăței Chilia 

(1462). 

După trei ani (1465) dobendesce amândouă 

cetăţile Dunărei, Chiliea şi Cetatea-Albă, cu 

multă vărsare de sânge, dice boeriul ero- 
nicar Urechiă. Ear în al decelea, an al dom- 

niei (1466, Iulie 10) a început Ştefan Vodă 
a zidire monastirea Putna.
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De la cea dântâiu rană a sa, căpătată la 
gleznă, împresurândi Chilia, şi până la vi- 
sita ce'i făcu (22 August 1502) doctorul 
Mateiit Muriano, adus din Veneţia, Ştefan 
Vodă, precum însuşi spuse doctorului, avuse 
36 de bătălii, din care în 34 fuse învingător, 
şi numai 2 le: perduse.:) 

Eli începe aceste resbele care n'a. mai 
încetat până la mortea sa; s'a bătut cu tâtă 
lumea, dar s'a bătut pentru unul şi acelaşi 
lucru, pentru apărarea țerrei; nu sa bătut 
pentru libertăţile ei publice, căci, în acele 
timpuri, a apăra legile şi intregitatea ţărei, era 
a apăra t6te bunurile şi tote drepturile, care 
suntu legate de ființa unei națiuni. 

Ştefan era Domnitori întregii la minte, 
pios şi bravii, prudent şi înţelepti în su- 
premulii gradi; iubitor de oştire, dar iubi- 
tor şi de popor; avea uă figură care es- 
prima sentimentele înalte ale creștinului, 
unite cu bravura, fără- seamăn a oşteanului. 
T6te aceste însuşiri, când le întrunea uni 

1) Adi 22 avusto io fo a la visitation de questo illus- 
trissimo Sign. Duca Stephano et fici oficio di fedel servi- 
dor di la S-a. V-a... et dissemi etiam: io sono circondato 
da inimici di ogni banda, e ho avuto bataie 36, dapoi 
che son signor de questo pacse, de le qual son stato vin- 
citore de 34 et 2 perse.
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îi 
sa 

CR, 

Z 4   
ȘTEFAN CEL MARE 

De pre miniatura din Evansgeliariul de la Homoru. 

omii care avea consciință că apărând ţări- 

şora să, "şi apăra creștinătatea şi civilisa- 

țiunea, putem crede că a format într'ensul 

convicţiunea cea mai tare şi adencă că el era, 

Domnulii destinat a lucra fără preget spre
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întărirea şi mărirea, naţiunei sale, spre apă- 
rarea, creştinătăţei. Daca ați putea să vă 
îndoiță un momentă despre acesta, suntii 
streinii cară vă pot respunde, sunt cores- 
pondenţele lui Ştefan, începândă de la Şa- 
hulu Persiei până la Papa de la, Roma, în 
care puteți vedea că Stefan, pentru a apăra 
creştinătatea, despre barbaria, ottomană, nu 
făcea deosebire între naţionalităţi, nu făcea 
deosebire de ginte; el era Românulii care 
se simţia că, în aceste regiuni, era dator 
să apere interesele cele mai scumpe ale 
omenirei civilisate. (Aplause). 

În 47 de ani şi mai bine cât a domnitii, 
Ştefan n'a făcută alt de cât să stea cu 
mâna pe sabia sa; în 40 de ani şi mai 
bine cât ai ţinut şirulă resbâelor minunate 
poporuli ma făcut de cât să fie de strajă, 
ear Domnul sii însuşi să fie cel ântâiii şi 
mai mare străjar. Pentru vitejia şi credinţa, 
sa el a meritat să fie proclamat cel mai de 
frunte luptător al creştinătăţei, atletulă lui 
Christ, cum l'a numiti Papa. 

Dar în lăuntru? Gândiţi dâr că a uitat 
interesele poporului?... V'aţă amăgi; Şi ac6- 
stă grijă pentru buna stare a poporului 
face superioritatea lui: că de şi absorbitii 
de atâtea resbele, de şi cufundat cu totulii 

12%
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în gândiri pentru apărarea intereselor ţărei 

şi ale creştinătăței, cu tote acestea Ştefan 

avea uă inimă dui6să, palpitândă de-apu- 

vure, pentru binele poporului de jos. (A- 

.plause). | 

Aduceţi-vă aminte numai de balada cea 

frumâsă, Movila luă Burcehi în care poetul 

poporului dice de Ştefan cel Mare, că e 

mândru ca uni s6re... 

Întro gi de sărbătere 

Întro gi cu mîndru sâre... 

Domnulii Ştefan cel vestit, 

Domnulii cel nebiruit, 

El pe cal încăleca ” 

Şi cu mulți voinici pleca 

De la scara curței lui 

La biserică 'n Vaslui... 

Ştefan Vodă se opria, 

Şi din gură așa grăia: 

cAugitaţi, audit, 

«Glas de Români necăjit? 

. . . | . . . . . . . .
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Domnul pios trămite se aducă pe cel 
Român amărit dinaintea, lui: 

<Şi ei sunt Şoiman Burcel 

<Pân a n'ajunge plugar 
Aveam falnic armăsar 

Şi o ghiogă nestrujită 

Cu pir6ne ţintuită,, 

Far în foc la Resboeni 
Mi-ai căzut ghi6ga din mână, 
De o sabie păgână 
etc. etc. etc. 

Și ce răspuns dă, Ştefan lui Burcel. care 
se plângea că e sărac? 

— >Măi Burcele. fătul mei, 
Eaca ce hotărescii ei: 
<I€ţi un plug cu șâse boi, 
«ŞI mergi bogat de la noi, 
<IEţI movila răzășie, 

<Ca s'o aibi de plugărie. 
<Dar în vârfu-i să te-așegi 
«Ca străjar, să priveghezi.» 

Ce timpuri! Ce grije dui6se! Ce senti- 
mente înalte!... Ştefan dicea veteranului 
său de la Valea-Albă: iSţi ună plugii cu 
şese boi, să mergi voiosii de la noi!



apoi bisericile facute de Ştefan pentru con- 
sacrarea acelor bătălii! Monumente acele sacre 

ce ait servit ca, centruri de încuragiare pentru 

menţinerea, creştinătăţii pe care elii o apăra, 

nu vi să pare că şi ele erai destinate spre 

a îndulci s6rta, poporului muncitor? Vedeţi 

că uni Domni mare nu este mare pe ju- 

m&tate. Când chiamă pe tot prostul să iea 

arma în mână, elii scia că tot prostul tre- 

bue să aibă şi dreptul şi putinţa, de aşi 

face o sârtă mai bună, de a duce o esistență 

onestă pentru ca, să fie şi bătrînul oştean 

ună nobilu. (Aplause). 

Acesta a fosti secretulii lui Ştefanii de 

a învins în tâte bătăliile; şi numai atunci el 

wa putut învinge când frate a dat în piep- 

tulii fiatelui, când Domnul unei ţări Ro- 

mânesci a venit alătună cn Turcii la Valea- 

Albă, unde nu Ya învinsii Turcii pe Stefan, 

ci fratesăii. Și era mindrii Românii că uni 

Domni Români ma putui să fie invinsi 

de cât numai când unii altii Domni Ro- 

mâni a ajutat pe vrăjmaşii lui. Numai la 

Valea-Albă, la Resboieni, a păţiti Ştefani, 

nu dic ruşine, ci dauna cea mai mare; dar 

acolo a avut durerea de a fi combătut de 

unii Domni de acelaşiii sânge cu densulii ; 

şi a sciut acesta tâtă lumea, şi totă lumea,



„18 

a despreţuiti pe Domnulit țării Românesci 

că a ridicat braţul săi alături cu "Turcii în 

contra ap&rătorului neinvinsii al cereştină- 

tăţii, în contra piosului Stefani al Moldo- 

vei. Și cu tâtă înfrângerea acea cumplită, 

de la Valea-Alhă, ţera acâsta tot n'a fost 

cucerită. 

V. 

Domnilor, încă odată vă spun că "mi pare 

forte răi căci, ținendi comptii de buna D.v. 

voinţă, nu pot să vă obosesci şi să vă 

citescii câte ceva din cronicarii noştrii, ală- 

turați cu correspondenţii străini unde să 

vedeţi cumnii popârele cumi puterile cele 

nai mari atunci în lume, privea de aprâpe 

pe &tefanii, se interesa de eli şi îl iubea. 
Veneţia care era pe atunci cea mai mare 
putere maritimă, bună ră cum este astă-di 
Anglia, se interesa tare de Ştefan, şi îl iubia. 
Intocmai cum Papa Inocentiu iubia pe Re- 

gele Romano-Bulgar Ioniţă numit şi Calo- 

iani, asemenea Dogele Veneţiei iubia pe acest 

Domni resboinie pe care îl scia că este Şi unii 

politici înțeleptii. “Imi pare răi că nu pu- 

tem să cetim împreună aceste documente ; 

dar vă conjur să le citiți singuri în sărbătorile 

acestea, şi sunt încredinţat, că veţi afla satis- 

£19,651.] 13



194 

facțiunea sufletâscă de a vedea că acest 
Domni mare, care a lăsat urme neşterse în 

consciinţa, naţională, n'a fost numai un om 

ali nâţiunei sale; a fost omii de omenie şi 

omii al omenirei, a fost x om al întregei 
Europe civilisate. (Aplause). 

Ştefan Vodă, însuşi, ilustrul Duca Ștefan 

cum “i dice doctoruli săi Muriano, vene- 

ţiani, scia, avea, buna sciință de cine "ii 

iubea şi cine nu. La cea Wântâiii vedere cu 

Muriano, Ștefan "i dise: Ei n'am vrut st'mi 

aduc medic din altă parte a lumei de cât 

de la amicii imei cari sunt încredințat că 
mă iubescii.., 

Aşi dori, Domnilor, se v8 vorbese de un 

lucru care pâte interesâză pe cei mai mulți 

astă-di şi mai cu semă pe militari, voii să 

dicu de administraţiunea, militară a lui Şte- 

fanii de organisaţiunea forțelor sale defen- 

sive, de strategia sa. Acesta este un studiii 

forte însemnat. Ştefan cel Mare, ca meşter 

la răsboae, cum i aii dis cronicarii, şi-a creat 
însuşi uă tactică a sa particnlară; şi, daca 

nu avemii din epoca acâsta de cât două 

soiuri de monumente: moşiroaele cele mari, 

formate din osemintele morţilor, căduţi în 

bătae, şi altarele de recunoscință pentru 

cel a tot puternicii. care să perpetue suve-
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nirile victoriilorii străbune, căci câte victorii, 
atâtea, altare a râdicat, daca dică, nu avem 
de cât aceste două soiuri de monumente din 
timpulii acela, acestea, totuşi ne esplică geniul 
Şi economic şi religios şi răsboinicii şi stra- 
tegicui al Marelui Ştefan. 

Dar acestea dise par că nu sunt destule 
cuvinte pentru a lăuda calităţile resboinice 
ale acestui mare Duca ali Românilor; şi, 
pentru a complecta acestă idee, vă voii 
aduce aminte că, or cine vorbesce de Şte- 
fani cel Mare, nu pâte să nu se oprescă, la 
una, din bătăliile sale cele mai însemnate; a- 
ceea ce "i-a făcut mare faimă şi în care se 
vede întreg omul-principe, căpitanulii mare, 
politicul însemnat, omul de stat prevădător 
Şi ostaşulii generos, bătălia de la, Racova, 
care, mai drept, trebuie să se numâscă bd- 
tălia de la Podului, înalhi, şi vE voii spune 
pentru ce. Oste de 120,000 de Turci năvă.- 
lesce, cam pe uni timp ca cel de aci, pe uă, 
iarnă seacă, dar destul de tare, năvălesce 
asupra, Moldovei ca să r&sbune pe Domnul 
(&rii Românesci, Radu, vasalul otomanilorii, 
pe care Ştefani îl bătuse tocmai fiind că 
se aliase cu Turcii. Turcii voiati să tragă o 
răsbunare asupra lui Ştefanii pentru că 
atacase pe clientul lui Mahomed II. Ștefan
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însciinţase pe Unguri şi Poloni spunândule 
cum el era nevoit să se ducă şi afară, din 
marginile ţărei sale să apere creștinătatea, 
şi că puterile creştine era datâre săi dea 
ajutor. Acesta fi la anulă 1475. Ungurii Şi 
Polonii trimit lui Ştefanii unii contigentit 
de vre-o 7000 de oşteni, cea mai mare parte 
călări, fiind că pe atunci călărimea juca în 
răsb6e cel mai mare rol. Ştefani, ca în 
tâte bătăliile sale, compta pe o forţă de la 
40,000 până la, 50,000 oşteni. Turcii apucă 
pe Valea Birladului ; Ștefan dă, foci erbu- 
rilor uscate ale tâmnei, pentru ca Turcii să 
nu găș6scă cu ce să-şi hrănâscă caii şi ast- 
felu, cugeta eli că până când va veni mo- 
mentuli s& se lovescă oştirile, partea, prin- 
cipală a oștirii, călărimea 'Turcâscă, nu se 
va maj putea măsura cu călărimea Română. 
Turcii merg ast-felii flămândindi până în 
dreptul Vasluiului. La, Vaslui sunt trei riuri 
cari se întilnescii, Racovăţulii, Birladuli şi 
Vaslueţulii; şi aci se formeză uni şesii 
frumosi şi pe deal erai strejele domnesti. 
Pe acolea pe unde altă dată şi tatăsăiu Bog- 
danii desfăşurase stratagemele sale militare, 
pe acolea îşi întrunise Ştefan oştirea sa. 
Turcii în număr fârte mare să grămădescii 
în valea strimtă a Bărladului, şi de ce mer-
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gea mai înainte de aceea se mai grămădea; 
aveai tunuri forte grele şi numerâse peste 
100 de bucăţi. Stefani îi aşteptă la loculiă 
cel mai strimt, unde uni pâriuţi venea de 
se arunca în riul Birladului, şi unde se face 
o ripă mare peste care era uni podi ce, 
pentru inălţimea lui, sa numit Podul Inalt: 
Prin urmare, 'nu este la Racova, ci pe ma- 
lulii Birladului, la Podul Inalt, unde Ştefan 
dede piept cu Turcii. Eli pune în luncă, de 
partea drâptă a Birladului, pe buciumaşii săi 
ca să dică din buciume. Turcii, creând că 
acolo este oştirea, lui Ştefanii, ai căutatii a'şi 
schimba, frontul. D-vostre sciți cât de grei 
este pentru o oştire ca întruni spaţii 
strimt să schimbe de-odată frontulă, Deci, 
pornindi Turcii cu mare furie ca să tae 
copacii spre a face drum în dreptul locului 
de unde venia vuetul buciumeloriă, Ştefanii 
cu oștirea sa totă, de şi mică la numări 
dar animată spre isbendă, se aruncă asu- 
pra duşmanului şilu sferima. Din 120,000 
ai scăpat de cât aceia cari a putut să 
fugă de a dreptulii peste ripi şi prin Valea 
Racovei, unde se poimenesce până astă-di 
de măcelul ce ai suferit Turcii; şi acestia 
respinşi după două dile d'abia ai putut să
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iasă din codri la lumină mulțumindă lui 

Dumnedeii căci ai putut scăpa cu viaţă. 

Iată, Domnilor, cum Ştefanii, mai multi 

ca meşteşugii şi cu prudență de cât cu te- 

meritate, a sfărimat, o oştire de 3 ori mai 

mare de cât a sa şi bine armată. (Aplause). 

Fi! Domnilor, despre acâstă victorie sa 

lățită mare faimă în lume; şi fiind că ai 

cooperat şi Polonii şi Ungurii cu acei 7,000 

de 6meni, trimişi de craii vecini, ai gă- 

sită Ştefani ocasiunea ca să-i împărtăşia- 

scă şi pe denşii de acestă glorie, şi din tro- 

feele resbeluiui, din cele 100 de stâguri ce 

ai luat de la Turci, Ştefan a trimis a, treia 

parte Polonilori, a treia parte Ungurilorii 

şi a treia parte Sântului Părinte de la Roma, 

pentru ca să vadă creștinătatea că acesti 

Voevod a sciut să înfringă forţele cele mari 

ale lui Mahomed. A fost unii eşec, o scă- 

dere mare pentru prestigiul cel întins al lui 

Mahomed II, ca să v6dă, nu dicem o daună, 

nereparabilă pentru oștile otomane trimise 

asupra Moldovei, dar o înfrângere atât de 

cumplită a unei oştiri atât de numerosă şi 

aşa de faimosă ca acea ce sa sfărimat în- 

tr'o clipă de stea lui Ştefanii mult mai 

mică la număr dar aprică la luptă şi viteză. 
(Aplause).
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Asupra acestei bătălii a urmat COres- 
pondenţe în tâtă lumea, şi mai cu s6mă 
cu Veneţia. Marele Ştefanii căuta, ca să 
convingă pe tâtă creştinătatea, şi pe Papa 
şi pe Veneţia, şi pe Unguri şi pe Poloni 
că puterile creştine trebuia săi vie în a- 
jutorii, cu mijlâcele pecuniare mai alesi, 
pentru că daca Turcii vor îngenuchia pe 
Români, apoi creștinătatea într6gă se va, 
prosterne la, picidrele păgînilor. 

IĂ, acestă corespondență este admirabilă. 
A trimis, se dice, cu acestă ocasiune, pe 
unulii care-i dicea Ion ŢȚamblac, uni nume 
cunoscut în istoria n6stră încă din timpuli - 
lui Mircea. In imperiuli Româno-Bulgar a 
înflorit unii Grigore Tamblac care a fost, tii- 
mis la, Consiliul de la Constanţa, un omii de 
biserică, destinat a aduce unirea bisericilor 
creştine, pentru că numai neunirea acesta, 
între răsărit, şi apus făcea, ca creștinătatea 
să nu fie unită în contra 'Pureilor. 

Fă bine, a trimis pe aceli I6n Țamblac 
care se dice că era unchii lui Ştefani voda 
ceea ce însemneză că Ştefan celi Mare 
se înrudia cu Românii din Imperiulă Ro- 
mâno-Bulgar cari se disterrase de la 'Tirnova. 
Va să dică, numele acesta de Tamblac este 
al unei familie cunoscute în istorie, pentru că, 

ns
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aci vedem unul trimis în misiune în Rusia din 
partea Imperiului Româno-Bulgari, aci altul 
vedem trimis la Veneţia ca să vorbiască, în 
numele lui Ştefanu cel Mare ca, sol Şi ca rudă, 
ceea ce însemneză că Ștefan avea, consciin ţa că, 
daca căduse Imperiul Româno-Bulgar la Em, 
el trebuia să se servâscă de tote elementele 
Române pentru ca Românul să nu cadă Şi la, 
Carpaţi. Acest I6n Țamblac este curios cum 
se duce înaintea Senatului Veneţiauii şi nu 
dice că vine să vorbească, ci dice că vine st 
spuie cuvintele Domnului seii, şi citesce cu- 
vintele ca dise din partea lui Ştefan. 

Acestă manieră de a trata a impresionati 
forte mult pe Senat, pentru că vorbele lui 
Țamblae nu erai o negociaţiune al căreia 
mobil să nu să scie şi la ce scopii tindea; 
era pe față disi, că “Domnuliă creştini al 
Moldovei adresându-se la Doge, la republica, 
Venețiană, cere să mijlociască la Papa să 
trimiţă ajutre Moldovei, ca să potă conti- 
nua resistinţa. 

Fi bine, acesta nu este o negociațiune 
ordinară, nu s6mănă cu negociaţiunile banale 
cari le vedem în timpurile acelea, este ne- 
gociaţiunea unui căpitan brav şi ager care, 
cu bravură, solicita de la cea mai mare
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putere maritimă ca să apere ună interest 
mare al creştinătăţii! 

Iată cum avem dreptul de a dice că Eu. 
ropa, nu "şi-a plătit datoria, ei către națiu- 
nea Română. (Aplause). 

Noi am tras o poliţă asupra Europei cre- 
ştine, am scris-o cu sângele nostru Şi am 
subscris-o cu numele glorios al lui Ştefanii: 
şi acea ppliță nu este plătită până astă-di 
de Europa. 

Apoi, când am avut unit aşa Voevod, cu 
uni sentiment de datorie aşa, de viii pentru 
interesulii cel mare al Europei, se mai pote 
îndoi cineva că fie-care pas al lui nu a fost 
dictatii de alta de cât de acestă politică, 
Europeană ? 

Şi apoi, cine era atunci ca Veneţia, în 
Europa? La cine puteai Românii să se a- 
dreseze? Polonii aveai vanitatea ca Ştefan 
să-i recundscă de Suzerani; Mateaşi al Un- 
gariei, cari lua bani de la Papa şi nui tri- 
mitea lui Ştefanii, se lăuda, că Ștefanii lu- 
creză ca uni prefectii al săi! Atunci, Şte- 
fanii a trimis pe ambasadorul să pre la 
Veneţia la Papa. Papa era cam supărat că, 
unirea, bisericei nu să făcuse; el trebuia să 
ajute uni principe Slavoni! La noi era 
în biserică slavonismuli. Papa trimite la
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Matiaşi craiulu bine-cuvântări şi pote chiar 
cuvent ca din sumele ce se dedea de cre- 
ştinătate, să-i dea o parte şi lui Ştefani; 
dar lui nu i sa dată, eli a fost nevoită 
să'şi apere suveranitatea în contra lui Ma- 
tiaşi, dândui bătaia de la Baia, (15 De- 
chembre 1467) după care apoi sai împăcat 
Stefani cu Matiaşi şi i-a cerut cele două 
cetăți, Balta şi Ciceuli. 

Simţia, Ştefan că nu putea, să apere drep- 
turile creştinătăţii daca nu va avea, spatele 
resemate de Carpaţi în aceste două cetăți 
ardelenesci tot aşa cum voia să aibă picidrele 
la Dunăre în cele Valte două cetăți Chilia 
cate era în mâna Ungurilor, din vremea lui 
Huniade, şi Cetatea Albă. 

lată pentru ce Ştefanii voia să aibă aceste 
patru cetăţi; elii voia să asigure integrita- 
tea, teritoriului, fiind că aceste cetăți erai 
punctele strategice prin care acest mare 
Domni voia să asigure succesul planurilor 
sale. (Aplause). | 

Este lucru -curios, când vedem, în acele 
corespondențe, cum se interes lumea de 
acestă ţară, cum întrebâ;: câți locuitori are 
şi cum sunt locuitorii ei? Şi ce înalte idei 
se vede în relațiunea dată de ambasadorul 
Veneţian şi-: despre țară şi despre locuitori



şi despre Domni. Toţi Românii sunt bravi, 
dice elii, Domnul lor este şi bravii şi înțe- 
leptă. 

lată reputaţiunea pe care 'Şi-o făcuseră 
Românii în timpul lui Ştefanii, înaintea pu- 
terii aceia care sciea să aprecieze aceste 
lucruri cari se numesci politică, strategie, 
preponderență, politică. (Aplause). 

Domnilor, fiind că, aveţi bunătatea, ca să 
priimiță cu bună-voinţă metoda acesta, per- 
miteţi-mi s8 deschid o parentesă, şi s6 vă 
spun că ceea ce aflăm astă-di, de câţi-va 
ani, în corespondențele puterei cei mai vi- 
gilente de atunci, cum era, Veneţia, ceea, ce 
aflăm în acele corespondențe din timpul lui 
Stefani, despre calităţile neamului Româ- 
nescii, despre tendinţele Domnului lor şi 
despre cugetele lui mărețe, - aceea nu este 
alt de cât consacrarea, puținelor vorbe cari 
se găsesci! în cronicarii noştrii despre Şte- 
fani. 

Nimicii nu este în cronicarii cari ai scris 
viaţa lui Ştefan, nimica care să nu ne lumineze 
asupra, cetăţilorii Chilia, şi cetatea Albă; 
lui Ştefanii îi trebuia aceste cetăţi pentru 
că, eli credea, şi dicea că acolo este p6rta 
Orientului, pe acolo întră tote năvălirile şi 
că acolo trebuia ca Domnul Român ca stră-
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jarul creştin să aibă cetăţile sale. Și când le-a 

perdut, durerea lui a fost mare, şi corespon- 

dența, sa tindea să convingă puterile creştine, 

ca după ce va fi perdut aceste două cetăţi, 

apoi este în pericoli nu numai ţara sa dar 

creștinătatea, întregă; căci trebue să vă spun 

La 1481 a murit Mahomed al Il-lea şi a 

veniti după dânsuli Baiazeiii Il. Acesta a 

făcut o năvălire în ţară; şi de atunci Turcii 

ai luat aceste două cetăţi (1484) pe cari nu 

lea mai lăsat, şi scăderea, n6stră a veniti 

că nam mai putut recupera, fortărețele Du- 

nărei. Pe urmă, am perdut şi cetăţile Balta, 

şi Ciceului din Transilvania, şi am remas 

fără, sprijin de la spate şi fără apărare în 

faţă! Până astă-qi acele cetăţi nu sai mai 

putut lua înapoi; Domnii. cari ai venit în 

urmă, ad schimbati! politica, şi n'ait mai 

pututii creştinii să recupereze aceste ce- 

tăţi cari erai apărarea efectivă a țării 

precumit nai mai recuperat nici cetăţile 

depă malulii Dunării şi depă malulu Nis- 

trului, de cât după ce sai desceptat pute- 

rile Europene, Austria și Rusia, şi mai cu 

semă Rusia. 

Ce mare importanță avea, pentru comba- 

terea  năvălirii Turcesc, linia Dunării şi 

linia Nistrului!..
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Domnilor, din corespondența, lui Ştefanii 
ținută cu Veneţia, răsare acestă idee, că elit 
cerea să-l ajute ca ss nu perdă Chilia şi 
Cetatea Albă; dar ele nici până astă-di nu- 
mai sunt în mâna Românilor! ”) 

Domnilor, daca D-vâstre aţi avut curio- 
sitatea să citiți o corespondență forte în- 
semnată, despre evenimentele de pe la 1857... 
— Vedeţi cum S'ar de la una la alta ; vam 
spus înainte însă despre acâsta, ca să nu 
socotiți că este numai slăbiciunea, mea, ; 
vam spus că este met6da.— Daca D-vâstre 
veţi deschide corespondenţa de la 1857 în 
care veți găsi în viaţă, pe Principele AJ- 
bertă sociulă Reginei Victoria... — Am 
spus că Englitera, la 1857, a jucatii ro- 
luli principalii — Daca veţi deschide acea 
corespondenţă veţi vedea că acele idei care le 
spunea Ștefanii Veneţiei, în 1477, aceleaşi 
idei, Veneţia Modernă, Englitera, le-a, spus 

  

*) Perche io tegno el 'Tarcho iter vignera contra de mi 
in questa Saxon per le do terre soe Chieli et Monchastro, 
le quele li sono molto moleste. .. che qaeste do terre sono 
tuta la Valachia, e la Valachia con queste do terre sono 
un maro del Hungaria et Pollona. Oltra de zo io dico piu 
che se questi castelli se conserveranno i Tarchi poranno 
perde e Caffa et chiersonessu, et sara facil cosa,.. (Vegi 
espunerea lui loan Zamblac, unchiulă lui Ştefană Voevod) 

13**
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la 1857 când a cerut ca să se dea Basa. 

rabia îndărăti Moldovei cu cetăţile cari fu- 

sese odată ale ei. 

Principele Albert care nu avea oficial nică 

ună rolă, căci sistemului constituţional nu-i 

permitea, principele Albertii, în corespon- 

dențele sale care suntii publicate, spune 

curat că neîncrederea ce sa ivitii după în- 

cetarea resbelului între Englitera şi Franţa 

şi care amerința să desființeze alianţa, a 

fost, din causă că lui Napoleon III se pă- 

rea că înclina spre o alianţă cu Rusia şi 

că nu ţinea aşa de tare să se dea Basa- 

rabia dupre cum cerea interesul păcei ge- 

nerale. 

Ei, Domnilor, când vedem că în secoluli 

acesta luminat, în urma unui mare resbelii, 

la negocierile de pace, se reproduc aceleași 

idei ce cu patru secule înainte sai produs 

de Ştefanii cel Mare, atunci trebue să ne 

înclinămi cu toţii înaintea umbrei sfinte a 

marelui Voevodi care era şi ager diplomat 

şi prev&dător politicii. (Aplause prelungite). 

Dar, Domnilor, ca să nu uităm pe Tepes, 

voii spune că daca Ștefanii cel Mare n'a 

căutat să unâscă, țările, precum ar fi fost 

de dorit, apoi elii n'a cuutat nică -să desfiin- 

țeze aceste două gemine state, ci a căutat,
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numai să le pună mână în mână, să le pună 
în armonie, 

Pâte că el ca un căpitan mare grăbit ce era 
de a'şi pune în aplicare planurile sale, pote 
că nu se prea gândea la acea combinațiune 
politică de a, face din aceste țări uni stati 
unit şi indivisibilă, dar de sigur se gândea, 
că aceste două state să urmeze pe una şi 
aceeași linie "politică, se gândea, că precum 
aceste țări erau de acelaşi sânge, cu aceeaşi 
limbă şi aceleaşi interese, trebuia să fie ca 
unii suflet în două corpuri îngemănate ; şi 
când venea, în ț6ra Românsâscă nu căuta, să 
cucer6scă pentru sine; din contra, venea, ca 
s6 ajute întronarea unii principe care era 
simpaticii politicei creştine. Ştefanii, în in- 
teresul de a organisa în țările acestea o 
resisenţă unită venia, şi se lupta cu fratele 
săi de la Tîrgovişte, aşa, în cât lupta dintre 
noi era o luptă numai pentru prevalenţă ; 
elă voia să prevaleze în ambe țările poli- 
tica, creştină independenta. Pentru acesta 
eli s'a luptati în contra lui Radu, şi, după 
ce a pus, în locul lui, unii Domni care era 
plăcutii Ungariei pe care voia, să o intere- 
seze ca şi pe Polonia, la resistența comună 
in contra Turciloră, atunci sli a luat, în- 
tre captivii d'în bătălia câştigată, pe Domna
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„fiica lui Radu şi le-a dus pe la Suceava, şi 
acolo când a fost ca să încheie pacea, a 

cerută şi a luat în căsătorie pe fiicea lui 
Radu Vodă. 

Aşa, înţelegea, Ştefanii să consolideze unirea 

acestor ţări, făcând ca Domniile să fie înrudite; 

şi, în adevăr, că Dâmna Maria a născut pe 

Bogdanii care a semănat la fire cu tată-săti 

Ştefanii, şi care n'a mai căutat să ia o Dâmnă 

streină, pentru că politica cea mai bună era 
ca Domniile acestor țări să aibă o dinastie 

comune. Cu Dâmna Maria a trăit Ştefanii 

până la urmă, şi în faptulii acesta, vedem 

cugetarea, persistenta a lui de a uni interesele 

acestor două ţări atât în privinţa politicei 

interne cât şi în privința politicei externe. 

Conubiul politicii, căsătoria dinastică care 

a făcut Ştefanii cu Maria, — Cronicarii dic 

Voichiţa, însă este Maria fiica lui Radu al țării 

Românesci pe care Pa învins Ștefan — Casă. 

toria acesta a fost şi naţională şi politică, 

despre care putemi dice cum că a fostii 

şi o căsătorie armonică, şi, în totă puterea 

cuventului, corespundătre la scopulă în care 

s'a făcut: căci vedem pe Domna Maria; prin 

lucrul ei de mână înzestrând bisericile : n6s- 

tre; o vedem tot-d'auna cooperând la în- 

zestrările bisericesci care le făcea, Ștefan
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cel Mare. Va, să dică intra în cugetarea 
Domnului piosii că Dâmna socia, sa, prin de- 
prinderile sale, să contribue la cea-Vală parte, 
la partea socială şi religiosă, 

Domnilor, figura lui Tepeşi mi se pare 
că este încărcată; şi s'a, dis, spre a scusa 
faptele sale, că a fost omul timpului săi. 

  
VLAD DRACULA ȚEPEȘU 

LI9,551|. 
14
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Întvunii timpi când atrocitățile şi represa- 
iile sângerâse, erai la ordinea dilei, când 

în faţa barbariei 'Turcesci trebuia să se 

apere creştinii prin ori ce mijlocii, nu este 
de mirare că Vlad Tepeşi să fi făcut atâtea 

acte de cruzime câte spun istoricii: pentru 

că pe: aici sa întâmplat atunci bătăliile cele 

mai mari, aci sa înfiptii pentru ântâia dată 

piciorulii Otoman, şi prin urmare, nu este 

de mirare ca să se fi făcut şi acte de cru- 

dime ca, represalii. Prin urmare ei daca aşi 

deserie figura, lui 'Tepeşi, aşi face-o frumosă 

ca a lui Neron, aşi face-o liniştită la față, 

cu aerul senin; nu aşi representa pe Dra- 

cula cel tânăr ca uni tiran monstruosu, 

cum să dice, că nici Dracu nu este aşa de 

negru precum îl facem noi. (Ilaritate). Nici 

Țepeşi nu este aşa de sălbatec cum ni se 

represintă. Aşa dar aceste două figuri a 

doi principi valoroşi cari sau luptati pen- 

tru aceiași causă, cu acelaşi sentiment na- 

țional în contra năvălirei Turcilori, putem 

să dicem că se aseamănă; putem se le pu: 

nem alăture, pe Stefani fâră barbă inse, 

(laritate) fiind că şi Ţepeş era fără barbă. 

(Aplause). Dar m& tem să nu abusezii de 

bunătatea D-vâstre şi voii dice numai unii 

cuvânţii pentru ca s5 termin acâstă escur-
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siune istorică, resumândii învățămintele 
care trebue să le tragemiă. 

Şi Ștefanii şi Țepeşi amândoi ne lasă un în- 
vețămeânt: că la Români interesele cele mai 
mai se apără cu cea, mai mare învierşunare, şi 
că acei cari aii sarcina, de a dirige armatele Şi 
poporui, căpitanii şi capii, aceia trebue tot-d'a- 
una să fie în unire cu inima poporului ; fiind că 
nu este cu putinţă ca un popor mic şi cu ast-fel 
de trecut ca al nostru, nu este cu putinţă să-lii 
duci la fapte mari până când nu-i vei arăta că 
celu mai din urmă pâte fi omu de frunte 
şi se'şi facă elii buni nume. (Aplause). 

Când se face apel la prostime, când înar- 
marea, trebue să fie generală, atunci Şi con- 
sciinţa, trebue să fie deşteptă şi la ț&ranulii 
din coliba umilă ca şi la boerulii din pa- 
latulii aurit. (Aplause). 

Ast-fel se esplică cum, la 1857, tâte cla- 
sele societăţii Române au r&spunsi  înt”un 
cugeti. (Aplause). | 

Tot ast-felă şi în timpul lui Ştefanii şi 
ali lui Vodă, națiunea Română avea con- 
sciința deşteptă în tâte clasele societăţii, de 
la ciobanuli de la oi şi până la boerulii de 
neam. De aceea ţara se scula armată de la, 
uni capăt la altuli şi apăra teritoriuli şi , 
libertăţile ei. (Aplause),.



212 

Acâsta a fost, adevărata, democraţie. (A- 
plause). 

Şi fiind că vreaii să încheii aici, să-mi 

permiteţi — după ce în rîndul trecut am luat 

un înv&ţăment de la, animalul cel mai fidelă, 

de la câne — să-mi permiteţi să nu las pe 

câne singur, căci cânele este animal sociabil, 

nu pâte să fie singur, elit trebue să trăiaset, 
la oi şi ei ciobanulii. (Daritate). 

Domnilor, într'o călătorie ce am făcutit 

mai an-ţerţ în Valea Lotrului, m'am suitii 

pe muntele Târnovu, acolo am găsit unii 

ciobanaşi din satului de la Vai-de-ei care ca, 

toţi ciobanii pe munte trăia fără nevoi 

multe; nu avea de cât o traistă, Şi, în pre- 

peleagul în care era atârnată se părea că 
mai nu era nimic. 

De curiositate m'am dus să văd ce bagajii 

mare avea ciobanaşulii; şi, am găsitii? Ce 

Alexandria, cântecele ostaşiului Români, şi 

uni calendarii în care se vorbia, de Plevna. 

Apoi, când asemenea, scrieri ai străbătut, 

până şi la ciobănaşul isolat din munte, pen- 

tru-ca să-l realţe inima şi sentimentele lui, 

apoi vă rogi să mă credeţi ca nu este de 

disperat despre descendenţii lui 'Tepeşi şi 

lui Ştefanii cel Mare. (Aplause entusiastice - 

în delungi repeţite).



  
IV. 

Dr. M. GASTER 

APOCRIFELE 

în 

LITERATURA ROMÂNĂ 

Conferinţă ţinută la Athenei în 5 Februarie 1884, 

——— 
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Apocrifele în Literatura Româna 
———— 

Domnelor şi Domnilor, 

La anul 1826: a. publicat chir Grigorie, 
episcopul Argeşului, o traducere. română, a; 
Logicei sfântului Ioan. Damaschin, Im procu-: 
vântarea, esplică cauzele, cari Lai îndemnat: 
să facă această, traducere, şi termină cu. 
pilda următâre : 

„Să mai as6mănă țara Românescă, şi cu 
pasărea, care să, numeşte Finix, care după 
ce să învecheşte şi voeşte a se mai întineri, 
adună grămadă, de găteaje uscate, şi stând. 
deasupra, lor îni pripecul s6relui, fâlfâe: cu 
aripele"sale până să-şi aprindă flacără, şi 
arde înpreună cu gătejile până. rămâne ce- 
nuşă, apoi din cenuşa aceea zămislindu-să 
să face iarăş cum aii fost Şi cu vărsta în-
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noită. Aşa sai întâmplat şi Ţării nostre 

într'a, şaptea sută de ani a nacelniciei 

Domnilor, că după atâta prăpădenii şi fo- 

curi şi întorcere în cenuşa sa, iarăși sai 

zămislit din însăşi cenuşa ei, şi fără nă- 

dejde. scuturându-si ghioacea. aii eşit la aer 

slobod.“ 

Renaşterea politică şi socială prognosti- 

cită de chir Grigorie sa împlinit, precum 

toță o ştim, în modul cel mai glorios. Dar 

şi renașterea, literară amurgeşte acum pe 

orizontul României. Literatura veche ro- 

mână începe a eşi din întunerecul în care 

se află, colbul de veacuri se şterge de pe 

letopiseţi şi manuscripte aruncate în un- 

ghiul uitării, şi începem a studia viaţa, li- 

terară a poporului român în cursul secoli- 

lor trecuți. 

Pagina cea mai împodobită din acestă 

viaţă conţine acea literatură, cu care ne 

vom ocupa acuma, căutând a preciza originea, 

răspândirea, coprinsul apocrifelor române Şi 

importanța, lor. 

Înainte de a intra însă în desvoltarea 

subiectului, care ne preocupă, cată să dăm 

definiţiunea cuvântului „apocrif“, să espli-- 

căm, ce înțelegem prin „literatura apocri- 

felor.“
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Însuşi cuvântul este de origine grecâscă 
Şi însemnâză o scriere, o carte ascunsă, şi 
se aplică acelor cărță cari aii pretenţiunea a fi 
de origine sfântă, adică a, fi scrise de patri- 
arhii, apostolii şi părinţii bisericei, dar totuşi 
nu fac parte din canonul biblic. Biserica cu 
drept cuvânt bănueşte autenticitatea lor în 
ceea, ce priveşte pe autor, şi le respinge din 
cercul cărţilor fundamentale religi6se, din 
cari scâte dogmele şi bazele credinței. 

Aceste apocrife sânt cu tâte acestea de 
-0 vechime însemnată, unele chiar din seco- 
lul I-II al erei vulgare. 

Pentru a ne putea esplica, originea aces- 
tor apocrife, trebue să ne transportăm cu 
gândul şi cu simţimântul, în acea, epocă 
primăvăratică a, omenirei, în care încolţeşte 
o religiune nouă, mântuitâre pentru o lume 
întreagă; în care ideea Monotheismului pră- 
văleşte zeii Polytheismului din capiştele lor 
înalte, şi unde puterea învingătâre a muce- 
nicului zdrobeşte o lume deşartă şi sofis- 
tică. Lumea păgână uimită vede pentru 
ântâiaşi-dată 6meni jertfindu-se pentru. ere- 
dința, lor nestrămutată, oameni cari 16 
pădă avuţii, onoruri, bunuri lumești, pen: 
tru a duce o viaţă pustnică, însă plină de 
nădejde, aşteptând mârtea, ca un punct de
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trecere de la viața deşartă pământ6scă, la, 

viaţa vecinică în împărăţia ceriurilor. 

Espediţiunea lui Alexandru: Machedon a 

avut ca, efect involuntar, — ceea ce ne desvele- 
şte iarăşi faptul că noi Gmenii nu sântem decât 
instrumente 6rbe în mâna acelui, care târce 

firul destinelor omenescă, — a avut ca efect 

involuntar, zic, de a lăţi filosofia şi specula- 

ţiunea grecâscă adesea prea subtilă printre 

popbrele Asiei, şi a întroduce ast-fel o plă- 

mădeală nouă în aluatul metafisie al acelor 

popdre. Dar încetul cu încetul în locul filo- 

sofiei logice a lui Atistotel, sah filosofiei 

idealiste a lui Platon, veni speculaţiunea, 

distrugătore şi sceptică a Sofiştilor, care prin 

conclusiuni isteţe, dar false, a surpat cre- 

dinţa, obiceiurile, năravurile, viaţa curată, 

casnică, cu un cuvânt, tot ce era înalt și 

ideal; şi a înlocuit acele bunuri prin cinism, 

disprețul înstituţiunelor, disolvarea societăzii 

şi a statului. Un esemplu din cele mai în- 

structive avem în vestitul Lucian (sec, IL 

d. Chr.) care ne arată, cum încă până în 

vremea lui se continuase acea batjocorire a 

tradiţiunelor şi credințelor religi6se, care la, 

dânsu, ca orator şi stilist distins, căpătă o 

formă, mai fină de ironie şi satiră.
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Golul acesta al simţimintelor se mani- 
festă tot-de-odată în Grecia, Asia şi Egipt, Şi 
de aci se născu dorinţa, de a dobândi un noi 
sprijin moral şi religios, nădăirea că are să 
se întâmple ceva noii, nemai auzit; o excita- 
ţiune nerv6să apucase tâte poporele, întoc- 
mai precum 0 putem observa şi astă-zi în 
ajunul unui fenomen uriaș fie în viața ome- 
nirei, fie în viață, naturei. 

În mijlocul acestor mări de popâre, ale 
cărori valuri ai fost bătute de vântul rece 
al Scepticismului şi Cynismului, se ridică, 
deodată ca o stâncă de cremene, la ale 
cărei picidre se sfarâmă, puterea, talazului 
şi se deschide un liman neviforat: Biblia 
Vechiului şi Noului Testament, cartea r&su- 
fată de duhul Dumnedeirei, ba, chiar cuvân- 
tul proprii al lui Dumnedeii! Biblia începe 
să gon6scă pustiirile filosofiei deşarte şi dă 
omenirei sprijinul care-i lipsia şi pe care-l 
aştepta cu atâta dor. Ea devine Cartea prin 
escelență, Şi fie-care fapt, fie-care cuvânt 
dobândeşte o importanţă deosebită. 

Dacă am încerca să citim şi noi astă-zi 
Biblia cu acei ochi, cu cari se citea în vre- 
murile de atuncea, uşor ne-ar isbi şi pe noi 
lacune, lipse de esplicare, povestiri curi6se, 
cari par a contrazice caracterul înalt al
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Bibliei, şi spiritul credul şi naiv, care a gă- 

sit întrânsa totul, lumea întregă, căută să 

umple acele lacune, să esplice lucrurile ob- 

scure, să lămurâscă contrazicerile şi să do- 

vedâscă superioritatea absolută a Bibliei. 

Lăsând bună-oară la o parte zidirea lumii, 

a raiului, şi a celor d'ântâi Gmeni asupra 

cărora vom reveni mai la vale, să ne rea- 
mintim cel dWântâii epizod tragic din Bi- 

blie: omorul lui Avel, 
Cititorul cel vechii se întrebă cu drept 

cuvânt: cum a ştiut Cain să omore, când 

mortea nu era încă pe lume şi el nu v&- 

zuse pe nimene murind? Apoi, cu ce instru- 

ment a săverşit omorul? 
Legenda, caută deci să esplice acest fapt, 

şi spune, în forma ei cea, mai primitivă, că 

o piatră prăvălindu-se din vârful muntelui, 

a lovit o oae din turma, lui Cain şi a omo- 

rât-o. Cain văzend acâsta, a luat şi el o 

piatră şi a zdrobit cu densa capul frate- 

lui săi. 
Apoi cum ai îngropat părinţii pe Avel? 

Căci nică ei mail văzut până atuncea mârtea? 

Şi iarăşi vine legenda şi esplică, cum că, 

stând părinţii plini de jale lângă trupul 

mort al fiului lor, aii văzut de-odată un 

corb, care săpa cu pliscul lui o grâpă în
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pământ, şi apoi a pus pe un tovarăşi al 
săi mort în acea grâpă, acoperindu-l cu 
pământul scos. Ast-fel a învețat Adam şi 
Eva să îngrâpe pe Avel. Dar şi Dumnegei 
răsplăti corbului pentru învățătura, dată, ce- 
lor dântâi Gmeni, căci îndată ce corbii înse- 
taţi în vreme de secetă cer apă, trimete 
Dumnedeii pl6ia din cer. 

Aceste povestiri legendare, în cari se în- 
truneşte observaţiunea, naturei şi tendinţa 
de a regăsi şi lămuri tote în Biblie, mai 
împodobite şi desvoltate şi apoi atribuite 
unei persone biblice, constituese ceea ce se 
numeşte: apocrif. 

Esemplul citat de noi este tot-deodată 
esemplul unei legende în forma ei cea mai 
primitivă. Dar legendele n'a rămas supt; acea 
formă; ci s'a întemplat cu densele întocmai 
precum spune pilda Bvanghelici relativ la 
împărăţia, ceriurilor, că ea se aseamănă gră- 
unţului de muștariii, care este mai mie de- 
cât tote seminţile; iară dacă, creşte este 
mai mare de cât tâte verdeţile, şi se face 
copaciu, de vin pasările ceriului şi lăcuesc 
în ramurile lui.- Tot aşa şi edera, legen- 
dei care se mlădia în jurul trunchiului 
religiunei, hrănindu-se din sucul ei, a a- 
juns să copleşâscă, şi grăunţul alegoric şi
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simbolic a crescut şi a devenit un copaciu 

uriaş, în ale cărui ramuri aii lăcuit mii de 

pasări şi au cântat în mii de glasuri, şi 

supt a cărui umbră s'aii adăpostit. fote po- 

porele Europei, fără escepţiune; ba, ceea ce 

este şi mai mult, în umbra copaciului, a 

început să crâscă literatura modernă a tu- 

turor popârelor. 

Căci iată, ceea ce sa întemplat cu aceste 

apocrife în primii secoli ai erei creştine. 

Ne transportăm iarăşi cu spiritul în acea, 

fierbere mare ce domnia între popbre; filo- 

sofia şi ideile păgâne văzând că tărâmul 

lor se restrângea, pe fie-care zi maj mult, ai 

urmat aceeaşi cale ca tradiţiunile şi obicelu- 

rile: ai căutat adică să se acomodeze cu 

învăţătura cea nouă, priimind şi dând reci- 

proc. Greutatea cea mai mare o întâmpinaii 

însă, la, ideile cele mai înalte, la înțelegerea, 

adevărată a, dogmelor fundamentale. 

În şodlele din Alexandria se amestecă, 

speculaţiunea, veche, mistică a. Egiptului, 

cea plină de cimilituri, cu teoriile idealiste 

ale lui Platon, şi dădu naştere Neoplato- 

nismului, celei din urmă încercări de filoso- 

fie păgână, care se opunea Creștinismului. 

Nu este -aci locul, şi nici nu este scopul 

mei de a desvolta acuma înaintea domniilor
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v6stre, „teoriile filosofice ce esistai pe vre- 
mea aceea, când apăru noua religiune pe 
scena lumii; tot aşa de puţin ne preocupă 
acuma influenţa ce ele au esercitat chiar 
asupra fixării filosofice a terminologiei Şi 
dogmelor bisericei, Se vorbeşte de pildă în 
Biblie: de minuni, de îngeri, de fapte făcute 
de Dumnedei; de chiar vederea lui Dumne- 
deu; şi acei filosofi păgâni ce ajunseseră, 
deja la cea mai mare înălțime de vederi 
asupra lumi, și asupra problemelor mari 
ale omenirei, trebuiaii să împace atari noţiuni 
Biblice, cari erai fârte departe de vederile 
lor înalte, cu concepţiunea, filosofică ce ai 
avut ei despre Dumnedeii şi lume. Toţă 
acei cari sai ocupat cu istoria bisericei 
creştine şi mai cu sâmă cu epoca patris- 
tică, adică cu epoca părinţilor bisericei, cu- 
nosc în destul acâstă mişcare intelectuală, 
adesea mistică, şi simbolică, după mediul în 
care se făcea. Deci şi tâlcul evenimentelor 
biblice capătă une-ori un caracter. mis- 
tico-alegoric. Pentru a esplica cutare sai 
cutare fapt, se născoceşte câte o viziune 
cerescă, — un apocalips — unde eroul este 
suit în cer şi vede acolo, când clar, când 
supt formă alegorică, esplicarea cerută.
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Aceste apocahpse sai vedenii ai proto- 

tipul lor biblic în cartea lui Daniil, şi în 

Apocalipsul sfântului Ioan Bogoslov, ca nişte 

cărţi canonice; iar ca apocrife, căci şi apo- 

calipsele intră în numărul apocrifelor, avem 

o sună însemnată, începând chiar din seco- 

lul 1 până în secolul VII — VIII al erei 

creştine. 
Aceste vederi tainice ai originea lor în 

theurgia alexandrină. Acesta este până la 

un punct partea cu care contribue Egiptul 

la izvodireu apocrifelor. 
O altă mişcare, dar şi aceea de o mare 

influenţă asupra apocrifelor, se manifestă 

în Babilonia şi Asia mică. Aci domnea, reli- 

giunea lui Zaratuștra sai Zoroastru, care 

stabilea un Dualism fundamental. In lume 

esistă două puteri opuse: binele şi râul, 

personificate în Ahuramazda şi Angromai- 

nius sai Ahriman şi Ormuzd. Aceste dou 

puteri sânt pururea în luptă unu cu alta; 

dar la sfârşitul veacurilor răul, Ahriman, 

va fi zdrobit împreună cu tâte slugile lui, 

iar binele, Ormuzd va, eşi învingător. Cine 

nu-şi aduce aminte de: Antihrist, şi lupta 

ce va avea la sfârşitul zilelor cu cei trei 

sfinţi cari n'aii murit încă: Enoh, Ilia şi
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pe Satana şi slugile sale? Dacă noi după 

atâtea, secole întrevedem acâstă, asemănare, 

cum să nu fi izbit pe- acei, cari ţineaii de 

religiunea dualistă, când li se  propoveduia 
noua, credință ? 

Aci asimilarea s'a, făcut şi mai profundă, 

şi o mulţime de idei de origine zoroastrică 

a pătruns în literatura apocrifă. Dualiştii 

încercaii să esplice în modul lor greutăţile 

din Biblie, şi ce mijloc mai uşor, de cât a 

născoci o carte nout? susţinând că este una, 

din bătrâni, în care autorul venerat al 

acelei cărţi proroceşte şi propovă&dueşte tai- 

nele cele mari ale credinței, întrun chip 

analog cu vederile lor dualiste. 

Pe lângă acâsta mai este un factor pu- 

ternic, care stă în strânsă legătură cu miș- 

cările semnalate în Egipt şi Asia mică, 

adică sectele eretice ce s'au născut în acelaşi 

timp cu creştinismul, sai după dânsul. 

Cele d'ântâi se esplică prin agitarea, cea 

mare a spiritelor: ele erai nişte începuturi 

premergătore evenimentului, ca nişte nori de 
dimineţă, a căror margine argintie preves- 

tesce răsăritul s6relui. 

Cele alte secte din potrivă sânt născute 

din încercarea ce a făcut lumea păgână, de 

[19,966.] 15



a pătrunde şi a se asimila cu ideea nouă, 

monotheistă, când prin esplicări: mistice, 

când căutând a o identifica cu cea cunos- 
cută lor. 

“FPie-care din aceste secte, după sistemul 

ei religios, şi după predilecţiunea ce avea 

pentru una saii alta din persânele biblice, în- 

zestrate find tote cu fantazia bogată a Ori- 

entului, a prefâcut, a aprofundat sai a 

asimilat cu mai multă sai mai puţină di- 

băcie alegoria naivă, legenda simplă, - cum 

era la începutul ei; şi ast-fel pe de-o-parte 
aii căpătat o desvoltare deosebită, pe de 

alta un caracter cu totul diferit. Până atun- 

cea apocrifele eraii încă cărţi tolerate, dar 

de atuncea înainte au devenit chiar cărţi 

persecutate cu drept cuvânt de - biserica, 

păstrătorea vechei tradiţiuni biblice. Căci 

nu trebue uitat că ori-ce sectă, care apare, 

nu vine cu pretențiunea, de a falsifica, ci din 

contra de a îndrepta religiunea, ' care după 

convingerea fundatorului şi a partizanilor 
săi, a fost stricată de către clasa domni- 

tore. De aci râvna de a face proseliţi, şi 

ura. profundă în contra, instituţiunei dog- 
matice esistente. Cu ac&sta, trece. literatura, 

apocrifă din domeniul. legendei pure, care 

caută, a'şi .esplica tote obscuritățile din Bi--
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blie, ea, izece în rândul literaturei tenden- 
țiose, polemice Și prin urmare. persecutate. 
Din acel moment începe epoca venirei apo- 
crifelor în Europa. 

Înainte de a urmări apocrifele în călătoria 
lor prin Europa, să dăm aci dou esemple 
de o atare schimbare. 

Legenda povestită mai înainte, ' despre 
omorul lui Avel s'a transformat în cea ur- 
mătore. Diavolul, urzitorul tuturor r&utăţilor, 
a învăţat şi pe Cain, cum să omâre pe fra- 
tele său. Spre acest scop, el s'a prefăcut în- 
tr'o capră, şi cu coarnele prăvăleşte piatra, 
din vârful muntelui care căzând omoră oaea. 
Cain imiteză pilda ce sa dat. 

În aparenţă schimbarea esţe mică, dar 
ea este fundamentală, prin suplinirea dia- 
volului în locul întâmplării; aci este deja ten- 
dinţă vădită de a, arăta rolul principiului 
răi, care căşuneză 'tte .stricăciunile din 
lume, şi în contra căruia trebue să lupte 
drept-credinciosul. . - 

- Alt esemplu nu mai puţin interesant a- 
vem în legendele privitre la zidirea lui: 
Adam, o e i 

Biblia, spune: „şi făcu domnul Dumnedei” 
pre om din- lutul pământului, şi suflă în. el 
duh. viă.“ Pentru cititorul cuvios nu încape:
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nici o îndoială, că acest lut plăzmuit de în- 

săşi mâna lui Dumneqeii, trebue să fie din- 

trun loc sfânt potrivit pentru o aşa înaltă 

destinaţiune. Şi legenda cun6şte acest loc, 

anume: Madiam sai Ierusalim. Închipuirea, 

poetică, modifică acâstă legendă, spuind, că 

acest lut n'a fost luat numai âintr'un sin- 

gur loc, ci a fost adunat din cele patru 

unghiuri ale pământului; dovadă pentru a- 

cesta, este numele Adam, care se compune 

din patru litere, şi fie-care literă este ini- 

țiala unui cuvânt grecesc, care însemnză, 

câte una in cele patru puncturi cardinale 

ale universului, şi adică: a: anatoli r&să- 

ritul; d: disis apusul; a: arctos miază- 

n6pte şi m: mesemvria miază-zi. Cauza, 

pentru care a fost luat de pretutindenea, 

era, ca ori unde sar afla omul pe pă- 

ment, să se afle pe locul săii de naştere și 

când more să n'aibă pământul dreptul de-a-i 

refusa odihna în sânul săi, sub cuvânt că 

e străin, câ na fost luat dintr'6nsul, pe 

când Biblia spune lămurit: — „te vei în- 

târce în pământul din care ai fost luat.“ 

Dar şi acâstă legendă s'a mai modificat. 

Teoria. flosofică a lui Empedocles, că tote câte 

sânt în lume, se compun din patru elemente 

principale: pământ, apă, aer şi foc, a cuce-
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rit cu încetul tâtă lumea, şi într'atâta s'a, 
înrădăcinat în credinţa universală, în cât 
nică până în ziua de astă-zi nu sa stârpit 
încă cu totul. Deci şi omul, care este un 
microcosmos, o lume întrâgă în miniatură, 
trebue să se compue şi el din acele patru 
elemente. Conform cu acestă credință s'a şi 
schimbat legenda, şi ca dovadă pentru noua, 
teorie se aducea, jarăși numele Adam, care 
conţine patru litere, conform cu cele patru 
elemente. 

Aşa, merge legenda tot desvoltându-se şi 
schimbându-se, până când ajunge in forma 
în care se află în gura poporului român. — 
La nuntele ţărăneşti, când toţi şed la masă, 
se scolă mireasa, şi "Și cere ertăciune de la, 
părinţi, că-i părăseşte, urmând bărbatului 
în noua căsnicie. Acâstă ertăciune este un 
fel de istoric al căsătoriei, începând cu zidirea, 
omului. Iată ce ne spune: „Deci după acele 
după t6te, zidit-ai Dumnezeii pe Adam şi-l 
făcu din opt părţi: trupul din pământ şi 
Gsele din piatră, cu sângele din rouă, cu 
frumuseţile din sâre, cu ochii din mare, cu 
sufletul din duhul sfânt, cu gândul din luţi- 
mea, ângerilor, cu puterea de la sfânta Tro- 
iţă, şi-l făcu om deplin.“
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Iată unele din nenumăratele esemple, ce 

am putea cita, spre lămurirea celor dise 

mai înainte. Aceste două ne ajung în- 

destul. 

Cu - răspândirea Creştinismului în Eu- 

ropa, se r&spândesc şi sectele eretice şi 
împreună cu dânsele şi cărţile religioase 

apocrife şi canonice, tolerate sau anate- 

mizate. 

Pe când însă Biblia grecâscă sai latinescă 

rămânea proprietatea claselor culte, pătrun- 

deai din potrivă în popor, şi chiar forte 

adânc, cărţile propagate de eretici; căci a- 

ceştia le traduceau în limba populară şi 

câştigai pe cetitori prin priveliștea fantastică 

şi uriaşă, prin povestirile şi legendele minu- 

nate in care se desfăşura totă podoaba 

fantaziei orientale. 

Când sântem mică auzim şi “citim cu 

plăcere basme şi legende, şi cână ajungem 

mari citim jarăşi legende; căci şi romanele 

sânt, legende Şi nu legende religiose, ci le- 

gende sociale şi psihologice. În evul medii 

nu esistai încă romane, ci înainte de tote 

legende religidse, şi apoi legende eroice. De 

aceea, şi staii apocrifele în fruntea, literatu- 

relor modeine.
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De la Asia mică până la, Provența în 
Sudul Franţei se întinde în evul medii, pa- 
ralel cu munţii cari despart Nordul de Su- 
dul Europei, un lanţ de secte eretice, care 
începe cu Manichei, se leagă de Bogomili, 
Cathari, Valdensi Şi ajunge până la Albi- 
gensi. Între densele esista şi o legătură de 
idei, şi o legătură de credințe, şi lor trebue 
să atribuim răspândirea cărţilor eretice, a, 
apocrifelor religioase peste tâtă Europa. 
Ce e mai mult: aceeași literatură se răs- 
pândeşte pretutindenea ; şi dacă cun6ştem 
literatura, n6stră proprie, literatura, apo- 
crifă română, cun6ştem în acelaşi “timp li- 
teratura tuturor popârelor moderne. N'a- 
vem nevoe să învăţăm de la alţii, când o 
avem noi înşine. 

Domnelor şi Domnilor! 

Suma de legende din cari se compun : 
apocrifele române, se pâte împărţi în: le- 
gende biografice, saii povestiri privitâre la 
viaţa şi petrecerea persânelor biblice, a 
apostolilor şi Sfinților; apoi legende eshato- 
logice, cari caut a răspunde la vecinica în- 
trebare a vieţii, adică legende despre mârte 
şi viaţă după morte; însferşit legendele
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despre Antihrist, sferşitul lumii, şi judecata, 

cea de apoi. 

Să trecem acuma în revistă repede fie- 

care din aceste trei şiruri. 

Legendele privitâre la, zidirea omului, şi 

la omorul lui Cain le cunâştem deja. Aci 

mai adăogăm încă una de origine curat 

eretică. 
Adam gonit din rail, şedea în preajma 

raiului şi se tânguia de pedeapsa cea amară. 

Când voi Adam să are pământul, fată că 

vine diavolul şi-l opreşte, zicând, că pă- 

mentul este al stă, şi numai atuncea îi va 

da voie, când Adam i se va închina lui şi 

îi va făgădui şi copii ce vor eşi dintr'ensul. 

Adam zise: că el şi copii să, să fie ai ace- 

luia, a căruia, e şi pământul, ştiind bine că 

Dumnedeii se va pogori odată pe pământ. 

Diavolul crezând că i se făgădueşte lui, a. 
duse o cărămidă de lui şi învăţă pe Adam 

să pue mâna sa pe cărămidă, ca să-i slu- 

jească în loc de înscris. Cum puse Adam 

mâna, urma ei rămase întipărită. Diavolul 

luă cărămida şi o ascunse în Iordan, puind 

300 de draci să o păzească. Dar când se 

pogori Hristos la Iordan ca să se boteze de 

către sfântu Ioan, atuncea luă acea cără- 

midă şi o frânse.
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Iată cum leagă legenda în mod simbolic 

căderea în păcat şi mântuirea. Dar legenda 

merge chiar mai departe. Pe festu lui Adam, 
peste care se ridică movila întitulată: Gol- 

gotha picură, după legendă, sângele Mântui- 

torului răstignit, scăpând ast-fel şi pe tatăl 

omenirei de greşala sa. 

Tot în viaţa lui Adam intră un epizod 
fOrte important: călătoria lui Sit la rai 

pentru a aduce tatălui săi bolnav de 

morte, ceva, care să-i răcorâscă sufletul. 

Îngerul domnului îl preîntâmpină la, ușa 
raiului, şi îi dă o ramură din pomul masli- 

nului, vestindu-i tot-de-odată că Adam va 

muri. Inainte de m6rte îşi împletește Adam 

capul cu acea ramură, şi e îngropat cu 

dânsa. Din mormântul lui crescu un pom 

uriaş, păzit de un foc vecinic şi de fiarele 

sălbatice. Din acel pom, după cuvântul lui 

Avraam, luă Lot trei tăciuni şi îl împlântă 

în pământ, şi îi udă cu apă adusă în gură, 

până când ai prins rădăcini şi aii înverzit. | 

Acesta, era, semnul că Dumnedei îi a ertat 
păcatul. 

Iar dacă a voit Solomon să zidească tem- 

plul din Ierusalim, s'a adus şi acel pom. 

Dar cum îl măsura, el tot-duna era sati mai 

lung sait mai scurt, şi nu sa putut folosi
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de dânsul. Imp&rătesa Savila, care venise să, 

vază pe înțeleptul Solomon, cum călcă pe 

acel lemn, începu să proorocâscă de venirea, 

„lui Hristos. Solomon porunci de păstrară 
acel lemn întrun puț, şi acolo a stat până 

când veni ziua. pentru care a fost destinat, 

şi atuncea se făcu din acel lemn: Crucea 

purtătorea fiului lui Dumnedeii. La „acest 
scop n'a putut să slujâscă alt lemn crescut; 

pe pământ, ci numai lemnul raiului. 

Trecem acuma - peste legendele privitâre 

la Cain şi Avel, la Lameh, care orb fiind 

răscumpără mortea, lui Avel, săgetând pre 
Cain. Pomenim numai aceea, care a ajuns 

credință populară română, şi aprâpe univer- 

sală, că ucigătorul Cain şade în lună, unde 

duce pe Avel în spinare; şi cea-laltă, care 

ne spune: „că venturile şi vremile cele rele 

se pornesc din Cain; căci laii rânduit Dum- 

nedeu de şade în lună; şi v&zend multe 

răutăţi câte se fac pre lume, ştiind că din 

el s'aii început, el plânge cu lacrămi, şi se 

pornesc viforile şi venturile cele rele pre 
pământ. “ 

Apostolul Pavel vorbind despre Melhise- 

dec, persâna aceea, care ne intereseză acu- 

ma, zice în epistolia către Evrei: „fără de 

tată, fără de mumă, fără de număr de
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neam, nică început zilelor, nici sfârşit vieţii 
având; ci asemănat fiind fiului lui Dumnedeii 
rămâne preot pururea.“ Aceste cuvinte, pe 
deoparte ne arată, că încă de atuncea a în- 
ceput să se formeze un ciclu de legende 
alegorice şi mistice, în jurul lui Melhisedec, 
pe de alta aceste cuvinte ai dat prilej la 
născocirea a noi legende; cu atât mai mult, 
cu cât se formase o sectă deosebită a „Mel- 
hisedechiţilor“ cari recunoşteaii în Hristos 
pe Melhisedec. | 

la noi Saii păstrat trei legende deose- 
bite, din cari vom cita numai una, mai ves- 
tită, care se atribue lui Athanasie din 
Alexanâria. Coprinsul acestei legende este 
cel următor: 

La, hotarele Palestinei era un oraş anume 
Salim. Acolo împerăţea unu Melhi, care avea 
doi fii: Melhi şi Sedec. Intro zi voia să 
aducă o jertfă idolilor şi trimise pe Melhi 
în Galilea, să aducă 7? jaloviţe. lar Melhi se 
întârse din drum, unde ajunsese la cuno- 
ştința lui Dumnedei şi înfruntă pe tatăl 
s6u pentru inchinarea la idoli. Tatăl mâniat 
hotări să] jertfescă chiar pe dânsul, ca să 
împace pe Dumnedeii săi, supăraţi de ocă- 
rârea lui Melhi. Îl trimise deci iar la cirâdă, 
şi împăratul intră de spuse hotărârea sa
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împărătesei. Acâsta cum o află trimise pe 

Sedec să întâmpine pe fiatele stii şi să-l 

facă să fugă de primejdia care-l aştepta. 

Împăratul adunase în vremea aceea pe 

toţi boerii săi, le spuse hotărârea şi îi în- 

demnă, să jertfescă, şi ei copii lor. Aceştia 

se făgăduiră. Melhi înștiințat de fratele sti, 

se sui în muntele Tavorului, şi neputend 

suferi gemetele şi plânsetele ce resunai din 

oraş, rugă pe Dumnedei, ca pământul să 

deşchiză gura şi să înghiță oraşul cu locui- 

tori cu tot. Aşa, se făcu. lar Melhisedec a 

şezut acolo şepte ani, hrănindu-se din mu- 

gurii copacilor şi din miere sălbatică şi adă- 

pându-se din roua care cădea de sus. După 

trecere de şâpte ani, zise Dumnedei lui 

Avram să se sue în muntele Tavorului, şi 

acolo să strige de trei ori: Omul lui Dum- 

nedeii! şi după a treia strigare va eşi un 

om din desimea codrului, un'om însălbătăciţ; 

să nu se sperie de dânsul, ci săl rază, să-i 

tae unghiile şi să-l îmbrace. Aşa şi făcu 

Avram. | 

După puţine zile veni glas din cer zicând: 

pentru că nimenea n'a rămas din n6mul lui 

Melhisedec pentru acesta se va numi: „fără 

tată, fără mumă, şi nenumărat la n6muri, 

nici început zilelor avend, nică vietii sfârşit,
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ci ca fiul lui Dumnedeii închipuit, rămâne 
preot în veac.“ 

Iată-ne deci întorși la locul de unde am 
plecat: la cuvintele apostolului Pavel, că- 
xora le slujește acuma povestea ca o es- 
plicare legendară. | 

Din numerâsăle povestiri relative la viața, 
şi mortea patriarhului Avram, vom aminti 
de asemenea, numai cea mai răspândită, mai 
fantastică, şi care este şi tot-deodată cel 
dântâjii esemplu de apocalipse, de cari am 
vorbit mai înainte. Este povestea despre : 
morlea luă Avraam. 

„Avraam avea, locuinţa lui lângă Diea, cea, 
negră întru r&paosul ce veniea drumurile, 
ca să primâscă pe streini şi călători. Apro- 
piindu-se vremea morţii sale, chiemă Dum- 
nedei pe Arhanghelul Mihail şi] trimise la, 
Avraam să pregătâscă de morte. Ajungând 
la, dânsul îi spuse, că vine de la, cetatea cea 
mare, fiind trimes de către împăratul cel 
mare, să zică prietenului săi, Avraam, să'şi 

„gătescă tâte ale casii lui, căci împăratul 
îl chiamă. Gătindu-se Avraam să se întârcă 
cu acel strein din satul unde ”] aflase înge- 
rul, vru să aducă cai să încalece, îngerul îl 
opri zicând că se fereşte să încalece pe vită 
cu patru picidre, ci mai bine se duseră pe-
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deştri până la casa lui Avraam. Pe drum 

trecură înaintea unui chiparos înalt, care 

strigă, deodată cu glas de om: Sfânt, sfânt, 

sfânt!.... Domnul Dumnedeii te chiamă, pă- 

rinte Avraame! Apropiindu-se de curte şe- 

zură la vorbă; Isac văzu pe înger şi cu- 
noscu că nu e om pământesc şi alergă de 

se închină înaintea lui. Apoi aduse lighean 

cu apă şi Avraam se sculă şi spălă, pici6- 

rele streinului; pe când îl spăla plânse A- 

vraam, Isac plânse de asemenea şi îngerul 

plânse; lacrimile îngerului se făcură pietri 

nestimate. Apoi porunci Avraam fiului săi 

Isac să gătâscă masă bună şi dou8 paturi, 

una pentru dânsu şi alta pentru streinul. 
Atuncă se sui Arhanghelul la Dumnedei şi 
zise, că nu pâte să spue lui Avraam de 

“ m6rte. Iar Dumnedeii îi răspunse că va tri- 

mite un vis lui Isac prin care îi va arăta 

tâte şi Arhanghelul să îi tâleuească visul, 

ca Avraam se pâtă îngriji de tote; iar în- 

gerul să mănânce cu ci la masă. 

Nâptea arătă Dumnedeii lui Isac în vis 

pomenirea morţii lui Avraam, şi Isac se 

sculă şi se atârnă de gâtul tatălui sti, 

plângând cu amar. Şi Isaac îi spuse: „ei 

văzuiii întracâstă npte era s6rele şi luna 

deasupra capului mei, şi zorile r&shirate
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şi luminate şi ceriul deşchis şi eii mă vese- 

leam. Şi Yată un bărbat luminos ca s6rele 

se pogoră din ceriii şi'm luă sârele din ca- 

pul mei şi să sui în cerii şi ei rămăseiii 

jalnic.“ Arhanghel tâlcueşte visul arătând 

că a venit ceasul morţii lui Avraam şi că 

el vrea să'i ea sufletul. Atunci se rugă A- 

vraam de dânsul, ca să 7] ia cu trupul să 

vază t6te lucrurile lumii şi tot norodul, 

apoi se va supune şi morţii. Dumnedei 
zise Arhanghelului să ia carul Heruvimilor 

şi se înălțe într'6nsul pe Avraam ca să 

vază tâte. Înăițându- se văzu Taulţă 6meni 

chinuindu-se, jar alţii jefuind şi plini de pă- 

cate şi el rugă pe Dumneqeii ca pământul 

să-i înghiţă şi se cază foc din cer peste 

denşii. Dumnedeii îi împlini dorinţa, dar 

spuse în aceeaşi vreme Arhanghelului se 

întorcă carul, ca Avraam să nu mai vază 
norodul, că altmintrelea ar prăpădi t6tă lu- 

mea; şi aşa întOrse carul către uşa ceriului 

celui d'ântâiii. Acolo văzu Avraam două 

căi: una largă și alta strimtă şi înaintea lor 

şedea un om cu firea înfricoşată ; şi când 

vedea, el suflete multe pe calea largă, rănite 

de îngeri, plângea; cu acele suflete însă ce 

venea pe calea cea, strimtă se veselea. A-
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cesta era Adam care plângea sufletele păcă- 

toşilor şi se bucura .de sufletele drepţilor. 

Apoi mai văzu un om lucind ca focul, 

având o carte mare înaintea sea şi îngeri 

scriea, ispitele şi milosteniile Gmenilor şi 

cumpănea sufletele; acela era Avel fiul lui 

Adam, care judecă sufletele 6menilor până 

la cea din urmă judecată. Aşa mai văzu şi 

altele şi este readus la pământ; aci veni 

mârtea la dânsul, însă în chip strălucitor ca 

să nul sperie. Avraam voi să vază fața 

adevărată a morţii, şi ea se arătă cu capul 

de zmeii în şâpte chipuri, în patru-spre-zece 

feţe de foc şi cu multă groza, aşa în cât 

ad murit atuncea de grâza ei 7000 de 6men;; 

apoi sa schimbat iar moartea cum era 

înainte. 
În fine se înduplecă Avraam să îngrij6scă 

de casa lui, şi să se gătâscă de morte. 

Apropiindu-se ciasul morţii zise mortea lui 

Avraam : vin'o demi sărută mâna, şi cu 

acâstă sărutare îi dete şi paharul cu otrava 

morţii; în momentul acela, sosi Arhanghelul 

Mihail cu mulţime de îngeri şi luă sufletul 

lui Avraam; şi pe Avraam îl îngropă Issac, 

Sara şi toţi vecinii cu jale mare în Diea 

cea nâgră.“
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După apocrifele privitâre la Avraam ur- 
m$ză în genere un şir întreg de apocrife 

relative la visul lui Iacob, la Iosif în Egipt 

şi mai cu semă la cei doi-spre-zece fii ai lui 

Iacob. Vestite şi forte răspândite aii fost 

mai cu s6mă diatele pseudepigrafice ale 
acestora din urmă, 

Noi pomenim acestea tâte în trâcăt, căci 

până acuma n'am reuşit a le găsi şi româ- 

neşte ; dar nu ne îndoim că cercetări con- 

tinue vor aduce la cunoştinţă şi pe acestea, 

Legenda ce o avem apoi este un epizod 

din viaţa lui Moise, cea plină de poveşti şi 
minuni. 

Noi o citim în graiul original arhaic: 

„lară odată ea, adică fata lui Faraon Pai 

dus (pe Moise) la tată-săii, la, impăratul, şi 

văzendu' aşea, curat şi frumuşel, Vaii luat 

în braţe, şi dezmierda, ca pre un prunci, 

jară el se întinse şi luă cor6na după capul 

împăratului, şi o dete jos. Pentru acâsta 

s'au scârbit împăratul şi vrea, săl omore. 

Iar fata lui Faraon, muma lui Moisi dacă 

aii auzit, aii mers şi ai zis: împărate! să 

nu faci acest lucru să omori copilul, că el 

este nepriceput ca un prunci, şi de nu m& 

crezi împărăţia ta că nu se priceape, să 

pui într'o tipsie galbeni şi în alta cărbuni 

[19,966.] 16



242 

aprinşi, şi pune înaintea copilului, să ispi- 

teşti, şi atunci de se va tinde la galbeni, 

vei vedea, că se pricepe; iar de se va tinde 

la foc, la jerâtec, vei vedea, împărăţia ta că, 

iaste brudiu. Şi ispiti Faraon cu acesta de 

aii pus de o parte galbeni, de altă parte 

cărbuni aprinşi, şi ce vru Dumnedei, s'aii 

tinsii copilul şi ai luat cărbune cu mânu- 

șia lui şi băgându-l în gură şai ars limba, 

şi dintr'aceea el au grăit făicav saii gângav, 

până la mortea ivi. lară Faraon dacă văzu 
aşea, el ai crezut că iaste un prunc brudiu 

şi i se potoli mânia.“ 
i Sfârşitul acestei legende ne esplică. de ce 

„sa, scornit. De 6re-ce se zice în Biblie, cum 

că Moisi era gângav sati zăbavnic cu limba, 

a venit fantazia legendară şi a esplicat 

cum se pote, ca Moisi, care trebuia să fie 

desăvârşit în tote să aibă un defect. 

Trecând peste epizoduri mai mici din 

viaţa lui Moisi, peste altele de mai puţină 

valdre, precum descrierea, celor 10 bătăi 

din Egipt; precisarea. fie-cărei pietre din 

Efud, căruia din. triburi corespundea şi ce 
proprietăţi avea; fie-care piatră, şi altele de 

felul acestora, ajungem la Solomon, eroul unui 

ciclu însemnat de poveşti şi legende, cari ai 

influenţat în gradul cel mai înalt, atât Ori-
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entul cât şi Occidentul. Căci Biblia înzes- 

trând pe Solomon cu tâte darurile spiritului 

şi ale trupului a dat un avânt fantaziei de 

a se desvolta, şi de a, descrie mărirea şi în- 

țelepciunea lui Solomon. Ast-fel viaţa, lui 

Solomon a ajuns să fie ca, o cercevea, care 

coprinde în sine un şir îndelungat de istorii 

şi poveşti, adesea-ori de origină cu totul 
streină, cari sau grupat şi cristalizat în 

jurul acestui punct fix. Într'o carte funda- 

mentâlă în care analizâză fie-care din aceste 

poveşti arată profesorul Wesselofsky origi- 

nea lor, amestecarea cu poveşti de origine 

deosebită, apoi le urmăreşte în călătoria lor 

prin Europa, arstând şi mijlocitorii cară ai 

contribuit mai mult ia r&spândirea şi schim- 
barea, lor. | 

Între aceste avem o legendă importantă, 

atribuită deadreptul lui Solomon, pe care 

am pomenit-o în parte deja mai sus, adică 

legenda. despre regina Sava, născută din. 

spunerea Bibliei: că regina Sava a venit 

la Solomon şi a recunoscut înţelepciunea, 

lui cea înaltă. Legenda a împodobit fârte 

mult venirea reginei şi a adăogat şi între- 

bări isteţe ale ei, la cani răspunde Solo- 

mon, şi cu acest mijloc ea recunâşte age-: 

rimea, minţii sale.
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„lară Sivila dacă auzi aşea şi văzu că nu 

pâte prinde întru nemic înaintea lui Solo- 

mon, încă ai mai ispitit odată st, şi mai 

vază; aduse cu sine fete curate, tinere Şi 

copii tineri de potrivă cu fetele, şi porunci 

împărătesa de le retezară părul tuturor în- 

tun chip şi copiilor şi fetelor, şi-i îmbră- 

cară tot întrun port şi-i aduseră înaintea, 

împăratului, şi a tot senatul, şi zise Sivila: 

înpărate! voii să'mi spui, dintr'acești copii 

cari sânt feță şi cari sânt fete? Iar Solo- 

mon mult s'aii mirat de acesta şi zise de 

le: deteră apă pre mâni să se spele, înaintea 

împăratului ; şi spălându-se, în loc pricepu 

împăratul Solomon, cari sânt feţi şi care 

sânt fete, că feții se spăla pre mâni şi pre 

obraz apăsat şi tare, iar fetele se spăla li- 
nişor şi smearin.“ 

Am putea uşor continua cu înşirarea de 

legende şi poveştă, dacă nu ne-am teme că 

abuzăm prea mult de buoă-voinţa, domniilor 

vâstre, ne vom mărgini deci a mai cita 

numai una singură, cu care vom încheea 

apocrifele vechiului Testament, adică le- 

genda, lui Ieremia şi dărâmarea Ierusali- 
mului. 

leremia se rugă Ja Dumnezeu, ca Aveme- 

leh, care”l scăpase de morte, se nu vază
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dărâmarea oraşului. Dumnedei îi spuse, să-l 
trimeță la via Agripei, că acolo îl va adormi ; 
şi aşa dormi Avemeleh 70 de ani. După tre- 
cere de 70 de ani se întârse şi proorocul 
Teremia cu poporul din robie şi aduse jertfe 
de mulţumire în templul din Ierusalim. In 
mijlocul jertfei, căzu deodată Ieremia, mort; 
jar el nu -murise, ci numai sufletul său se 
ridicase în cer; după trei zile reînviă Ie- 
remia, proorocind poporului adunat venirea, 
lui Hristos Mesia. Poporul îl omâre cu lo- 
vituri de pietre. 

Cu acsstă proorocie a lui leremia, intrăm 
în Noul 'Testament şi după esemplele citate 
ne putem cu drept cuvânt aştepta şi aci la, 
o sumă de legende. Dar în Noul Testament 
Mântuitorul este singura, personalitate co- 
vârşitâre, în jurul căreia, se învârtese toţi şi 
tote. Cu acesta este şi circumscris cercul legen- 
delor Noului Testament. Aci se ocupă legenda 
cu luminarea tuturor epizodelor privitore la 
viaţa pămentsscă a Domnului începând cu 
sfânta Ana, muma, Născătârei de Dumnedei; 
naşterea, şi creşterea, Mariei; istoria, lui Iosif 
lemnariul; apoi evenimentele din copilă- 
ria lui Isus, din momentul pribegirti sale 
în Egipt până la întârcerea în Palestina, 
în vârstă matură. — Despre acestă epocă nu 

16
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se găseşte nimic în Evangheliele canonice. 

— Vine apoi procesul înaintea lui Pilat, r&s- 

tignirea, coborârea în jad, învierea şi înăl- 

țarea în cer. Pe lângă aceste apocrife mai 

sânt acele relative la viaţa apostolilor. 

Dar aceste apocrife nu sânt aşa scurte ca 

cele citate până aci, ci formeză cărți întregi, 

intitulate: evanghelii, şi adică : evanghelii apo- 

crife, de câte 15—20 şi 30 de capitole. 

Se înțelege că răspândirea, lor devine mai 

grea, cu cât volumul lor este mai mare; dar 

dacă nu sait lăţit tote în întregimea lor, 

şi nam reuşit până acuma a le găsi tote 

în literatura, n6stră, totuşi avem pe cele 

mai scurte, epizodele cele mai importante, 

şi una din aceste evanghelii apocrife cea 

mai importantă, adică evanghelia lui Ni- 

codim, întrâgă. Tot aşa posedăm şi mai 

tote actele apocrife ale Apostolilor. 

Din tote aceste ne vom mulţumi cu cita- 

rea unuia din epizodele cele mai poetice 

luate din „evanghelium Pseudo-Matei“ pri- 

vitor la pribegirea în Egipt. Și aci urmăm 

întocmai originalului: 

„Apoi mergând în cetate şi intrând într'o 

capiște care era mai ântâi acolo, îndată ai 

căzut idolii. ..... Aşijderea şi întrun 6re- 

care sat ci să numea Sireni, trei sute şi
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şase-zeci şi cinci de 'idoli au căzut într'o 
capişte, mergend acolo Hristos înpreună cu 
maică-sa; ci şi întru Eghipetul prin venirea, 
Domnului s'a sfărâmat idolii şi dracii din- 
tr'Enşii ab fugit, şi sai împlinit ceea, ce ai 
proorocit sfântul prooroc leremiea, fiind în 
Eghipet.“ 

După Gre-carc esplicări ale sfântului Epi- 
fanie, intercalate în text, continuă legenda în 
modul următor: „După acâsta întorcându-se 
puţin mai înapoi de la cetatea Ermopoli şi 
căutându-şi loru-şi loc de petrecere, ai ve- 
nit la un sat ce se numea Natarea, carele 
era, între Iliupoli şi Vavilon. Şi ajungând 
Iosif lângă satul acela, ai lăsat pre Prea- 
curata feci6ra Mariea cu Hristos Domnul 
supt un copaciii de smochin; iară el singur 
S'aii dus în sat pentru cele de trebuinţă. 
Deci copaciul acela de smochin dând acelor 
Dumnedeeşti streini loc de petrecere întru 
sineşi s'aii despicat de sus până jos, Şi ver- 
ful săi şi Pau plecat, făcându-se ca un 
umbrariă, sai ca un cort, deasupra ca- 
pului lor; iară jos la rădăcina sa sai fă- 
cut ca o colibă de petrecere, şi acolo Prea- 
curata feci6ra cu pruncul şăzend sai odihnit 
de cale.“
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Tot acolo s'a mai făcut o fântână de apă 

vie şi încă alte minuni. 
În felul acesta se formeză un ciclu legen- 

dar în jurul Mântuitorului, ca prunc, ca bă- 

iat când întră în şcolă, şi în loc de a învăţa 

de la dascălul săi, îl învață pe densu, şi 

aşa, mai departe până la ultimele momente 

ale petrecerei pământeşti. Dar totuşi tre- 

puea, legenda, să se ţie în nişte margine cir- 

cumscrise de credinţa, şi fantazia nu putea 

să născocâscă fapte, care avea măcar apa 

rența că stai în contrazicere cu faptele re- 

latate de Evanghelişti. Aci era deja baza 

fundamentală a credinţei în joc, şi nu, ca 

în cazul când era vorba de persânele Ve- 

chiului Testament, cărora, fie-care putea să 

atribue -ce voea, numai ca să ajungă la sco- 

pul general: la. înțelegerea, dogmelor şi taj- 

nelor creştine. 
Mai esistă apoi încă un apocrif cu care 

vom. încheea, primul şir, şi adică: „Epistolia 

Domnului nostru Isus Hristos pe care a 

trimis-o Dumnedeii din cer într'o piatră“ 
sati cum o numim noi cu terminologia şti- 

inţifică: legenda Duminicei.: Aci avem în 

primul rând un esemplu, cum se ascunde o 

carte scrisă pentrun scop Gre-care, supt un 

“nume sfânt şi înalt, ca să-i dea o impor-
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tanţă deosebită; dar ceea ce face acestă 

legendă mai interesantă este, că avem do- 

vezi pozitive pentru originea ei, sai cel 

puţin pentru răspândirea ei în forma ac- 

tuală peste Europa întregă. 

Pierzându-se cu încetul interesul pentru 

lupte teologice, unde se căopărtea, şi se spin- 

teca, ideea, cea mai abstractă, sa, pierdut 

asemenea şi gona cea straşnică, în potriva 

ereticilor. Iar din cărţile apocrife intrate în 

popor sa şters de asemenea partea, cea, 

polemică, şi apocrifele aii devenit jarăși 

ceea, ce ail fost de la început: un tâlc fan- 

tastic al Bibliei, în formă de poveşti; deaceea, 

este acuma, adesea, grei de a găsi urme pro- 

nunțate, care să ne dovedescă partea, ce ai 

luat sectatorii şi ereticii la răspândirea, lor. 

Cu totul alt-fel stă cazul cu „Epistolia 

Domnului Hristos, ce a trimis-o Dumnedeii 

din cer închisă într'o piatră. Scopul prin- 
cipal al acestei „Epistolii“ este de a îndemna 

pe creştini la păzirea, şi la ţinerea deose- 

bită a Duminicei; jar de nu: „voi trimite 

asupră-vă fiare sălbatice, voi lua lumina, şi 

voi trimite trăsnete din cer pre fața, pă- 
meântului.“ 

Dintre tâte sectele evului mediu, numai 

„Flagelanţii“ acei ce se biciuiau spre mai
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mare laudă a lui Dumnedei, prăznuiai Du- 

minica cu un fanatism deosebit. Autorii 

contimpurani ne-ai: lăsat ştirea, că între 

cărțile lor de predilecţiune, pe cari le citeaii 

şi reciteai mii de ori, era şi acestă legendă a 

Duminicei, care prin mijlocirea lor s'a r&s- 

pânâit peste tâtă Europa. 

Ei mai cinsteaii în deosebi pe Maica Dom- 

nului şi pe Arhanghelul Mihail, întocmai ca 

şi Bogomilii din Bulgaria, predecesorii lor 

cei vechi eretici. Activităţii acestora dato- 

rim fără îndoială răspândirea celei-l-aite E- 

pistolii, adică: „Epistolia Maicii Domnului“, 

care stă în fruntea apocrifelor relative la 

viaţa, după, "morte. 

Intocmai precum în viaţa omenescă, tre- 

cem adesea prin iad, doborâţi de munci 

Şi chinui, şi nică odată nu intrămă în 

raiu, ci rămânem la uşa raiului, vă&zend 

fericirea, ca în vis pierzându-se în depărtare, 

tot aşa conţin aceste apocrife descrieri de- 

taliate ale muncilor iadului, dar nu ne duc 

decât; până la porţile raiului. Durerea, este 

cuventătâre, fericirea este mută! . 

Partea. acesta, care se adres6ză la închi- 

puirea şi la frica, a pătruns mai mult în 

inima popârelor, cu atât mai mult, cu cât 

stat sub adăpostul unui nume sfânt: apos-
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tolul Pavel, sfântul Macarie sai chiar în- 

săși Maica Domnului şi Arhanghelul Mihail, 

şi ai aparența de a rădica puţin vălul ce 

ascunde viitorul. 

Urmând şirului cronologic al evenimente: 

lor, avem mai întâi „Apocalipsul apostolului 

Pavel“, care ne descrie ultimele momente ale 

omului, și modul cum se desparte sufletul 

de trup. Apostolul Pavel condus de în- 

gerul Mihail vede, că îngerii se apropie de 

omul cel drept de-i primesc sufletul, îl due 

apoi în cer, trecându-l peste vămile văzdu- 

hului, şi apărându-l înaintea dracilor, cari 

stau şi-l pândesc, căutând tote greşelile lui. 

lar când mâre un om păcătos vine diavo- 

lul cu ceata lui şi-i zmulge sufletul din trup, 

pentru a-l cufunda în muncile vecinice ale 

iadului. Inainte însă de a părăsi acest pă- 

mânt îngerii zic de trei ori către suflet: 

„Suflete! cunoşte-ţi trupul tăi, căcă cu den- 

șul te vei împreuna la ziua judecății“ şi 

sufletul se duce de se iartă cu trupul. Apoi 

dacă prohodesc preoţii trupul, iai îngerii 

sufletul şi mergend aşteptă la casa omului 

până vin 6menii de la gropă de mănâncă 

bucate şi zic toţi: bogdaprosti, şi scrii în- 

gerii tote bogdaprostile şi iai sufletul de-l 

trec preste 26 de vămi drăceşti.
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Aceeaşi vedenie, pe care a avut-o apos- 

tolul Pavel, s'a învrednicit a o avea şi sfântul 

Macarie pustnicul, pe carel întâlneşte un 

înger în pustie, şi îi arată asemenea eşirea 

sufletelor din trup. 

Tizul acestui sfânt, adică tot un sfânt 

Macarie, dar spre deosebire poreclit: Râm- 

leanul a, interprins alt-ceva şi mai intere- 

sant: a făcut o călătorie până la raii. Dar 

în acâstă întreprindere n'a fost cel d'intâii 

ci mult înaintea lui, încă pe vremea lui moş 

Adam, a, călătorit, precum o ştim deja fiul 

său Sit, la raiii, pentru a dobândi ceva spre 

răcorirea sufletului tătâni-săi. Un alt sfânt, 

însă nu sfânt prin credinţă, ci sfânt prin 

vitejiă, căci şi vitejia sfințește Omeni şi po- 

pâre —precum numia şi poporul pre Ştefan 

cel mare: domnul sfânt, un alt sfânt — zic, a 

călătorit asemenea până la raju şi adică 

Alexandru  Machedon. După ce a, cucerit 

tâtă lumea s'a încercat să ajungă şi până 

“la rajiă. Dar nici Sit, nică Alexandru Mache- 

don, nică sfântu Macarie n'a ajuns mai de- 

parte, decât până la uşa închisă a raiului. 

Dintre cele căpătate acolo, darul primit de 

Alexandru are înțelesul cel mai poetic. Comu. 

nicăm pe scurt aci acâstă legendă orientală.
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Nevoind Alexandru a se întârce „la lu- 

mea mirului“ cum se esprimă Alexandria. 
fără vre-un semn, că a ajuns până la por- 

ţile raiului, îă dă îngerul păzitor, ochiul unui 

om. Ajuns acasă Alexandru sa tot mirat 

de acel dar şi a strâns pe toţi înţelepţi 

să-i esplice ce înțeles are acel ochii. lar 

unu din înţelepţi porunci să se aducă o 

cumpănă. Înta”o parte a cumpenei a pus 

ochiul, şi în cea-laltă spuse să se pue echi- 

valentul în aur; dar cu cât mai mult aur 

se grămădea într'o parte, totuși ochiul pre- 

cumpănea şi atârna jos. Alexandru văzend 

acâstă minune, întrebă pe înţelept: ce o 

fi aceea? In loc de răspuns luă acesta din 

urmă, 0 mână de ţărână şi o aruncă dea- 

supra ochiului; în acelaşi moment se râdică 
cumpăna cu ochiul în sus, şi aurul atârna 
jos. Învățătura este: cât trăeşte omul, şi 
are ochiul deschis nui ajung tote avuţiile 
din lume; dar când mâre, când ţărâna îi 

astupă ochiul, tote pier ca o nălucă. 

După ce am încercat în zadar a pătrunde 

in ralu, ni se deschide acuma priveliștea 

„divinei comedii“ luminată de focul vecinic 
al muncilor. 

Cea d'ântâia şi cea mai vestită pogorâre 

în iad este aceea făcută de însuși Mântui-
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torul, şi relatată pe larg de evanghelia apo- 

crifă atribuită lui Nicodim. Aci însă nu sânt 

încă bine descrise muncile iadului, şi fanta- 

zia a îmbogăţit acea povestire cu scenele 

cele mai groznice. Apogeul Va ajuns în 

„Epistolia Maicii Domnului.“ Atribuirea a- 

cestui apocalips tocmai Maicii Domnului ne 

dovedeşte un simţ delicat, cavaleresc. Maica, 

Domnului, ca femee este blândă şi îndură- 
tore şi ca atare nu lasă pe cei munciţi ne- 

mângâiaţă, ci se râgă de fiul ei, pentru er- 

tarea lor. Ast-fel conţine „Epistolia“ atât 

durere cât şi mângâere. 

Deci Maica Domnului se cobâră în iad, 

călăuzită de Arhanghelul Mihail, ca să vază 

muncile păcătoşilor. Vede păcătoşii împăr- 

țită în multe cete şi fie-care câtă are câte-o 

deosebită, pedepsă. În cursul veacurilor sai 

modificat pedepsele şi păcatele. Noi vom 

cita, aci numai unele din cele mai vechi, şi 

altele mai noi. Aşa vede un rii de foc şi 

sta, în el nor6de multe, bărbaţi şi mueri, 

unii până la grumazi. în foc, alţii până la, 

brâii, jar alţii până la creştet, şi plânse 

Maica Domnului şi zise către Mihail: ce sânt 

aceştia? ... Mihail zise: aceştia, sânt cei ce 

Şaii bl&stemat părinţii, şi aşa, se vor munci 

în vecă.... Trecând peste alte munci „iară
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văzu Maica Domnului scaune de foc şi şedea 

pe ele Gmeni mulţi, bărbaţi şi mueri, şi 

zise Maica Domnului: ce le sânt păcatele 

acestora? — Aceştia nu sai sculat înaintea. 

preoţilor, când ai venit la biserică de aik 

slujit leturghii. 

Grele sânt apoi muncile cărturarilor, căci: 

„văzu Maica Domnului întralt loc un om 

del mânca o gadină cu aripi şi cu nouă 

capete: cu două capete era pe ochii lui, iară 

cu patru era pe gura lui şi cu trei capete 

îi sugea inima; şi întrebă, Maica Domnului : 

dar acestuia, care sânt păcatele? Mihail zise: 

aceştia sânt cărturarii care ab cetit la Evan- 

ghelie, şi cuvintele lui Hristos maia ascultat 

cum a spus la, cărți şi îl va mânca gadina 

aceea în veci. Şi iară văzu Maica Domnului 

un cărturar muncindu-se şi zise: dar acesta. 

ce a greşit? — Acesta n'a spus cum este 

scris în cârți şi ai spus alte minciuni; şi 

se va munci în vecă.“ 

În „Epistolia“ mai modernizată sai cam 

schimbat păcătoşii. „Mergend la l-a ceată 

întxebă: ce sânt aceştia? Arhanghelul zise: 

sânt tot felul de neguţători, care vinde lipsă 

şi înșel pe Omeni; cârciumară ce vinde cu 

măsuri lipsă şi amestec băuturile cu apă, 

care dai lipsă din cântar, din cot, şi din
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ori-ce fel de măsuri. La a, doua ceată între- 

bând, Mihail r&spunse: aceştia, sânt judecă- 

torii care ea mită şi vinde dreptatea; avo- 

cați care trădeză pricile; ispravnicii şi tot 

felul de dregători care fac abuzuri şi ne- 

dreptăță. La a treia ceată, întrebând, Mihail 

răspunse: aceştia sânt miniştrii linguşitori, 

care înconjoră tronurile despoţilor şi ale ti- 

ranilor, domnitori şi împăruță tirani, care 

împileză şi sugrumă poporul,“ şi aşa mai 

departe. 

Tristă privelişte! dar în mijlocul gemete- 

lor generale r&sună glasul blând al Maicii 

Domnului, ca vântul lin după vifor şi fur- 

tună; melodrama, se închee printr'un acord 

armonios. Cuprinsă de milă, lăcrămă Maica 

Domnului şi se sui la Hristos şi-l rugă pen- 

tru păcătoşi, şi se coboră Dumnedei cu 

îngerii în iad şi zise păcătoşilor: pentru ru- 

găcăunea Maicii mele m'am îndurat de voi, 

şi vă dai voie, ca de la ziua înviere de la 

Paşti şi până la Dumineca mare să lăcuiţi 

în ra. Apoi să mergeţi iară în muncă, 

Cu sfârşitul lumei se sfârşeşte şirul apo- 

crifelor. Antihrist, va veni să nălucescă lu- 

mea şi va omoră pe Enoh, Ilie şi sfântu 

loan, şi după trei zile vor învia şi va în- 

cepe sfârşitul lumei. Atuncea puterile ce-
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rului se vor clăti şi tote se vor risipi. În 

14 zile va certa Dumnedei pământul cu 14 

semne, și în urina acestora va începe jude- 

cata cea de apoi. 
Însemnăm aci unele din aceste semne 

groznice, premergătâre cataclismului uni- 

versal. 
„A treia zi va fi semn că fiarele şi gadi- 

nile mării, cele spurcate şi veninate vor eşi 

lu țărmurile mării şi vor urla şi vor ţipa 

cu glas mare, cât se vor spăimânta toţi 

Gmenii pre lume. Iară a patra zi va fi semn, 

că apa mărilor şi a tuturor apelor se vor 

aprinde şi vor arde din fund până deasupra 

şi vor clocoti ca, para de foc, ca o căldare, 

şi țărmurii se vor face de smâlă şi de ca- 

tran, şi va fi mare spaimă şi jale la t6tă 

lumea, 

„n ziua a 13-a atuncea se vor r&şchira, 

îngerii, oştile cele Dumnedeeşti, cetele cele 

de foc, preste faţa a tot pământul, şi vor 

prinde pre toță cei, ce au fost pecetluiţă de 

Antihrist şi-i vor aduce ca vântul; şi cum 

spulberă vântul praful şi pleva de pre faţa, 

pamântului, aşa, vor lua pre Antihrist şi pe 

tâte slugile lui, şi-i vor arunca în azărul 

cel de foc, la muncile cele vecinice; întru 

acâstă zi vor muri toță Gmenii din lume. 

(19,966.] 17
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„lară în ziua a 14-a, atuncea se va aprinde 

cu foc, ceriul şi pământul, şi vor arde munţii 

şi dealurile, şi măgurile se vor topi ca câra, 

şi se va face tot şes, şi se va curăţi de 

t6tă spurcăciunea, şi va rămânea alb ca ză- 

pada, şi curat ca sticla pentru că va să vie 

pre dânsul făcătorul săi. Şi va veni în slava, 
sa pe nourii ceriului, să judece lumea în 

valea, Iosafat.“ 

Domnelor şi Domnilor! 

V'am spus poveşti, şi încă nam spus 

tote câte aş fi trebuit să spui, şi cu drept 

cuvânt mă velă întreba: dar de unde le-am 

scos? Şi apoi, ce importanţă aii ele pentru 
NOI ? 

De unde le-am scos? Din manuscripte 

scrise de Români peste cari păiajenul uitării 

a țesut mreaja, sa, seculară, adunate cu multă 

trudă şi cu multe jertfe din tote unghiurile 

țărei, culese de prin poduri şi pivniţă, alese 

între hârtii netrebnice şi maculature. Multe 

din aceste manuscripte aii scăpat ast-fel de 

o pierdere sigură. Adesea am r&dicat câte o 

hârtie de pe drum, un fragment dintr'un 

manuscript, aşteptând ca vântul norocului 

să'mi aducă încă o f6e; şi ast-fel lipind foe
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de foe, şi carte de carte am ajuns a recon- 

ştrui zidirea, literară, ridicată de mâini ro- 
mâmneşti, şi să aştem înaintea domniilor 

vOstre un tabloi multicolor, al cărui fond e 

luminat de lumina roşiatică a focului de 

voci şi de asupra căruia se înalță, cu ma- 

jestate slava Dumnezeirei. 

Intregă acestă literatură este deci o lite. 
ratură manuscrisă, numai cele două „Epis- 

tolii“ fac o escepţiune, fiind tipărite. Sânt 

ca nişte peteci din mantaua uriaşă fan- 

tastică, cu care a învăluit Orientul Biblia 

şi credinţa, şi pe care, cum spun poveştile 

n6stre în graiul lor înflorit, vorbind de haina, 

ce o pârtă lliana Cosinziana, erai scrise 

s6rele şi luna, stelele şi luceferii, câmpii cu 

florile, dealul cu podgoriile şi vălcelele cu 
viorelele. 

Ce importanţă ai acuma apocrifele pen- 

tru noi? Mai întâi, precum am văzut chiar 

acuma, at importanța cea mare literară, 

căci ele reprezintă o parte din literatura 

n6stră, asupra căreia s'a întipărit mai mult 

decât pe ori-care alta, caracterul român. 

Apoi apocrifele mai ai importanţa, cea mare 

culturală, căci ele conţin o parte din avu: 

ţia poetică a omenirei; ele ne arată mişcarea,
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cea mare a spiritelor în curs de atâţia se- 

coli, şi începuturile literaturelor Europene. 

Dar pentru noi Românii, ai: apocrifele 

încă o alt-fel de importanță. 

Care sânt monumentele artei picturale la 

noi? Cine sa ocupat puţin cu acâstă ches- 

tiune ştie că noi n'am avut pictori profani, 

arta stetea în slujba bisericei. Manuscripte 

române cu „iluminări“ şi miniature sânt 

forte rare; tot aşa de rare sânt manuscrip- 

tele slavone scrise şi ilustrate de Români. 

Singurul izvor, de unde putem cun6şte pic- 

tura română sânt tablourile de pe pereţii 

bisericelor vechi, cari cad în ruine. „Dar din 

ruine încolțeşte viaţă nouă.“ Studiul artei 

române se va face numai pe acele ziduri 

secolare, cari port urma penelului româ- 

nesc. Obiectele reprezentate sânt scene din 

Biblie sai din vieţile Sfinţilor. Precum 

însă nu sai putut ceti ieroglifele egiptene 

până nu sa recunoscut limba, în care ati 

fost scrise şi concepţiunea care le-a .dat 

naştere, tot aşa vor rămânea tablourile artei 

române ieroglife necitite până când nu vom 

şti limba, în care-aii fost scrise, până când 

nu vom cun6şte fantazia, care a condus 

mâna pictorului. Apocrifele şi legendele, iată, 

de unde se inspirai artiştii în concepţiunile
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lor. Din acest punct, de vedere nu sa, con- 

siderat încă pictura română, ba putem zice 

că nu sa considerat de loc până scuma. 

Dovada cea mai bună este, că n'avem nici 

0 singură copie din nenumăratele tablouri 

bisericeşti, pe când din contra avem su- 

timi de reproducţiuni după originale occi- 

dentale. 

Chiar dacă aşi voi, mărturisesc că nași 

putea să intru în detalie asupra acestui 

punct atât de important pentru istoria ar- 

tei în România. Scopul mei principal este 

numai de a urmări apocrifele în multipla 

lor infiuenţă, şi de a îndemna pe acei, în 

al căror domenii am intrat fără voe, de a 

se ocupa puţin cu scăparea rămăşiţelor ar- 

tei naţionale. 

Totuşi voii aduce un singur esemplu. Pe 

zidurile bisericei Trei Ierarhi din Iaşi, şi în 

alte biserici se află descrierea Judecăţei ce- 

lei de apoi, venirea lui Antihrist, etc. Cu- 

noscut este, că acest subiect a fost tratat 

de către cei mai mari pictori din lume, 

cităm numai pe: Signorelli, Michel Angelo, 

Hans Memling şi „last notr lease“ Peter Paui 
Rubens. Fie-care a descris Judecata, cea de 

apoi în felul său; unii inspirați Gre-şi cum 

de Dante, alţii urmând propriei lor fantazii. 

17*
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Intre tablourile :române avem şi . noi unul, 

care s'a reprodus chiar de mai multe ori, 

făcând parte din „Viaţa şi minunile prea 
cuviosului părintelui nostru, Vasilie cel noi,“ 

unde se tractâză şi de „vămile văzduhului.“ 

Am. reuşit a descoperi în Rusia o copie 

esactă, a, acestei „Judecăţă“ şi adică între 

„lubocinyia, cartina sai „foile colorate « 

ruseștă. 

Povestea, . lui Antihrist formâză o foae 

deosebită. Dacă ne uităm mai de aprâpe la 

acea, „Judecată,“ vedem, că nu este alt-ceva, 

decât ilustraţiunea epistoliei Maicii Domnu: 

lui şi a Apocalipsului apostolului Pavel, se 

înțelege puţin modificată. Partea dedesupt 

represintă iadul şi muncile iadului, întoc- 

mai precum le vede Maica Domnului în 

călătoria ei prin munci; iar partea de asu- 

pra, ne arată călătoria sufletului, care, con- 

dus de îngerii păzitori, trece peste cele 26 

de'vămi drăceşti, reprezintate aci, sub for- 

ma, unui şarpe uriaş, având atâtea inele de 

solzuri, câte vămi sânt, Însferşit ajunge la 

locul, unde se cumpănesc bunătăţile şi r&u- 

tăţile omului, şi dacă precumpănesc cele 

Vântâi intră. în împărăţia ceruiui, repre- 

zintată prin cetele de sfinți şi îngeri. Acestă 

Judecată, care. nu este decât judecata, fie-
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cărui om după mârte, întocmai precum o 
descriii apocrifele, trece apoi în mod sim- 

bolic, ca „Judecata, cea de apoi,“ a întregei 
? omeniri. 

La acest rezultat, am putut ajunge, -ny- 

mai prin ajutorul apocrifelor. - Fără. cuno- 

ştința, lor mam fi putut să ne dăm s6ma, 

de concepţiunea acestei Judecăţi. 

Mai avem. însferşit să constatăm încă 1) 

influenţă a apocrifelor, care tupă convin 

gerea n6stră este de importanța cea. . măi 

covârşitore, adică: influenţa, apocrifelor ast 

pra literaturei populare române... . 

Cunoscut este caracterul Românului: op 

ae în inimă, are şi pe limbă. Este deci 

uşor de a presupune, că Românul care a 
primit apocrifele cu atâta dragoste în inima 

sa, să le fi şi rostit cu tot farmecul limbei 

sale. Intradevăr dacă scormonim numai pu- 

țintel prin imensa comâră a literaturei po- 

pulare: prin. colinde, cântece, basme şi bocete 

recun6ştem îndată urmele, adesea adânci, 

ale apocrifelor. 

Nevoind a pune la prea mare încercare 

bună-voitorea D-vâstre ascultare, mă voii 

mărgini a vă cita numai unele esemple, mai 

Cu S6mă, acele, cară stai în legătură cu apocri- 
fele şi legendele povestite mai sus. In trâcăt
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amintesc de „ertăciunea“ pomenită cu pri- 

lejul: „zidirei omului.“ Colinda intitulată: 
„Drumeţii“ ne repetă supt o formă poetică, 

o parte din legenda privitore la pribegirea 

Domnului în Egipt: 
Ostenit de drum voi să se odihnescă: 

De un plop dedură, 

și aci stătură 

de a se răcori. 

Plopul se clăti, 

umbra ș'o trăgea 

soarele-i ardea. 

«Plop afurisit! 

Să nu fi rodit 

„să creşti tot în sus, 

căci umbra mi-ai dus!» 

— ară mai plecară 

şi un măr afară. — 

şi ei odinea, 

mărul îi umbrea, 

umbra se lăţea, 

soarele perea. 

«<Mărule înflorit! 

Si fii tot rodit, 

să creşti tot în lături, 

să sporeşti cu roduri >
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Cel'alt epizod: despicarea pomului, pen. 

tru a-i găzdui, nu este el însuşi decât des- 

voltarea unei alte legende mai vechi, care 

spune, că sfânta familie, fiind urmărită de 

tâlhari, se desfăcu un pom uriaş, o coprinse 

în s6nul săi şi se închise farăşi în jurul 

ei, dândui ast-fel un adăpost sigur. Acesaşi 

legendă, o posedăm noi în literatura popu- 

lară în basmul intitulat: Fata din Dafin. 

Dafinul lăcaşul fetei se deschide când ea, ese 

afară, și se închide în jurul ei când intră. 

Mai amintim apa vie luată tot din apocrife 

şi legende, şi alte trăsuri şi povestiri trans- 
formate apoi în basme. 

Legământul între Adam şi Satana îl re- 

găsim în colinde vechi şi în cântece de 

stea; iar cântecul al 20-lea din „Cântecele de 

stea“ ale lui Anton Pann nu este alt-ceva, 

decât epistolia Maicii Domnului versificată, 

şi puţin modificată. Cităm numai unele strofe: 

Îngerul morţii acum, 

mă însoțește la drum, 

şi mă trece pe la iad, 

unde păcătoşii ard. . 

Vai, la el cum mă uitatii, 

ce văzuiii, mă spăimântafii ! 

VEzuiii bălaur căscând, 

şi din gură foc vErsând;
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“Curgând ca un riii întins 

în flacără, şi nestins! 

- şi-n 'frunte-i un drac şedea 

cu Iuda în braţ şi ardea. 

Deacolo la alt vad, 

- “Tot la fad, la fad, la jad! 

O! vai! Yar când mă uitatii 

Ce văzut mă spăimântatii ! 

Văzui popi mulți, eretici, 

cu dascăli şi grimătici, 

aruncați cu capu-n jos 

în focul cel fliciros; 

și dracik îi împingea 

cu suliți, și-i îinpungea 

Daci. mergând la alt vad 

Tot la iad, la Yad, la Yad! 

În fiacări când. mă uitati, 

ce văzulii, mă spăimentaii: 

Văzul negustori în rând, 

cari înşel și lipsă vând; 

unii cu măsuri de gât 

se tânguia amărât; 

alții cu cantaren nas 

se văita cu mare glas; 

alții cu fârfeci, cu cot 

îi ducea para în not.»
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Şi aşa mai departe. lată atât „epistolia“ 
cât şi „Judecata.“ 

Tot aşa puţin ne va surprinde, dacă vom 
găsi în bocete imagini şi pilde luate din 
apocrife şi legende. 

Iată câte-va esemple din cântecele boci- 
t6relor, cu cari petrec pe mortul la mor- 
mânt;: 

«Da Ya seama tare bine 

şi m'ascultă şi pe mine: 

«Că sânt douE dru'nurele : 

unu-i tot cu floricele 

flori negrite şi de jele; 

cela-l'alt cu busutoc 

par'că-i un pării de foc.» 

Iată cele dou drumuri pe cari le vede 
Avraam în apocalipsul de mai sus. Alt epi- 
zod luat tot din acel apocalips puţin trans- 
format se află în bocetul următor: 

«Ear în carul dinainte, 

Dumnedeule prea sfinte! 

şede Maica Domnului, 

mângâerea omului 

pe un scaun de argint 

îmbrăcată cu vestmânt, 

mândru până în pământ;
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scrie vii şi cu morţii 

şi pe păcătoşi cu toții. 

Scrie morţii cu cernelă 

şi. vii cu rumenâlă, 

ME rog Maica Domnului 2 

mângâerea omului 

nu 'înt scrie cu cei morți 

ci mă lasă cu cei-Valţi 

şi m& scrie între vik 

între vii şi libovii.> 

Ne oprim aci cu înşirarea paralelelor în- 
tre literatura populară, şi literatura apocri- 
felor şi a legendelor; căci -am putea-o con- 
tinua în înfinit, o 

Concluziunea ce o tragem noi din acesta, 
este, că literatura, populară română nu se 
mal pâte studia fără o cunoştinţă perfectă 
a întregei literaturi scrise, mai cu s6mă 
fără o cunoştinţă a apocrifelor şi legende: 
lor române. Aşa vom putea, mult niai bine 
apreţia, val6rea, poetică şi naţională a lite- 
raturei populare, căutând partea luată din 
apocrife şi văzând în ce mod a fost schim- 
bată Şi asimilată. Prin acestă legătură ca- 
pătă şi apocrifele pentru noi văl6rea lor 
adevărată.
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Piatră prețiosă, când se găseşte în pă- 

mânt se deosibeşte forte puţin de alte pie- 

tre fără valdre. Indată însă o recunoştem 

ca piatră preţisă, când e lucrată, tăiată, 

poliită, şi r&sfrânge în mii de culori variate 

lumina s6relui. 'Tot aşa, şi literatura, apo- 

crifelor devine numai atuncea piatra nesti- 

mată şi neperit6re în odorul naţiunei, când 
a fost schimbată, prelucrată, poleită de 

mâini româneşti ; când transformată, în lite- 

ratură populară r&sfrânge în mii de culori 

variate lumina, geniului poetic al poporului 
român !
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C. DISSESCU 

PARTIDELE 

INTRUN STAT CONSTITUTIONAI, 

Conferinţă ţinută la Athencii în diua de 

S Ianuarie 1884, 

190,161.) 18



  

Partidele într'un Stat Constitutional 

Dommnelor şi Domnilor, 

Daţimi voe, v& rog, să mă emancipediu de 
exhordiul tradiţional pentru a mă recomenda 
indulgenței şi ascultărei D-vâstre bine-voitâre 
şi se intru d'adreptul fără altă introducere 
în cercetarea cestiunei, care face objectul 
conferinţei de astă-di: „cum se formedă par- 
tidele politice şi care este rolul lor?* 

Ast-fel pusă chestiunea, vedeţi că ea di- 
feră de modul cum a:fost formulată în 
programul conferințelor Atheneului. Prefer 
pune ast-fel cestiunea, pentru că aşa cum 
este formulată în program vă pâte induce 
in erdre şi vă pote face a crede, — cum 
şi credi uni -- că numai în Statele Consti-
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tuţionali, în Statele unde ţăra se guvernâdă 

prin ea însăşi, esistă, partide politice. Erore. 

Partidele, Domnilor şi Dâmnelor, nasc din 

Gre-cari fapte naturali şi de aceea le găsim 

pretutindeni, chiar şi în Statele de guver- 

nământ personal. 
Ele nascii mai ântâii din varietatea idei- 

lorii asupra organisaţiunei sociali, asupra, 

sistemelorii: des guvernământ, şi Asupra, IMe- 

ritului acelora, cari ne guvernă. Omenii nu 

sunt egali în fapt, nu sunt îndestraţi cu 

aceleaşi aptitudini, şi acesta din norocire, 

în alt fel totul ar fi monotonie. Uni sunt 

mai mult 6meni de raţionament de cât de 

simţimeânt, alţi sunt mai impresionabili, uni 

se entusiasmâdă mai repede şi urmedă mai 

mult avântul ideilori: progresiste, alți din 

contra sunt .de uă natură mai rece, mai 

resistentă. De aci şi instinctul de reacțiune 

sai de conservaţiune mai desvoltat la uni. 

Ast-fel fiind nu toță aii „acelaşi modii de a 

vedea, şi a resolva cestiunile sociali şi poli- 

tice. Uni vor Republica, alţi Monarchia. 

ŞI varietatea ideilorii nu se arâtă,: nu se 

manifestă numai când se faci legile. Legile 

odată făcute trebuescii înţelese şi. aplicate. 

Apoi nu toţi înţelegii legile în acelaşi chipă. 

Acei cari aii procese, cară judecă şi cari
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pledâdă ştiu cât e de greii: să găseşti ade- 

văratul înţelesii al cutărui articol. de pra- 

vilă care la citire pare clari. Ei .bine, când 

dai peste uă aşa lege,.cum o s5 o interpre- 

tedi, cum o să o aplici?. Uni înclină spre 

uă interpretare, spre uă aplicare. largă, . în- 

tinsă, liberală; alţi voescii, înclină spre uă 

interpretare strinsă, rigurâaă, Şi uni şi alţi 

pot fi de bună credință, şi uni şi alţi urmdă 
modul lor de a vedea. 

Un esemplu va învedera mai: bine varie- 

tatea interpretaţiunei legei. Articolul 10 din 

Constituţiune dice: „Toţă Români sunt egali 

inaintea legei şi' datori a contribui fără ose- 

bire la, dările şi sarcinile publice.“ 

Când va, fi vorba de a face. uă lege de 

imposit, cum va, fi impositul pentru anu 
se- viola, textul Constituţiunei? Progresiv? 

adică cel care are uă avere. s. 6. de 100,000 

va trebui s& plătâscă de uă mie de ori mai 

mult de cât cel care are 100, sai: propor- 
țional? adică şi cel care are 100,000 să plă- 
tâscă “cât cel care are. 100, în: proporţiune 

constantă de 10 la sută 2: 

Cei ce înclină spre egalisare, spre nive- 

larea averilori, respunâii: impositul să fie 

progresiv. Cei ce înclină din contra. spre
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ideile tradiţionali, vor dice: impositul să fie 

proporțional. 

Şi s& nu credem, Domnilor, că este po- 

sibil să dăm legilor un aşa caracter de pre- 

cisiune în cât să nu mai fie posibil contro- 

versa, discuţiunea. Un fapt ce'mi vine în 

minte, vă va, dovedi acesta. 
Mi-aducit aminte că într'una din dile vol- 

bind cu Domnu Rosetti, "i diceam că îndărăt 
suntem cu sciinţa, legilorii, de 6re ce n'am 

ajunsi încă a pune capătă discuţiunilorii 
juridice, şi a şti cu precisiune ce e al tâi 
şi al meii. P6n& când legea, va fi, cum dicea 

poetul C. Bălăcescu, într'una din satirele 

s6le, un nasi de ceră pe care 'l modeledi 

cum vrei? Atunci Domnu Rosetti 'mi res- 
punse: „nu pste fi alt-felu nici uă dată.“ Şi 

că s&mi probede afirmaţiunea sea 'mi isto- 

risi următorul fapt. „Era în 1879 dupe finitul 

resbelului. Uă mulţime de tineri căduseră 

pe câmpul de resbel lăsând în lipsă de miq- 

lce familia lori. Ei am propus atuncă în 
Cameră uă lege de ajutorarea soţielorii sait 

mumeloră, în lipsa soţielori, soldaţilor morţi 

în resbelu. Fără Giscusiune, în aprobarea tu- 

tulori, legea fu votată. Mi-am disi atunci, 

6că uă lege bine alcătuită. Ei care de la 

185 fabricedu mereu la legi de astă dată



  

279 

am nemerit?o, Decepţiune! În una din dile 
mergându la Cameră al căruia, Preşedinte 
avem on6re de a fi, mă întempină uă femee 
bătrână. In încreţiturile obrazului ei vedeai 
suferința. Alăturându-se de mine 'mi pre- 
sintă uă plângere aretându-mi că i s'a re- 
fusat pensiunea, de Şi flul ei, singurul săi 
Sprijin, murise în resbel fără a lăsa copii. 
Am cercetat casul. Ce se întâmplase? Din 
cele dântâii dile de separaţiune, când soţul 
trecuse Dunărea, soţia sa legase dragoste 
cu notaru din sati şi deschisese acțiune de 
divorţ. Iustanţa, s'a închisă însă prin mM6r- 
tea soţului. Cine era în dreptii de a lua 
pensiunea? Muma? Der ea nu putea, fiind 
că soldatul lăsase soţie. Soţia? Dupe lege, 
dînsa. Dâr în aşa, condițiuni pensiunea nu 
este uă inichitate revoltătore? Nu e nedrept 
a respinge pe mamă? Ce să faci? Poţi să 
prevedi cu precisiune tâte aceste situaţiuni?* 

Esemplele de insuficienţa, legilor şi de im- 
posibilitatea în care se găseşte omul de a 
face legi cari să prevadă totul, sunt nenu- 
mă&rate. 

  

Mai este Şi uă altă causă, un alt fapt 
care dă naştere la partide. In ori-ce societate
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constituită este uă parte care are interesii 
se menţină starea actuale de lucruri şi uă 

altă parte care are interesii să se schimbe 

situaţiunea. Aşa, de esemplu cei ce ai pu- 

terea, voescii să o conserve; cei ce naii 

puterea voescii să o dobândăscă. De aci 
partida celor ce sunt la giivernii, cum. dicea 

cu mult spirit reposatul Manolaki Costaki, 

şi partida, celor ce nu sunt la guvern. Fran- 

cesi dicii: „ote toi, que je m'y mette.“ 
Noi qicem: „Sc6lă tu să şedi ei“. Un 

“publicist engles, Doctorul Johnson, întrebat 

fiind ce este un whig (liberal)? a respunsă 

(un conservator) un tory care nu e la pu- 

tere. Saii mai bine, dacă nu vreți să fixăm 

partidele şi pe acest mobil de dorinţa de a 

guverna, dorinţă, forte legitimă de almintreli, 

pentru că ori cine are un sistem de guva- 

nământ trebue să dorâscă de al pune în 

practică pentru binele comun; dacă nu pri- 

imiță distincţiunea acesta, ce pare glumeţă, 

apoi tot avem partidul conservator al ace- 

lora, cari găsescii ca, organisaţiunea, politică 

dintr”'un moment dat este destul de neme- 

rită, şi partidul liberal al acelora cari vor- 

pind în numele unui progresi continuu, în 

numele libertăţei,:voescă se schimbe situa- 

țiunea. Ast-fel când. uă ţâră are la un mo-
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ment dat libertatea votului fără libertatea, 
reuniunilor, partidu liberal cere p& acâstă 
din urmă. Când avem sistemul electoral 
censitar, partidu liberale cere scăderea cen- 
sului. Partidu conservator represintă resis” 
tența, partidu liberale represintă mişcarea; 

Vedeţi, Domnilor şi Dâmnnlor, că nu 
vorbescii şi de numărul cel mare al indife- 
venţiloriă, al ignoranţilor şi al Gmenilorii in- 
teresaţi cari n'aă preferinţă pentru partidul 
conservatorii saii liberal. Puțin le importă 
dacă puterea, o aii conservatori sai liberali. 
Lor să le mârgă bine. Aceştia sunt din ne- 
norocire cei mai numeroşi şi asupra lor 
lucrâgă fie-care partid pentru ca în 6re-cari 
situațiuni să formede majoritatea. Aşa fiind 
s8 nu ne mirăm cum s% întâmplă că cu 
ocasiunea, alegerilorii, aceiași alegători, fără 
violențe, daii representanţi vopsiți cu cul6- 
rea, guvernamentale. Aceşti alegători sunt, 
indiferenţii sai interesații cari osciledă între 
partidul conservator şi partidul liberal. 

Intinderea, limitele acestor partide, sunt 
anevoe de determinat cu precisiune. Ele 
variadă, de la uă ţară la alta. Ast-fel ne-a 
fost dat să vedem pe democrații din Ame- 
rica susțin6nd sclavagiul contra Republica. 
nilor. Cine ar putea pune pe aceeaşi treptă
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pe conservatorii noştri cu legitimiști din 

Francia? Partida conservatâre şi partida li- 

berale duse fie-care la estremă produce alte 

două partide: cea, conservatâre produce par- 

tida absolutistă, reacționară, cea liberale 

produce partida radicale. Se întâmplă adesea 

că ideile estreme sunt represintate de însăși 

conservatori şi liberali. Se întemplă adesea 

că numai avem conservatori şi liberali, der 

veacţionari absolutişti de uă parte şi despoți 

democrați de altă parte. In aceste situaţiuni 

naşte partida numită Centru destinată tot- 

Vauna a fi de scurtă durată ca şi necesi- 

tatea care a produso. 
Publiciştii, dupe cum spune Block, (II, 

p. 512) nu sunt în genere favorabili acestor 

partidi-centru, pentru că n'aii principii ho- 
tărite. Cei ce faci parte din aceste partide 

votedă fatalmente când cu drepta, când cu 

stinga, pentru că nu esistă trei urne. Block 

adaogă că partida midlocie pote să aducă 

fol6se mari ţări când partidele extreme suni 

prea. pasionate. „Mais losqwun tiers parti 

boude porce qu'il n'a pas ei sa part du 

gâteau, il ne peut que faire du mal.“ 

Un partid politic ca să merite acest nume 

trebue să aibă uă organisaţiune, un şef, un 

organ Şi mai pre sus de-tâte să represinte
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un principii, să aibă un scop. [i trebue uă 
disciplină pentru ca. să potă lupta, un şef 
care să o dirigă, un organ care săi împrăş 
tiede ideile, un scop, căci în alt fel nu 'şi 
are raţiunea de a fi: partidul nu este atunci 
de cât; espresiunea, nemulțumiţilor.) 
Am disi că partidului i trebue mai pre 

sus de tâte “un principii. : Necesitatea, prin- 
cipiului se impune în ori-ce ordine de idei 
şi în ori ce acţiune a omului. lea Mathe- 
maticului principiul că 1 şi cu 1 fac 2, că două 
cătimi egali la uă a treia sunt egali între 
densele, şi "1 ai paralisat! Lea theologului 
pe „crede şi nu cerceta“ şi 7] ai omorit, 
lea partidului principiul scris pe stindardul 
săi şi "1 ai distrus! Şi dacă nu 7] ai dis- 
trus, "1 ai transformat întmuă clică. E grei 
lucru să ştii ce principii să aj, der trebue 
să “1 ai şi decă cum-va nu poţi să "1 ai la- 
săte de politică şi de partid. 

Ca şi ordinea, monacale partidul cere cre- 
dinţă, însă fară hypocrisie. Pâte că princi- 
piul partidului este greşit. Puţin importă.: 
dacă faci parte din partid trebue să credi 
într'6nsul. Cum ar face parte cine-va, din 
partidul aristocratic dacă mar crede ca şi 

1) V. Presa de la 24 fanuarie 1881.
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densul în superstiţiunea numelui, în faptul 

acesta, miraculosă de sigur, că naşterea 

pote s&ţi dea uă, inteligenţă, un rol în so- 
cietate pe care tu nu '] ai? 

„Acela care este membru inteligent al 

unui partid trebue săşi dică „Aşa credii eit 

că trebue să gândesc şi să lucredii pentru 

societatea, din care facii parte, pentru ţâra 

în care trăescii, aşa o să faci şi nu alt-fel,“ 

Credinţa acesta, pote să te facă să suferi, 

săţi atragă persecuţiuni, nemulțumiri! Pu- 

țin importă. Ai s8 lupţi alături cu aceia 

cari împărtăşescu credinţa ta pentru trium- 

ful ei, şi cu cât vei fi mai persecutat cu 

atât ai să lupţi mai bine, căci persecuția, 

facilită succesu. 'Tu poţi muri, der ideia va 
triumfa, 

Istoria ne arâtă că reformele sociali cele 

mai însemnate, revoluţiunile cari aii asigurat, 

triumful libertăţei, nu s'aii făcut de 6meni 

cu mintea şi inina rece, de sceptică, ci de 

aceia, cari au ştiut să se sacrifice pentru 

ideile, pentru credinţele lorii. Cu risicul de 

a părea paradoxal eii voii dice: că numai 

„hebunii fac fapte mari-“ Cristofor Columb 
credea că dincolo de.apa care re înconjoră : 

mai este uă lume, şi a descoperit'o, Christos 

credea, în egalitate, lumea întregă ?] perse-
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cuta. A murit pe cruce dâr ideia lui a, tai- umfat ! 
| 

- Acţiunea dramatică ne-a, dat, Dâmneloriă, 
— mă adreseqi de: preferinţă către voi 
Dâmnelorii „pentru că sunteţi mai simțitore la afacerile de inimă — un esemplu minunat, admirabil de tăria, credinței. Vă aduceţi aminte că s'a, jucat acuma, de curând Hugue- noţi. In actul al II-lea, este uă. scenă sfâşie- 
t6re: Regina, Marguerita adresându-se către 
Raoul de Nangis i qice: Votre compagne la 
Oil, , | | 

Et des mains de son pere veceveeala şi 
Raoul “i respunde: 

Moi, son epouz ?... jamais ! 
Plutât ia mort! 
Trahison ! perfidie! ş, ce point Pon m'outrage 
“Je vepousse & jamais un honteua mariage. 

Raoul refusă să iea pe Valentina, .de so- ție: pentru ce? nu o iubea? ba da, căci mai târdiă (în actul III se. 6.) Raoul dice: | 
Et pai pu Poutrager! grâce pour un coupable Que Pamour &garait, que le remordsaccable 

” Ă - (A. St. Bris), Rendez moi tous les biens qu6 mon coeur 
| repoussait, Rendea la moi Je Paime, ct Pattends 'mon 

. 
arrât,
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A refusato pentru că pe stindardul partidu- 

lui din care făcea parte, era scrisă uă altă cre- 

dinţă. El era Huguenot şi Valentina era Catho- 

lică. Mai târdiii a vrut'o, der era pre tărdiu. 

Dacă însă necesitatea unui principii se 

impune în politică ca şi în orice ordine 

de idei, acâsta nu va să qică că 0po- 

tunismul trebue cu totul esclus din politică. 

Omul de Stat, omul politie nu este un visă- 

tor care să dorâscă schimbarea de uă dată. 

Eli trebue să gândâscă înainte de tâte la 

ce se pote realisa, la resultatele practice. 

Şi precum profesorul care vrea să respân- 

descă verităţile sciinței cată se aibă me- 

thodă, tot aşa şi omul politic va transforma 

secietatea, încetu cu încetu căci nimici nu 

se face de uă dată. In politică ca şi în na- 

tură ce creşte pre iute nu trăeşte. 

Şi cine ar avea pretenţiunea să dică că 

prevede tte evenimentele şi că ce se pote 

face mâine se pote face şi astă-di? Socie- 

tatea merge pe fie-ce minut şi fie-care pasii 

aduce noui chestiuni, aşa că ce găseai bun 

ieră, poţi să găseşti astă-di răi. Ieri mă pu- 

team alia şi trebuia să mă aliedi cu Rusia, 

mâine me aliedu cu un Stat dupe cum "mi 

vă dicta, interesul ț&rei.: Remâne acum la 

aprecierea opiniunei publice de a ne spune
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ce cere interesu țări. *Mi istorisia mai alal- 
tăeri un boer bătrân că pe vremea lui un 
om politic de al noştri, fost general, era aşa 
de oportunist în cât avea două uniforme: 
una, rusâscă şi alta nemţescă. La consulul 
rus se ducea cu cea rusâscă şi la cel nem- 
țesc: cu cea nemţescă. Cum am dice adi de 
un ministru care "şi ar schimba decoraţiu- 
nile dupe împrejurări. 

Este bine înțelesii că nu acesta e oportu- 
nismul ce recomandăm. Nimeni în lumea 
acesta imperfectă în care trăim să n'aibă 
pretenţiunea de a personifica, consecenţa, ab- 
solută în idei. Ceea ce suntem în drept; de 
a cere fie-căruia este să nu 'şi schimbe ideile 

dupe interesu personal. Schimbarea, însă din 

convincţiune este laudabile şi se impune ori- 

cărui om care recunoscându-se în greşelă, 
iea, drumul cel bun. In alt fel progresul rar 
fi posibil: fie-care ar trebui se stea, în ideile 
în cari s'a pomenit. „Les imbeciles seuls ne 
changent pas“, a dis un cugetător. 

Alegerea, unui partid trebue să fie deter- 
minată de comunitatea ideiloră, pentru care 
luptă acel partid cu cetăţânul ce vrea st - 
intre într'6usul. „Când vrei să iei parte ac- 
tivă în politică, nu căuta dacă 6meni ce 
compun cutare partid sunt buni sau ră,
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dacă “ţi sunt prieteni sai neprieteni, nu 

căuta nici dacă faptele lor de până acum 

aii fost bune sai rele, caută numai cară 

sunt cele două idei generali, cele două ten- 

dinţe pe cari le represintă partidele din ţera, 

ta, şi întră fără sfială în partida, aceea, ce 

represintă ideile cari se apropie mai mult 

de convineţiunile tele, de credinţele tale, de 

temperamentul tău. 
Omenii cară represintă astă-di ideia ta, 

sunt r&? Omenii trec şi ideia, dacă e bună, 

va, remâne şi va da fructele sele. Nu tre- 

bue. să părăseşti ideia pe care o credi cea 

mai bună, pentru cuvântul că Gmenii ce o 

represintă astă-i sunt incapabili de a o 

representa şi de a o face să fructifice. Din 

contra, îmbrățişar'o şi susține-o contra ace- 

lora, ce o înăbuşesc sai o esploatedă. 

Acei ce represintă astă-di ideea ta aii 

facut greşeli ? Dute între denşi şi luptă, în 

măsura puterilor tale ca greşeli să nu se 

mai facă, ca să impune răul şi să mă- 

reştă binele, 1)“ 
Dacă privim în fapt formațiunea. partide- 

lori o să vedem, cu deosebire în..țeră la 

oi, că nu comunitatea, de' principii a deter- 

1) Pastidele politice de Gr. Păucescu.
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minat pe mulţi membri ai aceluiași partid 
de a se găsi la uă laltă, Ast-felii o să găsim 
în acelaşii partid 6mmeni cari n'aii aceleași idei; 
s. es. în partidul conservator o să găsiți elec- 
tivişti pentru magistratură, o să găsim. re- 
presentanți ai partidului cari ai combătut 
legea, de toleranţă Şi expulsiunea streinilor, 
cari susţin ch delictele de presă se judecă, 
fie vorba, de pedâpsă, fie de daune-interese, 
se judecă de jurii. In partidul liberal vom 
găsi cumulardi, vom găsi partisani ai votu- 
lui restrâns şi ai censului ridicat, partisani 
ai instrucţiuni inquisitoriali, secrete. Şi când democraţia, pură voeşte ca ori ce funcţiune 
să fie revocacile Şi timporară, o să găsim la 
noi democrați cari vor inamovibilitatea ma- 
gistrațiloră! Uni din drâpta sunt în stinga, 
alţii din stinga sunt în dr&pta! 

Dacă legătura de idei comune, de principii 
adevărat democratice lipseşte, ce "i ține îm- 
preună pe toţi ca membri ai aceluiaşii par- 
tid? Ecă ce: Omeni nu se l6gă uni cu alţi 
numai prin comunitatea, ideilorii, a princi- 
pielorii,. der şi prin “educaţiunea împreună, 
prin împrejurări, prin împlinirea. adesea, ori 
a unor sentimente de devotamente Şi. recu- 
noscință. 

190,161.) 
19
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- Taeru nu' e-de. mirare. A fost timpi, — în- 

4regul evul medii — când înţrâga organisa- 

jiune politică. și sociale se sprijinea pe .devo- 

tament :. vasalul se devota unui seignor, şi 

seienorul regelui saii unei femei. 

:In politică simţimentul de devotament "| 

inspiră Gmeni cari fiind la guvern ai ocasiu- 

neade a îndatora pe prieteni, a le distribui 

funcțiuni, decoraţiuni şi alte favoruri, Toţi 

aceşti beneficiari se vă&di atraşi întrun par- 

ţid ale cărui principii nică le cunosci, nici 

le împărtăşeșcu. Funcţiunile înalte nu se 

daii tot-Wauna în vederea principielor poli- 

ice, saii a servicielorii reali ce titulari pot 

aduce publicului, dâr în vederea unor se:- 

vicii personali aduse în trecut, a câtor-va 

lovituri primite în alegeri. Un asemenea 

sistem este corupătorii şi nu pote de cât 

să -vateme interesele ţări. 

Impărtăşirea aceloraşi principii nefiind, din 

nenorocire tot-Vauna causa pentru care găsim 

la un-loc pe toți membri aceluiaşi par tid, lesne 

ne esplicăm cum Gmenii,nu ca Victor Hugo, 

Thiers, in Francia, şi alță 6meni de Stat la 

noi, cari ai lucrat cu tote partidele, cum 

6meni —nu de valdrea acestora cărora le pote 

fi permis ca 6re-căror astre mari se iasă 

câte uă dată din orbita lor —, dâr 6meni
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de a doua mână ca Stan Păpuşă şi alți să 
trâcă din un partid în altul fără. „să'şi 
schimbe ideile politice, Ideile le șunţ ace- 
leaşi, nu le-ai schimbat, dsr 6meni cu cari 
luerâdă sunt, alţi. 

  

Diceam, Domnilor şi Domnelor, la înce- 
putul acestei conferințe, că partidele nasci 
din fapte ce întelnim pretutindeni şi în tot 
locul: varietatea ideilori, varietatea inter. 
pretaţiuni legilor Şi dorinţa, de a guverna, 

Dacă ast-fel nasei partidele, e natural ca, 
să le găsim nu numai în Statele Constitu- 
ţionali dâr Şi în acele State unde regimul 
parlamentar era necunoscut, Şi în adevăr, 
găsim la Evrei pe Farisei, partidul reacțio- 
nar, şi pe Novatori, partidul liberal. 

- “Găsim la Romani societatea, împărţită, la 
început între patricieni, aristocrația, şi ple- 
beieni, poporul Superpus peste vechii des- 
cendenți ai lui Enea. Lupta între aceste 
două partide durâdă, decimi de ani mai ân- 
t6iii pentru egalitatea, sociale prin posibili- 
tatea, conubiului, căsătoriei, între patricieni 
şi plebeieni; şi mai pe urmă pentru egali- 
tatea :politică : încredințarea, funcţiuniloria
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publice nu numai patricianilorii der şi ple- 

beienilorii. 
Găsim chiar în evul mediu pe Guelf, 

partisanii papi, din cari ai eşit clericali de 

adi din Italia şi pe Gibelini, partisanii Iin- 
păratului, din cari ai eşit liberali de adi 

in Italia. 
În Englitera în secolul XVII (1878) uă 

dată cu manifestarea, cu consfinţirea. regi- 

mului parlamentar, apari Tories şi Whigs. 

Whigs (de la Whiggam, strigătul ce 1 daii 

Scoţieni cailor s& mergă, hi!) sunt liberalii. 

Tories (Qe la cuvântul irlandes Zoree — 

d%'mi) sunt conservatorii, regalişti conser- 

vatori înfocaţi ai marei proprietăţi. 
Dupe alţi Tory este un cuvânt irlandes 

care însemn6dă selbatecii. Porecla, acesta, 

sar fi dat de inimici regelui partisanilor lui 

cari favorisai rescâla din Irlanda. Am in- 

sistat puţin asupra etimologiei cuvintelorii 

pentru a se vedea legătura, relaţiunea din- 

tre ideie şi cuvântil. 

În trecutul nostru istoric nu găsim par- 

tide da caracter permanent cu numiri pro- 

prii. Vedem totuşi două partide în diver- 

genţa de păreri în politica esternă. Aceste 

partide sunt partida acelora, cari ţineau mai 

mult cu Turci de cât cu Creștini. Ei repre-
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sintai Spiritul conservator al țărei, politica 
tradiţionale a Domnilori noştri celor mai 
viteji. Mai era şi partida acelora. cari îneli. 
nai mai mult spre Creştini -de cat spre 
Turci. Ei represintaii spiritul de progres 
al timpului acelwia 1). La, acestă partidă 
aparţineaii cu deosebire aceia cari "Și făcu- 
seră, studiele în Rusia sati Polonia, 

Partida turcă, dacă "mi daţi voe să o 
numesci ast-felă, se temea ca nu cum-va 
Ruşi sub masca religiunei Creştine să cuce- 
râscă țările române. Partida rusă se for- 
mase mai târdiu sub inspirațiunea ideilor 
creştineşti şi asprimilor turceşti. 

Cronicile timpului ne vorbesc de aceste 
dou& partide. Ast-fel în timpul lui Cantemir 
avem partida, rusâscă în capul căreia era 
însuşi Domnul (Cantemir) Şi partida anti- 
rusă represintată de Nicolae Costin. Nicolae 
Costin ca, cronicar făcându-se „resunetul cro- 
nicei scandalse a timpului, raportedă un 
fapt pe care ” ar fi comis ofiţeri ruşi la uă 
masă dată de Petru cu -ocasiunea, intrărei 
ssle în Iaşi. | 

„Dupe ce ai mâncat, cu toții carne, de şi 
  

  

1) V. Epoca lui Matheiii Basarab şi Vasile Lupu 
de Nicolae Ionescu pag. 18.
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era, postul Sfinţilor Apostoli, mesani îngreu- 
nâridu-se aii masii acolo; eară peste nâpte 

aceia mai scăpat fară pagubă imai nici un 

boer şi -nefurat de Muscali, cui "pistâle, cui 

rafturi, cui epângele, nici boer, nică slugă 1).“ 

Mai era şi uă partidă oportunistă — ve- 

deţi că oportunismul e vechii în Tera Ro- 

mânâscă — condusă de Iordachi Roset Vor- 

nicul, care de şi în principiu pentru unirea 

cu Ruşi, nu voea să se dea de ia început 

în partea, lor şi care cerea să mai fi îngă- 

duit Cantemir, „până li sar fi v&dut pute- 

rea, cum le-o merge 2).“ 

În Muntenia, politica, oficiale, guvernamen- 

tale, politica lui Brâncoveanu era echivocă, 

— ceea, ce “i-a şi causat peirea. — În fața, 

acestei politice partida, Cantacuzineştilor ne- 
mai putând răbda trăgănirile lui Brânco- 

veanu, trece făţiş la Ruşi în pers6na lui 

Toma, Spătarul ?). 

Dacă nu abusedii de bună-voit6rea D-vostre 

ascultare,. aşii voi, Domnilor şi Domnelor, 

s8 vă reamintescii numai două fapte din 

cari vom putea, vedea, manifestându-se lupta 

    

*) Nicolae Costin, pag. 114. Xenopol, Resbelul 
dintre Ruşi şi Turci, pag. 39. 

*) Ibid. pâg. 31. 
3) Xenopol! pag. 73.
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între majoritate şi minoritate la, uă epocă 

când regimul constituţional era, necunoscut 

la noi. 

Vasile Lupu avea două fete frarm6se. de 

îngheţa apele: pe Maria şi pe Rucsanda. 

Ajunse în vârstă de măritişii se gândea, 

tatăl cui să le dea. Sub. influența, femei 

s6le care eră uă streină, uă circasiană, Și 

dorind de a face alianțe politice sa, hotărit 

a le mărita dupe suverani streini ca, la ne- 

voe să aibă ajutor. Şi pentru acesta sa 

ţinut sfat cu boeri. Minoritatea cu Domnul 

a fost pentru căsătoria Mariei cu Kneazul 

Radzivil Polonul, 6r majoritatea a fost con- 

tra măritişului. În scrierile sâle, cronicarul 

Miron Costin, istoriseşte în deamănuntul 

împrejurările acestei căsătorii 1). — Mai târ- 

dii Vasile Lupu a vrut să o desparță pe 

fică- -sa, dâr dânsa care gustase farmecul vie- 

ei occidentali s'a opus, respundând tatălui 

său: „să fi socotit ântâiii lucrul, nu mai 

pre urmă,“ 

Pe a doua fică a sea, pe Rucsanda, tot 

fără consimţimântul ţărei, Vasile Lupu a 

dato lui Timuşii fiul cazacului Chmil ca, săl 

împace şi se scape Domnia. 

1) V. Discursul asupra Epocei, lui Matei Basarab 
şi Vasile Lupu pag. 81—82 de Nicolae Ionescu, -
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Un alt fapt istoric care ne aretă uă luptă 

de partide, de majoritate şi minoritate, "mi 

Va semnalat eruditul nostru istoric, Domnu 

Urechiă. Este vorba de întroducerea impo- 

sitului numit Văcăritul. În secolul al 18-lea, . 

Domnul Fanariot Calimach din Moldova vrea 

să pue, inspirati de agentul săi Grecul 

Savarache, Văcăritul. Mitropolitul Iacob 1, 

cu o mare majoritate se opuse şi legă cu 

jurăment ca nu cum-va cine-va-şi să plă- 

tescă darea, văcăritului. Domnul amerinţân- 

du-li cu surghiunul lu o mănăstire, Mitro- 

politul “i a respuns: „cârja şi scaunul mi 

'] ai lua, der cugetul ba.“ 

Calimach a intrigat prin patriarehul de la 

Constantinopoli scâterea Mitropolitului Iacob 

înlocuindu-l cu fratele săi. Acesta sosi în 

ţ6ră, deslegă pe cetăţeni de jurământ. Mi- 

tropolitul Iacob se retrase. Der văcăritul nu 

se împlini, căci oposiţiunea era pre mare şi 

se temea Domnul de resvrătire. 

Privind societatea împărţită în grupuri 

cari se găsescii continuu în luptă ne putem 
întreba, este acâsta un bine sai un rău? 

Este de dorit ca aceste partide să esiste? 

N'ar fi mai bine ca toți fii aceleiaşi mame 
să fie uniţi între denşi? Lucrul, Domnilor 

şi Dâmnelor, pare îndoiosti.
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Inconvenientele, relele ce nasci din esis- 
tenţa, partidelori, pari la prima vedere evi. 
dente: 

Mai ântâiii partidele aduci cu dânsele un 
fel de- domnii a tiraniei. Din momentul ce 
ai intrat întw'un partid, afară numai dacă 
ai avantagiul: de a fi şefi — uă parte, Şi 
uă parte mare, din libertatea de acțiune ai 
pierdut-o. — Maj poţi vota, fie în comițiele 
electorali, fie în Adunare cum vrei? Eyi- 
dent nu, căci dacă fie-care ar vota, cum vrea 
unde ar mai fi unitatea de acţiune a part,- 
dului?  'Tirania partidului se simte cu deo- 
sebire când alegerile se faci pe scrutin de 
listă. Sunt patru deputaţi de esemplu de 
alesii, sai 30 membri la, Comună, comitetul 
partidului face lista şi o presintă alegătore- 
lui. Ce trebue dânsul să faca? 8 o votede! 
căci dacă fie-cara alegător voteda 30 de nume 
diferite nu se mai alege nimeni. În reuniu- 
nile private ale patidului poţi să propui ce 
Vrei, dsr în cestiunile ministeriali Şi in tâte 
cestiunile însemnate trebue să fii disciplinat, 
se votedi dupe cum dă semnalul şefu! Nu 
numai atât! Partidele politice desvoltă, ceea, 

„ Ce se numeşte spiritul de partidă care face 
pe Gmeni de partia zeloși să considere tâte 
cestiunile mai mult din punctul de vedere
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al interesului partidului de cât al: intere- 

sului general, naţional. Vederile - lor sunt 

parţial şi esclusive. Graţie acestui spirit, 

aderenţi partidului se entusiăsmedă, numai 

de actele lor şi atribue tot. progresul şi 

bineie țărei lor şi numai lor! Adversari nu 

sunt adversari lor der inimici ţerei. De aci 

epitetele graţi6se de trădători, de Gmeni 

vînduţi streinilori, de incapabili în conduce- 

rea. afacerilor publice cu care un partid gra- 

tifică pe membri celui alt partid. Un ase- 

menea, spirit nu pote face de cât râu; ajutat 

fiind de libertatea şi de acţiunea presei per- 

vertesce .pe mulţi, şi se faci dile amari 

unor 6meni cari "şi consumă viața gândind 

şi lucrând pentru binele ţărei. Calomniez 

toujours, il en restera quelque chose! La 

calumnia, dice Don Basilio, e un venticello 

assai gentile! Graţie acestui spirit, 6meni de 

partid privescii cu un ochiit gelosi pe capi 

partidului opusit, şi i bănuesci de inten- 

țiuni rele în ori ce facii. Succesele lor în 

politica internă şi esternă sunt, atâtea acte 

de trădare şi de slăbire a țsrei ! 

Spiritul de partid până întratâi orbește 

chiar şi pe capi partidelor, în cât dânşi nu- 

mai pot vedea păcatele soldaţilorii pe cari 

“i conduce. - Şi dacă cum-va le vede şi le
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denunţă, riscă să'şi piardă comandamentu 
şi să nu maj fie recunoscuţi de şefi: „ȘI 
dacă “cumva, dice un publicist american vre. 
un om este indestiat de un spirit sinceri 
care consideră cele două părți ale cestiuni-. 
lorii politice, şi le consideră cu îngrijire, 
pentru 4; le putea, judeca, el nu este capabil 
de a fi şefii de partidă, “Şi este aruncat ă. 
Larri&re plan D.« . 

Ast-fel fiind, 6meni de bine caută se tem- 
perede pe cât se pâte desvoltarea, spiritului 
de partidă şi manifestarea lui prin presă. 

E de dorit ca, în acestă privinţă să nu se: 
imitede presa americană plină de injurii şi 
calomnii. Modelul ei să fie presa englesă, şi. 
francesă, plină de decenţă pentru -ori ce om. 
de merit. — În alt fel presa în loci se for. 
mede spiritul publică, *1 corupe şi 'și face 
r6u ei însăşi căci cade în discredit. 

Partidele politice mai pot fi criticate şi 
din alt punct de vedere. Ele sunt, ce e 
drept, midlocul de producţiune, de înălţare. 
al Gmenilorii de merit. Dâr de câte ori par-. 
tidul nu este un midlocă de a parveni pen.-. 
tru mediocri? Ce dici? Chiar pentru 6meni 
cari sunt de desubtnl mediocrului? Ştiut, 
    

1) Seaman. Syst. du G-t, amâricain.
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este că în politică mai lesne reuşescii. acei 
cari prin îndrăsnlă şi devotament 'şi faci 

reputaţie de cât Gmenii de valore reale. Omul 

de merit e timid, neîncredător în forțele lui, se- 
rios, aşteptă să fie chemat. Din contra imbe- 

cilul, când are mai cu s6mă norocii să aibă şi 

bani, nu se îndoeşte de nimic; se agită, apare 

în tote părțile, 1] vedi în tâte reuniunile ce- 
rând cuvântul fără să vorbâscă. Într'uă bună 

di 1 vedi în Adunare. Ce 11 a dusii acolo? 

Inteligența? “i lipseşte cu totul! Elocenţa? 

Nu ştie să deschidă gura! E publicist  dis- 

tins? Na scris un rind în viața, lui! Cine 

"1 a scos la lumină? Partidul, fie că pote 

conta pe supunerea, pe votul lui orb, fie că 

are câte-va voturi influente. Cea dWânteiiu 

datorie a deputatului e de a gândi ca par- 

tidul din eare face parte, şi care se inspiră 

de şeful său; 6tă de ce se patron6gă mai 

lesne, stă de ce întâmpină mai puţină re- 

sistență omul mediocru de cât omul de 

merit care excită invidia, neîncrederea, pe 

când omul mediocru nu excită nimici. 

Ishbiţi de aceste păcate ale partidelor poli- 

tice uni publiciştă le-aii combătut; €r un 

publicist care aparţine ţărei unde se cultivă
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flirtagiul şi emancipaţiunea politică a fe- 

meilorit, un 'publicist. american, Seaman (Le 

systâme du Gouvernement americain p. 22 

et 23), a propus un alt mod de fornaţiune 
al partidelor. Etă ce dice Seaman: 

„Politica, guvernului se schimbă dupe cir- 

cumstanţe, opiniunile sunt continuu mobile, 

partidele politice ar trebui să se schimbe 

cu ele şi să se reformede când noi candi- 

dați se presintă pentru preş şedinţa şi vice- - 

preşedința Statelor Unite pentru binele na- 

ţiunei, sau când nascii noui cestiuni supuse 
cercetărei lor. 

Conclusiunea e clară — nu este nici un 

cuvânt serios pentru menţinerea organisa- 

țiunilor permanente a, partidelor în țera 

n6stră sau în altă ţâră. Tote partidele po- 

litice ar trebui să fie timporarii şi schimbă- 

tOre — basate pe cestiunile şi reporturile 

dilnice şi pe opiniunile alegătorilor în ce 

priveşte meritul relativ al candidaţilor la 

presidenţa Statelor Unite, la guvernământul 

Statelor şi altor înalte sarcini.
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„..Partidele trebue să. dispară .cu: causele 

cari.le-aii produsit. Ele nu trebuescii orga- 

nisate în mod permanent printrun meca- 

nism. aşa, în: cât s& procure.alegerea şi îna- 

intarea capilor de partidă fără a ţine .soco- 

tâlă de binele. public 1).* | 

“Părerea acesta, a, publicistului. american, 

-s5 nu vi să pară cu totul stranie, parado- 

xale. Fa are.un representant puternici în 

România; ea este represintată. prin omul 

care personifică geniul cuvântului, prin eru- 

ditul profesor şi. academician D-nul Nicolae 

Ionescu care în Parlament vot6dă când cu 

un grup politie, când cu altul. Domnu Io- 
nescu, fundedă teoria sa asupra mobilităţei 

partidelor pe articolele 67 şi 78 din Consti- 

tuţiune care cere din patru în patru ani 

schimbarea Camerilor tocmai pentru că opi- 

niuniie politice, partidele, sau putut mo- 

difica, 
Regretatul şi neuitatul B. Boerescu îm- 

părtăşia acestă părere. EL dicea că lucrâdă 

cu principiele der nu cu 6meni. 

Eu, Domnilor, nu împărtăşescă nici a- 

câstă părere a D-lui N. Ionescu, pe care 

"mi a comunicat-o personal cel Wântâiu când 

    

1) Pag. 24.
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aveam. plăceraa.:de a mă afla în Iaşi. şi a/] 
asculta . în. discuţiunile politice ce iscodea 
între intimi, — nici părerea acea, mai radi- 
cale care doreşte supresiunea partidelor. 
De. sigur că partidele sunt vă -instituţiune 
omen6scă care are multe incoveniente, multe 
păcate. . e | 

Der ce cr6dă omul care să fie perfect? 
Der. ce e perfect îu natură ? S5 dorim tot- 
dauna mai binele (le mieux), Şi să ne mul- 
țumim cu ce eşte mai puţin r&ă. | 

Legenda mitologică care ne vorbeşte de 
călcâiul vulnerabil al lui Achil ne arâtă că 
nimic nu este perfect în lumea în care 
trăim. Bă credu nu numai că cu partidele 
este mai bine de cât fără dânsele; dâr mai- 
mult, de cât atât, ei crdă că partidele sunt 
viața, regimului constituţional. Dacă supri- 
măm partidele politice suprimăm libertatea 
şi înlocuim regimul constituţional prin gu- 
vernământul personal. Când Napoleon I, cu 
uă mână a desfiinţat oposiţiunea a sugru- 
mat cu cea altă libertatea politică. Engli- 
tera era mare sub Cromwell, dâr încetase 
de a fi liberă!1) 

Am dis că partidele politice sunt de 

  

i) Passy. Des formes de Gouvt.
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esenţa regimului corstituşional şi 6tă de ce: 

Stat Constituţional este acela care trăeşte 

şi se desvoltă ca şi un om. Când privim 

un om vedem că elii are inteligență, voinţă, 

judecată, simţimântul binelui şi r&ului, jus- 

tului şi injustului, şi forțe musculari, pen- 

tru a depărta, a supnne obstacolile din lu- 

mea, materiale. 
Stat Constituţional va fi acela care ca şi 

omul are sentimentul binelui şi răului, jus- 
tului şi injustului manifestat prin opiniunea 

publică. 

Stat Constituţional este acela care are 

voință şi inteligență manifestate prin Cor- 

purile legiuitâre cari represintă cel mai mare 

grad de voinţă şi cele mai înalte inteligențe, 

(în fapt nu cam este așa). Stat Constitu- 

ţional este acela care are judecată, adică 

uă putere judecătorâscă independentă, şi 

ui putere esecutivă, un braţi puternici, 

care să esecute legile şi sentințele judecă- 

toresci şi să ne apere contra atacurilor din 

afară. 

Şi precum în om diferitele lui facultăți 

sunt separate unele de altele, der nu 7s0-: 

late, aşa că trăesci în armoniă, tot ase- 

menea şi în Statul Constituţional puterile 

sunt separate, der nu isolate, trăesc în
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armonie, căci în alt fel avem anarhia ori 
tirania. Un stat în care una din puteri ab- 
s6rbe pe cele alte, unde de esemplu puterea, 
esecutivă face legi sau unde puterea legiui- 
târe le esecută, sati judecă pe îm pricinaţă, 
un asemenea Stat este espresiunea despo- 
tismului. Istoria parlamentară este plină de 
înv&țăminte şi pentru a privi esemplele nu 
le voii căuta în practica nâstră parlamen- 
tară. Vom merge în Francia. Aci găsim 
Convenţiunea. Ce este Convenţiunea ? Uă 
Adunare care are eserciţiul complect al su- 
veranităţi, care este putere legiuitâre, ese- 
cutivă, şi judiciară. Este omnipotența unui 
partid degenerat în un tiran, 

Cine are majoritatea pote totul, şi pentru 
a avea majoritatea acei ce o doresc între- 
buinţăqă tote violinţele. Uz, aşa Adunare 
judecă Şi esecută pe cine vrea, Întruă aşa, 
Adunare se găseşte un Robespierre care dupe 
ce se proclamă republica, Athea, restauredă, 
culiu Fiinţei Supreme şi propune cultu 
Naturei. Întiun stat în care puterile sunt 
întrunite fe întruă personă, fie într'uă Adu- 
nare, avem guvernământul personal, şi ni- 
mic mai periculos de cat guvernământul 
personal căci nu esistă om de genii, ori cât 

[20,61]. 
20
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de superior ar fi care :să potă resista, la 

amețelile „puterei. 

Un om care esercită singuri puterea fără 

control, se obicnueşte de a conta numaă 

pe: dânsu, «de a consulta numai dorinţele lui 

personali şi a, visa ast-fel măriri imposibile. 

Napoleon 1, care 'Ş a făcut singur mări- 

vea, Şi a făcut “sigur ruina pentru că a 

personificat; guvernul personal. î) Dacă sepa- 

raţiunea puterilori . este semnul distinctiv 

al statelor Constituţionali, dacă ea este de 

esența regimului Constituţional, consecința, 

acestei idei este că partidele politice sunt 

indispensabili mecanismului parlamentar. 

Şi 6tă de ce: puterile în Stat sunt în 

adevăr separate; dâr nu este mai puţin 

adevărat că ele cată să fie în armonie şi 

să 'se respecte una pe. alta. Frumuseţea, şi 

folosul regimului Constituţional este că ni- 

meni nu pâte totul: atribuţiunile fie-căruia, 

sunt. precisate. şi determinate. Atâta por: 
ţiune de suveranitate pote s& esercite fie 

ce autoritate cât “i s'a dat prin constitu- 

ţiune. Sancţiunea, acestui principii este con- 

trolul reciprocă. Puterea, judecăţorescă, “şi 

găseşte controlul săii în implinirea, formelor 

1) Des forms de gouver nement par Passy p. 292.
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prescrise sub pedepsă de nulitate. Şi în în- 
Stituirea, diferitelor grade de juridicţiune. 
Ast-fel Tribunalul controledă pe judecăto- 
rul de pace, Curtea de apel pe Tribunal, 
Curtea, de Casaţiune pe Curtea, de apel, 6r 
Curtea, de Casaţiune "Şi găseşte controlul 
s6u în prescripţiunea, legei organice de a nu 
putea; judeca . de cât cestiunea de drept. 
Dacă, Curtea de Casaţiune ar judeca şi fap- 
tul şi dreptul, ea ar fi singura, instanță, ju- 
decătorescă, de la, care totul ar depinde. 

Camera, şi Senatul se echilibredă între 
densele şi ambele. se controlâdă de' Capul 
Statului prin eserciţiul prerogativei numită 
dreptul de disoluţiune şi prin dreptul de 
velo... 

Der controlul Puterei esecutive unde va fi? 
În dreptul de interpelare al representanţilor 
naţiunei ? Dsr cine sunt aceşti representanţi? 
Majoritatea? Controlul însă .al majorităţei 
nu pote fi de mare eficacitate, de mare 
folos: Ministeriul fiind delegatul majorităţei, 
cât timp are încrederea majorităţei, cum 
pote fi controlat de dânsa? . Şi ce indepen- 
denţă p6te avea, majoritatea, când printr'una, 
din aceste întorsături ale sistemului consti- 
tuţional majoritatea este produsul ministe- 
rial ! ŞI ce este uă interpelare adresată
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Ministeriului de un membru al majorităţei? 

Uă glumă mai tot-d'auna! Din nenorocire 

evenimentele ce se petreci adi ne spun că 

aşa este, 

“Controlul puterei esecutive nul găsim de 

cât în esistența unui partid opus represen- 

tat în Parlament printr'uă minoritate ori 

cât de minimă, minoritate care dupe eve- 

nimente pâte, dacă nu st se transforme în 

majoritate, der să dea alarma, să ţie ţera 

în deşteptare şi s& împedice multe rele. 

Cu alte cuvinte oposiţiunea, este un ele- 

ment de constituire esenţial al al unui Par- 

lament. Fără densa Parlamentul este mort 

şi acei cari dorescii lipsa oposiţiunei doresc 

mârtea regimului Constituţional. Respunsul 

nostru prin urmare la întrebarea: 

Pote oposițiune, are ea dreptul st se ve. 

tragă din Parlament? Respunsul nostru la 

acestă cestiune este nu. Se susţine retra- 
„gerea. oposiţiunei pe motivul că un partid 

este liber în alegerea midloceloră lui de opo- 

sițiume: prin retragerea ei se paralis6dă ac- 
țiunea, esistenţa partidului de la putere: nu 

se sprijină cine-va de cât pe ce resistă,. 

Respund: da, partidul e liber săși alegă 

midlâcele s6le de acţiune; der ori ce midloc 

e permis? Oposițiunea este datore să stea,
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la locul ei şi s&și împlinescă datoria, cu ori 
ce chip. Ea nu trebue să desertede. Oposi: 
țiunea nu se pâte retrage din Parlament 
pentru că prin acest fapt se tinde la diso- 
luţiunea, regimului representativ, ba. chiar 
lae disoluţiunea societăţei politice. Majorita- 
tea remasă,; se scind6dă și densa în majo- 
ritate şi minoritate; acestă minoritate retră- 
gEndu-se şi densa, Şi acelaşi fapt reprodu- 
cendu-se, unde ajungem ? 1) 

Se susține dreptul oposiţiunei de a, deserta 
de la locul ei? “Apoi atunci sistemul Con- 
stituţional așa, cum se practic6dă în Englitera, 
şi Francia numai este de nici un folos. Avari- 
tagiul cel mare al acestui sistem de guver- 
nământ este de a, preserva, ţera de crisele 
revoluţiunilor. Resturnarea, guvernului find 
posibile pe cale de discuţiune, de interpelare 
în Parlament, este inutil de a mai recurge 
la revoluţiunea, violentă, de uliţă. Apoi decă, 
nu este uă oposiţiune în Parlament cum o 
să se pâtă — afară numai dacă nu se vo- 
eşte influențe din afară, speranță infami, — 
cum 0 să se pâtă resturna guvernul? ŞI 
dâcă Capul Statului ar voi să schimbe cabi- 
netul prin cine să înlocu6scă, pe cine să 

1) V, Cest. revis. legei elect. pag. 6, broş. mea.
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cheme la guvern, când uă oposiţiune v&- 

dută, legale nu esistă? Şi să nu se dică că 

remâne oposiţiunei midlocu de acţiune prin 

presă. Presa fără îndoială e uă forţă pu- 

ternică, der ca midlocii de oposiţiune presa 

nu pâte avea autoritatea Tribunei din Par- 

lament. 
Conclusiunea, nâstră este așa dâr, Domni- 

lor şi Domnelor, că un Stat Constitiuţional 

parlamentar nu se pâte închipui fără par- 

tide. Şi noi cari suntem la începutul vieţei 

parlamentare avein trebuinţe de partide; de 

partide însă, nu de coterii. Ne trebue par- 

tide cari se apere principiele d&r nu asocia. 

țiuni cari se esploatede Statul ca uă moşiă 

făcând din putere, din guvernemânt un mid- 

locii de înavuţire. Ne trebue partide, căci 

ele sunt un element de progres. Ce e drept, 

fără dânsele agitaţiunile ar lipsi, der revo- 

luţiunile ascunse, revoluţiunile acelea cari 

pârtă numele de revoluţiuni de palat, ar 

deveni mai dese. Cine vrea să fie nu numai 

om de gândire dâr şi de acţiune politică, 

trebue să aparţină unui partid. Omul care 

vrea, să facă politică fără se facă parte din- 

tun partid politic va face tot-dVauna uă 

politică negativă!
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Din luptele partidelor politice nascii ade- 

sea ori coalițiunile. Se întâmplă în 6re-cari 
împrejurări că Cabinetul nu represintă poli- 
tica  partidelorii opuse, partidelor estreme. 
Ba chiar când n'avem de cât două par- 
tide: cea conservatore şi cea, liberale, se 
pote întâmpla, uă, scisiune între guvern şi 

majoritatea care "| a produsi. In aceste 

casuri partidele cari combat guvernul, fie- 
care din diferite puncte de vedere se unesc 
pentru a ataca inimiculi comun. Se dice 

în limbagiul parlamentar că partidele .să 
coalisedă. 

 Coaliţiunile se justifică numai în casuri 

extraordinari când instituţiunile, libertăţile 

publice sunt amerințate, sugrumate. In prin- 

cipiu ele sunt un răi pentru că plâcă din- 
trun spirit esclusivist de a derîma. Că aşa, 
este, se vede din faptul că dupe ce coali- 

ţiunea 'şi a împlinit scopul, se disolvă. şi 

fie-care partidă vine la matca, ei. Ce remâne 

în urmă? amărăciuni, plângeri reciproce că 

uni ai înșelat pe alţi şi turburări, desorga- 

nisări în partid. Se cam întâmplă cu coali- 

saţi-politică, ce se întâmplă cu cei cari se 

unescii ca, să pradede pe cine-va Şi în urmă 

nu se înţelegi când e vorba dea împărți 
câştigul!
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Coaliţiunile sunt un fel de societăți leo- 

nine în care cel mai tare iea totul sub cu- 

vent că el are majoritatea în ţgră. 

Ele ai întw'ensele şi ceva imoral pentru 

că presintă spectacolul acesta desgustător 

de a vedea 6meni cari se trata de trădă- 

tori, de imorală, de inimică ai libertăţei, în- 

cădelniţându-se uni pe alţi! 

Atâta folosii pote că ai coaliţiunile — dacă 
folos se pâte numi — că facilită sau deter- 

mină trecerea de la un paitid la altul. Când 

se faci coalițiunile, se faci şi noi programe, 

declaraţiuni de principii pentru a espune 

țărei linia de conduită. Dupe victorii, coali- 

țiunea se disolvă. Aceia însă cari de bună 

credinţă, ai Gre-cari- scrupule de a mai eşi 

dintr'uă asociaţiune pe care o credeai par- 

tidul lori, remân pentru tot-d'auna alipiţi 

pe lîngă vechi săi asociaţi. 

Cum că coaliţiunile să faci în re cari 

împrejurări pentru a învinge cu forțe reu- 

nite un inimici comun, disolvându-se în 

urmă, acâsta ne-o probâdă, diferite esemple. 

În Englitera pe la finele secolului trecut 

s'a coalisat, North, şeful conservatorilor (tory), 

cu Fox, capul liberalilor (wighs), contra lor- 

dului, Shelburne care a şi fost resturnat şi 

înlocuit prin capii coaliţiunei. Der aceştia
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mai fost urmaţi de partisani lori şi ai 
trebuit să lase guvernul lui Pitt care avea 
atuuci de cât 26 de ani. 

Tot aşa s'a întemplat şi cu coalrțiunea, 
făcută în Francia la 1839 între. Guizot,. 
Thiers, Odillon Barrot, Berrier şi alţii con- 
tra Ministerului contelui Mol6, Coalisaţi a 
junşi la guvern ai trebuiţ să se retragă 
neputendu-se înţelege între dânşii. | 

În scurta viaţă de regim parlamentar de 
care ne-am bucurat până acum, am avut şi 
noi diferite coaliţiuni dintre cari maj însem- 
nate sunt acelea de la 10 Aprilie 1861, de 
la 1866 Şi de la 1876. 

La 1861 lepurenu, Boerescu şi Costaforu 
voiau să formede un partid midlociă între 
drepta şi stânga. Estremele sai coalisat 
contra, lui, şi în respunsul la discursul tro- 
nului făcut de Cameră sa blamat conduita 
guvernului în împrejurările nenorocite de la 
Ploeşti şi Crajova. Guvernul a cerut, disolu- 
ţiunea Camerei „pentru încălcarea preroga- tivelor puterilor Statului, Noile alegeri ai fost favorabilă coaliţiunei care a, şi votat 
cu uă urgenţă estremă, darea, în judecată a Ministerului de la 13 Iuliă 1860, al cărui 
resultat a fost achitarea,
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Ce sa întâmplat însă dupe triumf? Coa- 

liţiunea s'a, disolvat şi D-nu Barbu Catargiu 

a format un minister pur conservator (?) 

De coaliţiunile de la 1866 şi 1876 nu ve 

mai vorbesci: evenimentele fiind pre aprope 

de noi, ştiţi bine tot ce s'a petrecut. 

Ar fi interesant, Domnilor şi Domnelor, 

să cercetăm cum Sau format la noi parti- 

dele politice ce- se luptă sub ochii noştri. 

Atmosfera însă a Atheneului fiind streină 

de politică şi datori fiind de a judeca - fap- 

tele cu răcâla ce nu o putem avea în ase- 

meni cestiuni, ne oprim aci. Uă observaţiune 

însă voii reaminti; aceea, pe care a făcut-o 

ilustrul meii colegă D-nu Nicolae Ionescu, 

tot la acâstă tribună spunând ca să nu 

confunâăm pe roşii, — liberali numiţi ast-fel 

“în limbagiul popular, pentru că ei luptă 
pentru libertate, pentru egalitatea tutulor 

6menilor cari aii sângele la fel, roşu —, cu 

roşii, milițieni naţionali din timpul lui Ma- 

teiu Basarab. | | 

Acuma, dscă bine-voiţi a'mi mai acorda 

un minut de-ascultare, voii termina între- 

bându-mă şi eii până la ce grad să fie fun- 

dată afirmaţiunea acesta ce o audim dilnică
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că nu este ţâră care să fi făcut un. progres. 
maj rapid de cât România şi în care să 
domnescă mai multă libertate. 

Acâstă afirmaţiune să o priimim cu uă. 
distineţiune : 

E vorba de libertatea naturale a omului, 
aceea, care se manifestă prin libertatea, in- 
dividuale, libertatea, credințelor religise, a 
presei, libertatea muncei? Atunci respun- 
dem da: triumful ei este mare, absolut. 

E vorba de libertatea, politică? respundem: 
înapoiaţi suntem! corpul electoral nu este 
tocmai în tâte centrele țărei la, înălțimea 
lui; el este încă susceptibil de presiuni şi 
influenţe cari nu "1 onoredă. — Reuniunile 
publice n'aii intrat încă în moravurile nâstre 
pentru ca, cestiunile cele mari să le resol- 
văm: prin noi înşine.. Magistratura nu con- 
stitue incă un corp independent şi puternic 
de Gre ce este la capriciul celui Wântâii 
avocat ajuns ministru. 

Și să nu ne mirăm că libertatea, politică, 
este mai înapoiată de cât cea naturale. Li- 
bertatea. naturale stă prin sine însăşi, nai 
de cât s&'o garantedi. Libertatea, politică. 
este fructul muncei omului, al civilisaţiunei. 
La ea nu se ajunge de cât prin midlocul ce: 
cu uă perseveranță admirabile D-l Esarcu,
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ni a arătat prin cuvintele: nstrucţiune şi 
educaţiune ; instrucţiune pentru formarea in- 

teligenţelor, educaţiune pentru formarea ca- 

racterelor. 
Faimosul cuvânt al lui Guizot, „nrichissez 

vous, îmbogiiţijivă,“ a devenit mobilul acţiu- 
nilor n6stre până şi în politică. Se părăsim 

acest mobil. Mai avem ca şi Francesi uă 

maniă: reforma legilor. S5 o înlocuim cu 

mania Englesilor, aceea de a:reforma, G6meni 

formândii opiniunea publică, 
Conferenţiarii Atheneului se simt fericiţi 

dacă, "i autorisaţi a crede că pot câtuşi de 

puţin contribui la înplinirea acestui scopi.
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ACȚIUNEA REGELUI 
în puterea legislativa si cea 

esecutiva 1) 

Omul, a dis un ilustru publicist, este un 
complexii de organe servit de inteligență. 
— În inteligența, sa el prtă un germen de 
unitate socială şi individuală. — Nu'l voii 
considera aci ca unitate individuală; din 
acest punct de vedere Pam studiat în prima, 

  

1) Aceste trei cestiuni, cari urmâgă au format, 
objectul probelor serisse date la concursul ţinut 
la Iaşi în gilele de 10—17 Octombrie 1882 pentru 
cathedra de Drept Constituţional şi Administrativ 
din Bucureşti. Incurajarea bine voitore a jurirului 
esaminator, presidat de D-] Al. Giani, m'a îndem- 
nat a publica aceste probe întocmai conforme cu. 
manuscriptele aflate la Ministeriul Iustrucţiunei 
publice.
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“parte a dreptului Constituţional, atunci cân= 

am arătat unu câte unu tote drepturile sâle 

şi garanţia ce însoţeşce pe fie-care. Consi- 

derat ca, unitate socială, existența sa urmeză 

a fi reglementată atât pentru a asigura au- 

tonomia, sa faţă cu cei alţi, cât şi pentru 

a coordona autonomia, libertatea acestor 

alţi cu a fie-căruia. De aci necesitatea, Orga- 

misaţiunei politice. — Scim câte forme di- 

verse a luat acesti organisaţiune şi că aceea 

la care s'a oprit Societatea roinână este 

organisaţiunea politică sub forma Guvernu- 

lui Constituţional; sei pentru a ne servi 

cu un cuvânt mai precis, sub forma Siste- 

mului Representativ, Parlamentar. — Basele 

-acestui sistem sunt: Separaţiunea, puterilor, 

Ponderaţiunea, lor reciprocă, Inviolabilitatea 

Capului Statului şi Respunderea Ministerială. 

— Avem aci a ne ocupa numai -de una din 

«consecinţele Separaţiunei puterilor, pote cea 

mai delicată, căci tesa nâstră conţine în 

sine teoria, atribuţiunilor diferitelor puteri 

în Stat. 
Constituţiunea, română prin art. 92—96 

enumeră airibuţiunile Regelui şi declară în 

art. 96 că, dânsul rare alte puteri de cât 

"căle că 1 sunt acordate.prin. Constituţiune. 

Aşa, dăr, de acum putem stabili că Regele
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nu este el însăși suveranitatea în tâtă, pli- 
nătatea ei. — Acestă putere supremă de a 
face. totul residă în naţiune şi Eli are nu- 
mai acele puteri pe cari denşa prin : Puterea, 
Constituente i le-a, delegat; , 

- Se dice înta”un limbagiă învechit că Re- 
gele este capul puterei executive; erdre, 
căci densul este mai mult, de cât atât. — E] 
are acţiune nu. numai în domeniul execu- 
tivului, dar Şi în acela .al legislativei prin 
iniţiativa, ce are de a propune legile, cât şi 
în acela al puterei judecătoreşci, prin insti- 
tuţiunea, Ministerului Publică; — nu dic şi 
prin numirea. judecătorilor. Vom vedea pen- 
tru ce — şi prin exerciţiul dreptului de 
graţie şi de amnistie. | 
„Înainte de a studia în mod analitic aife- 

ritele atribuțiuni regeşci, să ne oprim puţin 
asupra teoriei constituţionale a, acestor atri- 
buţiuni. | 

- Laferi&re, (Droit Public), distinge atribu- 
ţiunile. Regelui în două categorii: în ântâia, 
categorie intră atribuţiunile cari. sunt de 
natird puterei regeşci, aşa s. es. dreptul de 
a numi funcţionari, alţi de cât Ministri, 
— Sar eoncepe lesne delegaţiunea, acestui 
drept, Ministrilor, fără ca puterea, Regelui 
(întrebuinţăm acâstă, espresiune a lui Ben-
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jrmin Constant, fără a recunâşce împreună 

cu dânsul existenţa în Stat a unei puteri 

Regale, cum recunâşcem s. es. puterea le- 

gislativă) să fie diminuită, atinsă. — În a 

doua categorie sar cuprinde atribuţiunile 

„cari sunt de esența puterei Regeşci, (Prero- 

gativa). — Aceste atribuţiuni i sunt, dacă 

aşii putea dice, personal, inerente puterei 

regeşci, ele nu se pot delega. — Aşa ar fi 

dreptul de graţie, amnistie (în materia poli- 

tică, v. art. 93 din Constituţie), Comanda 

militară. — Distineţiunea acesta ar putea 

avea 6re-care interes pentru acei publicişti, 

cari în materie de responsabilitate Ministe- 

riale pretind că ar fi acte emanânde de la 

puterea executivă şi cari totuşi nu cad sub 

respunderea, Ministerială. — Pentru noi, însă, 

acâstă distincţiune mare interesi, căci ori- 

care ar fi actul regesci el trebue să fie în- 

soţit de contra-semnul Ministerial. — Fără 

a ne preocupa dar de categoria la care ar 

aparţine atribuţiunile ce avem a studia, 

vom dice: 
În puterea legislativă Regele are dreptul 

de îniţiativă. (vedi art. 82 Const.) — Iniţia- 

tiva, este un drept ce 71 are un mezobru: al 

Corpurilor Legiuit6re de a propune o lege.— 

Este natural ca acest drept s8 aparţină
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Corpurilor Legiuitore, căci în alt-fel war 
respunde la misiunea lor. — Dar. cine este 
mai mult în. posiţiune de 'a cunâsce nevoile 
trei de cât Puterea, executivă, represintată 
prin Capul Statului? Puterea Legiuitâre re- 
presintă inteligența, unei țări; ea este Şi 
trebue 'să fie imaginea vie a unei. țări. — 
Trăind însă întrun midloc mai. mult si 
mai puţin abstract, nefiind în contact dil- 
nic cu faptele cari sunt varii Şi se -succed 
cu o rapiditate minunată, Puterea Legiui- 
t6re nu pote avea aptitudinea propunere 
legei cum o are puterea esecutivă,: — Nu. 
trebue însă de aci să cădem în :erdrea Mo- 
narchiei Constituţionale din. 1814 din Fran: 
cia. — Se scie că la acea, epocă dreptul. de 
iniţiativă nu "1 avea, de cât Regele. — Dar 
lucrul să nu ne mire. — Francia . avea  a- 
tunci nu o Constitujiune, ci une Charte,. — 
Când o naţiune “Şi -dă o constituţiune, ea 
del6ga puterile cui vrea. Şi cum. vrea,. Când 
primeşce. o Charte, est une grăce. qu'on 
lui fait: Regele Q4 ce vrea. — Este. natural 
că vrea să dea “cât se pote mui puțin. — : 
intre altele “Şi opreşce dreptul de inițiativă. 
Națiunea însă gelâsă de densul se silesce. a, 
1 relua; în mod “indirect, prin eserciţiul ce 
| ai representanţii săi de a. esersa; “dreptul 

120,161.] =1
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de interpelaţiune şi măi tardiu dreptul de 

amendament. — Ast-fel sau şi petrecut 

lucrurile în Francia şi în 1830 dreptul de 

inițiativă se recunoscu Puterei Legiuitâre. 

Regele n'are acţiune în puterea legislativă 

numai prin dreptul de iniţiativă. — EI are 

şi Dreptul de sancţiune şi promulgaţiune. 

Sancţiunea este aderarea Capului Statului 

la legea, eşită din mâna puterei Legiuitore. 

Ac6să Sancţiune, Regele nu o pâte da de 

cât după ce se va fi discutat şi votat liber 

de majoritatea ambelor Adunări (art. 32 şi 

93, al. 3), căci în art. 82, găsim admisiunea, 

sistemului bicameral. — Dar nu e destul ca 

legea, să fie sancţionată pentru ca s& fie obli- 

gatorie şi să se esecute. Se cere ca să fie 

adusă la cunoscinţa Societăţei. — Se reali- 

seză acest scop prin necesitatea Promulga- 

țiunei şi Publicaţiunei legilor. — Sunt cunos- 

cute iferitele midlce întrebuințate în diferite 

timpuri în Francia pentru acâsta. — La noi 

materia este regulată prin decretul din 30 

unii 1866, promulgat ia 1 Iuliu 1866, asu- 

pra sancţionărei şi promulgărei legilor. — 

Publicaţiunea resultă din faptul inserțiunei 

legei sancţionate şi promulgate în Monitor. 

Pentru Francia vedi decretul din 1870 al 

guvernului apărărei naţionale.
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În Englitera, esistă uă teorie originală, 
'sancţionată de practică, asupra „promulga- 
țiunei legilor. — E cunoscută omnipotenţa 
parlamentului Engles de a putea, totul şi 
de a representa suveranitatea în întregul 
ei. — De aci conclusiunea, că, legea n'are tre- 
buinţă de a fi promulgată de vreme ce 
printi”uă ficţiune — şi Dreptul Constituţio- 
nal Engles e țesut mai numai din ficțiuni — 
se presupune că. cetăţeni ai fost toţi pre- 
senţi la, facerea legei Şi că prin urmare ai 
cunoscință de dânsa, 

Regulamentul, v. art. 93, al. 9. — Pentru 
a organisa, Societatea, scim că ne trebue 
legea: regula de acţiune căreia au să se 
conforme cetățeni. — Dar legea nu pote pre- 
vede totul. — Cum am dis şi mai sus, do- 
meniul faptelor este inepuisabil atât în trecut 
cât şi în viitor. — Pe lângă acesta legea, în 
aplicaţiunea sa, găsesce obstacole în fie ce 
pas. — Aceste obstacole trebuescii a se în- 
depărta. — Cum? Prin midlocul legei? dar 
densa nu le pote prevede. — Prin aprecia- 
țiunea, agentului care esecută, legea ? Dar 
atunci riscăm de a, cădea în arbitrariti! În- 
depărtarea obstacolelor legei se va, face pe 
cale de Regulament. — Etă pentru ce Con- 
stituţiunea nâstră a recunoscut puterei ese.
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cutive, representată. prin Rege, dreptul de 

a face Regulamente. — Acest drept consistă 

în eserciţiul unei puteri de apreciaţiune, 

unei puteri discreţionare în aplicarea legei.— 

ȘI când legiuitorul recunâsce singur dificul- 

tatea, de a se aplica opera sa. din causa 

unor obstacole de faptii, printr'uă disposi- 

țiune finală Ansărcineză puterea esecutivă 

cu “facerea Regulamentului. — Uă restric- 

țiune însă se aduce prin art. 93, al..9 ai 

Constituţiunei - acestui drept de reglemen- 

tare: „.... fără s5 pâtă vre o-dată modifica 

s6i. suspenda, legile, şi nu pote scuti pe 

nimenea de esecutarea lor.“ Şi să observăm 

că în acestă restricţiune stă scris un mare 

principiu de . organisaţiune socială.. Acestă, 

restricţiune este pote cea, mai mare: bine- 

facere a regimului Constituţional. — Densa, 

eşte corolariul bgalităţei de drepti a cetă- 

țenilor. 

A doua observaţiune ce avem de făcut 

este că Regulamentul neputându-se referi 

decât la aplicaţiunea legei, nu pote sta 

alături: cu legea, nu o pote crea, cum nu 0 

pâte modifica, 

Alături cu Regulamentul s stă decr etul care 

diferă, în acesta numai că cel d'ânteiu axe 

"uu caracter de generalitate 'ca şi legea pe
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cure 0 aplică, pe când decretul are un ca. 
acter special, se referă la un fapt, deter. 
minat şi isolat. 

Trebue însă să mărturisim că în practică 
aceste principii nu sunt tot-d'auna observate 
aşa că avem materii reglementate prin Re- 
gulament, când dânsele faci obiectul unei 
legi; aşa de es. în Regulamentul relativ. la, 
Societăţile anonime se găsescii disposiţiuni 
cari "şi aii locul numai înti”uă lege. 

În Francia se face deosebire între Resgu- 
lamentele administrative şi regulamentele 
în formă de administraţiune, după cum ai 
fost date „ascultând pe Consiliul de Stat“ 
s6ii fără părerea Consiliului de Stat. 

Comanda militară. — Aliniatul 10 al arti- 
colului 93 din Constituţiune ne spune că 
Regele este Capul puterei armate. — El con- 
feră gradurile militare în conformitate cu 
legea. Pentru ce acestă prerogativă ? Hello 
(Principes de Droit Constituţionnel) crede că, 
legiuitorul Constituant a făcut uă preroga- 
tivă personală din Comanda militară, pentru 
ca în dile de grea cumpănă Capul Statului 
prin presenţa sa să entusiasmeze trupele. — 
Pâte că, consideraţiunea, acâsta, să fi contri- 
buit mult la înscrierea acestei disposiţiună 
în pactul nostru fundamental. — Teoria Con-
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stituţională nu o găsesc cu acestă esplica- 

țiune satisfăcută. — De altmintrelea, entu- 

siasmul ce "1 pote da, presenţa Capului 

Statului trupelor militare 'mi pare uă con- 

siderațiune de fapt care în tot casul nu e 

permanență. 

Puterea esecutivă pentru ași împlini mi- 

siunea sa are trebuință de inteligenţă şi 

forţă. — Aşa, pe când legiuitorul face simplă 
operă de gândire, acela care execută are 

trebuință de inteligenţă şi de forţe mate- 

riale. — Acestea trebuesci tot-d'auna puse 
în mişcare pentru a depărta obstacolele. — 

Şi când momentul suprem, de viaţă şi de 

morte, a, sosit, cum pot fi puşe în mişcare 

aceste forțe pentru a produce un bun re- 

sultat, atuncă când ar lipsi unitatea de ve- 

deri, unitatea, de direcţiune? Acestă unitate 

o găsim în Capul Statului. — Şi densul are 

tot interesul de a face o bună întrebuințare, 

căci, ca, şi țera întregă, elu este interesat, 

la triumful armelor pentru care va face to- 

tul, fie prin presenţa, sa, fie ork-cum va voi. 

Numirea, în funcțiuni. — Funcţionarii sunt; 

agenţi cari cu autoritate proprie s6ii dele- 

gată sunt însărcinaţi cu aplicaţiunea legilor. 

Ei se numescii de către Rege, ne spune ali- 

niatul 7, însă se adaogă că Regele nu p6te
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creea, uă funcţiune nouă, fără us, lege spe- 
cială. — Două sunt motivele pentru cară 
Capul puterei executive nu pote creea, uă 
funcţiune nouă: | 

10) Un funcţionar (fără a ne ocupa de 
simpli agenţi lipsiți de ortee autoritate Şi 
cari nu fac de cât a prepara lucrările), de- 
ține în sine uă parte de exercițiul suvera.- 
nităţei. — Este competinte a face cutare s6u 
cutare lucru. — Cu ce titlu i sar atribui 
acestă, funcţiune dacă nici uă lege nu % re 
cun6sce competința, sa? 

20) Funcţiunile, după dreptul nostru pu- 
blic, nu sunt onorifice; ele se plătesci, şi 
cu drept cuvânt, căci ori-ce muncă trebue 
s& fie recompensată. — Renumeraţiunea ur- 
m6ză, a, fi prevedută în budget. — Cum dar 
Regele ar putea creea uă funcţiune nepre- 
vădută în budget, când scim că -budgetul 
însuşi este uă lege financiară? Am putea 
adăoga pe lângă acssta că dacă creaţiunea, 
funcţiunilor ar fi lăsată, la apreciarea Pute- 
Tei executive, sar putea creea funcțiuni 
pentru pers6ne, când uă bună, organisatiune 
socială cere ca, funcțiunile să se creeze pen- 
tru trebuințe. — Şi cine pâte aprecia, judeca 
mai bine oportunitatea acestor trebuințe de 
cât Națiunea însăşi prin delegaţii săi? Şi
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dacă puterea executivă prin posiţiunea sa 

este cea d'ântâiu a le simţi, n'are de cât în 
virtutea dreptului săii de iniţiativă, să ceră 
înfiinţarea funcţiunei, r&mânend ca în pu- 

terea sa discreţionară să aprecieze persona 

căreia se va încredința acestă funcţiune, 

bine. înţeles în casul când legea n'a preve- 

dut un alt anume mod de încredințarea 
funcţiunei (elecţiunea, esamenul). 

Instituirea judecătorilor. — În convieţuirea, 

socială, este cu neputinţă a, evita conflic- 

tele, ciocnirile de drepturi. — Dreptul omu- 

lui, considerat individual, este absolut şi 

ilimitat; considerat în raport cu dreptul al- 

tuia, este confinat. — Şi acolo încetâză drep- 

tul mei, unde începe dreptul t&ă. — Dar 

cine va spune unde este limita? Legiuitorul. 

Cine însă în fapt o va arâta? Puterea ju- 

decătorescă. — Legea, şi judecata sunt tot 

aşa de vechi ca şi Sovietatea. — Acolo unde 

ai fost dou& persâne, cari ai trăit împre- 

ună, acolo a apărut legea şi judecata. — A 

putut fi legea încă nescrisă, impotentă; a 

putut fi legea şi judecata concentrate în 

aceeaşi persnă, seu au putut esista în mod 

separat. — Dar au esistat! — Este întinsă, 

și interesantă istoria formaţiunei şi legă- 

turei acestor puteri, şi pote că va mai
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trece mult timp pân când omul să găsâscă 

cei mai bun modus vivendi al puterei legiui- 

t6re, judecătâre și executivă în sensul strict 

al cuvântului! — Adi puterea de a; judeca 

încredințată capului de familie, mâine unei 

a treia persone, aici Capului Statului, din- 

colo unei puteri sociale constituite, 6că, am 

putea dice în două cuvinte, istoricul puterei 

judecătoresci. — Societăţile moderne, civili- 

sate, după esperiența secolilor, s'a convins 

că garanţia de judecată nu se pote obține 

de cât cu instituirea unei puteri determi- 

nate în Stat. — Este acestă putere uă alta 

de cât puterea executivă? Sunt în Stat 

două puteri dupe scâla italiană şi Gre-cari 

publicişti francesi? Sunt în Stat trei puteri 

(Sc6la Francesă)?; că cestiunea prealabilă 

care se pune în cestiunea instituirei judecă- 

torilor, cestiune de vii interes în teorie, — 
căci în fapt chiar şi cei ce admit dualitatea 
puterilor, nu negă necesitatea, independenţei 
puterei judecătoresci, — dar pe care nu o 
voii examina, de 6re-ce 'mi pare că dânsa 
se ţine de argumentul separaţiunei puterilor, 
iar nu de tesa nâstră. 

Puterea, judecătorâscă este uă putere în 
Stat, şi pâte cea mai evidentă, manifestân- 
du-se continui şi în diferite moduri după
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diferitele fapte. — Aceia cărora este încre- 

dințată se numesci, după legea în vigore 

din 9 ulii 1865, de Capul Statului. — Tri- 

bunalele sunt de două grade: de L-a instanță 

(Tribunal de judeţ, judecător de plasă, ju- 

rață) şi de a 2-a instanță, (Curți de apel, 

Tribunale. de judeţ). — În capul puterei 

judiciare stă Curtea, de. Casaţiune, compe- 

tinte de a, judeca numai cestiunile de drept, 

pentru a păstra pe cât se pâte unitatea de 

legislaţiune, şi a nu lăsa pe jadecătorul de 

fond a interpreta, legea, lăsându-se inspira 

țiunilor sele de echitate s6i consideraţiuni 

personale. — Judecătorul e sclavul legei, el 

nu o pâte aprecia; dar pâte aprecia faptul, 

În domeniul faptului puterea sa e discre- 

ționară. 

Pentru ce Curtea de Casaţiune - să nu potă 

întră în apreciarea faptelor: ? — Pentru că 

misiunea ei, după cum spuseii mai sus, nu 

este acesta. — Şi misiunea, ei nu este acesta, 

pentru că în altu-fel Curtea de: Casaţiune, 

unic Tribunal în t6tă ţera în felul s6i, ar 

atrage la sine tote afacerile, pe care le-ar 

judeca, în ultim resort, cu uă putere discre- 

ționară ce mar avea, control nici în drept, 

nici în fapt. — Pe când cu sistemul actual, 

judecata, unei afaceri. este împărţită, am
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putea, dice între instanța, de fond şi instanţa:. 
de drept. — Organisarea Curţei de Casaţiune 
aşa cum este, e uă consecință, a separaţiu-- 
nei puterilor aplicată în ordinea judiciară. 

Judecătorii Curţei de Casaţiune sunt sin-- 
guri inamovibili. — Acestă inamovibilitate, 
este, cred eii, de ordine legislativă, iar nu 
de ordine constituţională. — Este adevărat. 
că art. 38, al. 2 din Convenţiune, glăsuesce 
că membri Curţei de Casaţiune vor fi ina-- 
movibili, însă, Convenţiunea, Constituţiunea, 
anteriGră Statului şi Constituţiunei actuale, 
constituţiune primită din mâna, streinilor,. 
este desființată în totul. — Sar putea, con- 
sacra, în constituţiune inamovibilitatea, mem- 
brilor de la Curtea de Casaţiune, dar acesta 
nu sa făcut, prin urmare inamovibilitatea 
e de simplă ordine legislativă. 

Sprijinindu-se pe testul articolului 31 din 
Constituţiune cer unii publicişti la noi ca, 
magistratura, să fie eligibilă. — Ai respuns: 
alţi că nu numai că art. 31 si oricare 
altul nu conţin în sine ideia, electivităţei 
magistraturei, dar că spiritul ej, dacă con- 
sultăm lucrările preparatorii, ar fi contrarii 
acestei idei. — Dacă mam avea în vedere- 
de cât desbaterile Constituantei, am putea. 
conchide că s6i Constituanta a voit a re--
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servă cestiunea, sâii cel mult s'a ar&tat ne- 

favorabilă acestei idei fără a decide în mod 
clar că înţelege a se respinge pe cât va 

dura Constituţiunea actuală electivitatea ca 

principii în instituirea puterei judiciare. — 

Respingerea, propunerei electivităţei s'a fă: 

cut cu Gre-care desinteresare şi aşa de laco- 

nici că nu Sar putea trage un argument 

peremtorii întrun sensi s6i într'altul. 
Dar când la adevăratul sensu al art. 3], 

adaogem discuţiunea care a avut loc în 

“Cameră, adaogem şi art. 36, combinat cu 

art. 93, al. 7. „Regele numesce sâii con- 

firmă în t6te funcțiunile“ nu ne îndoim a 
spune că legea ordinară care ar proclama 

electivitatea magictraturei ar fi inconstitu- 

țională. 

La argumentul că judecătorii fiind: numiţă 

de puterea executivă sunt dependinți de 

dânsa, Hello a respuns peremtoriii, — Tre- 

bue să distingem în judecător puterea şi 

Zitlul său — Puterea el o are. de la lege şi 

nici că are respundere înaintea cui-va de 

hotăririle ssle; el e responsabil numai de 

dolo, — Titlul funcţiunei sle, '] are de la 

puterea executivă. — Urmâză de aci că el 

ar fi dependente de dânsa? Nu. Provă este 

art. 93, al. 6. „Regele nu pote suspenda



  
333 

  

cursul urmărirei s6ă ul judecăței, nici a in- 
terveni prin nici un modă în administraţia, 
justiţiei“. — Probă este că puterea execu- 
tivă în diferitele sâle grade nu pote modi- 
fica hotărirea, unui judecător. — Ea, odată 
pronunţată e irevocabilă şi nu se pâte re- 
forma s6i anula, de cât conform midl6celor 
ordinare şi extraordinare prev&dute în legea, 
civilă de fond sâii de formă. — Cu totul 
alt-fel se petrec lucrurile în ordinea execu- 
tivă unde graţie unei ierarhii de uă natură 
deosebită, revocarea, şi reformarea actelor e 
posibilă. 

Dacă timpul ne-ar permite şi dacă ne-am 
propune să studiem reforma legei actuale 
de organisaţiune judecătorâscă, am espune 
teoria, inamovibilităței, avantangele şi incon- 
venientele ei, numirea judecătorilor prin 
concurs, electivitatea şi inconvenientele ei, 
juriul civil, unitatea şi pluralitatea judecă- 
torilor, 

Iaşi, 1882 Octombrie 10, 

 



  
N. 

BASELE GUVERNULUI MONARHIC REPRESENTATIY, 

dupe constitutiunea noastra 

Ori-ce societate politică ca să existe are 
trebuinţă de a fi organisată. — Organisaţiu- 
nea ei, ori cum ar fi densa, constitue con- 
stituțiunea ei. — Acestă constituţiune va- 
riadă, după timp şi locuri. Deschidend istoria, 
omenire vedem trei principii cari inspiră 
acâstă, Constituţiune ; 

19) Aci organisaţiunea o dă uă putere 
care vine din sus: regimul theocratic, drep- 
tul divin şi guvernele aristocratice; 20) din- 
colo organisaţiunea vine de la uă putere de 
josă: democraţia pură; 30) altă dată orga,- 
nisațiunea o -dă ui putere mixtă: clasa de
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josii şi clasa de sus, amestecul forţelor şi 

inteligenţelor. 

Acestea, fiind principiile cari determină 

organisațiunea, găsim  eserciţiul suverani- 

tăţei concentrat când într”'uă singură per- 
s6nă, când distribuit între mai multe. — In 

primul cas avem un Guternă Constituţional, 

însă un guvern în care voinţa Suveranului, 

mare nici uă limită, sâi are de limită 6re- 

cari legi fixe cari '] lasă pe dânsul judecător 

arbitru al interesului Social. — Când, însă, 

esercițiul suveranității este împărțit. între 

mai mulți, şi când puterea fie-căruia este 

confinată, când Capul Statului nu este ar- 

bitru Suprem al interesului Social, atunci 

avem mai mult de cât un guvernii Consti- 

tmţional: avem Guzernul Monarhic Represen- 
tativ, — Diferinţa dar între guvernul consti- 

tuțional şi guvernul parlamentar este mare 

Și simţite. — În cel Wântâiii Suveranul 

are uă voinţă singură şi puternică prin ea: 

însăşi, sii dacă cel mult “alături cu dânsa, 

esistă şi alte puteri, Suveranul este mai 

pre sus de dânsele Și le judecă în ultimul 

resortii. — În uă asemenea situaţiune avem 

ceva mai puţin de cât; guvernul autocratic, 

avem uă îndrumuire: spre 'guvernul parla- 

mentar în t6tă puritatea, îui,. — Am putea
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da, ca esemplu de uă aşa situaţiune politică 
în ț&ră la noi regimul politie creat de Re- 
gulamentul organic. — Voința Domnului este 
ultimul judecător; dar alături de dânsa gă- 
sim uă putere judiciară Constituită, găsim 
uă putere legiuitâre, găsim întru cât-va, şi 
controlul asupra executivei prin publicitate, 
darea, socotelelor țărei şi altele. — În Fran- 
cia chiar, sub prima monarhie Constituţio- 
nală din 1814, acesta era teoria Constitu- 
țională susținută de Roger Collard şi alţii 
cari formaă partidul Constituţionalilor. 

Încetul cu încetul se ajunse a se realisa 
la noi, — forma adevăratului regim Consti- 
tutional representativ care a luat naşcere 
şi ajuns la plinătatea, perfecțiunei sele în 
Englitera. — Inaugurat acolo şi perfecționat, 
de Guilelm III, în urma Revoluţiunei din 
1680 (2), 6că cari sunt basele acestui sistem: 

19) Separaţiunea Puterilor „Nimeni nu 
Dote totul“ este principiul de la care plecă, 
teoria separaţiunei puterilor. — Nevoile So- 
ciale sunt infinite, şi nu este fiinţă  ome- 
nescă care să le pâtă prevede şi satisface 
pe t6te. — Şi cum in ordinea individuală, 
chiar, omul isolat se conservă şi perfecţio- 
n&ză mai lesne şi mai bine prin schimb şi 
divisiunea munci, tot aşa şi în ordinea 

20161) | 20
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politică, Societatea constituită care ca şi 

individul are de scop de a asigura autono- 

mia, fie-căruia şi dubla misiune de consevare 

şi perfecţionare, se folosesce de divisiunea 

muncei. — kcă cum sub punctul de vedere 

utilitar separaţiunea, puterilor este uă nece- 

sitate. 

Când privim mai de aprope libertatea, o- 

mului, când ne reamintim suferinţele ei în 

trecut şi ne gândim la midlocele de ai asi- 

gura uă esistență, uă viaţă cât se pote de 

liniştită şi adăpostită contra atacurilor, atunci 
vedem că separaţiunea puterilor este su- 

prema, garanţie a libertăţei. — Fără separa- 

țiune de puteri nu e posibil guvernul repre- 

sentativ. — Omul este uă forță continui în 

acţiune, şi dacă war fi întrinsul, — s6i de 

nu i sar impune atunci când “i lipsesce —, 

respectul dreptului altuia, nimic nu sar 

opune acţiunei sâle. — P6n& acolo ar merge 

dreptul său, până unde pote merge acţiunea 

forței sele. — Dar graţie organisaţiunei so- 

ciale sub forma guvernului representativ, 

(până asti-di nu sa găsit uă formă mai 

bună pentru a atinge scopul ce urmărim), 

fie-care din noi găsesce norma acţiunilor 

sâle în lege, protecţiunea dreptului săi în 

judecător şi forţa publică. — Ce s'ar întempla
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insă când legea, judecata şi braţul care o 

impune ar fi concentrate în aceeași pers6nă? 

Suveranul ar dice: vroescă, aşa am vroit; 
așa faci! Şi fiind-că tot, acela care ar face 

legea, ar şi interpreta-o, ar şi pune-o în 

esecuţiune, "nimic nu sar opune ca legea, 

să'și piardă caracterul săi de generalitate 

şi să devină un instrument de realisarea 

dorințelor personale şi arbitrarie! — Lita 

pentru ce Constituanta română a, dis: tote 

puterile emană de la naţiune. Ele sunt, 
residă în naţiune şi rămân ale naţiunei, dar 

eserciţiul acestor puteri — pentru că nu e 

posibil materialmente ca intrega naţiune 
s&1 esercite pretutindeni şi în tot timpul — 

se delegă unui Legiuitor, unui Judecător şi 

unui Esecutor. — Şi pentru ca separaţiunea, 

puterilor să nu fie uă dorinţă platonică se 

sancționeză acest principii. 19) Prin nulita- 

tea actului atunci când diînsul emană. de la 

cel care nu avea delegaţiune, calitate, com- 

petenţă, de a'l face. 20) Prin penalităţi cre- 

ate contra, acelora care incurg în domeniu) 

vecinului. Vedi disposiţiunile Codului Penal, 

art. 108—111. — E de observat că în Co- 

dul Penal găsim pedepsit numai călcarea de 

atribuţiuni Qin partea, autorităților adminis- 

trative şi judecătoresc. — Şi nici pote fi
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vorba în Codul Penal de călcare de atribu- 

ţiuni din partea puterei legiuitore. — Nu 

doră că Corpul Legiuitor care "Și ar însuşi 

atribuţiuni ale puterei esecutive, cum sa, 

întâmplat în Francia în timpul Perdrei, n'ar 

aduce uă mare turburare în echilibrul po- 

litic al unui Stat; dar nu se pote concepe 

“ca Corpul legislativ în acţiunea sa să cadă 

sub controlul 'Tribunalelor, sub respectul 

aplicațiunei legei penale. — Corpul Legiuitor 

este espresiunea directă a, suveranităţei şi 

nu pâte dar fi atins de pedepsele penale. — 

S& nu se conchidă însă din acestă tăcere 

cuvântată a Codului Penal, că Corpul Le- 

giuitor ar putea face acte de juridicţiune 

sâiu de esecuţiune. — Se pote însă închipui 

casul unei competențe juridicţionali în ma- 

terie de judecata Miniştrilor, cum în Francia 

şi. Englitera. — Dar acest cas escepţional 

este pote mai muit un principii de ordine 

constituţională de cât uă escepţiune. — Ori- 

cum "și are esplicaţiunea sa naturală şi nu 

este locul aci de a o esamina. 

Dacă însă puterile sunt separate. şi inde- 

pendente una de alta. acâsta; înu rea să 

qică că ele sunt isolate. — Limita chiar care 

le separă este în fapt anevoe de găsit şi 

de aci dificultatea, de a putea precisa pen&
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unde se întinde acțiunea legiuitorului şi când 

începe acţiunea de aplicaţiune şi esecuţiune. — 

Putem dice că este imposibil de a fixa do- 

meniul fie-căreia a priori. — Legiuitorul va 

căuta ca acţiunea sea, să nu fie nici prea 

întinsă şi precipitată căci atunci pâte in- 

curge în acţiunea puterei esecutive (când ar 

voi să reglementeze totul), nică prea mică 

pentru a nu lăsa mâna liberă esecutivej. 

Tot asemenea judecătorul să se ferâscă 

de a, creea legea s6i a reglementa modul 

ei de aplicaţiune. El are misiune de a ju: 

deca fapta, specia; nu se pâte întinde la 

gen. — De aci prohibiţiunea ce i se face de 

legiuitor de a se pronunța pe cale generală 

(art. 4, C. Civil). — Ba încă el nu se l6gă 

prin hotărîrea dată în cutare speciă. — Din 

diferitele călcări de atribuţiuni, cea mai pe- 

ricul6să, şi cu drept cuvânt, este aceea ce 

o pote face puterea esecutivă. — Dînsa are 

şi dispune de tâte forţele sociale. — Dauna 

ce o face este mare când gândim cu deose- 

bire la loviturile de Stat cu cari pot ame- 

ninţa Societatea, aceia cari călcând credința 

făgăduită distrag forțele sociale în folosul 

lor s6ii a unei clase sociale ce voesci a 

favorisa,! — Despoţii se acomodeză lesne cu 

libertatea, civilă. — Siguranţa, pers6nelor şi
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proprietăţei nui supără. — Ba adesea, cu o 
mână de fer o apără. — Ceea ce'i nemulțu- 
mesce este libertatea politică: — A împărţi 
cu națiunea esercițiul suveranităţei, acesta 
nu le convine. — Ei tind continui de a 
atrage la dinşii t6tă Suveranitatea. — La 
acesta nu pote fi mai mare obstacol de cât 
separaţiunea puterilor bine Şi sinceramente 
garantată. 

Considerată din punctul de vedere utilitar, 
separaţiunea puterilor o găsim pretutindeni 
şi chiar la, Societăţile cele mai vechi, la, Sta- 
tele orientali, la Athena, la Roma. — Con- 
siderată însă din punctul de vedere al ga- 
ranţiei libertăţilor publice este un principii 
moderni întrevădut de Montesquieu Şi con- 
sacrat sub forma de lege scrisă de Aduna. 
rea Constituantă. 

29) Controlul reciproc dintre Puteri. — 
Etă a doua basă a guvernului monarhicik: 
representativ. — Controlul reciproce dintre 
puteri, ponderațiunea puterilor, pentru a, 
întrebuința, espresiunea, tecnică, este corola- 
riul separaţiunei puterilor. — Fără dînsul 
acesta ar fi un cuvânt vid de sensii. — 
Penă unde nu sar întinde puterea esecutivă 
dacă n'ar fi aci puterea. legiuitore, națiunea. 
să o controleze? — Ca m'ar face puterea.
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legiuitâre dacă n'am avea puterea modera.- 
trice a Regelui care la trebuință să o împe- 
dice de a se transforma în un comitet ese- 
cutiv! — Fără controlul reciproc al puterilor, 
monarchia constituţională sar transforma 
în fapt şi pe nesimţite în uă monarchie ab- 
solută. —: Corpul legiuitor? Ar deveni mai 
mult de cât Convenţiunea din timpul Revo- 
luţiunei cei mari din Francia. — Ţera întrâgă 
ar primi uă comoţiune aşa de vie în cât 
cu anevoe şi după mult timp sar restabili. — 
Înt”an cuvânt, în uă asemenea situațiune 
puterea esecutivă ar face legi, Puterea le- 
giuitâre, le-ar esecuta, şi le-ar esecuta, fără, 
respundere, căci Deputatul este uă forţă, 
inviolabilă, putem dice şi latentă când ad- 
ministrgză, 

Etă pentru ce Constituţiunea nostră, imi- 
vând pe cea, englesă, muma, tuturor consti- 
tuţiunilor, recunâsce Puterei Legiuitore drep- 
tul de control, pe calea, înterpelațiunei, asupra 
puterei esecutive. Etă pentru ce art. 113 
din Constituţiune sună ast-fel: „În fie-care 
an Adunarea Deputaţilor închee socotelele 
şi vot6ză budgetul. — Tâte veniturile şi 
cheltuelile Statului trebuese trecute în bud- 
get şi în socoteli, ...&,
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La rîndul săi Puterea esecutivă, Capul 

Statului, când vede că Corpul Legiuitor, 

Camera, și Senatul, seu unul numai lipsesce 

misiunci sâle, are dreptul de disolufiune. — 

Art. 95, al. 6: „El are dreptul de a dișolva, 

ambele Adunări de odată sei numai una 

din ele, — În acestă disposiziune găsim în 
ordinea politică cea mai grea şi delicată, 

misiune a Capului Statului: a urmări pas 

cu pas opiniunea publică, ai presimţi do- 

rinţele, a vedea, erorile în cari pote cădea, 

puterea, executivă şi a schimba Ministerul 

la timp, sâii puterea legiuitore, şi a o di- 

solva, nu este lucru uşorii. — Şi când ne 

amintim discuțiunea maximei „Le Roi regne 

et ne gouverne pas“ (pro Benjamin Constant, 

Thiers, contra Royer Collard, Guizot), ne 

întrebăm dacă, acestă ficţiune nu este espre- 

siunea unei erori şi n'ar fi-inai bine să 

dicem cu un eminent publicist: „Le Roi ne 

regne pas, mais II influe le gouvernementi. — 

În Englitera pote ficţiunea să fie uă, reali- 
tate, căci acolo sar produce un scandal 

constituțional, după espresiunea, lui Bagehot, 

(Constitution Anglaise), când Regina, (Citesce 

regele căci srăşi printruă ficţiune englesă 

regele n'are sexi) ar disolva Camera Comu- 

nelor contra voinţei Miniştrilor.
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Dar aliniatul articolului nostru 95 conti- 
nuă „Actul de disolvare trebue să conţie 
convocaţiunea, alegătorilor până în două luni 
de dile şi a Adunărilor până în trei luni, — 
Domnul pote amâna Adunările, ori-cum 
amânarea nu pâte esceda termenul de uă 
lună, nică a' fi reîncită în aceeaşi sesiune 
fără consimţimântul Adunărilort, | 

Pentru ce acestă disposițiune? Pentru că 
constituanta română a vrut să dea țărei uă 
organisaţiune politică sub forma guvernului 
monarhic representativ. — Fără acestă, dis. 
posiţiune, Monarhia Română ar fi uă mo: 
narhie Constituţională, dar nu representa.- 
tivă. parlamentară. — Constituanta a voit 
ca judecătorul suprem al intereselor erei, 
st fie, cum am spus la început, 7ira iar 
nu Regele. — Pentru a realisa acest scopii, 
pentru ca eva să se pâtă pronunța, este 
nevoe ca dinsa s&şi cunâscă libertăţile po- 
litice şi să fie sinceramente representată. — 
Nu este locui aci de a spune cum se pote 
atinge acest dublu scopă. 

În conflictul ce se ivesce între Represen- 
taţiunea națională şi Puterea esecuiivă, 
Tera dar va spune prin delegaţii săi cine 
are dreptate; noua Cameră sâii va fi ostilă 
guvernului care a disolvat şi în acest cas
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el se va retrage, seu "i va fi favorabilă şi 

atunci guvernul rămâne. — Se pote însă în- 

templa un noii conflict şi pote că Puterea. 

Esecutivă presimţind căderea, ru dicii încă 

învingerea, să vrea să disolve şi să disolve 

de mai multe ori cum sa întâmplat în 

Francia la 1830. 

Nasce în acest cas cestiunea de a se şci 
dacă în drept, Regele ar putea, disolva, uă, 

Cameră care nu sa manifestat încă, care 

nu sa constituit. — Indicând cestiunea, fără 

a 0 discuta în întinderea ei, cred că nare 

acest drept căci Camera neconstituită, ne- 

convocată încă, titlurile neverificate încă, 

este neantul şi neantul nu se pote disolva. — 

Carol X, care a încercat acest joc, abusând 

de un drept ce în atât ca drept de diso- 

luţiune "i este incontestabil, a sferşit prin a 

primi judecata aspră a, ţărei care a trimes 

din noii în Cameră pe cei 226. Dacă pute- 

rile esecutive şi legiuitâre sunt întrun con- 

tinuu control reciproc, numai puţin se eser- 

cită acest control şi în ordinea judiciară 

prin instituirea diferitelor instanţe şi nor. 

melor după cari urmeză a se face judecata. 

In fruntea acestor instanţe stă cum; am dis 

în precedenta tesă Curtea de Casaţiune 

suprem judecător, de 6re-ce în lumea nâstră,
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de jos totul fiind finit urmsză ca din ga- 
ranţie în garanție, ne oprim la una, ori-care. 
ax fi dînsa, 

Amintim aci frumâsa cestiune a lui Rossi: 
„le juge nous juge, mais qui est-ce qui ju- 
gera, le juge ?“ 

Sar putea adăogi ca control indirect şi 
garanţie de judecată pe lângă formele pro- 
teguitore ale legei, pe lângă responsabilitatea 
de dolo şi publicitatea hotăririlor, institu-. 
irea juriului şi libertatea de presă. 

Dacă ar intra în conținutul argumentului 
nostru competinţa judiciară. am putea dis- 
cuta întinderea acţiunei judecătorului în do- 
meniul aplicărei legei. — Pâte diînsul inter- 
preta, constituţionalitatea, unei legi, cum este. 
admis în mod espres de Constituţiunea. 
americană ? 

Distribuziunea eserciziului puterilor. — Am 
stabilit principiul separaţiunei puterilor şi 
controlul lor reciproc. — Dar câte sunt. 
aceste puteri? Puterea Socială este una, şi 
indivisibilă, căci dinsa, espresiunea forţelor 
şi inteligențelor colective, nu suportă divi- 
siune. — Ea este resultanta indivisibilă. Con-- 
siderată însă din punctul de vedere al mo-. 
duluj cum dinsa lucreză, puterea Socială este- 
constituente şi guvernativă. — Este constitu-
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entă când diînsa se ocupă d'a organisa So- 

cietatea, pe Gre-cari base fundamentali, dis- 

tribue diferitele funcțiuni şi arată formele 

sub cari se va esercita suveranitatea. — 

Este guvernativă când pune în aplicaţiune 
preseriptele constituţiunei fundamentale pen- 

“tru conservarea, şi progresul Societăţei. În 

acest, scop, considerată ca putere guverna. 

tivă, puterea socială este legistativă şi ese- 

cutivă. — Este legislativă atunci când se 
încredințăză unor pers6ne însărcinate cu 

facerea, legilor şi alte atribuţiuni accesorii. — 

Este esecutivă, când legea fiind săverşită 

rămâne a o aplica. -- Avem dar în ori-ce 

Societate constituită două puteri: puterea, 

legiuit6re şi puterea, esecutivă, — Unii pu- 

blicişti, plecând de la, ideia lui Montesquieu 

CĂ într un Stat sunt trei puteri: 19) puterea 

legiuitârre, 20) puterea esecutivă, însărci- 

nati, cu regularea relaţiunilor esterne şi 

3% puterea, judiciară, care reguleră afacerile 

interne, — (e locul aci dea califica de amin- 

tire greşită pe aceea care pretinde că Mon- 

tesquieu ar fi enumerat, cu precisiunea ce 

se întrebuinţeză astă- di, trei puteri), — unii 

publicişti, pretind dică, că puterile sunt trei, 

iar nu două. — Între aceşti publicişti se 

numără şi Rossi. Modul cu care. dinsul arată
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esistenţa, fie-căreia este aprope convingător. 
— Societatea, dice dinsul, are trebuinţă de 
uă normă de acţiune, obligatorie, positivă. 
Ecă legea. — Acâstă lzge trebue să se ese- 
cute. Ecă puterea, esecutivă. — Dar legea în 
esecutarea ei pote să găsâscă un obstacol 
în pers6na aceluia, cui. se esecută legea. — 
Esemplu: sunt proprietar al imobilului A 
şi în momentul când vrâi să fac acti de 
punere in posesiune găsesc resistenţa din 
partea, lui Tertius, care 'mi opune dreptul 
săii de proprietate. — Cine are să ridice ob- 
stacolul şi să spue cum trebue legea, apli- 
cată ? Tertius s6i ei? fie-care suntemă 
interesați în cestiune. — Este necesar dar 
ca uă putere constituită să spună cum are 
s& se aplice legea. — Cred, împreună cu 
Gre-care publicist frances (.... S&paration 
des pouvoirs) şi imensa majoritate a publi- 
ciştilor italiani că în Statul constituit nu 
sunt de cât două puteri: legislativa, Şi ese- 
cutiva. — Legea făcută urmeză a se ese- 
cuta. — Acuma legea, în esecuţiunea, sa, 
pote să. găstscă obstacâle de două !'feluri: 
19) obstacole care sunt de fapt, vin din or- 
dinea materială. — În acest cas legea se va 
esecuta de puterea, esecutivi prin agenții 
săi. — 2%) Dar alta dati obstacolii sunt in-
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telectuali, ca să dic aşa, ei vin din însăși 
legea care urmeză a se aplica. — Legea 
positivă tinde a fi interpretul legei naturali, 
Jegei ideali; acesta "i este Scopul, scop mare 
şi greii de realisat, căci inteligența umană 
fiinţă şi imperfectă nu pâte tot-d'a-una des- 
coperi legea eternă, perfectă şi imuabilă. — 

„ Adesea dinsa este dubi6să. — Pentru a o 
interpreta, a o aplica, se cere mai mult de 
cât a putea ridica, îndepărta un obstacol 
material. — Obstacolul intelectual din contra 
cere inteligență, şi uă inteligență vie, lumi- 
nată şi independentă; se cere cu alte cu- 
vinte calităţi cari nu se găsesci în ori-cine, 
€i numai în judecător, căruia se încredinteză 
puterea socială esecutivă, pentru a aplica 
legea. — Când judecătorul a spus care este 
legea, a. îndepărtat obstacolul intelectual, 
opera sa sa sferşit şi acțiunea, puterei ese- 
cutive începe, pentru. a esecuta legea mate- 
rialmente. 

Se discută între publicişti cestiunea, de a 
se sci dacă puterea esecutivă judiciară nu 
trebue încredinţată însăşi autorităţii aâminis- 
trative atunci când ea este în conflict; cu inte- 
resul privat, Aşa spre esemplu uă adminis- 
trațiune închee un contract de furniture cu 
un particular, şi născându-se proces între



  

  

i 

administraţiune şi cea-laltă parte contrae- 
tantă, fie asupra interpretărei contractului, 
fie asupra esecutărei lui, cine va judeca?. 
În Francia, este încă admisă teoria, conten- 
țiosului administrativ. — Pentru conside- 
vante ce nu este timpul a arăta ari prefe- 
rim sistemul român care supune la, judecata 
Tribunalelor ordinare judecarea, unor atari 
cause. — Se esceptă casurile în cari jude- 
cata implică în sine oportunitatea actului 
administrativ, când legiuitorul nostru stabi- 
lesce uă judecată mixtă: în întâia, instanță 
la tribunalul administrativ, cu apel la tri- 
bunalul de ordine judiciară, — Aşa în ma- 
terie de vamă, judecarea Contrabandilor, în 
materia de contestări la esecuţiuni pentru 
plata, de imposite ete. 

Senatul şi Camera Deputaţilor. Constitu- 
țiunea, după ce prin art. 31—37 stabilesce 
separaţiunea, puterilor şi arată competinţa 
judiciară, a fie-căreia, în Capitolul 1, se ocupă 
de Senat şi Camera, Deputaţilor arătând 
modul organisaţiunei lor şi funcţionarea. — 
Cum am spus şi în altă parte (tesa, prece- 
dentă), uă lege ca să esiste, cere învoirea, 
ambelor Adunări. — Deosebirea între una, 
şi alta este dublă atât din punctul de vedere 
al organisațiunei, cât şi din acela al compe-
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tinței. Constituanta a voit ca Representa- 

țiunea naţională să fie imagina vie a socie- 

tăței şi a tuturor intereselor sele, aşa în 

cât să avem interesul general personificat 

în Cameră şi Senat. — Acest interes tinde 

la conservarea, și progredirea Socială. Pro- 

gredirea se realiseză prin representarea na- 

țională în Camera Deputaţilor, constituită 

aşa în cât elementul progresiv să domine. — 

Conservarea se realiseză prin instituirea 

Senatului, care întrunesce în sine elementul 

proprietăţii mari, a esperienței al inarilor 

dignitari. Cum se combină aceste dous in- 

stituțiuni ale Represeutaţiunei naţionale, 

dacă se fracţioneză sâi nu suveranitatea, a- 

ceste cestiuni fac obiectul discuţiunei siste- 

mului bicaineral, ilustrată prin legenda Ceştei 

cu ceai a lui Washington. 

Însemnată este disposiţiunea art. 33 din 

Constituţiune că ori-ce lege relativă la veni- 

turile şi cheltuelile Statului, s6i la conti- 

gentul armatei, trebue să fie votată mai 

întâia de Adunarea Deputaţilor. — Motivul 

acestei disposiţiuni este că iniţiativa unei 

asemenea legi, fiind privitore la impositul 

de bani şi de sânge, Camera Deputaţilor, 

care singură represintă intrâga naţiune, sE 

fie competinte a o lua.
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Juridicțiunea şi Comanda militară, — 
Acestă tesă s'a, tratat în argumentul prece- 
dent întrun mod general sâă special. 

Responsabilitatea Ministerial Şi inviola- 
bilitatea Regelui sunt a treia basă a, siste- 
mului Constituţional representativ, 

Reliqua desiderantur. 

Iaşi, 1882 Octombrie 11. 

[20,161] : 23



  II. 

LIBERTATEA POLITIGA 

Libertatea, este dreptul omului de a con- 
serva şi desvolta, facultăţile sele _fisice Şi 
morale ori-cum voesce. — Pentru a împlini 
acest scop, omul este îndestrat de darul 
Sociabilităţii. — Totul ne spune că Sociabili- 
tatea şi Societatea, sunt un midlocii pentru 
a atinge un scop. — El simte, cugetă, voesce 
şi pâte comunica gândirile sâle pentru că e 
sociabil şi pote ast-fel să facă ce n'ar fi 
putut să facă singur. — Dacă însă sub res- 
pectul individual şi considerând pe om în » 
el însuşi, libertatea, sa este limitată, nu este 
tot ast-fel când considerăm pe om în raport 
cu lucrurile şi cu cei alţi Gmeni. — În ac6- 
stă situaţiune libertatea găsesce ună limită
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acolo unde începe libertatea altuia. În pri- 
mul cas avem libertatea individuală care se 
manifestă prin libertatea muncei, libertatea, 
credințelor în ori-ce ordine, libertatea de 
locomoţiune şi de emigraţiune, care este 
restrinsă şi cade sub acţiunea. socială nu- 
mai întru cât prin manifestarea sa, pote să 
aducă uă turburare socială întrun Stat. — 
În secundul cas avem Zibertatea Socială, care 
se manifestâză prin libertatea, de Coimercii, 

"de corespondenţă orală sâii scrisă, de reu- 
niune, asociaţiune, presă şi învăţământ. 

Ecă cari sunt drepturile omului, manifes- 
tațiunile libertăţei sele considerat ca membru 
al societăței celei mari. — Dar omul nu face 
parte numai din Societatea umană, guver- 
nată, de legile naturali. — Omenii sunt nu- 
meroși şi dispersaţi în diferite locuri; nu se 
asâmănă însă toță şi în tot. — Dacă tipul 
omului, privindu-l * cu uă privire generală, 
se găsesce pretutindeni acelaş, — aşa că cu 
Gre-care dreptate un filosof a, putut dice: 
„nu Sunt mai mulţi Gmeni, usi singur om 
esistă şi drepvurile lui trebuescii respectate 
în fie-care din noi“ ;— de sigur când privim 
lucrurile mai de aprope . “vedem că toţi 6meni 
mai nică aceleaşi aptitudini, nici aceleaşi 
aspirațiuni. Aceiă cari mai mult s6i mai



357 

puţin se as6mănă prin trecutul lor, prin 
starea actuulă în care se găsescii Şi prin 
ceea ce voesci, „idem eademque velle et 
nolle“, se grupâză între dinşii şi se organi- 
s6ză cum cred mai nemerit pentru conser- 
varea şi desvoltarea lor. — Atunci găsim 
Societatea politică. 

În acestă Societate politică, care formăză 
nafiunea, vedem pe om manifestându-"şi li- 
bertatea, sa nu numai prin muncă, credinţă, 
vorbire, scriere, schimb de tot felul, — drep- 
turi cari le are sâi trebue să le aibă pre- 
tutindeni şi în tot locul — dar Şi prin ud 
altă acfiune care consistă în Darticipaziunea 
directă sei indirectă a esercifiului puterei 
sociale, a suveranităței. — Ecă libertatea Do- 
litică. 

Aceste trei libertăţi, individuală, socială 
şi politică le găsim ori şi unde vedem us, 
Societate constituită. — Nu de uă potrivă 
garantate, nu tote recunoscute, una de 
multe ori mai persecutată, mai compri- 
mată de cât cea-laltă, dar în sfârşit le 
găsim. 

Aşa în antiquitate la popârele orientali Cum semnifie participaţiune : i Indivi i : directă s6u ind găsim libertatea individuală ŞI socială, nu directăscu ind 
recunoscute în fie-care om sâii cetăţian al ace- ţiul suveranit 
luiaşi popor, departe de acâsta când vedem
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imensa, majoritate de 6meni în sclavie; dar 

întruă castă, într'uă familie, găsim aceste 

libertăţi. — Găsim asemenea libertatea po- 

litică, 6răși comprimată, recunoscută unei 

caste, dar o găsim. — Când înaintăm mai 

departe, la Roma şi la Athena, găsim ace- 

ste trei libertăţi; Ast-fel libertatea politică 

o vedem recunoscută, fie-cărui cetăţian. — 

Ori-cine e Roman s6i Athenian, are drep- 

tul de a veni în adunarea cetățenilor şi a 

decide de sorta, interesului politic. — Ba, 

încă acest drept este aşa de strins legat 

de pers6na cetățânului că el nu *1 pote de- 

lega, şi acela care este însărcinat cu uă 

funcţiune Gre-care, este însărcinat numai 

pe unii timp determinat, de obiceiii unii 
an. — Şi la eşirea sa din funcţiune, la, 

Roma, el va fi dator să dea sâma concetă- 

ţenilor săi de modul gestiunei funcțiunei ce 

i sa fost încredințat, iar la Athena va, pu- 

tea fi chemat la respundere chiar în timpul 

funcţiunei. Şi cum putea fi în antiguitate 

susceptibile de delegaţiune participaţiunea 
la eserciţiul suveranităţei? 

Statele orientali aii uă organisaţiune po- 

litică concentrată în voinţa unui om sâi 

unei caste. Statul fie mare, fie mic, uă 

voinţă *] însufleţesce: aceia a Suveranului.
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— Athena şi Roma sunt două State demo- 
cratice; prima mai mult de cât secunda, 
dar ele sunt aşa de mici în cât cetățeni se 
pot întruni ca să esercite prin ei înşişi su- 
veranitatea. — Şi ce aveai alt de făcut? 
S8 muncâscă? Dar munca era un ce infa- 
mant lăsat sclavului. — „Magistratus suos 
esse“, 6că cea mai frumâsă libertate ce o 
aprecisză şi simte cetiţianul roman! În 
Grecia, în întrega şi mica Grecie, nu găsim 
uă societate politică, unică, care să o re- 
presinte. — Câte oraşe însemnate atâtea, 
societăţi politice. — Ele se confeder6ză, mai 
târdii. Voind însă a'şi păstra fie-care ma 
gistratus suos, voind ca în trecut să nu 
delege i6te şi la un loc suveranitatea, cât; 
şi cum a durat acâstă confederaţiune plină, 
de lupte ! 

Roma, ce e drept, păstrându-şi în prin- 
cipiu organisaţiunea sa basată pe partici- 
pațiunea, directă, a ţinut mai mult şi sa, 
întins continui prin divide et impera; mica, 
cetate a, sferşit prin a coprinde într'însa, 
lumea, întrâgă: urbs et orbs, dar care "1-a 
fost sorta? Aceia care va fi a oricărui 
grup de Gmeni cari călcând în picidre liber- 
tăţile omenirei voesce a domine singur prin
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voinţa lui. — Când Roma, a coprins în sine 
lumea, întregă, Roma a cădut! 

Cu totul alta este organisaţiunea, politică 
modernă a Statelor Constituţionale repre- 
sentative. Ea se fundeză pe participaţiunea, 
indirectă Ja eserciţiul suveranităţei. — Li- 

bertatea politică este recunoscută fie-cărui 
„ cetăţian; fiind însă că activitatea lui e 
adesea aiurea, distrasă şi că e material- 
mente imposibil a convoca pe toţi cetățeni 
la facerea legilor şi esecuţiunea lor, sa 
admis principiul delegaţiunei. — Unii pu- 
blicişi, cu deosebire Rousseau, aii atacat 
acest sistem dicend că suveranitatea fiind 
voinţa, tuturor e inherentă cetățenilor Şi că 
nu se pâte delega. — Suveranitatea este 
însă-şi libertatea. — Se pâte re acâsta, în- 
streina? Argumentul e captios dar greşit, 
căci nu e vorba de a delega suveranitatea, 
ci eserciţiul ei timporar. — S8 nu asemănăm 
însă delegaţiunea, acâsta, a suveranităței cu 
delegaţiunea civilă. — Mandatul civil Şi man- 
datul politic mah de comună de cât nu- 
mele. — Aşa, pe când în ordinea civilă 
mandantele legă şi confin6ză pe mandatar, 
în ordinea politică mandatarul este liber în 
acţiunea, sa, pe timpul cât durâză mandatul 
său, şi acâsta pentru că mandatarul nu re-



  

361 

  

presintă pe mandantele său, ci națiunea 
întrâgă (art. 38 din Constituţiune). — Se 
susține teoria, contrarie, (reamintesc intere- 
santa, discuțiune ce a avut loc în Camera, 
francesă când s'a făcut noua, Constituţiune 
a Republicei francese), dar fără raţiuni să- 
n&tose, căci acestă teorie numită de unii 
mandat imperativ, de alţi mandat contrac- 
tual, însemnâză Supresiunea, sistemului re- 
presentativ şi înlocuirea lui prin participa- 
țiunea directă cu tâte inconvenientele ei. — 
Înțelegem mandatul imperativ în Statele 
confederate, unde fie-care stat fiind interesat 
a păstra situațiunea, sa, are dreptul de a'și 
trimite delegatul săi cu instrucţiunea,  pri- mită. — În acestă ordine de lucruri totul 
se schimbă, urmând ca chiar votarea să se 
facă nu pe numărul delegaților ci pe num&- 
rul delegantilor. 

Admisă şi ast-fel primită, teoria, delegaţiu-, 
Nei, rămâne a organisa, şi stabili modul cu care 
se va face acâstă, delegaţiune, — Cestiunea, se 
complică de dificultăţi. — Mecanismul siste- 
mului represeniativ , - realisarea, delegaţiunei 
este cheia Sistemului Constituţional Paria- 
mentar. — Acest sistem se basâză, pe parti. 
cipaţiunea, indirectă a naţiunei la eserciţiul Suveranităţei. — Cana: dar delegațiunea, este 

Cum se esplică 
n electorat.
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viţi6să, când dinsa, nu este espresiunea na- 

țiunei, basa întregului sistem e viţi6să, şi 

pretinsa libertate politică, voinţa naţiunei, 

suveranitatea poporului, regimul constitu- 

ţional întreg, devine uă ficţiune plină de 

pericole şi inconveniente. — Societăţile poli- 

tice şi Gmenii de sciință ai pus tote silin- 

țele.de a găsi cel mai nemerit midloc de 

delegaţiune şi putem afirma că până acum 
nu este unul care să fie scutit de defecte. 

Care este scopul unei Societăţi politice? 

a conserva, şi desvolta libertatea fie-căruia 
şi a tuturor, a realisa cu alte cuvinte ai 

monia libertăţilor. — Pentru acesta, se cere 

s8 găsim interesul general. — Dar cum? 

Unii ai dis întrebând inteligenţa, alţii con- 

sultând numărul. — De aci sufragiul restrîns 

şi sufragiul universal. — În sufiagiul res- 

trîns se faci Gre-cari presumţiuni, — căci 

atuncă când este vorba de a cunbsce apti- 

tudinile unui complex de personalităţi, nu 

se pote procede de cât prin presumţiuni — 

şi se dice că toţi aceia cari ai uă avere 

determinată în minimum, precum şi aceia 

cari ocupă, aii ocupat Gre-cari funcțiuni, sei 

sunt titulari, sunt chemaţi de a vota, ai 
aptitudinea, electorală. — Acest sistem este 

sistemul censitar. — Sunt State în cari se 

me
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plătesce un cens special, evaluat ae obşte 
la uă di de lucru pe an, numit censul elec- 
toral și care dă, dreptul de vot. — Alţii ai 
dis, electoratul nu. este uă funcţiune în Stat, 
este un drept.— Prin urmare orl-ce membru 
al unei Societăţi, care este supus la legile 
civile şi politice ale acestei societăţi, are 
dreptul de vot. — Acesta este sistemul su- 
Fragiulhui universal, Susţinut cu deosebire 
de Stuart Mill şi combătut cu cea mai mare 
tărie de Palmerston. — Acest sistem, chiar 
fiindu-i demonstrată bunitatea, sa şi admi- 
end că inteligența, nu sar absorbi prin vo- 
ința, mulțimei şi ar domina-o, încă nu a, 
primit uă aplicare în tâtă întinderea lui, 
chiar acolo unde se practicâză. — Aşa po- 
trivit cu ideia de la, care plâcă ar urma ca, 
Şi cei loviți de incapacităţi naturale şi so- 
ciale, cum minorii, interdişii, femeile, să: 
voteze prin representanții lor. — Cât despre 
condemnaţi, de şi prin faptul condemnațiu-- 
nei lor nu esi de sub acțiunea. legilor şi 
prin urmare sunt interesaţi la bunătatea, 
facerei lor, sar putea printi”uă ficţiune. 
obicinuită legilor sociali stabili că, de 6re-ce. 
este condemnat penalmente nu oferă garanţii 
de independenţă, căci, pentru a găsi inte.-. 
resul general nu este destul de al şimţi Şi.
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avea, inteligenţă de a'l putea satisface, dar 

se cere şi independența de caracter pentru 

a nu'l falsifica. — Dacă acesta ar fi argu- 

mentul nostru, ar fi nemerit de a discuta 

bunătatea, şi oportunitatea sufragiului uni- 

versal şi a ar&ta că legenda istorisită de 

Robert von Mohl (Staats Recht), asupra neu- 

tralisărei votului lui Story prin acela al 

visitiului s&i, pote servi de cuvânt tare 

când adăogăm şi alte argumente pentru a 

îndepărta, teoria, sufragiului universal, fun- 

dată şi peremtorie în justiziă dar nu în 

utilitate Socială. — Legiuitorul nostru, sâi 

mai bine dis Constituanta, s'a oprit la un 
sistem mixt. — Interesul general este, "și a 

dis Constituanta, resultanta intereselor par- 

ticulari, — Plecând de la acâstă ideie a îm- 

părțit națiunea în diferite categorii, repre- 

sentând prima, proprietatea fundaria cea 

mare; secunda capitalurile; terţia comerciul 

şi industria, oraşelor, profesiunile libere, ofi- 

cerii în retragere, profesorii şi pensionarii 

Statului; cea de a patra proprietatea cea 

mică rurală. Ocupându-ne în un alt argu- 

ment de Cameră, şi Senat, în sbor de pasăre, 

am spus că tâte aceste elemente nu sunt 

representate în Cameră şi Senat. 
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Cu chipul acesta sistemul nostru electoral 
consistă în un fel de sufragii universal 
vestrins, de caracter censitar. — El are du- 
blul inconvenient de a, împărţi națiunea, în 
Clase cu interese deosebite, aşa că diferitele 
interese speciali nu sunt combinate aşa, ca 
s& dea resultanta interesului general. — 
Acest inconvenient se tempereză prin dis- 
posițiunea (art. 38) constituţională după, 
care alesul represintă națiunea iar nu inte- 
resul care Va ales. — La, ce ne-ar espune 
mandatul imperativ, când fie-care deputat şi Senator ar represinta, în parlament câte 
un interes local! Secundul inconvenient este 
că colegiile electorale fiind pe aiurea prea 
restrinse lasă, loci influențelor de tot felul în scop de a vătăma influenta alegătorilor. Libertatea, politică am dis că este parti- juiBgofelul de cipațiunea la eserciţiul Suveranităței. — A- câstă participațiune nu se manifestă numai prin electorat, prin delegaţiunea unor persâne 
însărcinate cu facerea, legilor şi controlul pu- terei esecutive. — Autonomia umană cere ca fie-care om să se guverne el pe sine însuși, 
(departe de mine ideia, lui. Molinari care în cartea sa, Defense de la propriete, Susţine te- ori concurenfei în materie de Yuvernănent, — convicțiunea profundă asupra, libertăței
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concurenţei pote scusa uă, aşa paradoxă) —, şi 
:s6 se aducă cât se pâte mai puţine restricţiuni 

libertăţei individuale. — Pentru garanţia, a- 

cestor idei, întrun Stat Constituţional Re- 

presentativ, fie-care cetăţian este el însuşi 
controlul mersului Social; fie-care cetăţian 

este el însuşi legiuitor şi esecutor al legei.— 

Şi numai atunci când natura lucrurilor şi inte- 

resul social cer ca libertatea politică să o 

esercite prin altul, numai atunci participaţţiu- 
nea, directă înceteză. — Aga am vădut că se 

petrec lucrurile în domeniul legei. — Când însă 

natura lucrurilor şi interesul social permit 

participaţiunea directă, atunci V'adreptul ea se 

manifesteză. — Ast-fel în judecarea litigiu- 
rilor. — De sigur că dacă soluțiunee cause- 

lor civile n'ar cere atâta dibăcie de minte, 
dacă priceperea legilor civile n'ar cere atâta 

studii şi calități speciale din partea jude- 
cătorului, societatea, nâstră când s'a orga- 

nisat ar fi hotărit ca şi afacerile civile să se 

judece tot de cetățeni ca, şi cele criminale. — 

Domeniul însă nu este simil, de aceia şi 
judecătorul este altul în civil, altul în cri- 

minal. — În ordinea civilă este vorba de a 
găsi justul şi utilul, dar justul mai ântâiii 

de tâte. — În ordinea penală este vorba de 

a simţi binele şi răul şi a declara pe cel
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care a violat legea, imorală, Şi ordinea, socială. 
Acolo mintea, aică consciinţa. — Etă pentru 
ce art. 105 a, dispus: „Juriul este statonicit 
în tote materiile criminali şi pentru delic- 
tele politice Şi de presă“. Fă principiul, 
Intru cât privesce funcţionarea, juriului, 
condițiunile cerute pentru a fi jurat, atri- 
buţiunile lui ca element de fapt faţă cu 
elementul de drept, acestea formâză  obiee- 
tul unei legi speciale continută în Procedura 
Penală, Titlul II, modificată în parte prin 
legea din 17 Aprilie 1875, — Competinţa 
juriului este restrinsă la judecarea crimelor 
(mai corect ar fi de a dice faptelor califi- 
cate crime), delictelor politice, — cari tind 
a atinge organisaţiunea, politică a statului — 
şi de presă. — Pentru rațiuni ce nu este 
timpul de a enumera, aci, Constituarta, bine 
a dispus ca, delictele de asemenea natură, să 
nu se dea în judeceta acelora cari Prin po- 
sițiunea, lor, devenită un fe] de obiceiii, nu 
aii acea, nu voiă dice libertate sâii inde- 
pendenţă, nu ai acea, putere de apreciare 
întinsă. — Judecătorul e dispus a întinde 
aplicaţiunea legei; în materia politică este 
bine a o confina, cât se pâte căci de multe 
ori legea este restricțiunea, dreptului comun. — 
În alt-fel, în materie politică, cum sa disii
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în (Camera francesă la 1848, „en matitre 
politique il n'y a ni criminels, ni innocents, 
1] n'y a que vaingueurs et vaincus“, 

Sar părea contradictoriu ca deliquenţi să 
gâsescă mai multe garanţii de judecată în 
materia criminală de cât în materia corec- 
țională şi că prin urmare ar fi logicii de a 
întinde competența juriului şi la judecarea, 
delictelor. — Pedepsa fiind mai mică aci şi 
neatrăgend consecinţele severe ce aduc cu 
sine pedepsele criminale, legiuitorul a tri- 
mis judecarea, delictelor înaintea Tribunalelor 
de drept comun. 

Dacă acuma am cerceta, origina, juriului, 
ar fi cutezător de a afirma că, dinsa se gă- 
sesce la Englesi s6ă la Francesi. — A fi ju- 
decat de semenii săi e un lucru natural, 
mai natural de cât a fi judecat de uă pu- 
tere constituită cu caracter permanent. — 
Ne esplicăm dar lesne cum găsim juriul la 
„Athenieni, la Romani şi la Germani. — Tot 
atât de eronată *mi pare ideia acelora, cari 
găsesc origina juriului la Germani, ca Şi 
părerea, lui Montesquieu, că „le regime con- 
stitutionnel a 6t6 trouv6 dans les bois“. 
Domnul Hasdeu în Arhiva istorică a publi- 
cat mai multe hrisove din cari se vede 
existența juriului la Români încă din "na-
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întea, lui Matheit Basarab. — În convorbirile 
literare. s'a, combăţut; acâstă .ideie V&dându- 
se mai. mult nisce martori în acei jurazi de 
care vorbesce hrisâvele, de cât nisce adev&- 
rață cives: jurati. — Juraţi Şi juratores sunt 
două lucruri: deosebite. | 
„Cetăţeni esercită libertatea, politică în mod 

direct şi prin dreptul de -petiziune. — S5 nu 
credem însă că dreptul de petițiune ar fi un 
drept politic. — Românul găsesce într'însul un 
midloc de a se plânge de es. contra unui abus 
de putere şi a obţine repararea daunei ce 
i s'a făcut. — Cuxintele „fie-care“ din arti- 
colul 28 din Consfituţiune, cred că se referă 
la. ori-cine locuesce în România, “şi nu nu- 
mai la. Români, stricto sensu, cetățeni. — 
De acâsta ne convingem şi mai mult, când 
comparăm art. 28 cu- art. 27 în care se 
dee că Românii at dreptul -a se asocia, 
conformându-se legilor cari regulză eserci- 
țiul acestui drept. — Se nâgă 6re dreptul 
de asociaţiune streinilor?. Aşa dar conchid 
împreună cu Rossi (nu "mi aduc aminte 
cum. se esprimă testul frances), că dreptul 
de petiţiune se pâte esercita, şi de cei ce 
n'a eserciţiul drepturilor politice. Na 

Prin petiziune, petentele cere uă Îavore 
s6u repararea .-unei daune, ce nu .se pâte 

î20,161. 4 

În dreptul de 
petițiune.|
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obţine pe cale judiciară. — Nu dâră că în 

acest cas nu se procede tot pe cale de pe- 

îiţiune, căci justiția civilă se cere, nu se dă, 

însă în acest cas nu e vorba de eserciţiul 

dreptului de petiţiune de care vorbesce ar- 

ticolul 28. — Dreptul de petiţiune ca ori- 

care altul este reglementat pentru că în 

alt-fel sar putea reproduce abusurile ce ai 

avut loc în timpul Convenţiunei, când fie- 

care s6ii mai mulţi de odată intrai în Adu- 

nare şi luai şi cuvântul. — Napoleon cel 

mare merse însă prea departe cu reglemen- 

tarea dreptului de petiţiune, dispunând prin 

un Senatus Consult că petiţiunile să nu se 

potă da de cât unei Comisiuni administra- 

tive. — Plângerile contra administraţiunei 

s2 adresaii administraţiunei însăşi! 
Bună este disposiţiunea, art. 28 care cere 

ca petenţi să nu potă petiţiona de cât în 

numele lor, şi autorităţile constituite singure 

să aibă dreptul de a adresa petiţiuni în 

nume colectiv. 

Pentru ca petiţiunile să nu r&mâe fără 

resultat, Regulamentele Camerei şi Senatului 

dispun ca petiţiunile să se înainteze unei 

Comisiuni speciale şi pune în vederea Minis- 

terului, dacă cum-va Corpul Lezgiuitor nu 

voesce a lua vre-o disposiţiune. 
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Pentru ca, uă societate st se conserve şi des- pin far da na- 
volte nu e destul opera, inteligenței. — Îi trebue 
şi elementul material, forţa publică, adică ac- 
țiunea, socială care îndepărtâză obstacolele ce 
se opun la armonia internă precum şi atacurile 
din afară. — Tot cetăţianul este interesat la 
acesta; dar.pentru a se atinge mai bine 
scopul se face Şi aci aplicaţiunea, ideiei că 
nimeni nu pote totul şi că divisiunea mun- 
cei este un principii “de ordine economică 
ce aduce folose şi în ordinea, politică. 

Tot cetăţianul fiind interesat la integri- 
tatea teritoriului şi la ordinea, intârnă, tot 
cetățianul este forţă, mica Ă Dar nu ori- 
ce forţă se dirige în aceeaşi“direcţiune. — 
Pentru apărarea, țărei contra, atacurilor din 
afară sunt gata, cetățeni organisați în ar- 
mata permanentă, — Pentru a apăra ordinea 
internă sunt gata, cetățeni organisață în 
garda naţională, — Vedi legile din 18 Mas- 
tie 1866, 17 Iulie 1868 şi 7 Aprilie 1872. — 
Este precisat scopul gardei orăşenesci prin 
art. 1 al legei din 1866: „paza ordineit. — 
Dar acest scop pare: al avea, Şi pohzia, însă 
sub alt punct de vedere; totuşi nu e mai 
puţin adevărat că acesta din urmă este mai 
aptă pentru paza ordinei şi bine a făcut 
legiuitorul modern că n'a imitat pe Athe-



    

niani, la cari după; cum..ne spune un Comicib 

" Grec (întruă comedie în care păzitorul e: 

transformat în Sega) agenţi poliţiei erai 

streini. 

Garda naţioală pe lângă acesta,. mai are 

şi scopul secundar ca la neyoe să apere: 

fruntariile. / - 

Garda naţionala sa, organisat “pentru - ân- 

teia dată în Francia în timpul revoluţiunei 

eei mari, şi 6că în ce scop: :apărarea Con- 

stituțiunej. | | : 

cf Iaşi, 1882 Octombrie 12. 
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