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FLULUI MEU 

GHEORGHE VALENTIN 

«Neamurile viitâre, dragul mei copil, ju- 

decă pe om după scrierile, după faptele lui; 
ele îl învinuesc sai îl laudă, dupe cum, în brasda 

'ce a tras el printre piedicile vieţei, va fi produs 

numai neghină, sati va fi făcut să 'crească un 

seceriș sănătos. 

Scrierile însă şi faptele părinților fiind ave- 

rea familiei, o moştenire tot-d'a-una însemnată 

pentru copii, cred că, de este onorabilă acestă 

moștenire, cei care o lasă dupe dânșii aii de 

datorie să predee moștenitorilor ori-ce scriere, 

ori-ce document ce ar putea. să fie luat de 

martor la anume timp sati ceas. 

Iată ce simțimînt m'a îndemnat să "ţi con- 

sacru acestă culegere. 

Ai să vezi într'Ensa, ades readuse vorbele de 

.



II PREFAȚA 

Religie, de Oştire, de Onoare și de Patrie, 

armoni6să cântare ce se sue din inimă pe buze, 
și a căror reîntârcere tot-d'a-una face să ne 

bată inima. E 

De le reamintesc adesea, e că Religiunea,— 
acestă mare mângâietâre a vieței,—a fost 

neamului nostru de cea mai folositâre, de cea 

mai puternică ajutorinţă în luptele lui în contra 

năvălitorilor barbari, al căror nomol așa de 

des a copleșit pămentul românesc; e că oşti- 

rea este meterezul ce cată mai ânitit să-l 
dobâre ori cine ar vrea să lovâscă România 

în piept; e că este dinsa simbolul voiniciei şi 

al gloriei; e că Ondrea este sufletul oştirei, că 

este prinsă în inima ei ca un diamant în aur 
curat, şi că a ei flacără trece neperitâre din 
neam în neam, e că Patria, centru. ce trăește. 
al instituţiunilor n6stre, şi care ne cere ori-ce 
jertfă, ori-ce abnegare, este pământul plămădit 
cu sângele strămoșilor noştri. 

Cu chipul ei întipărit în fundul inimei, lup- | 
tat-am eii pe câmpurile de bătălie în care ma 
călăuzit steaua mea cea bună ; privind cu ochii 
ale ei dureri, luptat-am în contra duşmanilor ei. 

Vei face ca mine, copilul mei. De ţi se 
ivește în drum calomnia, o vei nimici prin con- 
deiii, sati o vei pedepsi prin spadă, dar, nu te
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vei lăsa să fii sguduit și "ți vei urma calea în 

nainte. | 
De vei fi intrebat. care sunt zeii în al căror 

nume te lupţi, cată să poți răspunde: «Dafo- 
ria mea, dreptul mei, ondrea.»



PARTEA ANTEIA 

POLITICĂ



SCRISOREA ĂNTEIA 

REFORMA!



"REEORMA 

București 27 fevruarie 1894. 

«Jos regimul corupțiunei și al minciu-. 

nei.> Eată cuvîntul prin care se încheie un: 

energic apel “îndreptat; către toți 6menii cin- 

stiţi de un om de bine, Dumitru Brătianu. 
Fostul președinte al Camerei dă un strigăt 

de deșteptare, în care răsună patriotismul și 
îngrozirea, și:ne chiamă, să apărăm tot ce este 

ameninţat în nenorocita, n6stră patrie,: adică 
tot ce are drept la, iubirea, și slăvirea, nostră : 

ţara, mai ântâiu, apoi cinstea, nostră, bunurile- 

n6stre, mormîntul părinţilor şi fiilor noștri. 
Nimic nu lipseşte priveliștei. înfiorătore a 

stărei nâstre; nici corupțiunea, înălțată la,
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culmea unui principiă, nici sdruncinarea a 

tutulor instituţiunilor n6stre, nici înjosirea, în 

care a cădut regatul nostru faţă cu străinul, 

nici singurătatea, în care se află el în mijlocul 

Europei. Răul este lămurit: ţinta de lovit ne- 

ted arătată; un singur punct, după socotința, 

mea, cată să fie complectat și-precizat : pre- 

gătirea, de înaintea, luptei. 

D. Dumitru Brătianu conjură partidele opo- 

ziţiunei, să ie parte la acâstă, luptă, ori care le 

ar fi opiniunile politice. 

Fie-care grup sub stindardul săi, scrie 

d-sa. Cu cât mi-ar fi mai drag să dicii: toți 
sub acelaș stindard cu tu singur cap. 

“ Soldat devotat, mi-aş lua cel d'ântâiii locul 
“mei subt acest stindard. | 

De nu ajungem însă, la, acest; sfirşit, e de 
tot neapărat să ne apropiăm de dînsul pe cât 
vom putea, mai mult, ca să asigurăm direc- 

ţiunei o unitate de mijl6ce, pe cât se va putea, 

“mai mase. În acest scop, conservatorii și li- 
beraliă cu Catargiu, Cogămicenut și Ver- 

mescu să m că alccitavieze decât o singură, 
partidă, să nau mai aibă de cât um singur 
Cap. | 

Primejdia, este îndestul de mare, patriotis-
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mul celor care pășesc în fruntea. opoziţiunei 
este îndestul de înalt, ca, să, fie, fără greutate, 

atins acest sfîrșit. 

Strânsa, unire între aceste grupuri ale opo- 

zițiunei ar fi de sigur cel mai mare pas înainte 

în calea, acestei raul și trebuinci6se unităţi în 

făptuire. Şi de ar fi acâstă, unire pe loc urmată, 

de priimirea, a unuia și acelaș nume de fami- 

lie, ea, ar dobândi o nouă, vîrtoșie. | 
Dar ce nume? — acel de conseruatori-li- 

berală, căci nu se află vre unul mai adevărat 

nici mai elocinte pentru a, înfăţoșa opiniunea, 

opos ține -unite. 
, liberalilor, nu luptați voi 6re pentru 

couseruarea drepturilor vâstre în care a fă- 

cut spărturi suflarea, revoluţionară; — pentru 

a, proprietăţilor vâstire la, care se şi dă asalt;— 

pentru a, legilor vâstre zilnic siluite;— pentru 

a templurilor vâstre ce se crapă d'a, cădea;— 
pentru a,. bisericei vâstre amenințate; — 
pentru a neatârnărei țărei vostre, neatârnare 
de eri născută și chiar de acum supusă la, de- 
negări; — pentru a, șcâlelor vâstre întratât 
de decăzute, în cât pornirea, privată, este ne- 
voită, să-și pue năzuințele sale în locul da- 
toriilor guvernului ? — Şi voi conservatorilor, 
încetat-aţi vre-o dată de a fi liberali? Este 6re
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vre un act mare de libertate la care să nu f 
subscris sau a, cărui iniţiativă să nu o fi luat, 
voi ? — N'aji votat 6re măsurile cele mai libe- 
rale din Constituţiunea, nostră ? In sfârșit, în 
țara n6stră, cine dice conservator, nu dice 
Gre și liberal ?. 

In acest minut de grea, cumpănă, cată să, 
ne pătrundem bine, cu toţii, de acest adevăr, 
că, fără disciplină, fără lepădare de sine, 
fără umitate în direcțiume, nu este nimeni 
în drept să se aștepte nici la, vro tărie, nici | 
la, vro isbândă. Să, nu perdem din vedere re- 
lele ce sai și ivit din pricina desbinării. Mai 
ântâiu, ea a dat guvernanţilor prilejul să de- 
păirteze opozițiunea, de la, putere, tot spunând 
într'una, că opozițiunea nu ființeză. Apoi ea a 
pricinuit slăbiciunea, moleșirea, dosirea, și per- 
derea, bărbăţii, cari, crescând puţin câte puţin 
în sînul opozițiunei, ai asigurat triumful ace- 
lora, pe care d. Dumitru Brătianu îi numește 
o adhumătură de Gmenă fără conștiință și 
fără rușine, căpătuiță cu uă teșcherea de 
Repedepsire. 

- Intradevăr, mulţumită, acestei nepedepsiri, 
ei au putut străbate, — cu tot strigătul pu- 
blic, — un ocean de scandaluii, din care cel 
mai mic ar fi fost de ajuns, în ori care altă,
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ţară, ca să le hotărască căderea. Ei au putut, 

când cu perderea Basarabiei, să lase să scape, 

nepedepsiţi, —- și numai fiind-că politica, lor 
avea orizont , — marile compensaţiuni la 

care avea, drept. România, și pe care Rusia 

era, gata, să ni le dee; — ei nu sai temut să 

priimescă Dobrogea, în condițiuni de plâns; — 

ei au cutezat, — orbiţi- de un simţimânt de 

zădărnicie pentru partida, lor, —să, se lege în 

cestiunea Dunărei, să facă Austro-Ungariei, 

—în schimbul unei cor6ne regeștă, — niște con- 

cesiuni a căror greutate ei nai știut să o 

pric&pă, şi la, urma urmelor să compromită, 

acestă, cestiune vitală pentiu România. 

Apoi a, început acel şir de umiliri, până în 

zioa, de azi necunoscute Românilor, şi pe care 

Țara şi Cor6na a trebuit să le îndure, fie cu 

prilejul discursului tronului în 1881, fie când 

cu tratatul de la. Londra, fie când cu discur- 

sul Grădișteanu de la Iași, fie în neînțelegerile 

; dela, Iţcani și dela, Vulcan. In sfârșit, fuserăm 

martori la, acea, fază, tot de odată de plâns și - 

caraghi6să,, căreia numirile de Bordeni, de 

Bacău, de Buzău, și ale lui Strâmbeanu, lui 

Goetz, numiri dintre care unele răsună a clo- 

pote de morţi, — îl asigură acestei faze, în
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istorie o pagină; neștârsă, alăturea:cu cabine- 

tul actual. | o 

Până; chiar și discursul destrămat, ciopăr- 
tit, batjocoritor, adânc întristător întrun cu- 

vânt, al primului ministru asupra politicei 
esteri6re, este și el o dovadă de nepăsare, de 
nedestoinicie politică sai de aiurare. Pentru 

cea, dântâia, 6ră, ne a fost dat să vedem acâstă, 

priveliște ne mai pomenită, ca un prim minis- 

tru al unui Stat mic, asupra căruia, recade 

datoria, de a, păstra, cu puterile vecine relaţi- 

unile cele mai prieten6se, să amenințe ps una 

din ele, dându-se fățiș cu politica, celei-l-alte. 
Ei bine! D. Dumitru Brătianu are dreptate; 

măsura, e cu vârf, și noi trebue toţi să ne în- 

„chinăm naintea, inimosului săii strigăt de deș- 
teptare, repetându-l, şi lucrând fie-care în 
marginea, puterilor nstre, cu curăţenie și fără, 
gânduri ascunse, la,. reforma, unei stări de lu- 
cruri care mână ţara, la, prăpastie, și compro- | 
mite Cor6na. 

Strâns unit, partidul nostru va, găsi maintea 
priveliștei Patriei în primejdie, vârtoșie, de- 
votament, abnegaţiuni de celea, cari. asigură, 
triumful causelor celor bune ! 

Să navem de cât un: glas, de re ce nu 
avem de cât acelaș uvânt, de 6re ce nu întâl-
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_nim de cât aceiași piedică. Să, pășim nestră- 

mutat, şi cu ajutorul lui Dumnezeii, spre 

viitorul ce răsbună; și vindecă.



A DOUA SCRISORE 

ACELOR CARE MINT ŞI CALOMNIAZĂ



CĂTRE CEL CARE MINT ŞI CALOMNIAZĂ 

București 7 martie 1083... 

Etă zece zile de când, în col6nele ziarului 
nemţesc "Bucarester Tagblait, ale ziarului 
francez La Gazelte de Roumanie, şi ziarului 
românesc Telegraful, foi ce sunt slugile gu- 
vernului românesc, vă îmbătaţi de calomnii 

şi de minciuni ce ai rămas fără, de r&spuns. 
Dragostea, mea interesată pentru: Franţa, 

“ simpatiile mele tainice pentru Rusia, pretinsa 

mea ură pentru Austria şi Germania, scopu- 

pile mele ambiţiose, năzuinţele mele la tro- 
sul Romămiei, înțelegerile mele cu străinul, 
simpatia ce mi sa arătat, în 1878, când cu 
numirea, prințului Bulgariei, în sfârșit; seris6-
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rea mea de la !?/,, fevruarie, scrisă în fran- 
țuzește, stă armele cu care porniţi răsboiu în 

contra-mi. Salut acâstă deslănțuire a turbării, 
ce în zadar cercaţi să o ascundeţi sub masca, - 
vâstră, de neadevărată, ironie, căci acâstă, des- 

lănțuire învedereză cu prisos ţării adevărul 
învinuirilor n6stre. 

Afirmaţi că, de iubesc Franţa și Rusia, o 

fac dintr'un interes personal, și pretindeţi că; 

urăsc Austria, și Germania. * N 
E adevărat : iubesc Franţa, șo iubesc din 

adâncul inimei; ea, mi-a adăpostit copilăria, 

și tinereţea; ea ma priimit ca peun fii 

sub stindardul săi, și, îngăduindu-mi să, iai 
parte la, răsbsele sale, ea m'a făcut om. Etă, 
de ce iubesc Franţa. 
Da, am simpatii pentru Rusia, fiind-că,. nu 

pot uita că scumpa n6stră patrie a, putut să, 
străbată zilele de restriște de altă, dată, fără, 
a fi scufundată, mulţumită numai ocrotirei. 
stăruitâre a puternicii împărăţii de la Nord. 

Dar de la. aceste simţiminte până la în- 
cumețirea, de a spune că, urăsc Austria, și Ger- 
mania, se'află tocmai depărtarea, ce este înţre 
„minciună, şi adevăr. Adevărul este că, simț 
aceeași veselie recunoscătâre când îmi rea- 
„mintesc înalta bună-voinţă, al cărui obiect fu 
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tatăl mei,— după abdicarea, sea,— din. pairtea, 

cavalerescului împărat Francisc-Iosif şi când 
nu dau uitării că, în 1870-71, în timpul, celor 

şase luni în care am fost captiv, la. Coblentz, 

mi-a arătat guvernul german. 0 :considera- 

ţiune și o deferenţă; de tot fără seamăn.. Nu: 
cunoșteați d-vâstră, simțimintele -mele de re- 

cunoștință către Austria, și Germania; sunt 
fOrte mulțumit că am n putut să vă dai știre 

de dânsele. o : 
Dar se pâte 6re zice că, legile recunoștințir 

ar putea, jicni împlinirea datoriilor mele către 

Țară ? Nici de cum; țara; trece înainte de 
tote ; cată să o apărăm chiar în contra, celor: 

în contra, cărora nam vrea să luptăm vro 

dată. Și cred că, acest principii Pam afirmat 
în modul cel mai de netăgăduit în Istoria 
mea, ce unei fruntariă, combătând. politica, | 

Franţei în cestiunea, Dunărei și a, Israeliţilor, 
pe a. Austro-Ungariei și a Rusiei în cestiunea, 

Arab-Tabiei și Silistrei. 
ME învinovăţiți ca, de o vină, că nam luat 

parte la, răsboiul din 1877, și daţă să, se în- 
țel6gă, că am rămas nepăsător-în faţa, primej- 
diilor care ai amenințat țara mea, ? 

Dar toţi Omenii de-bună credință știi că 

BIBLIOTECA 
CENTRALĂ o. ju
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mai multe luni înaintea r&sboiului, îmi oferi- 

sem spada pentru apărarea patriei mele 1) 

E. de prisos de a mai stărui. 

"Ținta, ce urmăresc, ca simplu soldat, fără a 

dori în nici un fel să iai locul altuia, şi pen- 

tru a spune tot, calea cea drâptă ce urmez , 

vă turbură,; nu vă 'vine să credeţi că o urmez, 

și înţeleg lesne de ce nu o credeţi: e că politica, 

vâstră nu sâmănă întru nimic cu densa. In- 

to zi, insultaţă Germania în persâna repre- 

sintantului ei, şi sunteți siliți, a doua zi, ca | 

pedepsă, să-i depuneți la, piciâre demisiunea 

vâstră. Intraltă zi, vătămaţi amorul propriii 

al Austro-Ungarii ; a doua, zi, ministrul aface- 

  

1) Copiă după scris6rea adresată Prințului Domnitor în zioa 

de 26 Ianvarie 1877 : 

Aăria Ta, 

Faţă cu neisbânda la care a ajuns Coaferinţa europână în- 

trunită la Constantinopol, nimeni n'ar putea afirma că pacea 

Orientului nu va fi adânc turburată, şi că România, — cu tâte 

sforțările sale de a păstra neutralitatea, nu va fi constrânsă să 

recurgă la arme spre a-și apăra teritoriul. 

Dacă scumpa mea ţară ar ajunge la acestă nevoe, aș crede 

o ondre pentru mine să contribuiii şi eii la apărarea el pe'cât 

mă ajută mijlâcele, 

Rog pe Inălţimea Vâstră Serenisimă să bine- voescă 2-ȘI a 

minti, — când va suna ceasul de primejdie, — că pâte dispune 

de spada mea pentru serviciul patrier. 

Sunt, Măria Ta, cu respect al Inălţimit Vâstre Serenisime. 

Devotat : 

Gheorghe Bibescu.
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rilor străine, d. Dim. Sturza, îi face scuzele 

cele mai umilite. Apoi e rîndul Rusii și al 
Franţii; faţă cu cea dântâia, — fiind că o 
presupuneţi în încurcătură, și o credeţi ame- 

nințată, vă încumețiţi să luaţi o înfăţoșare, și 

un ton înfruntător ; faţă cu cea da doua, — 

fiind-că este departe, — afirmaţi pe t6tă zica, 

o ură ce ne dă măsura politicii vâstre fără de 

orizonte și fără, de nerecunoștință.. 
In ochii voştri, faptele mele mil6se nar fi 

de cât, conspiraţiuni în contra corânei ; stri- 
gătul mei de deșteptare dat în contra, guver- 
nului vostru vrednic de plâns, n'ar fi de cât 

ecoul unei lozince date din afară, |! 
Şi de ce? Dorinţa de a dobori un guvern 

care, o repet, împinge ţara în prăpastie și 

compromite Cor6na, nu este 6re destul de 
mare prin ea, însă-și ! Şi nu sirnţiţi 6re că ad- 
ministraţia vostră este întratât de putredă, 

în cât clădirea, puterei vâstre' se surpă pe fie 

ce zi, fără ca,— slavă, Domnului !— să mai fie 
nevoe, pentru săvârşirea, operei, de o altă în- 

riurire de cât a, 6menilor cinstiţi ? 
M5 mai întreb încă, ce amestec are candi- 

datura mea, la, tronul Bulgariei, — pusă înainte 
de unele puteri, — cu cestiunea, de față, și în
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ce micșor6ză, ea, 6re îngrozitârele adevăruri din 

manifestul d-lui Dimitrie Brătianu? 

Dacă, numai pentru plăcerea de a minți, 
—. afirmaţi voi că, o broșură, scrisă, în 1878, 

în limba,.bulgară, fără, pasticiparea, mea, fără, 

semnătura mea, și 'reproducând unele docu- 

mente publicate în 1874 de Pantheonul Le- 

giuniă de ondre, este un manifest al prințului 
G. Bibescu către Bulgari, — dacă faceţi acâsta, 

numai spre a lua în rîs pe un român că a 
avut norocirea, d'a primi dovedi de așa, mare 
stimă, din partea puterilor ; — de bună s6mă, 

aţi” scăpat un prilej priincios de a pune în 
practică înţelâpta, zicătâre: Tăcerea e de aur. 

- Vroiţi să v& amintesc care a fost în acel 
moment, simţimântul opiniunei publice în 

România, ? Nu voii cita, de cât un singur mare 

organ de publicitate din ţară, Românul !). 
Acestă, f6e constata cu interes, „căldurâsa iu- 

„bire ce România a isbutit săși câștige în 
„Europa ; o iubire atât de pronunţată, în cât, 
„succesul unui candidat Român la 'Tronul 

„Bulgariei este privit ce o garanţie de pace 

„pentru Peninsula Balcanică şi ca un titlu 

„pentru Bulgaria, la simpatia, Occidentului. 
Bun simţ, tact politic, simţire națională, 

1) Vedi Aomânul din 3o Decembre 1878.
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iată ce se găseşte în aceste câte-va rînduri 

ale Românilui. Fie-vă de folos lecţiunea, ce 
vă dă D. Rosetti. | | 

Dar pretindeţi că conspir. 

Ei bine! da, conspir, însă zioa,'n amiaza, mare 

iar nu în întuneric ca voi, conspir pentru a scă- 

pa tot ce ameninţaţi voi cu distrugerea; con- 

spir cu credința nestrămutată, că,— de nu este 
dacum r&ul fără leac,—voi fi faţă, la nimicirea, 

corupțiunii, care strivește țara până a o înă- 

bușşi; conspir, în sfîrșit, pe căi legale, că toţi acei 

care-și iubesc patria, spre a scăpa țara, și pe 
Rege dedictatura vâstră ce a devenit urici6să, 

Dee Domnul ca Maestatea, Sa, să dobân- 
dâscă, convingerea, cum a dobândito la, 1857 

“Leopold I-it cel Mare, că Ministerul, de are 
Camere care-i sunt devotate, nare însă maio- 

ritatea, în ţară; şi că tot ce se face în aceste 

Camere, de când sa, retras opoziţiunea, este . 
o primejdie pentru viitor ! 

Dee Domnul ca Ea, întocmai ca. Marele Leo-" 
pold, să impue ministrilor să se retragă, și să, 

compue un cabinet cu bărbaţi aleși dintre tâte 
grupurile opoziţiunei, pentru ca, să, se potă pro- 

ceda, la, alegeri libere, conform cu legea, electo- 

“zală azi în fiinţă, lege pe care actualele Camere 

n'ar putea-o revizui fără a viola, constituțiunea.
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Nam nevoe să stăruesc asupra învinuirei 

că-mi ar plăcea mai mult să, scriă în franțu- 
zește de cât în românește; poți, în ori ce 
limbă să-ți aperi ţara, precum i poți aduce 
cinste, luptând pe ori ce câmp de bătălie. 

Ori cum, e de o mie de ori mai bine să 
vorbești leal în franțuzește, — în acea, limbă, 
a tratatelor, în acea, limbă de isvor latinesc pe 

care toţi o vorbim și o iubim, de cât să ca- 

lomniez și să minţ în limba, românâscă sai 
în cea, nemţțescă,. | 

Și acum vreţi să știți cu ce drept am eșit 
din rezerva în care mă aflam, cu ce drept iai 

cuvântul? Cu acela al omului, care, cât de 
depărtat să fi fost de ţara, lui, și-a, păstrat ne- 
peritore iubirea, pământului în care s'a născut, 

care, în 1864, na vrut să primescă naturali- 

zarea, cea mare ce-i ofera Guvernul Francez, 
și a, respins un viitor plin de făgăduinţele cele 

mai frumâse, ca să rămâe Român, care, pe tâte 

câmpurile de bătălie în care sa luptat n'a, per- 
dut nici o dată din vedere chipul patriei ab- 
sinte, cu dreptul în sfirşit ce avem toți să, 
luptăm în contra; celor care conspiră în po- 
triva, odihnei, demnităţii, mărirei şi seăpărei 
României. 

 



UN RESPUNS 

UNIREA PARTIDELOR



Răspuns la articolul din TD Independance | 
roumaine de la 1/,3 Martie de „Un conser- 
vator“ sub titlul: Partida Conservatorilor. 

UNIREA PARTIDELOR | 

Bucureşti, *l4 martie 1998, 

Scris6rea publicată eri 13 Martie de L/Im- 
dependamce şi semnată „Un conservator“, 

departe de a, însufia încrederea, de care cu 
toții avem nevoe, în acest moment de orga- 
nisare, a aruncat turburarea, în cugete, şi a 

ridicat cestiuni prea timpurii. 

Ea, ne pare rău venită, tocmai fiind-că vine 

întrun asemenea moment, — de și nu pu- 

cede de la capul partidului conservator, care
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singur are dreptul să vorbescă în numele 

partidului să. 

N'a fost nici. o-dată, vorba de contopirea 

cu partidul conservator a partidului liberal 

pe care '] reîntregește acum d. D. Brătianu. 
Ei însu-mi, r&spundând la căldurâsa și 

patriotica- chiemare a d-lui D. Brătianu, şi 

scriind aceste cuvinte : „Cât mi-ar plăcea 

„mai bine să zic: toți sub același stindard, 

„Cu un singur cap!“ nu mă amăgeam de sigur 

despre putinţa unei contopiri. De aceia și a- 

dăogam îndată: „De nu ajungem însă la a- 

„Cest sfirșit, e de tot neapărat să ne apropiăm 

„de dânsul, în marginele putinţei, ca să 

„asigurăm direcțiumnii o unitate de mijlâce 

„pe cât se va putea mai maret. Şi mai de- 

parte: „Să cerem strânsa unire a grupu- 

„rilor opoziţiunei, şi să, declarăm neapărată, 

„unitatea lor de acțiune.» Aci e adevărul. 
In cât despre acele mărgini ale putinței, 
iată-le : de nu se contopește cu: conservatori 
grupul Vernescu, el sai va, urma să mârgă, și 
să lupte alături cu dânșii, sai se va despărți 
de ei pentru a se uni cu partidul pe care 1 
reintrăgește d. D. Brătianu: 

Să, se întârnple una sau alta, îndată ce se 
„vor fi format partidele, caută. să fie unirea,
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între dânsele strâns legată. Fie-care își va, 
păstra, stindardul și credinţele: fârte bine, dar 

e neapărat ca toţi să caute, să priimâscă, și 

să-și impue „Unitatea de direcțiune“, care 

singură pote asigura: Unitatea de acțiune.“ 
Prin unitatea, de direcţiune, caută să 'nţe- 

legem lucrarea împreună, a representanţilor 

celor mai fruntași ai partidului liberal și ai 
partidului conservator. Acești representanți, 
acești delegaţi ar forma, un comitet central 
care și-ar avea, președintele său, și în al cărui 

sîn cestiunile ar fi discutate în ultim resort; și 
decisiunile luate cu majoritatea, voturilor, în 

mod lămurit și fără pierdere de vreme. 
Făcându-se altmintrelea, nu pâte fi mers 

sigur, nu pâte fi cu putinţă, isbânda, 

Să lămurim însă de acum durata acestei 
uniri, să-i hotărîm marginele, să cerem pentru. 

conservatori ca un drept moștenirea, partidu- 

lui ce este actual la putere, cred că tâte ace- 

stea, sunt cestiuni prea, timpurii pe care nu-i 

bine să le atingem în col6nele unui ziar. 

Momentul de a le trata, va sosi. Trebue să 
știm să așteptăm, și să ne încredem în leali- 
tatea, forte bine cunoscută a capilor partidu- 

lui liberal și celui conservator, ca să fie ele 
regulate dupe drepturile fie-căruia.
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Ceasul însă de a, vorbi de aceste drepturi 

n'a bătut: cel de faţă, este întreg al datoriilor 
către ţară. Printre aceste datorii, să nu uităm 
că sunt două ce se pun în rândul dântâiiu : 

ascultarea, și lepădarea, de sine. |



A TREIA SCRISORE 

UN MINISTRU ROMÂN. 
IN ANUL DE GRAȚIE 1884 

«AŢI vădut, Domnilor, că că, cu 

toate neorânduelele ce s'aii făcut, 

» ? —asasinate,— procese scandalâse — 

am tăcut şi am luat tâtă r&spun- 

-derea, numa! cu speranţa că se va 

face revisuirea, fiind că era o ces- 

tiune de viitor pentru ţară.» 

IOAN BRĂTIANU, Preşedin- 
tele Consiliului de Miniştrii al 

„României. 

Şedinţa adunării din 26 diartie 18584 

Monitorul Oficial din 28 Alartie 19953.



București, 10 aprilie 1884. 

„Ommia serviliter pro dominatione.*—: 

Puterea, plătită prin slugărnicie.— Nici odată | 

cuvântul lui Tacit nu se pâte să se fi nemerit 

mai bine vre-unui regim de cât acelui care de 

opt ani de zile ne sugrumă libertăţile, tolereză 
șîmbărbăteză, coruperea, și crima. 

Cât drum n'a făcut 6re România pe alune- 

cușul decăderii și al anarhiei, într'o scurgere 
de vreme maj mică de cât un pătrar de veac! 

Sunt acum două-zeci și doui de ani, — era, 
în zioa de 8 iunie 1862, — un mare Român 

Barbu Catargi, președintele Consiliului de mi- 

niștri, denunțând Camerei pornirile otrăvitâre 

ale liberalilor celor neadevăraji, striga, întrun 

admirabil avînt de elocinţă : „Pacea, Domni- 

lor, pacea și odihna, sunt scăparea Țărei ; și 

ori când mai bină mi-ar plăcea, să, fii sdro- 

bit de cât să îngăduiu să, fie siluită acâstă, li-
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niște : oră când mi-ar plăcea mai bine să mor 

de cât să calc saii să las să fie călcată în pi- . 
ci6re vre-una, din instituţiunele țărei mele“ 1), 

La, salvele triumfale ce priimiră pe Barbu 

Catargiu, ce se scoborea dela tribună, răs- 

punse, după câe-va, minute, lovitura, de foc a 

unui asasin, care pândea, pe apărătorul liber- 

- tăţilor nâstre! 

La 8 iunie, Barbu Catargiu cădea trăsnit 

sub zidurile Mitropoliei, la, Câţi-va, pași de acea, 
tribună care de curând răsunase la, accentele 
patriotice ale puternicei sale voci, și Romănia, 
plângea. întrânsul pe un voinic, pe un fii de 
temut. | | 

De atunci, sai scurs aprâpe două-zeci şi 
doui de ani; iată-ne la, 26 Martie 1884 ! D. Ion 
Brătianu este și el președinte al consiliului de 
miniştrii ; și dânsul vorbeşte de la, aceiași tri- 

bună, de instituţiunile nâstre, dar n'o face de 
cât ca să mărturisâscă înaintea țărei, că le-a, 

lăsat să fie întinate de „neorândueli și asa- 
sinate. “ , 

"Ca, în 1862, un strigăt ese din ori-ce piept 
cinstit de Român ; dar astă-zi acest strigăt; 
este al legitimei indignări cu care este primită - 

') Afonitorul din 1862, No, 124.
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mărturisirea, primului ministru și la, durerea, 
ce simțim se amestecă și-rușinea.. 

De altmintreli, ascultați ș și judecaţi : : 
In ziua, de 26 Martie 1884, — tristă, dată, 

„pentru analele parlamentare ale României, — 
președintele consiliului de miniștri, : d. .Ion - 

„Brătianu, necăjit de opunerea, ce 'ntâlnea 
întro cameră numită de dânsul și pân aci 
tot-dauna supusă la, poruncile lui, își dă, de- 
misiunea, după, o mărturisire ne mai pomenită, 
în viața, unui om politic, 

„Ați edu, D-lor, —-zise el, — că că, cu 

tote meorânduelele ce sai, făcut, — asasi- 

nate, procese scandalose— am tăcut și am 

luat totă vcispunderea, mumă cu speranța 

„că'se vu face revizuirea, fiind-că, era 0 ce- 
stiune de viitor pentru țară. Dar acu 

sunt nevoit să recunosc că, cu mine, mu se 
pote face revizuirea ; că, mu mai Sunt ea- 
presiunea majoritățeă Camerei. — Ain să 

- depun demisiunea, dimpreună, cu colegiă 
„mei, în mânele Regelui, și las să vină un 

- minister care să ia respunderea situaţi. . 
„unei şi agitațiunei în care se află țara, să. 

iu vespunderea revizuirei constituțiunei.* 
„Acâsta, este versiunea, revăzută, „corectată, 

„ îndulcită, a Monitorului cu data, din -28 
a 
5
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. 

Maatie 1884. Dar iată, cuvintele Primului-mi- 

nistru, ast-fel cum le-ai reprodus tote ziarele 

din capitală, în s6ra, acestei memorabile șe- 

dinţi, şi a doua, zi: 
„Aa îndurat atâtea abuzuri, mi-am înt- 

cărcat conștiința cu asasinate, am suferit 

procese scandalâse , “t6te le-am răbdat, 

numai și numai i pentru a ajanage să facein 

evizuirea. Azi văz că revizuirea ui se 
pote face cum voii ei; deci sunt sătul și 

vam rațiune da mai sta la putere. Ye 
declar că sunt decis a merge la Majestatea 

Sa Regele, să depui demisiunea mea și 
a colegilor mei și să las altora respun- 

derea situațiuncă. 

In urma, acestor mărturisiri D. lon Br tianu 

își dedea demisiunea, sa, și a cabinetului, în 
mânele Regelui, iar dupe 24 ore..... Șio 

lua, înapoi. 

Ce se petrecuse ? 
După cum par a se înfățișa lucrurile, pri- 

mul ministru mar fi vrut să lase să-i scape 

acest prilej, ori cât de șubred, să aţâţe în fo- 
losul săi o demonstraţie sgomot6să a. Came- 

rei, care să facă, să crâză Cabinetele străine, 

la, care creditul săi începuse să scază,, că, 

atât ţara cât și adunările legiuitâre. nu con-
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teniseră de a-i fi devotate, și ca, să dee Pute- 

rilor o chiezășie de simţimintele sale oportu- 
niste-conservatâre, prâspăt scose la iveală, 

De altmintreli, puţin ne pasă de cauza, care 

Ja împins : un fapt brutal predomnește, isbe- 

şte, se impune, paralisâză 6re-cum priceperea, 

„ori-cărei minţi sănăt6se; — stă acest fapt: 
primul ministru al unui regat face, dinaintea, 

- Țărei, o spovedanie, care este sinuciderea, sea, 

„morală și politică; el mărturiseşte neorân- 

duelile, asasinatele, scandalurile partidului 

„s&i își mărturisește cofăptuirea ; și când, a 

„doua zi dupe aceste mărturisiri, Națiunea, 
crede că, vede înaintea-i un vinovat dat pe 
mâna, judecătorilor săi, regăsește din contra, 

pe ministerul din ajun mai cuiezător de cât 

ori când. | 

Și nu-i tot! A trebuit ca un membri al | 

Senatului, D. Stătescu, să vină chiar a doua 

zi după spovedania D-lui Ion Bratianu, să-l 

tămâsscă, ast-fel : „D. Ion: Brătianu -are tâtă, 

încrederea nu numai a marii majorităţi -a 

Corpurilor Legiuitsre, dar încă aprope a una- 

nimității 'Țărei ;..... aflarea, D-sale la .cîrma 

„afacerilor Statului este nu numai o chiezășie 

puternică, pentru păstrarea ordinei și înfrina- 

rea agitaţiunilor, dar și pentru făptuirea trep-
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tată și înţelâptă a, tutulor propășirilor în Or- 

dinea, politică și în cea economică 1% 

Şi nu încetase încă să răsune dintrun ca- 

păt la cel-alt al Românie) spovedania, primu- 

lui ministru! | 
Ei fie! M& învoesc, și vroi chias să. nă- 

dăjduesc pentru "Țara mea că D. Ion Brătianu 
ar fi singurul în stare să facă ca națiunea, să - 
înainteze pe calea propășirei și a civilizaţiu- 

nei, — așa cum le înțelege D-sea; când însă, 

cutâză, cine-va să afirme, după zioa de 26 
Martie, că maioritatea, acelora, dintre Români 

- care simt că le bate ceva, în piept, este cu D. 
Ion Brătianu, zic că iară-și se insultă, acestă, 
nefericită ţară, care e nevoită să sufere dure- 

rile și rușinele ce-i vin de la, partidul care de 
opt ani e la putere ; și acestă insultă, nu 0 

"las ei să trâcă. 
Nu, nu este adevărat că Tara, ar ficu D: 

“Ton Brătianu, căci Țara nu estepărtașă a celor 
care „iai răspunderea neorânduelelor, asa- 
sinatelor și proceselor scandalâse.t . 

Nu este adevărat că aceste Camere ar fi 
“ expresiunea, 'Țărei, de 6re ce' ele sunt resulta- 
tul numai âl corupţiunei și al siluirei. Proba;? 

» Monitorul din 30 Martie 1884.
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Ar da-o mâine națiunea, de ar îndrăzni D. Ion 

Brătianu să-și părăsâscă, portofoliul, de ar 

numi Regele un cabinet luat din tâte nuanțele 
opozițiunei— care ar pune să se facă, alegeri 

„noui, după, legea, în ființă, și ar asigura, liber-. 
tatea votului. 

„Țara, nu se lasă să fie înşelată de D. Ion 
Brătianu. Ştie ţ6tă lumea că sunt făcute Ca- 

merele de acum ca săi se supue. Un semn, 

o încruntare de sprînceană, o ameninţare din 
- partea stăpânului, sunt de ajuns pentru ca, 

într'o zi, cinci-zeci și patru de deputaţi să uite 
că sai legat în scris, către un coleg al pri- 

mului ministru, să voteze un proect de lege 1) 

pentru ca, într'o altă zi, Parlamentul să 7es- 

tabilescă cu unanimitate Şc6la, de medicină 

de la lași, pe care în ajun o ștersese, cu una- 

mimitate,. după propunerea președinteluă 

Camnereii— pentru ca, astă-zi, acelaş Parla- 

ment, nai în întregul seă, să se fi pus la dis- 

creţiunea, D-lui Ion Brătianu, și să-i fi făgăduit; 
să voteze revizuirea, cum i va, plăcea D-sale, 
pe când, eri, dintro sută cinci votanţi, cinci-. 

zeci și opt de deputaţi i se opuneau |——pentru 

că, în sfârșit, după porunca, stăpânului, „să fi. 

1) Afacerea drumurilor de fer, — Linit înguste. — $2 de de- 

putaţi se legaseră să voteze construcţiunea a liniilor largi,
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violat legea, să fi sugrumat libertatea cu- 

vântul, —sunt, chiar termenii din protesta 

ţiunea, D-lui Rosetti,— și să fi votat articolul: 

58 al Constituţinnei lui Brătianu. 

D. Brătianu se amăgește chiar fârte ciu- 

dat, închipuindu-și că, înșală pe puterile cele : 

mari, şi punând temeiă pe formele de curte- 

nie ce sunt de poruncslă. Cine .ne spune că 

în momentul acesta, Europa nu cumpănește 

moralitatea circumstanțelor atenuante ce 

le:a, invocat primul ministru al Romăniei; 

când a dat drept scuză „a desordinilor, asa- 
sinatelor, proceselor scandalose,pe care le-a 

tăcut“, necesitatea, revizuirii Constituţiunii ! 
N'ar trebui să, se crează, că moralitatea unui 

Cabinet; este fără înrîurire asupra, relațiunilor 

diplomatice, nici să se pârdă din vedere că, 
Ori cât de mare libertate ar avea o Țară, ca. 
să; se guverneze după cum i place, Statele nu' 

cumpănesc, printr'un control serios al unelor 

asupra altoră, politica, lor interidră, cti scopul 

de a, se feri unul pe altul de curenții hesănă- 
toşi la care i-ar putea expune purtarea, fără, 

piincipii, fără busolă, fără rușine a vr'unui 

guvern vecin. | 

„Se naște întrebarea, : ce încredere ar putea, 

astă-zi să dee Europa unui Toinistru care a,
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făcut de curând în public spoveduirea,. de la 
26 martie, și și-a. luat, drept deviză: „Scopul 

scuză mijlocele 2“ Și ce mijl6ce, Dâmne Sfinte! 

„Neorânduelile, asasinatele, procesele scan- 

dalose.“ Şi cu ce scop! Acel de a face revi- 

zuirea, Constituţiunei, — operă, netimpurie,. 

primejdi6să şi vinovată. - | 
Netimpurie : — fiind-că Tara nu cere “liber- 

tăţi noui, ci stărue numai să fie lăsată, să se, 

bucure, — bucurie :ce n'o are, — de libertăţile 
înscrise în Constituţiunea, de la 1866 : licenţa. 
nu este libertatea; — fiind-că nimeni: nare 

dreptul să zică că o lege e rea, înainte de a 
o fi aplicat cinstit: a, o viola nu este a o aplica. 

Primejdi6să;— fiind-că revizuirea nu este 
în dorinţele ţărei, ci numai în voinţele d-lui 1. 
Brătianu, și că, de sar face, nar oferi nici "o 

chezășuire de durată ;— fiind-că, în ce prive- 

ște legea, electorală, în loc. de a pune sincer 

principiul sufragiului universal, precum îl pune 

d. Rosetti, primul ministru ajunge aprâpe la, 

acelaş scop cu sistemul săi de trei colegiuri, 

care nu ţintește de cât a adormi conști- 

inţele cele slabe de ângeri; — fiind-că legea, 

d-lui Brătianu nu tinde de loc la moralizarea, 

alegerilor, ci le face din potrivă de tot atâr- 

nate de guvern, şi îneacă cel dântăiui - cole-
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git, — singurul în care mijlâcele sale de gu- 

vern,— cu tot răul ce i la făcut pân'acuma, 
— mai întîmpină încă o opunere ce-l supără;— 

fiind-că, cu scopul de a-și spori numărul sus- 

țiitorilor s&, mai îmulţește încă numărul, deja, 
prea, mare, al deputaţilor și al senatorilor, fiind 

că dă pescheș aceştor din urmă o indemnitate, 
şi încarcă ast-fel budgetul cu o: sumă anuală, 

de aprâpe 1,500,000 franci 3). 

:) Cu legea actuală în vigoare România are, pentru o popula 

ţiune cam la 5 miliâne de suflete, 72 senatori (adică 1 la 69,444 lo- 

cuitori) și 160 deputaţi (adică 1 la 31,250 locuitori). După Grecia, 

care numără un numer extraordinar de deputaţi, număr care s'ar 

putea justifica prin lipsa unul Senat, România este ţara din Europa 

care, după proporţiunea populaţiunei sale, are ma! mulți senatori şi 

deputaţi. Intr'adever: 

Belgia. numără 1 senator la 83,888 loc. şi 1 dep. la 41.930 loc. 

Olanda >» 1 2 >» I14ii7> >1 2 > 460,210» 

Francia > 1 2 > 123.119 31 > > 07191» 

Italia > 1 >. 3 81,248 >1 >» > 55,938» 

Marea Brit. > 1 pair > 170,493 >» 31 2 2 53.500 > 

Prusia : 3 — — — „Ta 2 603,933» 

Austro-Ung, > — — — 1 3 > 100,903 » 

Dacă trecem şi în Lumea: cen-Nuoă vedem că Statele-Unite nu- 

mără „1 senator la 659,606 “locuitori și 1 deputat la 171,755.: 

Din tabloul acesta reiese că, din tâte ţerile cari nă o Carieră 

și un Senat, România numără mat mulți deputaţi şi senatori. 

Ceea ce ar putea să justifice la noi acest exces de representanţi, 

ar fi desvoltarea culturei nâstre intelectuale. Dar cine nu scie Gre că 

desvoltarea acesta lasă mult de dorit, ast-fel că d'abia a decea 

parte a ţărel scie să cit€scă şi să.scrie, 

E dar invederat că nuoa lege, care ar mar mări încă numărul de- 

Butaţilor şi al senatorilor, n'ar avea altă urmare pentru d. on Bră-
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Vinovată, în sfirșit, — fiind-că, constituţi- 

unea, din 1866, pe care voesc s'o revizuscă, 

este pactul fundamental al țărei, pact la, care 

sai învoit tâte partidele, pe care la. jurat 

Regele, și fiind că opera, cu care d. Ion Bră- 

tianu are pretenţiunea, să o înlocuâscă, nare 

să fie alt-ceva, vr'o dată de cât o scarmatorie. 

Va, putea, primul-ministru să, înzestreze na- 
țiunea, cu o constituţie, dar acest prunc al 

vestitei” colectivităţi, nici-o-dată nu va, fi 
Constituţiunea României. 

Şi la, urma urmelor, cei pasă d-lui! Ce-i 

trebue, e puterea, cu ori-ce preţ. Ca să o păs- 

treze, d. Ion Brătianu a îngăduit tâte; pentru 

a, se menţine la, putere, vrea d-lui revizuirea, ; 

pentru a, se face vecinic la, putere, se preface 

d-lui că se Ipădă de credinţele unei vieţi în- 
tregi, că intră, în curentul ideilor conserva- 

trice. pe care le presupune că sunt azi bine 

vădute de cabinetele europeane, și de asta & 

strigat de la, tribună, vorbind de sine însu-și 

şi de partidul său: „Noi suntem azi parti- 

tianu, stăpânul absolut al ţărel şial alegerilor, de cât acea de a-l 

spori numărul instrumentelor ce are. Intradevăr, cu cât mai me 

va fi numărul representanţilor, cu atâta mar mare va fi acela al 6me- 

nilor ce-t vor datori situaţie și avere, şi pe al căror concurs va putea 

să se bizuie, : |
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dul: conservator.* Omnia serviliter pro 

dominatione 7 

Noi credem că-i prea târzii! Sunt unele 

preschimbări pe care le pote încerca un om 

tânăr, și tot lasă, făcându-le, o fișie din dem- 

nitatea, sa, — dar la, care nu se mai încume- 

ţește, — fără să, facă să, se nască, surîsul, 
omul al cărui cap sa albit de zăpada anilor. 

Eri încă ar fi putut să zică cine-va: pâte? 

atât de lesne farmecul puterii împrăștie scru- 

pulurile conştiinţei ! — dar astăzi, înc'o-daită, 

e prea târziu ! 

_ Dacă, Dâmne fereşte! sar găsi 6meni, care, 

bucurându-se de deplina lor neatîrnare, sar 
învoi să-i redee d-lui Ion Brătianu, — răs- 
pundător „de neorîndueli, de asasinate și de 
procese scandalse,“ — o feciorie politică, cu 
prețul propriei lor consideraţiuni, ar trebui să 

plângem asupra lor, ar trebui să plângem 

“asupra n6stră. | 

Ah ! sârmana, mea, ţară, nici când, în viaţa, 

ta, nai fost mai grei ameninţată, în neatâr- 
narea, în odihna ta, în -reînălţarea ta, morală, 
intelectuală și materială! Nici când, din vre- 
mile cele mai urici6se ale tiraniei, n'a, fost 
vro societate civilizată mai nevrednic batjo- 
corită de guvernul săi de cât a ta, şi dacă;
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nici-o-dată, n'a, întâlnit îndrăsnla, mai multă 
îngăduinţă, nici-o-dată asemenea, neîngrijirea, 

şi sfruntarea nu ţi-ai călcat în piciore, cu 

mai multă, siguranţă și în mod mai despotic, 

drepturile și libertăţile sale! Nici-o-dată, în 

sfirșit, represintaţiunea, națională n'a dat ţării 

„probe mai jălitâre și mai revoltătâre a, înjo- 

sirei, — ca să nu zic a atrofiei — simțului 

moral ! | | 
Cine 6re te va, reînălța, pământ slăvit al 

lui Radu Negru, al lui Mircea-cel-Bătrân, al 

lui Ştefan-cel-Mare, al lui Mihaiă Vitâzul, al 

Basarabilor! Cine ?.... Mâna lui Dumnezeă, 

dacă în inima, celor cinstiţi dintre fii tăi, se 

deșteptă, în sfi rșit dragostea de numele tăi, 

ura a tutulor crimelor, îndrăsnâla, a tutulor 

jertfelor.



A PATRA SCRISORE 

IARĂȘI 

 ARAB-TABIA ŞI GUVERNUL ROMÂN



Suum cuigue. 

Se zice că în sînul comisiunei care sa 

întrunit de curînd în scopul de a hotări defi- 

nitiv traseul hotarului dintre România, și Bul- 

garia, D. delegat bulgar, care ar fi Prinţul 

Hilkof, general rus, ar fi arătat o copie a 

hărţii din scrierea, mea, Istoria unei Frunta- . 

ră, în locul textului orginal :— se adaogă că 

pe guvernul român lar fi mișcat acest fapt. 

Harta mea, în 'miinele unui general rus! „A 

fost destul asta, pentru ca organul președin- 

telui Consiliului să mă învinuescă în faţa, ci- 

titorilor săi, de pretinsele mele tendinți slave! 

Ascultajţi-l : E 
„Comisiunea însărcinată, cu delirnitazea ho- 

„tarelor româno-bulgare, și-a, întrerupt lucră- 

„rile pe motivul că delegatul Bulgariei, un Rus, 

„a cerut să se ice de bază:o schiță de delimi- 

„tare, estrasă din cartea, Prințului George Bi- 

„bescu, Istoria umei Fruntariă, nefavorabilă,
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„României. lată, ce interese slujesc scrisorile 

„ȘI faptele ilustrului prinț !* 
Şi 6re dece acestă mișcare? Pentru un 

traseu ce nare nici un caracter oficial, pe 

care lam condeiat întrun mod aproximativ, 
după un document scris, — a cărui linie de 

delimitare trebue să concorde întrun mod 

simţitor cu schița orginală,—de a fost traseul 
hotarului făcut cu grijă, — și a cărui țintă, 

“a fost numai să arate punctele de căpetenie . 

și să 'nvedereze exact punctul terminal, Arab- 
Tabia şi Medjidie-Tabia. ! 

Să vedem ce înterese slujesc scrier ile și. 

faptele mele; ca să o știm, să punem des- 
baterea, pe un ast-fel de tărîm încât ţara care 

-nu maj are nevoe să-și facă o opiniune des- 
pre Istoria unei frumntarii, să-şi potă da, 

 socotâla de reaua, credință sai de neștiința, 
şi în tot cazul de politica, vrednică, de plâns a, 

acestui trist guvern. | . 

Ce cată, să știm? Anume dacă traseul Au- 
* stro-Ungariei, care îndrepteză traseul celor 

„ două comisiuni europeene din 1878 și 1879,— 
a fost în interesul României, saii dacă aduce 
o îngreuiare pentru dânsa,; dacă a, îmbunătăţit, 

* starea, n6stră, dincolo de Dunăre, sai dacă, ne- 
"a înrăit; dacă apreţiările d-lui 1. C. Brătianu
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despre acâstă delimitare sunt bune sai greșite ? 
D. 1. Brătianu, președintele Consiliului de mi- 

niștrii, declară, înaintea, Camerilor, la 2 Martie 

1882, că „după conuunicările ce i sau făcut, 

„cestiunea, Arab-Tabiei sa hotărât î în favorea, 

„mostră, & , 

Dar atunci de ce 6re d. ministru al afaceri- 

lor străine al ministerului Brătianu vorbea, în 

1880, de tot altmintrelea, în scrisorea, sa, către 
d. baron de Haymerle, din 12], Ianuarie 1880: 

„După acest trasei, scrie D. Boerescu, po- 
„dul și chiar o simplă comunicare sunt peste 

„putinţă. La, cea, mai mică mărire a apelor 
;Dunărei, tot tărîmul coprins între punctul 

„terminal al hotarului și punctul din faţa, în- 
„sulelor Hopo, este întratît de înecat încât 

„trecerea, este de tot întreruptă, și, în fapt, 
„hotarul sar găsi dat înapoi cu mai multe 

„kilometre. 

„De se mai sue încă inundaţia, înecairea se 
„pote lăţi până la un mare lac permaninte, 

„ce stă, în vecinătate, și se va mări dar în 

„aceaşi măsură neputinţa, de a comunica, in- 
„tre cele două maluri.“ 

Tată, cea ce d. preşedinte al consiliului nu- 

mește „0 chestiune hotiivâtă în favoarea 

mostră 1“
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Patriotismul d-lui 1. Brătianu și al prieteni- 
lor d-sale se declară mulțumit; fie, dar al mei 

cere mai mult. lată de ce azi, ca şi în 1883, voiii 

spune iarăși că, chiar congresul de la, Berlin ne 
compromisese hotarul, respingând numai pen- 
tru România, un traseu strategic pe care-l hă- 

răzise tutulor celor-alte state fără, excepţie ; 
și că comisivnile europeane nu făcuseră, acest 

hotar mai bun de priimit hotărînd locul „po- 

„dului menit să întrunâscă, cele două maluri 

„româneşti, adică să, stabilescă, o comunicare 

„neapărat trebuinci6să între teritoriul ce ne: 
„era dat și malul stâng al Dunărei, la 800 de 

„metre de bateriile Silistrei, sub tunurile de la, 

„Medjidie-Tabia, fără, mijloc de apărare, și în 

„voea ori-cui |!“ 

" Reaminteam în 1883 că tâte hotarele Sta- 

telor interesate au fost preschimbate de trata.- 
tul de la Berlin, și că în congres sa apărat, 
în privinţa, fie-cărui hotar, puntele strategice 
necesare fie-cărui Stat nuoi. „Este însă vorba, 
„de România. pe Dunăre? Atunci nu se maj 
„pomeneşte de linie strategică! — Să nu se 
„Crează, că este acesta faptul unei uităzi din în- 
“tâmplaze; nu, este ceva ca un principii, ca 
„0 declaraţiune în tâte formele și accentuată, 
„dintru început“. Și adăogam : „Numai des-
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„legarea, propusă, de d. d; Waddington și Corti, 
„—a închide Silistria, și înălțimile ei în hota- 
„Tul românesc, — corăspundea, cu interesele 
„Europei ca și cu ale ei. Dar prin înrîuri-: 
„rea, cuvintelor dibace ale representanţilor 
„Rusiei, sa, produs în înalta, adunare ceva, 
„ca un miragiu, și propunerea, plenipontenția- 
„rilor Franţiei și Italiei, către care închina | 
„Vădit tâte cele-laltă puteri, nu fu, ca să vor- . 
„bim sincer, nici votată, nici respinsă, ci, mai 
„bine, dată, înlăt;uri, părăsită, pentru o alta, pe 
„care Rusia, avu dibăcia, să, o pue înainte și 
„să o facă, să fie priimită, de congres. De aci 

„neputinţa, de a, deslega, acestă, afacere a ho- 
„tarului, întocmai după, spiritul și textul tra- 
„tatului de la Berlin. 

„Proectul la care sa oprit cabinetal « din 
„Viena,— în dorințaii să vază, acestă, afacere 
„isprăvită, — nu este ceva, nuoi : este priimi- 

„tea propunerii Rusiei, readusă la, o conclu- 
„Ziune pe cât se pâte' de îndulcită; dar, eri 
„cât - de îndulcită, ar fi, 'deslegarea propusă, 
„este o îngreuiare ; România; perde prin ea, 
„mai multe kilometre la hotare, și nu: mai 
„pote fi legată, cu noua, provincie ce i-a fost 
„hotărită ca, o despăgubire. a Basarabiei” 1). 

  

1) Istoria anei fruntarii a României pe malul drept al Dunării,
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"Ea păstreză, Arab-Tabia, dar... numai de 
formă, fiind-că, va trebui să o delase la, slo- 
bozirea celui d'ântâiă tun ce se va, descărca, 
în Orient; și atunci ministrul va, fi expus, de 

"a, doua, 6ră, tirofeele de curând câștigate de 
voinicii noștri soldaţi. 

Iată, dar recul ce am făcut intereselor țării 

mele. Mai este 6re încă, nevoe de vr'o probă 

pentru a sili la, tăcere fâia, guvernului român? 
Le Journal des Debats Și a, luat sarcina, să 
no dee: 

„Opera intitulată: Istoria ameă Fruntarii, 
„zice marele organ al presei franceze, pe care 
„de curând a publicato prinţul George Bi- 
„bescu, a dovedit până la ce punct Europei 
„i-a lipsit tot de-o-dată, equitatea, și preve- 
„derea, când n'a vrut să dee Statului român, 

„a cărui neatârnare tocmai o proclamase, 
„punctele strategice cele de mai neapărată, 
„trebuinţă pentru siguranța, teritoriului să. « 

EI dar! în ce vă privește, ce lupte aţi dat 
d-vâstră, pentru apărarea, drepturilor nostre ? 

"Aţi început prin a ne face o vrăjmașă din 
Rusia, prin purtarea, d-vâstră, purtare cs nu 

de prințul G. Bibescu. Paris, E. Plon şi C-ie, tipografi- editori, 
str. Garancitre I0, 1883; şi în Bucureşti textul românesc” la tâte 
librăriile, .
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se pote califica, de la congresul din Berlin. 

Apoi, „vaţi supus curat și lămurit la sen- 
„tința, ce privea hotarul de la, Răsărit, deși 
„ea nu corăspundea pe deplin cu dorințele 

» României 1...* Acâsta, o'aduce la cunoștința, 

guvernului s&i contele Hoyos, prin depeșa sa, 

din București, cu data de 22 lunii 1880. 
D-vostră aţi priimit hotarul acesta, precum 

aţi priimit și în 1879 să, clădiți un pod peste 
Dunăre, drept sub focurile Silistriei şi Med- 

- jidie-Tabiei; și de aţi putut mai târziu să 
scăpaţă de robirea, de a, clădi acest pod, naţi -: 

putut'o face de cât luând ca, prilej traseul cel . 

noii al cabinetului din Viena, care, declaraţi - 

D-vâstră în lunie 1880 contelui Hoyos „că 
„1uv VE mulțumește“ și pe care, în Martie 
1883, era să vă vie la îndemână să/l priviţi . 
înaintea, Camerilor, ca, „favorabil României.“ | 

Ce n'aţi făcut d-vâstră pentru ca să dobîn- 
diţi Arab-Tabia, pe care nu o puteţi ocupa, 
de 6re-ce Arab-Tabia, este o posiţiune, iar nu, 
o cetate, și pe care nu o puteți apăra, de 6re- 

ce tractatul din Berlin — articolul 52 — zice. 

expres „că nu se vor ridica, nuoi cetăţi de-a, . 

- „lungul Dunărei de la, Porţile-de-fer până, la 
" „Surele ei!“ 

D-vâstră, n'aţi voit să, înțelegeţi că pe sub
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zidurile Megidiei, care stă deasupra câmpii, 
divisiunile rusesci și bulgăresci venind din în- - 
terior, ar putea, să se concentreze, fără nici să 

aveţi cunoscință de mișcările lor și să se nă- 
pustescă asupra, Dobrogiei; ca acestă, Dobro- 

gie nu este cu putință să fie apărată fără 

stăpânirea, Silistrei și a, posiţiunilor care sunt 
cheia ei; că, podul proiectat; la, Cernavoda, și 

care va, fi gata, întrun timp nehotărît n'are să, 

fie de ajuns in cas de răsboiă, și că, cazul 

întâmplător al unei lupte este pentru ţară o . 

“primejdie fără, margini, devă var surprinde în 

mijlocul lucrărei de organizare, fără pod peste 

Dunăre, fără comunicaţiuni asigurate între 
Capitală și Dobrogia, ivindu-se d'odată, iarna, 
Dunărea, rostogolindu-și sloiurile de ghiaţă, 
despărțind desăvîrşit cele două maluri și blo- 
cându-ne soldaţii pe cel drept. 

Un asemenea hotar, D-vâstră aţi priimit, 
precum aţi priimit, că tâte că vă lepădaţi și 
de asta; Dobrogia în schimbul Basarabiei. 

» Acest schimb, laţi făcut; și probă, este că, 
în loc de a, respinge priimirea, Dobrogiei, în loc : | 
de a, lăsa pe puteri să, vă impue oferirea, lor, 
aţi discutat acâstă, priimire, aţi reclamat, aţi 
cerut să fiți reprezintaţi în comisiuni; le-aţi
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făcut pe tâte, pe tote, — afară, numai. de ceia, 
ce eraţi datori să faceţi. 

Ceia, ce eraţă datori să faceţi, să v'o spun 
ei: de vreme ce știaţi că Basarabia nu era, să, 
vi se dee îndărăt, — și Prinţul de Bismarck 
luase ostenâla să nu vă lase nici o iluziune în 

acestă privinţă,— datoria D-v6stră către Țară, 
era să, căutaţi să tiageţi folosul cel mai mare 
din acestă situaţiune, să dobiîndiţi de la, aliata, 
D-vâstră, din ajun, dispusă la, tâte concesiunile 
Silistria, cu înălțimile ei, o despăgubire de res- 

boiii și cele 16 milisne ce România a plătit; 
pentru drumul de fer de la, Cernavoda, la Kiu- 

stenge! V'a plăcut mai bine să jertfiți viitorul 

țerei vâstre și să nu v& compromiteţi popula - 

ritatea, făcând un act care de aprâpe saii de 

departe, ar fi putut semăna cu o cedare 

a Basarabiei; aţi voit în sfârșit, să, păstraţi cu 
ori-ce preț, puterea! „Omnia serviliter pro 

dominatione !“* | | | 
Cavur nu stătu la îndoială, el, când fu vorba, 

să dee 'Țărei sale mărirea, și puterea! EI își 
înăbuși durerea; cedă, Nizza, și Savoia, l6gă- 

nul casei suverane; apoi se coborî de la, putere 

dar se coborî mărit prin acâstă jertfă, ! 

Exemplu îl aveaţi: era ușor de urmat; însă 

ar fi trebuit un Cavur !.. |
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“Un lina cuvânt. E tot-da-una neplăcut să 

vorbâscă;:cine-va, de sine însuși, dar trebuie să, 
scie a, învinge acâstă, jicnire când calomnia, 
se agaţă de dânsul și când e în stare să o 

„ strivă&scă, sub picidre, 

Când apăru cartea mea „Istoria unei 

Fruntarii“, am adresat lucrarea, mea la, re- - 

prezentanţii puterilor celor mari la Londra, şi 
la președinții diferitelor Cabinete, și m'am slu- 
jit de prilejul ce mi-era, dat, ca să însoțesc cu: 
o seris6re cartea, ce trimiteam, și să deștept, 

pe cât îmi îngăduiau restrânsele mele puteri, —, 

simpatia celor puternici în favârea pairiei 

mele. 

Din tâte aceste scrisori, nu vrea să , citez 

de cât trei, cea către lordul Granville, cea către . 

prinţul de Bismarck și cea, către d. Challamel- 
Lacour. Nu le-aș fi publicat nici-odată, dacă. 
de curând naș fi fost din nuoi chemat la, 
luptă, și de mă hotărăsc să le scot la iveală, 

e că ele constitue fapte grăitore, în faţa că- 

or rămân neputinci6se calomniile dușmanilor 
mei. 

Către lordul Granville, 

Milord, 

Am avut ondrea, de a face să vi se adreseze din
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Paris, unde s'a publicat, cartea, mcaSGRAV ls 
Fruntarii“ & 

Bărbaţii de Stat engleză ati apărat CerennaasS1 
din Berlin aşteptările legitime ale României cu o 

simpatie prea, vădită, cu o prea însemnată înălțime 
de vederi, pentru ca să nu mă cred îndrituit să 

nădăjduesc că lucrarea, mea va, fi priimită cu fa- 
vâre de către capul eminent al depârtamentului 
afacerilor străine al Marei Britanii. . 

M'aş simţi fericit, Milord, dacă, Excelenţa Vostră 
ar găsi un moment ca, să citâscă unele din aceste 

pagini. Ele lar lumina asupra scopului publicati- 
unei mele. 

Nu e prea târziă pentru ca Puterile cele mari 

ale Occidentului să bine-voiască să iee în conside- 
raţie situația grea şi primejdi6să creată Românii 
prin Tractatul din Berlin, şi să caute să ocolâscă 

"primejdiile care ameninţă Orientul și pe care le 
face şi mai grele starea, de slăbiciune a fruntariilor 
ţării mele, 

Recomand „Istoria unei Fruntarii“ înaltei 
bune-voinţi a Senoriei Vâstre şi o rog să primescă, 
espresiunea, prea înaltei mele consideraţii. 

A. S. prinţului de Bismarck, mare cancelar al 
imperiului German 

Principe, | 

Am luat libertatea de a face să vi se adreseze 
direct „Istoria unei Fruntarii“, studiă ce am pu- 

blicat, de curând.
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Alteța Vâstră a arătat atât de bine lumii cum 

trebue să'și iubâscă, şi să'şi apere cineva ţara, în 

cât va întelege, sunt sigur, ca, eu să fi încercat să 

apăr şi eii pe a mea, pe cât îmi îngăduesc puterile. 

Imi urez ferbinte, Principe, ca Alteța Vostră să 
nu facă o primire rea acestui prunc al mei. 

Primiţi, Principe, etc. 

Excelenței sale, ministrului afacerilor străine al 
Franciei,.d-nul Challemel-Lacour 

Domnule Ministru, 

__ Veti fi primit, cred, chiar de a doua zi după pu- 

blicarea, ei, cartea, mea, „Istoria unei Fruntarii.“ 

M'așşii socoti fericit dacă ministrul afacerilor 

străine al Franciei, ar găsi timpul să răsfoâscă, a- 

cest volum, în care sunt, tratate cestiunile supuse 
acum Conferinţei din Londra. 

Citind „Istoria unei Frunturiă“, Excelenţa, V6- 
stră se va, convinge uşor că situaţia, făcută Româ- 
nici, în Orient, este astăzi plină de primejdii. Acest 

stătuleţ este rămas în aer, fără apărare contra 
atacurilor înlesnite din tote părțile. Dar 6re trebui. 
va să înceteze el să fie postul înaintat al conti- 

nentului occidental, însărcinat să păstreze liber- 
tatea, neutralitatea, siguranţa, — în partea ei cea, 

mai de căpetenie, — a, acestei căi comerciale a, 
Centrului şi a Sud-Estului Europei ? 

Sciii că, politica are grozave cerinţă; dar dacă 
acâsta, sar întâmpla, Europa occidentală ar avea,
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de bună s6mă, o părere de răă într'o zi, dar prea 
târziu, pote! | 

In situaţia, în care ne aflăm, domnule ministru, 
păstrez nădejdea că Francia nu va părăsi Tara 

mea. Ea, este vai! delăsată, singură, dar trăeşte, 
este voinică, este în stare să aducă servicii folosi- 
i6re Europei. 

Primiţă, etc. 

lată, scrierile și faptele mele din zioa, ce 
a urmat cea, în care voi perdeaţi Basarabia, și 
precupețeați Dunărea, !



A CINCEA SCRISORE 

RESPUNS Dr £. COSTINESOU



București 20 7-bre 1883 

La, sosirea-mi în București. mi se arătă o 
serisâre, adresată de d. Costinescu către Llu- 
dependamce Romnaine, la 18 August trecut, 
care 'mi scăpase din vedere. In acestă, scris6re 
privitbre la noua răscâlă a, ţăranilor contra, 
proprietarilor din Grădiștea, d. Em. Costinescu 
deplânge pe larg propaganda nesănătâsă, fă- 
cută către țărani, și aţiţarea, lor „de căbre 
„niște mișei“, cum şi „de ccitre ami advo- . 
caţă cari-ă exploateaz ă fără de milă, “și Sfâr- 
șește cu aceste cuvinte: „ Intreba pe prințul 
Georg ge Bibescu, cât "i-ati costat pe țeraniă 
de la Breaza nedreptele revendicări ce cil, 
urmărit în cu's de ami întregi, graţie în- 
denumnatrilor celor ce pretindeaii căi le apără 
drepturile.“ 

D. Costinescu chiamă în sprijinul său o măr- 
turie pe care nu i o pot refuza; —i răspund 
dar că „nedreptele 1: ovendliociri ale țăranilor
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de la Breaza“ pe dânşii nu i-a costat un ban 

măcar, pe când pe proprietar ele lai costat ve- 

nitul al 1400 pogâne, pe cari ţăranii le-ai luat 

cu da sila, şi cari aii fost lăsate în mâinele 

lor 10 ani de vreme: adică o sumă de mai,bine 
de 240,000 de lei. Nu voii vorbi despre tâte 

jertfele cele-lalte făcute de către proprietar pen- 

tru ca, să-şi apere drepturile, cărora guvernul 

n'a, consimţit să le asigure respectul: ele dis- 

par dinaintea, resultaitelor ce le-a avut pentru 

nenorocita țară, actul de la, Breaza, săvărșit - 
cu complicitatea, guvernului și cu concursul 

administraţiunii sale. Afacerea, de la, Breaza a 
fost întradevăr pentru  povăţuitorii la, rău ai 
țăranilor ca o probă, de ceea, ce ar putea, ei să 

încerce mai la, urmă, nepedepsiţi. | 

„ Unde se pâte căuta causa; acestui rău ? D. 

" Costinescu, de când sa, făcut proprietar, a pu- 
tuto atinge cu degetul, și d-sa constată cu des- 

nădejde, că „ea stă în trista educațiune ce 

se dă ţăranului, către care se uită tocnuti . 

ceea ce ar contribui mai mult la ridicarea 

sa, căruia î se tot vorbește de drepturile 

„sale, de revendicările ce trebue să le pre- 

tindă... ale căruă calități sait rol în socie- 

tate se exalteză. fără, a i se aminti vre-odată, 

și despre datorii; pe cave nu-l pouiţuește
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mimenă nică să muncescă mică să fie credin- 

cios la tot ce su legat, ci cu totul din contra 

pe care tau stricat și înjosit prin acest mij- 

-loc în loc de cl ridica,;* scurt „pe care sut 

1 cresc la școla datoriei, a dreptului și a 
propășiriă.“ 

Minunat a giăit, și niște asemenea de- .: 
claraţiuni, isvorând de la un amic devotat al 
guvernului sunt netăgăduit de preţise. 

“Raţiunea,? este că în fapt e datoria guver- 

nului să, dea, educaţie ţăranului, în sarcina gu- 
_vernului cade săl instruiască, săl moraliseze, 

săi îmbunătăţescă, sârta— și de se cuvine să 
facem să, cadă asupra, cuiva, răspunderea, ace- 

stor „revendicări nedrepte“ a căror victimă 
_este astăzi d. Costinescu, trebuie săi sufere 

t6tă greutatea aceia, care de mult timp pretind 

că ai monopolul unei îngrijiri particulare pen- 

tru muncitorul de pământ, aceia cari au pus 

mâna pe dânsul, ai inspirat și lati mînat cum 
o zice autorul scrisorii, „la ânjosire, lu mi- 

serie și la turbare.“ 
Noul proprietar al Grădiștei este uimit că 

țăranii ai pus mâna,—pe pământul săi și cu 

- dasila— pe 135 pogâne, în loc de ale fi re- 

vendicat dinaintea, tribunalelor. Dar cată să 
fim noi.uimiţi de uimirea, d-sale ; căci în sfâr- 

5
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şit, unde dre ar fi învățat ţăranul, în cei nuoă 

ani de guvern al d. 1. Brătianu, că-există legi 

şi că ele nu se violsză nepedepsit. Afacerea, de 

la, Breaza, care dă bună diminâța intrărei la 

afaceri a d-lui IL. Brătianu și a amicilor săi, 

este 6re ea alt-ceva, de cât un act de anarhie, 

un început de desagregaţiune a ţărei ? nu a 

făcut; ea, școlă ? și ceea, ce sa petrecut în 

multe puncturi ale României, cum și sa în- 

tâmplat de curând în judeţul Vlașca, nu este 

6re urmarea logică a, ceea. ce pretind acești 

domni a fi o politică, liberală-naţională ? 
Reviii la afacerea de la, Breaza: — am zis 

că, ea, sa făptuit cu complicitatea guvernului 

și cu concursul administraţiei sale. Cred că 

este folositor să probez acâsta prin arătarea 

repede a, faptelor. și a, actelor. 
'Tăranul român are mult spirit de dreptate, 

cât timp nu este abătut din calea bună, de 

ațițări nesănătâse și de toleranțele interesate 
ale autorităţii. Deci, în 1865, pe când se aplica, 

legea rurală, țăranii de la, Breaza se mărturi- 

seseră mulțămiţi pe hotărnicia făcută între 

pământurile lor şi ale Casei Brâncovenesci. Își 
primiseră într'adevăr ceea-ce li se cuvenea, și 

chiar ceva mai mult. Cu tâte aste, acestă stare 

liniştită contrariă proiectele unora, pismași de 

-
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fire, hrănind ură din calcul şi care, încă de 
mult, porniseră, războiii pe sub ascuns contra 
celor cu nume și cu averi. Omenii aceștia, fă- 
cura, atâtea, și atâtea în cât deșteptară în ţ&- 
rani tot felul de pofte, îi îmbătară, cu tot felul 
de vinovate făgădueli, îi hotărîră, să se declare 
vetămaţi și să revendice, cu ori-ce preţ, bunul 
altuia, până, ce va, sosi momentul de a mâna, 
să ia cu sila, bunul acesta, In zadar proprie- 
tarul îşi dete ostenâla, de a face tâte consta- 
tările reclamate; în zadar avură, ele drept re- 
sultat de a demonstra, cât de temeinică, îi era, 
apărarea; în zadar în sfârşit, alergă el la, im- . 
păcăciune: — țăranii întăritaţi de către cei 
ce i purtaii de nas, se încăpăținară în „ne- 
dreplele revendicări.“ * 

Ast-fel stăteau lucrurile când cei ce se nu- 
mesc . înşiși „liberali-naţionali “ ajunseră, la, 
putere în 1876. Câte-va, zile în urmă într'o 
discuțiune în care erau de faţă, 'sub-prefectul 
de Câmpina, d-nii G. Duca, inginer al Statu- 
lui, Birnstingen, inginer al Casei Brăncoveanu 
și primarul de la, Breaza, de jos, acest din 
urmă, mare favorit al guvernului, se năpusti 
în vorbe cu furie asupra „acelor parveniţi pe 
„care, zise el, vom ști fârte bine să-i gonim 
„din casa, lor.“ Era vorba, de "proprietarii ei
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mari ai ţării. Făptuirea, urmă, de aprâpe ame- 

nințarea. ă | 

Intro bună, diminsță, în capul consiliului 

său municipal Și al ţăranilor comunei, func- | 

ţionarul guvernului puse mâna pe 1400 de 

pogâne (cam la, 700 de hectare) ce făceau 

parte din marea. proprietate de la Breaza. 

Fapta, era, dă o îndrăsnâlă, ne mai pomenită, ; 

așa, în căt, bătrânii satului nuși putură as- 

cunde temerea, lor despre urmările unui ase- 

menea, act. Dar, „Eşi ! li sa răspuns, nu sunt 

6re amicii noştri la putere? și nu aveţi 6re 

chiezășuirea că no să, fiți nică urmăriţi, nici 

constiînși de către guvern să întorceţi bu- 

nul ce aţi luat? Cât? pentru procesul care 

vi se pâte face și cheltuelile ce va costa, de 

ce să vă noliniștiţă. Mai ântâiă, de va, fi pro- 

ces, a să curgă multă apă pe Prahova, -până 

să i se vază sfărșitul ; iar cât despre cheltueli, 

a, să le plătiţi din venitul celor 1400 pog6ne 

ale vâstre, venituri pe care de sigur că nici 

o-dată, și ori-ce sar întâmpla, nu a să, fiţi si- 

liţă să le daţi îndărăt.“ | 

Se va vedea, până la ce punct faptele at 

consfințit limbagiul acesta, plin de învăță- 

minte. 

Proprietarul înștiințat pe loc despre Con-
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tropirea, proprietăţii sale, se adresă, la, judecă: 

torul de pace, care 'și declină ori-ce competinţă ; 

la, sub-prefect, care serecusă ; apoi la, prefect, 

care îndreptă la, ministerul de interne. Acesta, 

trimise la, fața locului pe d. cup de divisiune, 
Persiceanu, cu misiunea de a-şi da seama, 
lămurit despre -afacere. Trimisul ministerial 

se puse la lucru, își făcu constatarea și adresă, 
capului săi un raport prin care afirma : 

1. Că proprietatea a dat locuitorilor în 

total întrega cătăţime de pământ la care 
ai drept după legea rurală, ; 

2. Că în adev& locuitorii âmproprietă- 

riță și ai însușit din pământurile casei 
Brâncoveanu. cam la 1,400 de pogone de - 
livezi pe cari le vin cu sila ; 

3. Că D-l primar Morărescu, în loc să 

Oprescă usuirparea, « provocat-o și a în- 

curagiat-o, punându-se în fr untca US247r- 
Datorilor ; şi 

4. Că, D- 1 sub-prefect, îu loc s'o potolescă 
a apărat-o și-u susținul-o. 

După un asemenea raport, care vontrola, 

și confirma, tote cele mai de sus, sar fi putut 

cine-va, aştepta, la, aplicarea, imediat a, legii, 

lăsată în suferință de doui ani ! Cu tote aces- 

tea, ministrul 'de interne D. A. C. Rosetti se
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puse și el la adăpost sub prilegiul încurcătu- 
rilor ce o represiune ar fi creat Cabinetului, 

care d'abia de puţin timp era în funcțiune, se 

„scusă.cu cea, mai mare politeţă că nu pâte 
interveni, făcu apel „la generositatea bine 
camoscută a familiei Brâncoveanu și, 
în cele din urmă, îi dete şi povaţa să mârgă 
la, tribunale. a 
 "Păranii rămaseră dar stăpâni pe bunul ce 
și însușise cu de a sila ;— povățuitorilor nu 

fuseră, nică urmăriţi, nici pedepsiţi ; consiliul 
comunal și primarul săă fuseră mănținuţi în 
funcțiunile lor și cel din urmă deveni mai 
mult de cât ori-când obiectul bunei-voinţe a 

președintelui consiliului de miniștrii, D. 1. 
Brătianu, caze întâlnindu'l după cât-va timp, 

la gara Câmpina i strânse mâna cu căldură. 

Ast-fel treceaii în fapte făgăduelele făcute ţă- 

ranilor; — ceea care privea venitul a, celor 

1,400 de pog6ne era, să se împlinâscă ca, și 
cele-l'alte. | | 

Intr'adevăr, proprietarul silit să se adreseze 

la justițiă, ceruse prin advocatul săi, ca, 
„venitul în cestiune să fie depus la casa, de 

depuneri și consemnaţiuni, pentru că, la,'să- 
vîrșirea, procesului, să, se dee celui în drept. 
1 se respinse cererea, iar venitul se lasă co-
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tropitorilor proprietăţii. Ast-fel se dedea, aces- 

tora, mijlocul de a face vecinic procesul și de 
a întreţine, — din niște bani ce puteai să fie 
osîndiți întro zi.ai restitui, — stat-majorul 

lor de ezploatori. Ori cum, afacerea de Ia, 

Breaza, dură, zece ani, în cursul cărora, țăranii 
perdură. înaintea, tuturor instanţelor, și d'abia 
după acest timp proprietarul dobândia hotă- 

rârea prin care reintra în proprietatea, de care 

fusese despoiait. 

Unui guvern de ordine, i-ar fi fost de ajuns 

patru-zeci și opt de ore ca să ajungă la ace-“ 

lași resultat, şi acâsta, fără, greutaie, fără să, 

ajungă mai cu semă la monstrudsele torturi 

de la Bordeni. Trebuia, numai să o voiască. 

„Adevărat, este că, atunci „mzișeilor“ și „Cd- 

vocaților“ de cari vorbeşte D. Constineseu, 

acâsta, nu le-ar fi venit la, socotslă,; însă din 

intervenirea imediat a, guvernului şi din pe- 
depsirea, culpabililor as fi dobândit; educaţiune 
țăranul nostru ; ar fi învăţat; că esistă o lege 
care ocroteşte proprietatea şi o autoritate 

care face să, fie respectată acestă, lege. 

Cât pentru ţară, ea, ar fi câștigat dă nu i 
sar fi mai adăogat, pe lângă grijele cei ir.suflă, 

primejdiile cari i ameninţă viitorul și neatâr-
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narea, supărăci6sa, grijă a unei cestiuni so- 

ciale, cei compromite odihna. | 

'Păranul nostru era, blând, cinstit, muncitor 
pe cât “i cerea trebuinţele, cumpătat și voinic, 

lesne de crescut moralicește și vrednic ca să 
se facă, pentru îmbunătăţirea, sârtei sale, tot 

ce e drept și cu putinţă. Ce a făcut pentru 

dânsul regimul actual? Unde sunt resultatele 

frumoselor făgăduinți cu cari lau legănat ? 

Faptele răspund lămurit: ei ai înșelat pe ţă- 
ran ; i-ai abătut spre politică puterile ce el 

le punea la lucru; la aţâţat în contra pro- 

prietarului cel mare; i laii ar&tat ca pe un 

duşman, pe când el îi este aliatul firesc, spri- 

jinul şi mântuitorul lui când miseria, şi b6la, 
se lasă peste căminul lui; — lau smuls fără, 

remușcare, prin făgăduinți amăgitore, pe acest 

muncitor: de la plugul. săi, de la liniștea, | 

muncii sale cinstite și a cunoștinții sale, ca 
să'și facă dintr'ânsul un aliat și la trebuință, 

o armă, fără a-și bate capul— de cât numai 
de formă,—de trebuințele lui materiale și in- 
telectuale. Sau creat Creditele Agricole, este 
adevărat, însă ele ai slujit mai cu semă la 

desvoltarea, funcţionarismului, acâstă, pată, de 
unt-de-lemn ce se întinde peste România, ast- 
fel în cât săi astupe tote casele vieţii, a, aces-
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tui funcţionarism la ale cărui speculajţiuni se 

lasă, fără, scrupul de pradă, neștiința poporu- 

lui. | sa dat asemenea, dreptul de a, vota, 

însă libertatea votului i sa înlănțuit, de vreme 
ce sunt puși să-l mâne la urne sub-prefecţii, 

agenţii administraţiei și la, trebuinţă să-i facă, 
alaiu cete de ciomăgași şi de geandarmi. Sa 

proclamat în fine învățământul obligator, dar 
șcdlele se surpă, învățătorii lipsesc și direc-. 

ţiunea, este la, acest nivel cu tâte cele-alte. 
Lăsatu-i-sa, cel puţin, acestei nenorocite 

jertfe a. unei politici anti-naţionale și anti- 

„creştine, legea, lui, credinţele sale, ce dă tărie 

în luptă, și mângăere în restriște ? Nici de 
cum. Neîncetat îl învaţă că omul numai are 
nevoe de tâte ale : clerul de jos este în mize- . 

rie, numărul cel mai mare de biserici cade în 

ruină ; și mai tot-d'a-una cată ca, proprietarii 

mari ai ţărei să le întreţină sai să, le ridice 
din nucă! a 

lată. cum țăranul, după chiar expresiunile 

d-lui Costinescu „a fost adus la înjosire, la 

miserie, la desnădejde.“ Iată, opera, celor ce 

deţin puterea. de aprâpe zece ani, între care 
d. Costinescu este unul din capi ; cari, în loc 
dea apăra 'pe ţăran, ori când plângerea e 

„ drâptă, fie contra unui proprietar,—fie contra, 

î
n
.
.
.
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Statului, — în loc de a face să se execute 

cu religiositate legea, ai socotit mai potri- 
vit cu interesele lor, să nu ţie s6mă de 
dânsa, și să arunce asupra proprietarilor, în 

genere, respunderea, unei situațiuni pe care ei 

ai creato, înbărbătând și ocrotind tote esce- 

sele. 
Liberi sunt să-și laude binefacerile lor către 

poporul român ; însă suntem și noi liberi să 
aducem la iveală. reamintirile de la Breaza, - 

de la Bordeni, de la Ungureni, dela, Bălești. 

Câte nume, atâtea flori ale acelei-cununi 
neperitâre ce 'și-a ţintuito pe frunte d. Ion 

Brătianu în acel minut memorabil de la 8 
aprilie 1884, când de la înălțimea, tribunei 

parlamentare, împins de o forță nebiruită,, 
făcu naţiunii mărturisirea „complicităţii sale. 
„în desordinele, procesele-scandal6se și asasi- 

„natele guvernului său. ... 

Şi d. L. Brătiann este tot președintele Con- 
_siliului de Miniștrii al Regatului României ! 

De când am scris aceste linii, afacerea, de 

la Breaza, a trecut printro fază nu mai puţin 

scandal6să, de cât cele de înainte. Acâstă, ce-
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stiune înfățișând, din punctul de vedere al 
moralității acestui regim o însemnătate de că- 

petenie, cred folositor să arăt faptele întâm- 
plate de când sentinţa, Curţii de Casaţie a 
hotărît ca, familia Brâncovan să reia, posesiu- 

nea, bunurilor de care a fost despuiată. Pentru 

acesta, las cuvântul d-lui Pană Pencovici, 

care, fiind-că, şi-a, petrecut; două-zeci și cinci 
de ani în administraţie, cunâște mai bine de 

cât ori-cine tâte abuzurile făptuite sau îngă- 

duite de chiar acei care sunt datori să ne dee 

ajutor și ocrotire. 
Citim în ziarul România de la 28 februa- 

ie 1884: | | 
„La, 22 februarie 1884 sa, cerut aducerea, 

la îndeplinire a hotărîrei Curţii de apel, înve- 

stită cu titlu executorii. Pentru acâsta la 6 

martie din acelaș an, Epitropia a trebuit să, 

intervie pe lângă ministerul de interne ca să 

obţie ca, consiliul comunei Breaza, să înceteze 

de ase opune să se facă, procesul-verbal de 

predazea, somaţiunii și numai după interve- 

nirea, primului procuror sa făcut acest proces- 

verbal. 

In urmă, judecătorul însărcinat cu esecu- 

tarea, a, fixat ziua de 30 martie, ca să, mârgă 

pentru aducerea, la, îndeplinire la faţa, locului,
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cu ajutorul grefierului, șefului portăreilor și 

d-lui inginer Il. M. Rîmniceanu. 

"Judecătorul însărcinat, cu esecutarea hotă- 

rîrei Curţii, supunându-se poruncilor ceprimea - 

dela colectivitatea!) centrală, sub diferite pri- 
- lejiuri amină, de șase ori, în tot cursul anului 

1884, mergerea sa la faţa, locului. Si 
In anul următor 1885, după necontenite 

stăruințe, sa dus la faţa, locului judecătorul, 
procurorul, prefectul și inginerul, și în ziua, de 

23 maiă sa adus la, îndeplinire hotărîrea, Cur- 
ţii, dându-se în primirea, arendașului pământul 

usurpat fără, nici o opunere sait protestare din 

partea, locuitorilor. Arendașul în cursul anului 

1885 a luat dar rodul celor 700 de ectare ce 
se usurpase. În 1886, colectivitatea, centrală, 

regretând perderea, beneficiilor ce trăgea din 

proprietatea, usurpată, aţiţă din nuoi colec- 

tivitatea, locală, care rescula, pe locuitori, cosi 
fînul și bătu pe 6menii arendașului. Se recla- 
mă la autorităţi, se arestâză turburătorii, dar 
d. prefect Furduescu, nepotul d-lui 1.. Brăti- 

anu, pentru 'hatîrul soției d-lui subprefect 

de la, Câmpina, le dete drumul. 

La 21'iuliti 1887, 6menii arendașului ai 

  

1) Colectivitate, însusţiitorii D-lul Ion Brătianu,
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fost iarăși opriți de a, face secerișul. Logofeţii 
" “au fost bătuţi, legaţi și daţi în rîpă. Faptul sa, 
„constatat de primul procuror de Prahova, care 

a arestat șapte din principalii vinovaţi. Admi- 
nistrația însă, a, lăsat pe usurpători să ridice 
și să şi insușâscă, finul de pe pămentul ce nu 

era, al lor. 

- Din cele ce preced resultă, în resumat că 

încă, din anul venirei la putere a D-lui 1. C. 
Brătinanu, 1876, sa hrăpit cu sila din stăpă- 

nirea, proprietăţii Breaza, (judeţul Prahova) 

700 de hectare, că produsul acestor 700 de 

hectare usurpate a fost împărțit între colecti- 
viștă. Dovadă, despre cele ce spunem se găsește 

chiar în cancelaria, comunei Breaza care po- 

sedă, socotsla, dată, de Ion Morărescu, delegatul 

sătenilor, de sumele întrebuințate în anul 
1881. Acestă, socotâlă, ca tâte socotelile co- 
lectiviștilor, nu coprinde sumele intrate de la 
pogânele luaie, coprinde însă, amănunţit câţi 

bani s'aii dat advocatului, sub-prefectului ca, 

să facă, să, se întârzie constatările, prefectului 

și directorului ministerului ca să facă să 

dispară, un dosar. 
Ast-fel, de mai bine de doui-spre- zece ani 

colectiviștii centrali și cei auxilieri își între- 
ţin forţele vitale cu 20,000 lei produsul pe fie
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care an a 1400 pogâne usurpate. Osebit de 

acești 20,000 de fi. mai priimesc diferite con- 
tribuţiuai în bani și în natură, de la mai bine 

de 1000 nenorociți săteni aduși în cea mai 
desăvârșită sărăcie de D. L C. Brătianu, de 
nepotul săi D. Furduescu, de sub-prefectul de 
Câmpina și de primarul comunei, un adevărat 

colectivist sânge curat; ce este dat judecății 
pentru falșificare, a, quitanțelor de percepere. 

Și tâte acestea, se petrec de doui-spre-zece 
ani la, picidrele Castelului Peleș.



A ŞASEA SCRISORE 

D/ri Gacu 

Directorele ziarului ke Inelepenelance Poumanie.



București 3]s iulie 1983. 

Ciţii tocmai acum în L/Indpendance Rou- 

maine o epistolă, scrisă de generalul Lecca, 

ca răspuns la, scrisârea ce D. Emil Mavrocor- 

„dat i-o adresase la, 16 iunie trecut. Sceris6rea, 
generalului, făcând apel la, opiniunea publică, 

ne dă tutulor. dreptul să răspundem. M& slu- 

jesc de acest drept, sigur fiind că 'mi împlinesc 

o datorie. | 

Să fi găsit bun generalul Lecca, să rostâscă, 

de la tribună, — cu prilejul palmei dată D-lui 

Voinov de către D. E. Mavrocordat,— cuvinte 

jicnit6re pentru acest din urmă ;— să nu-i fi 

venit la, socotslă generalului Lecca să-şi re- 
tragă cuvântul, nici să, dee D-lui E. Mavrocor- 

" dat o satisfacere prin arme ;—- să, se fi expus 

generalul, prin acest îndoit refuz, să, se vază, 

"tratat de mișel de D. E. Mavrocordat, întro 
„eris6re ce sa publicat; — să se fi mulţumit 
în sfîrșit, să răspunză, la acâstă, rușine păţită, 

| 0
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numai prin insulte; — asta-i treba D-sale, și 

a acelora, de care atârnă. 
Când însă generalul Lecca, caută, să-și spri- 

jinâscă refuzul de a se bate pe pretenţiunea că 

„disprețul public va fi pedeapsa protivui- 

„culuă săii“, se pune cu nesocotinţă, pe un tă- 

rîm care este al nostru; înjosește simţimintele 
de dreptate și de onestitate al acestui public 

„ din care tac parte și eă, — și iată, de ce iau 
cuvântul. 

Opiniunea, publică în România, „ ca și în 

Franţa, Germania și Rusia, ca și pretutin- 
deni, — pusă, în faţă cu doi protivnici— unul 

general, cel-alt fost magistrat, care se bucură 
de stima, tutulor pers6nelor de bine, și face. 
parte dintro familie care a dat țării mai mulţi 
suverani,— nu va, îngădui nici odată ca agre-. 

sorul care a refuzat ori-ce satisfacere protiv- 
nicului săi, și a păţit de la dânsul o rușine, să, 
aibă îndresnsla, să lase dispreţului public grija, 
de a-lrăsbuna. | 

De ar fi priimită, acestă teorie, și de ar is- 
buti, susținută, fiind de un general, să, se înră- 
dăcineze în armată,— acest adăpost al leali- 
tății și al onrei în timpurile cele mai turburate 
ale istoriei nostre, ar trebui să, desnădăjduim |
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de națiunea nâstră. Slavă, Domnului ! n'am 
ajuns încă acolo. | 

Aceste principii, care destăinuesc o astrofie 
morală, de jălit, pot constitui apanagiul unui 
mic număr de desmoșteniţi, dar sunt osândite 
de armată, şi de partea, sănătâsă a, țărei, — o 
spun sus Și taze și fără temere de a fi des- 
minţit de acei a căror inimă bate încă, Și a, 
căror spadă tresare încă la acest singur cu- 
vent „Ondrea“.



A ŞAPTEA SCRISORE 

CONVENȚIUNEA COMERCIALĂ 

INTRE 

AUSTRO-UNGARIA şi ROMÂNIA 
Estras din MWowve/le- Revue de la 1 Februarie 1885.



București, 4 ianuarie 1983. 

Ţ. 

Convenţiunea. Comercială, închiăiată. între 
Austro-Ungaria și România, la 92 iuniui 1875, 
ratificată, la, 20 mai 1876, și pusă în aplicare 

la 1 iuliă al aceluiaş an, expiră la 20 maiii 
1886. Articolul XAXI stipuleză că: „în cas 
„când nici una din Inaltele Părţi contractante 
„nu ar fi notificat, cu două-spre-zece luni îna- 

„inte de finitul periodei de 10 ani, intențiunea, 

„sa de a face să-i înceteze efectele, ea va r&- 

„mâne obligătâre până la expirarea unui an, 

„din ziua în care una sai cea-laltă din cele 

„două Înalte Părţi contractante o va, fi de- 

„nunţat.“ 
Aşa dar patru luni numai ne desparte de 

termenul Convenţiunii. Care sunt intenţiunile 

guvernului. Intwacâstă privinţă nu sa șoptit 
nimic positiv până acum. Lăcerea, chiar acestă, 

ce se păstrâză, cu îndărătnicie asupra unei
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cestiuni atât de vitale pentru țară, este făcută 

să neliniștâscă, forte serios opiniunea, publică. 
Intwadevăr guvernul, în cas când ar avea, de 

gând să denunțe Convenţiunea, și să propue 

în locu-i o altă nouă, ar vrea să facă acâsta 

fără vrun studiii de mai "nainte, şi sar putea,. 
re face acest studii fără, să iee parte la 
dânsul bărbaţii speciali, nici Camerele de Co- 
merciă, în sfîrșit fără, o îndelungată, și seri6să 
pregătire, care. dupe noi căta să și fi fost în- 

cepută ? | 

E adevărat, că în urma, interpelărilor făcute 
în aceste din urmă zile în Cameră, și Senat, 
în privinţa, Convenţiunei comerciale, guvernul 

“român nu Sa arătat opus la numirea, unei co- 

misiuni care ar avea sarcina să studieze 

acâstă Convenţiune, și să arate „relele ce de- 

curg dintr'ensa, și l6cul ce sar putea aduce 
în timp priincios..“ Cată însă să conchidem, 

din acâstă, învoire dată la moţiunea. Came- 
relor, car fi hotărît guvernul să pue capăt la 

o stare de lucruri atât de dănuitâre interese- 

„lor ţării? Şi dacă 6menii politici azi la, putere 
sunt aceiași ce altă dată ai făcut convenţiunei. 
opunerea, cea mai aprigă, este 6re acesta, destul 
pentru ca, să credem că vor rămânea, credin- 
cioși principiilor pentru care luptau atunci ?
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Din nenorocire, prea sa învederat că posesiu- 

nea puterei are întristătârea, însușire să facă 
pe un om să vază cestiunile cele mai puţin 

îndoelnice, de tot altmintrelea, de cât le privea, 

ca, simplu mandatar al naţiunei. lată, de ce 
credem cuminte lucru să așteptăm, — înainte 

de a ne rosti în acâstă privinţă, — să fim lă- 
muriță despre situaţiunea, ce la urma urmelor 
va lua guvernul român. 

„Se scie— zicea, D. Cogălniceanu, în raportul 

„Săi către consiliul de miniștrii, din 28 maiii 

„187 6,—că, tractaitele şi convențiunile de co- 

„merciii, întrun cuvânt t6te actele internaţio-. 

„male care tractâză despre interesele mate- 

„riale ale unei ţări, cer un studiu mai adîncit * 

„de cât înseși tractatele politice ; căci, în cele 
„dWântâiu, se pte ca, un singur cuvânt ce n'ar 

„fi pus la, locul săi, să hotărască de ssrta, 

„unei industrii, a unei ramuri de comercii, să, - 

„distrugă, chiar un element de avuţiă naţio- 
„nală. Şi de aceea, în cele-talte ţări, tractatele 
„de comerciăi sunt studiate și proiectele re- 
„dactate de către administraţiunile agricul- 

„turei, comerciului, vămei,—ministerul aface- - 
„Tilor Străine păstrându-și pe. ssmă numai 

„grijea să, dee: acestor instrumente forma, 

„diplomatică. Mai mult încă: obicinuit, aceste
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„tractate sunt apărate în adunările parlamen- 

„tare de către ministrul Financelor și de 

„către al Comerciului, precum sa și făcut, în 

„ce privește Convenţiunea, n6stră, la, Viena, 

„Și la Pesta, unde miniștrii Comereiului și 
„Financelor aii apărat singuri acest act inter- 

„naţional. 

„La noi lucrul n'a mers așa. Totul sa pro- 
„iectat, totul sa, închiăiat de către ministrul 

„nostru al afacerilor Străine, fără să iee de loc 

„parte miniștrii Financelor și Comerciului. 
„Ministerul afacerilor Străine a făcut un 

„proiect; a priimit apoi un contra-proiect al 

„guvernului Austro-Ungar; acest contra-pro- 

" _miect a fost supus Consiliului Miniştrilor și 

„din acâstă, lucrare grăbită la, care n'a luat 
„parte nici Camerele de Comerciii, nici măcar 

„0 comisiune de Comercianţi, de Industriaşi, 
„întrun cuvânt de bărbaţi speciali, a isvorit 

„Convenţiunea, ce cată a dirige pe timp de 
„Zece ani, interesele comerciale ale României!: 

Ori cum ar fi, termenul defipt pentru de- 

nunţarea, Convenţiunei din 1876 este apropiat 
și se pote lesne înţelege că România, e grăbită, 
să vază, denunţată acâstă, Convenţiune, ce are 
o nevoe neapărată, de a fi revizuită.
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IL. 

Se vedem care era, mișcarea generală a 
comerciuluă înainte de Conwveiaţiune. 

In cuzsul celor şase ani, cari ai trecut 
înainte de punerea, în vigâre a Convenţiunii 
mișcarea, comercială, a, României a, dat cifele 
următ6re : 

EXPORT | IMPORT 

1871 Lei 176,130,064 82,927,288 

18572 „ 166,557,104 109,327,780 
1873 » 157:570,732' 97,867,167 
1874 n 134,713,818 122,794,114 
1875. „ 144,962,079 100,534,164 
1876 „_235,256,286 165,933,503 

Totaluri 1,015,190,083 679,684,016 
  

Așa, dar în decursul acestui period, expor- 

turile ai fost neîncetat, mai pre sus de impor- 

turi, și ara, a, beneficiat de deosebire, adică, de 

335,506,067 lei, ceea ce dă pe tot anul o 

mijlociă de aprâpe 56 mili6ne. 

Se vedem ce. se face acestă mişcare co- 

mercială, de la, 1877 încoa. Sa aplicat Con- 
venţiunea Comercială: indată, ca printrun 
farmec, situaţiunea, se schimbă cu totul; din
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fârte bună, precum era, se face rea. Iată și 

proba : 

EXPORT IMPORT | 

1877 Lei 141,081,100 33 

"1878 „ 217,041,727 306,582,302 

„18379 „ 238,650,006:  254,482,629 
1880 „ 218,918,878 _255,336,415 

1881 „ 206,518,317 274,757458 
1852 „ 244,730,199. 268,83 1,921 

1883 „__220,650,279 .__359907,178 
Total 1,487,590.506  2,055,466,902 

Deci, în decursul acestui al duoilea, period, 

importul a, fost neîncetat; mai pre sus de cât 

exportul, ast-fel în cât, la capătul acestor '7 

ani, cumpăna 1) în dauna țărei a fost de 

567876,396 lei, adică pe tot anul o mijlocie 

de 81,125,199 lei ! ! | 

1) Se va mira cine-va pâte să gâsescă, în acâstă lucrare, men: 

țiunea repetată a Balanjei Comerciului şi pâte că se va întreba : - 

de nu cum-va cei de pe malurile Dunăril sunt în nesciință, că 

acestă vestită teorie a balanței Comerciului a fost luată în răspăr 

de către Economişti! moderni și că n'a mat păstrat nimic dintr. ! 

însa cel iniţiaţi, de când cu spiritualele sarcasme ale lui Frederic 

Bastiat, Insă fie orl-cine liniştit ; se știe şi la Bucuresci, ca şi pe 

aiurea, că exportare și importare sunt numai numiri deosebite, 

ale uneia şi aceleaşi operaţiuni, schimbul productelor. Ori-că 
cineva vinde, oil că cumpără, cu alte cuvinte ori că exportâză, 
ori că importeză, nu face de câtun schimb de producte. E lucru
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Țara, a putut să plătescă acestă sumă, peste 

măsură, de mare cu economiele ei din-anii de 

mai nainte, dar, de sar prelungi situaţiunea, 

acesta, de unde re ar lua România, mijlcele 

neapăraite, spre a. împlini deosebirea, dintre 

importul și exportul ei? Cestiunea, din cele 
mai grele, și care pune în joc tot viitorul eco- | 

nomic al ţărei. 

"Este adevărat că, de la anul 1878 încoa, 
exportul României sa, sporit în mod simţitor ; 
vine însă, acestă, creștere numai și numai din 
faptul că, bielşugul producţiunii agricole a 
silit în realitate exportul ei. Despre aceasta, e 

lămurit. Și pe cât timp sunt schimburi, schimburi multe, tâte 

merg pentiu bine un popor, economiceşte vorbind. Insă, în viața 

economică a Naţiunilor, sunt cu putință multe variaţiunY despre care 

mărturiseşce statistica, care arată că un popor se ridică sai scade 

din punctul de vedere al puterii producătâre, Deci Balanța Co- 

merciului, aşa de blestemată de către teoricienit cel fără de 

păcate, are totuși folosul că ţine stma de aceste variaţiuni şi. că 

înfăţișeză cu vioicrune înaintea ochilor acestă mişcare în sus sa 

în jos a vieţei industriale a unul popor, Să ni se dee voe dar să 

ne servim întru cât-va de acest vechii criterium; el are cel 

puţin meritul că e înțeles de public care e deprins cu dânsul, şi - 

nu toți economiştii se lipădă de dânsul, chiar dintre cel mat 

moderni. „In regulă generală, zice unul din el, excendentul acesta 

de importuri, mar cu s€mă când se prelungeşce, este semn de 

suferință, de neastâmpăr sai de decădere industrială, și cată să 

ţintescă asupră-și băgarea de semă a legiuitorului.“ D. Herve 

Bazin. Tractat elementar de Economie Politică. Paris 1885.
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lesne să și dee cineva s6mă după, tabloul ce 

urmeză : 

Baport de Cereale. 
De la 1871 până la 1877 

1871 144,897,222 sat 82,23%, a ex. general 

1872 117,104,956 „ 70,18 nn 
1873 119,096,845 „ 75,62 » n 
1874 99,216,402 „ 73,65 > ȘI 
1875 105,212,696 „ 72,58 S n 
1876 165,159,021 „ 70 

750,687,742 lei 
2 P 

    

De la 1877 până la 1883 

1877  78,524,406 sai 35,65%, a ex: general 

1878 142,028,238 „ 65,44 ? 2 

1879 173,160,085 „ 72,60 » 2 

1880 167,799,823 „ 76,65 » n 
1831 157,255,757 „ 76,68 n 2 
1882 197,920,416 „ 80,96 x 

1883_172,557012 „ 63,90 a 
1059,245,737 Lei 

AL doilea period dă dar un spor de 
338,557,995 lei. Proporțiunea acestui export, 
în raport cu exportul general, a dat pentru 
cei șase ani dântâiu, o mijlocie de 73 „040/e, 
iar pentru cei 7 din urmă, o mijlociă, de 69 „599%/0. 
De este acestă din urmă cifră mai slabă, pri-
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cina e că anul 1877, opoca resboiului ruso- 
turc, a dat export puţin, fiind că, partea, cea, 
mai mare a cerealelor sa întrebuințat spre 
alimentarea armatelor rusesci. Fără, acâstă 
împrejurare, mijlocia afiată pentru periodul 
al doilea, ar fi fost mai presus de cât; aceia, a, 
celui dântâiă. Insă, Convenţiunea, Comercială, 
o repetărn, nare nimic a face cu acest resul- 
tat; chiar fără dînsa. România n'ar fi produs 
o chilă, de cereale mai Puțin. | 

De altă parte, există, o ramură de bogăţie 
naţională, care fusese tot-d'a-una fârte măn6să, 
pentru România; voim să vorbim de vite și 

de productele animale. Dax, producţiunea, 
acesta a încetat; d'odată de a, mai prospera, și 
merge tot scăzând, precum se va, vedea din ci- 
frele ce urmeză. : 

1871 26,418,717 Lei 1877 28,551,167 Lei 

1872 34,741,602 „ 1878 24,544,039 » 
1973 30,915,872 „ 1879 23,641,266 „ 
1874 27,094,730 „ 1880 19,829,942 » 
1875 25,523,479 „ 1881 21,510,768 , 
1876 29,671,368 „ 1882 14,757,702 , 

174,365,768 „182,834,884 | 
Scăderea dar a fost, pentru cei şase ani 

din urmă, de 41,530,884 lei, adică cam de 

7,000,000 lei pe an, și acestă, deosebire pri-
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vește mai cu s6mă, exportul nostru cu Un- 

garia.. 
Unde să aflăm pricina, acestei scăderi? După. 

d. ministru al afacerilor Străine ar trebui să, 
o atribuim epizootiei, care ar fi oare-cum la 
noi în stare permanentă. După d. Cogălnicenu, 

vătămarea, adusă, comerciului nostru de vite 
ar fi resultatul neobservării tractatului de Co- 

merciă de către autorităţile unguresci. „Aceste 
autorităţi, ice d. Cogălnicânu, închid fruu- 
taria sistematic vitelor noastre.“ După: d. 
Aurelian, ministru în ultimul cabinet Brătianu, 

sar fi petrecut fapte ca acesta: neguțătorii 

noștri trec fruntaria și sosesc chiar la Pesta, 
cu turmele lor de porci. Dar-acolo nisce comi- 

siuni de veterinari descoper că vitele lor asi 
tot felul de bole ; — bâle de picioare, bâle 

de piele; așa, în cât, aflându-se în neputinţă 

da, se întoarce cu turmele lor în ţară, neguţă- 
torii se văd siliți să-și vândă maria, pe preţ 
de nimic. Se înţelege ca, în asemenea, împre- 
jurăzi neguțătorii români să stee în nedomirire, 
de mai trebue să mai îndrăsnâscă, să trâcă, 
dincolo de fruntarii, și lesne își pâte da, s&ma, 

ori cine despre daunele ce rezultă, din acâstă 
stare de lucruri pentru una din ramurile cele 
mai măn6se ale comerciului nostru.



CONVENŢIUNEA COMERCIALĂ 97 

Explicaţiunea, acâsta, prob&ză, cel puţin că, 
nu din pricina, Convenţiunei Comerciale perde 
România, explâtarea unuia, din productele ei 
cele mai bogate. Intr'adevăr exportul grânelor. 
sale se umflă, la, suflarea unor împrejurări ex- 
cepționali, care multă vreme nu se vor.mai 
reproduce pâte; însă, tite cele-Palte producte 
ale sale agricole ajung la, o adevărată, dără- 
pănare. 

i IL 

Cut a "profitat 6re: acâstă, revoluţiune în 
mișcarea, comercială a României ? Aprâpe 
exclusiv Austro- Ungariei ale cărei impor taţiuni 
ai luat d'odată o desvoltare ce nu sa mai 
oprit, e 

Judece- -se despre acâsta,:! o 

Comerciul României cu Austro- Ung ga ia 

EXPORTURI * IMPORTURI | 

1871 Lei „2 49415,218 :': 37,028,620: 
1872 , .'81,688,383 - 36,773,290: 

1873» 638,768,568 39,348,143; 
1874 i : 55,476,370 i 48;308,102. 
1875 38,735,496 49,206,059: 
1876 , 73:799,878.... .- -. 78.885.051, 

Lei . 367,874913 282,549.274 
  

  

27
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„ EXPORTURI _ IMPORTURI 

1877 Lei . - 90,134,238  : -: 1709,782,782. 

1878 „  . 67,273,674..:  168,043,027 
1879 „ 68,856,820. 124,7 54,860 

1880 -, 82,958,681 :. 126,401,465 

1881: „ OO: 72,131,702 :.:4::134,963;201 
1882 „ “ 74,706,217;;::'134,514,529 

1883 » 71,478,385-.; :! :153,972,506 
  

Lei . 527,539717 1,922,432,370   

Așa dar, de la, 1871 până la, 1877, România 

i-a vândut Austro-Ungariei mai mult de câta 

cumpărat de la, dînsa,. iar: deosebirea, în câş-. 
tigul ei este de 85,325,639 lei, sai o mijlociă de 

14,220,939 lei pe an.— De la:1877 până, la 

1884 cumpăna este în dauna, ţărei cu suma, - 

peste mssură de .mare de 494,892, 653 lei, . 

care dă o mijlociă, anuală, de '70,698,950 lei, 

ȘI, de comparăm suma, acâsta de 494,892,653 

lei, excedent al importului în mișcarea, co- * 
mercială dintre România, și Austro-Ungaria, 

cu suma de 567,8'76,396, — excedentul indicat; 
al importului asupra, exportului comerciului 

general al: României, constatăm că de acest 

de mai sus excedent, mai în întregul sei, s'a 
folosit Austro- Ung garia. | 

In faţa, acestor rezultate, nu este Gre înve-
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“derat că, de se reînoește convenţiunea, de la, 

1875, va, trebui să, se câră garanții particulare 
pentru exportarea vitelor nostre ? AR 

Să intrăm în unele amănunte şi. să, vedern 

care sunt articolele austro-ungare a căror im- 

portare în România, a luat o mai mare întindere, 

Piei tăbăcite și piet— In 1876, importul 
acestor articole era, de 8,698,536, lei (din care 

3,000,000 peritru încălțăminte) ; în 1877 el se 
urcă la, 14,881,994 lei (din cari $,193.886 p. 
încălțăminte) ; în 1878 ajunge la 37291,005 

lei (din. cari 11,245,500 p. încălțăminte); în 

1879 Ia, 22,649,760 lei, (din cari 6,312,000 p. 

încălţăminte) ; în 1880, la, 22,867,622 lei, (din 

cari '7,415,000 p. încălțăminte) ; în. 1881, la, 

23,311,538 lei, (din cari 10,500,474 p. încăl- 
ţăminte) ; în 1882, la, 25,095,528 lei, (din cari 

13,388,832 lei p. încălțăminte). Importul dâr 
al acestor articole sa întreit şi mai bine. 

Jateviă: textile și industrii derivate. — 
In 18'76, importul a, fost de 15,973,525 lei, (din 

cari 2,978,368 pentru îmbrăcăminte). — In 
1877 el se urcă, la 36,494,523 lei, (din cari 

8,986,320 p. îmbrăcăminte) ; în 1878, la, 
44,093,036 lei, (din cari 7,401,496 lei, p. îm- 

brăcăminte); în 1879, la 33,400,885 lei, (din 

cari 6,836,158 p. îmbrăcăminte) ; în 1880, la,
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35,583,919 lei, (din cari 7,642,452 p. îmbră- 

căminte) ; în 1881, la 39,376,398 lei, (din cari 

7772091 p. îmbrăcăminte); în 1882, la 

35,13,4452 lei, (din cari 8,121,076 lei p. îm- 

brăcăminte). — Acestă, importare -s sa îndoit 

dar, şi mai bine. 

Lemmnămie și îmdustrii derivate. — Im- 

portul a, fost de 8,178,075 lei, în 1876; de 

18,611,933 lei, în 1877 ; de 11,440,995 lei, în 
1880; de 12,347,459 lei, în 1881; de 13,673,918 

lei, în 1882. Ca termen mijlociă el sa îndoit. 
Metaluri și fabricațiuă metulice.—:Im- 

portul a fost, de 9,425,389 lei, în. 1876;. de 
48,325,197 lei, în 1877; de 23,055,519 lei, în 
1878; de 20,520,637 lei, în 1879, de 20,128,738 

lei, în 1880; de 20,044.,613 lei, în 1881; de 

18,503,226 lei, în 1882. Ca termen: mijlocii, 

el sa întreit aprâpe. 
Faţă, cu un mers atât spre sus al exportulă 

ei în România, Austro-Ungaria, se va resemna, 

Gre să pârdă un câmp de exploatare așa de 

vast sau măcar să-l vadă, micșorându-se ? 
Respunsul la, acâstă, cestiune, este lăsat, iscu- 
sinţei, dorinței de bine a Guvernului român. 

. VW... 

„Se va putea, cu tâte acestea, spune că, Și
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exportul din România; în Austro-Ungaria, a, 
sporit în decursul acestor ani din urmă. E 
adevărat ; însă sporul acesta, precum am mai 
avut prilejul să o constatăm, vorbind de co- 
merciul general, este în neatîrnare de Con- 
venţiune; el vine numai și numai din belșugul 
producțiunii de cereale; și Sar fi produs în 
ori care împregiurare și fără, Convenţiune. 

Intr adevăr de la 1871 până, la 1877 Ro- 
mânia -a exportat în „Austro-Ungaria de 
367,874,913 lei; de la 1877 până la 1884 de 

"5275397717 Iei: spor : 159,664,804 lei. Ex- 

portul de cereale a dat cifrele următre :: :: 

1871 17, 366,171 adică, 36, 15%/0 din ex. „gen, 

1872 -45,724815. n 52436 n. 
1873 35,811,838 „. 5222 n 
1874 30,317,521» 5465 m , 
1875 17428754» 4447 vii 

| 1576 29,810,773.. n. „4937 n 
Total 176,959,872 

O mijlocie de „sn 3'7 la, sută din exporul 
general. . | 

1577 46,414,397 adică 51,49% din ex. gen. 
1678 39,430,134: „ 5861. n 

1879_37,566,455 „5598 n 
Total 123,410,986 -
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1880 54066411 adică 61,35%, din ex. gen. 

1881 45,080,412 n 62,49 n 

1882 50,080,412  „: 67,03 x 

1883_534450,000  » 7465 2 
Total 326, 088, 221 

O mijlocie de 55, 97 da sută din „portul 
general: 

Deosebirea între cele două totaluri este de 

149,128,349. Ast-fel exportul general arată 

în periodul din urmă, un'spor.de 159,664,804 

lei; adică, o deosebire. de 10,526,455 lei, de- 

lei; al cerealelor, un spor .de 149,128,349 
osebire prea slabă în folosul celor-laltor ră- 

muri ale exportului î. . 
In ceia ce privește animalele și derivatele 

lor, exportul în Austro-Ungaria, care de la, 

“1871 până la 1877 se legăna, între 25 şi 30 

mili6ne, s'a, scoboriît din ce în ce până anu 

mai fi de cât de 9,507,699. lei, în 1882. Am 

arăta mai sus pricinele acestei mișcări Sco- 
borit6re. 

„Alte două obiecte însemnate de .export, 
lânurile și peile, se văd şi 'ele în scădere. In- 
tr'adevăr, cele dântâiu ai produs de la 1871 
  

) Acest spor de 10,526,455 le,—in şapte an1,— se “datoreşte 
unor categorii ca : fructe, legume, combustibile și altele.
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până la, 1877 lei 32,120,498, iar de la, 1877 
până la, 1883 suma de 25,698,714 lei: o scă- 
dere de 6,421,784 lei; cele dal duoilea ai 
dat, de la 1871: până la 1877, suma de 
19,359,621 lei, iar de la, 1877 până 1883 suma, 
de 14,682,500 lei: o scădere de 4,679,101 lei. 

Ast-fel, în afară de cereale, rodnicia. indus- 
triei române în curs de șapte ani, de la, data, 
Convenţiunii Comerciale, s'a, oprit în desvol- 
tarea sa. Ea, a căzut întrun fel de lângezelă 
Și de marasm,—simptomă, fârte gravă,—căci - 
a nu propăși este a, peri. Ore de acâsta, să fie 
amenințată, în scurt timp industria; Română? 
Da, de se va proroga Convenţiunea, Comer- 
cială aşa, cum e făcută. 

V. 

Aceste resultaite bine constatate, e luciu de 
“căpetenie, să ne întrebăm cum se face că Con- 

venţiunea, Comercială, să, fi avut o înriurire, 
atât de rău făcătore asupra, mișcării econo- 

mice a, țărei ? E 6re cu „putință să: presupu- 

nem: că, dintr un an în altul, trebuințele î în 

România să fi ajuns în stare să desvolte o 

consumație înduoită, și într eită ? Să sporâscă, 
pe fie-care an trebuinţele, nu este lucru sur- 

prindător ; fenomenul este firesc, și tote



104 PARTEA ÂNTEIA.— POLITICĂ. 

t6te pop6rele i sunt supuse, potrivit cu înain- 

tarea, lor pe calea, propăşirei și a civilisaţiunii. 

Insă fenomenul acesta, nu sar fi ivit așa do- 

dată, Și în nisce proporțiuni atât de uimire, 

fără o pricină exteridră, şi pricina, e că : Con- 

venţiunea, Comercială, prin scutirea, de drep- 

turi ce o dă unor producte austro-ungare, prin 
scăderea, tarifelor. de care face să se folosâscă, 
alte producte, le a favorisat întratâita intrarea 

în ţază, în cât industria, naţională sa aflat în 
„neputinţă să lupte în contra unei asemenea 

concurențe. Diferitele industrii în ființă au în- 

cetat de a mai produce un mare număr. din 
articolele ce îndestulaiăi consumaţia interidră,, 

de 6re-ce Austro-Ungaria le. da mai eftin ; 

diferite alte industrii, a căror aședare în ţară, 
se vestea, aii luat'o de la început pe cale rea 

saii nu sai putut înființa tot pentru același 
motiv, adică fiind că produsele. lor nu sar fi 

putut da pe preţul produselor austriace. Nu ne 

va fi grei să sprijinim, cu probe, cele ce 
înaintăm.. 

Imbrăcămintea, și încălțăznintea, intră, în 

importul Austro-Ungariei din -1882 ,. pentru 

suma, cam. de 20 mili6ne. Dar România n'ar 

putea, Gre să, se îndestuleze ea, însăși pe sine 
cu aceste două articole ? Ea posedă, tâte ma-
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teriele prime trebuinci6se ; lucrătorul român 

este îndemănatec, destoinic la tot felul de lu- 
crare, şi produsele ce-i ies din mâini pot să, 

ţie pept cu cele mai bune produse austro-un- 

gaze, însă el e silit să, le dee pe un preţ mai 

mare. A fost un timp în care fabrice însem- 
nate de postav erai în ființă în România: 
a D-lui Kogălniceanu la Neamţu; a D-lui N. 
Băleanu la. Dragomirescă; a D-lui Simu la, 

Bucuresci; în care fie-care familie de țărani, 

fie-care mănăstire fabrica, stofe de haine, 
stofe solide și cari naveai mârte, în care 
o încălțăminte bună și ţâpănă se lucra, de 
lucrători români. De doreai locuitorii. de la, 
orașe cu gusturi mai rafinate, să, 'și procure 
stofe și încălțăminte de fantasie produse 
ale industriei streine, ei totuși nu lepădaii pro- 
dusele industriei naţionale; cât pentru locui- 
torii de la, ţară, nici nu întrebuința altele. 

Astă-zi lucrul numai merge ast-fel: Austro- 
Ungaria, ne a, adus articolele sale, de calitate 
mediocră, este adevărat, dar având meritul 
eftinătăţii; favorisată, prin tarife reduse, în 
scurtă, vreme ea, a, înecat ţara, cu produsele 
sale, de la casa, omului de oraș până, la, coliba, 
ţăranului. Iată, de ce fabricaţiunea naţională, 
merge mereu spre peire, cu .t6te năzuinţele cu
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„tot zelul, mai presus de ori ce laudă, al aso- 

ciaţiunei dâmnelor Românce, de a rădica, in- 

dustria, scârțelor, pânzelor și stofelor de lână, 
Furnica este numele acestei societăţi, al 

cării suflet inteligent și devotat este Presidenta, 

d-na Elena Cornescu. 

România, este una, din ţările cele mai pădu- 

rose ale Europei; ea, posedă în pădurile sale 
tot felul de lemne ; cu tâte acestea ea cum- 

pără, pe fie-care. an, de la Austro-Ungaria, 

lemne de construcţie, de 12 până la 15 mi- 
lisne. De ce ? Fiind-că acest articol este scutit; 

de ori-ce plată la intrarea-i în România. Iar 

dogăria, care odată era atât de înfloritâre, 
pere astă-zi ucisă, de produsele Brașovului. 

România, posedă isvâre nesecate de petrol; 

cu t6te acestea, îi mai dă și Austro-Ungaria. 
De ce? Fiind-că nici acest articol nu plătesce 
vamă. | 

Am putea, să mai cităm multe alte exem- . 

ple ; dar cele pe care le-am citat ne par destul 
de convingătâre. | 

VI. 

Mult timp lumea a fost pătrunsă, în Româ- 

nia, de ideia.că în ţara, acâsta agricultura cată, 

să, fie tot, iar industria, nimic, sai puţin lucru.
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A-și da, silința dea, produce cât mai multe ce- 
reale se va, putea, pare să fie singura, ţintă a, 

gândirei tutulor. Toţi pornesc de la, ideia, ac6- 
sta, că cele-Talteţări vor avea, tot-d'a-una, tre- 
buinţă, de cereale, și că România va, fi tot-d'a- 
una, sigură, să și treacă, pe ale sale. Fără, să voim 
a ține socotâlă, de diferitele împrejurări, cari 
pot vătăma secerișul aşa în cât să1 micșoreze 
forte mult, noi credem că Românul nu trebue 
să uite, că, ceea, ce putea, fi adevărat, până, la 

Gre-care punct, acum 20 de ani, nu mai este 
de loc adevărat azi, când vedem marea întin- 
dere ce a, luat în câţi-va ani, producţiunea, ce- 
realelor din America, din India, din Australia. 
Nu trebue să, se pearză, din vedere că în păr- 

țile acelea se produce cu fârte puţină chiel- 

tuială,, că costul transportului din Asia, 

Australia, și America în Europa, este mai 

scădut de cât acela, din interiorul continen- 

tului European ; că acâstă,. deosebire nu va, 

scădea, curând, și că în. fine grâul American, 

Indian sai Australian, dobândit prin tâte per- 

fecţionările aduse agricultiurei, este de o cali- 
tate mai bună. In condiţiile acestea, negân- 
dindu-se cine-va, de cât la agricultură și ne 

căutând să, desvolte industria, cade într'o 
mare greșală. |
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Să ne spunem tâtă cugetarea. Nu pâte fi 

vro cugetare mai neadevărată și mai vătămă- 
i6re de cât aceea a producţii de un singur 
soi numai. Cea dântâiă gândire a unui po- 
por care doresce să, 'și asigure existenţa, este 

să aibă întrunite la, dânsul pe teritoriul săi, 

tte lucrurile neapărat de trebuință traiului, 
înarmărei și întreținerei puterei sale armate; să 
nu atârne pentru nici unul din aceste lucruri de 

tot trebuinciese de relaţiile comerciale, ce pâte 

avea, cu vecinii să. Numai în condiţiă, acesta, 
un popor va fi sigur că are o bună stare eco- 
nomică și că va, fi cu putinţă să îngrijâscă, de 

ar fi atacat, de cele ce-i sunt de nevoe ca, să, 

se apere. 

Ceva mai mult: un popor dedat numai cu 

o singură, industrie, —ori cât de măndsă ar fi 

ea,—se face în mod firesc tributarul celor-alte 
popâre pentru tot cenu produce el. Şi cu mare 

„greutate se va da în lături de acâstă atârnare, 

care îl lasă jertfă al bunului plac al vecini- 
lor săi; căci industria, de un singur soiii la, care 

se vor fi dat lucrătorii săi, făcând 6re-cum 

dintr'ânșii nisce unelte formate prin deprin- 
dere, neîndemănateci la ori-ce altă, muncă, ; 

va lipsi tot-da-una acestor lucrători, înde- 
mănarea, avântul, emulaţia, ce sunt atât de
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neapărate. Va merge ast-fel, până se va fi for- 
mat o nouă generaţie; iar până atunci de 
câte primejdii nu va, fi ameninţată acestă, na- 

„ție! Vai de poporul acela, la care nu concurâză, 
t6te industriile de odată! | 

Când un popor își face abia cel dântâiu 
* pas pe calea dosvoltării sale industriale, sis- 

temul protector i se impune ca o neapărată 
trebuință. Caită, să, ne slujim. de sistemul acesta; 

19 ca să stabilim și să, desvoltăm la un po- 
por ce se naște, tte industriele de cari are 
nevoe ca, să'și asigure o existență, economică, 
neatârnată, în cazul ce se va putea, întâmpla, 
şi care trebue tot-da-una prevăzut, al unei 
agresiuni sai unui resboiu din partea veci- 
nilor săi 

20 ca să stabilim și să, desvoltăm la un 
popor î6te industriele, a căror coexistență, 
este neapărată ca, să, deșteptăm și să, formăm 
la, acest popor noţiuni economice întinse și 
sănătse, un gust inspirat de adevăratul sim- 
țimânt al frumosului, idte îndemânările ce 
sunt cerute de muncă. 

Negreșit, că, cineva, pâte să, se desbare mai 
mult sai mai puţin de protecţie, acum pentru 
a deștepta, zelul industriilor cari se lasă lenei, 
Și tind a, se ankylosa acum pentru £ a, forma, o
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alianţă strânsă cu un popor amic, acum pen- 

tru a, se feri de relaţii prea, intime cu un vecin 

primejdios. Insă, sistemul protector se impune 

pretutindeni unui popor ce se naște. 
Dacă guvernul român , înainte de a lăsa 

viitorul economic al României pradă a su- 

periorităţii lucrărei Austro-Ungariei sar fi 
găsit în condițiuni politice care i-ar fi îngă- 
duit să se inspire de lecţiile istoriei, ar fi adă- 
postit la spatele protecției, industriile n6stre 

născânde, precum făcură odinidră asemenea, 

Franţa, Anglia și Statele-Unite. 

VI. 

Ar fi nedrept să aruncăm o răspundere prea, 

grea, asupra Omenilor cari, la 1875, ai trebuit 

să negocieze tractatul de comerciu cu Austr 0- 

Ungaria. Ceea, ce a, lipsit mai cu sâmă, acestui 

tractat, făcut cu o grabă datorită, întâmplă- 
rilor, este, o vom zice mai la, vale, întrunirea, 

la un loc a unor măsuri de ocrotire care trep- 
tat ar fi pus industria română în stare să sus- 
ţină concurenţa, cu industria, Austr o-Ungaxză. 

Neavând respundărea a, executărei acestui 
tractat; așa cum sa făcut, negoțiatorii lui. pot 
încă să mai pună spre apărarea, lor, Şi că; în 
momentul acela, circumstanţele politice im-
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puneaii cu tărie României să, facă act de stat 
neatârnat și suveran. | 

România care, de drept, 1 nu perduse - nici. 0 
dată, autonomia, sa, dar care, în fapt, suferise 
domnirea, Fanarioţilor, se lupta, de la:1821 
pentru redobândirea, neatârnării sale. Ântâia, 
sa desrobire datsză, de la tractatul.de la, A- 
drianopol, 1829. | | 

- Tractaiul de la, Paris, 1856, începe a doua 

fasă, a, desrobirii României. 
Cu tâte acestea, Porta, păstra, asupra Prin- 

cipatelor. Dunărene o suveranitate pe care 

reamintirile unui trecut prspăt încă, nu în- 

găduiaiă să o privescă cine-va, ca având numai 

o val6re onorifică și nominală. Şi conferinţa, 
de la Londra în 1871, a făcut pe România, să, 

simță, prea, mult, că neatîrnarea, ei încă șu- 
bredă, și vremelnică, 

La, 1875 România avea, dar mare interes, 
cel mai mare, să, facă, ds i era, cu putinţă, un 

act de suveranitate națională, . 
Austro-Ungaria, precum în: curând : și Rusia, 

se oferi să . subscrie un tractat, de comerciu. 

Cum ar fi putut România, să lase să-i scape 

un asemenea prilej d'a se afirma ca, neatîrnajtă, 

Și suverană ? Ore trei ani mai în urmă, la 
1878, la congresul de la, Berlin, na rădicat
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iarăși, diplomația, obiecţiuni în contra, recu- 

n6șterii neatîrnării României, și nu se puse- 

seră acestei recunoșterii, condițiuni forte 
dăinvitâre ? 3). 

Să nu mai stăruim. 

Nu sta în mâna miniștrilor cari ai sub- 

scris la, 1875 tractatul de comerciti cu Austro- 

Ungaria, să pue stavilă la tâte neajunsurile ce 

puteau decurge din el; au fost grăbiţi de 
întâmplări, dar făcând âcest tratat, ei. ai 
săvirșit un act de politică, patriotică, și na 

țională. 

Ceea ce cată se deplângem e că, acestă 

Convenţiune a, fost lăsată în voia, ei de guver- 
nul ce a, urmai; în loc de a fi însoţită, şi ur- 
mată de niște măsuri menite să înlesnâscă, 
industriei române tâte mijlâcele, tâte forțele 
cu putinţă și de care ea putea dispune pe teri- 
toriul român. Era lucru f6rte sigur căindustria, 
României intrând fără sprijin în lupta, prea, 
de tot nepotrivită în care o arunca, Conven- 
țiunea, Comercială, era, să fie amenințată, să, 
se vadă oprită în desvoltarea, sa și să nu în- 

1) Incidentul acesta, care de altmintreli a surprins mult chiar 
lumea diplomatică, este pus în relief de Prinţul George Bibescu 
în Zstoria unei Pruntariă, a 2-a ediţie, mat ales la pag. 24, 23 

30—37, 42—44.”
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tâlnescă, maj în urmă în cale-i de cât neajun: 
suri, suprinderi şi perderi, 
„Era, mai 'nainte de tâte neapărat; de a, în- 
griji ca, ea, să, aibă mijlâce de transport, căi 
un sistem de „comunicaţii, și tot ce-i lipsește 

„ încă; vorbind de acâsta, să ne fie ertat; să-zicem 
aci câte-va, cuvinte despre un proiect de ca; 
nalisare a, rîurilor care a fost Propus guver- 
nului român, dar pe care acesta, cu o netăl- 
măcită, nepăsare, nu a, priirhit, - 

Se scie că cursurile de ape jâcă, tot-d'a-una, 
împreună, cu căile ferate, un rol din cele mai 
binefăcătâre î în sistemul căilor de comunicaţie; 
în nici-o țră, nu lasă lumea, să, trâcă, cu ve- 
derea, de a, se sluji de acești preţioși agenţi de 
transport, dar încă, se îngrijește, și chiar cu 
preţul a, mari jertfe, să, le dee o întindere mai 
mare. România, din punctul de vedere al. cur- 
Surilor de ape, n'are de ce să pismusscă, pe 
cele- lalte țări ; ea, este udată de o mulţime de 
riuri, cari pot fi puse în stare să, slujescă, la 
navigare sasi la plutire. | 

Cu tâte acestea, afară, de Prut şi de Siret, 
ele nu pot, dar nici de cum, să, slujâscă, la, în- 
lesnirea, de comunicaţie în ţară, 

Câte fol6se de altmintrelea, n'ar aduce țărei 
O lucrare de canalisare! Un asemenea canal 

8
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ar scădea, cu 50 la sută preţul transportului 

cerealelor în lăuntrul ţărei; — ar da o valdre 

mai mare domenielor statului, cari sunt de- 

părtate de schelele Dunării și arendate azi cu 
prețuri scăzute din pricina, greutăţii transpor- 

turilor ; ar îngădui exploatarea a întinse. pă- | 
duri și: a numerdse mine, care. azi este 
peste putință din pricina de lipsă de căi de 
comunicaţie;--ar cruța, vitele, și ast-fel le-ar 
scuti de epizotii ;— ar înlesni introducerea, iri- 

gajiunilor cari “ar face măndse pământuri 

întinse, nelucrate până acum, şi ar lupta cu 

spor în contra, uscăţimii care le bântue atât, 
de des și atât de crunt;—ar fi calea care ar. 
duce la constituirea, unei societăţi de naviga- 
ție românâscă pe Dunăre; — în sfîrșit, ar - 
înființa, o adevărată, flotilă care nu sar com- 
pune de mai puţin de 500 de șlepuri şi vapsre 
și de 2000 de marinari, şi care la, un moment 
dat, ar aduce Statului adevărate serviciuri î). 

„ In zadar sar zice că ţara nare mijlâce 
să preîntîimpine o cheltuială de 60 miline 
aprâpe, ce ar cere neapărat făptuirea, - acestei 
folosit6re idei. Administraţiunii actuale i-a fost 

  

1) Wavigaţia riurilor române și proitetul Prințului. G. Bibescu 
de Ed. Hommaire de Hell, Bncuresci, 1881,
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propus un proiect care înlesnea, siguranța exe- 

cutărei acestei lucrări, fără. ca. Statul să, fie 
silit să sc6ță un ban, ci numai prin calea, unei . 
simple chiezășuiri a dobânzei. Proiectul pri- 

vea, numai Jiul, Oltul, Argeșul, Dâmboviţa, Ia- 

lomiţa și Siretul, pe care lucrarea, era, să se 
facă treptat, iar nu pe tâte de odată. Cu tâtă, 

calitatea, membrilor cari compuneaii grupul 

franceso-român, ce se însărcina cu acestă, 

afacere, și cu t6tă siguranța absolută ce pre- 

sintai ei, proposiţia nu întâmpină nici de cum 

fav6re. 

Inainte de a Stiri, să zicem un cuvânt asu- 
pra libertăţii de port, de care se bucurai 

Galajii și Brăila. Acestă libertate atrăgea, în 
aceste-două porturi mari cătăţimi de mărturi 
din țările occidentale, și corăbiile cari aduceaii 

acolo aceste produse, găsea ușor cu ce să se 

umple la înt6rcere. Acâstă stare de lucruri 

jicnea, pâte Greși-care proecte ale Austro-Un- 
gariei; din complesenţă mai mult de cât din 
nebăgare de sâmă, Guvernul român șterse li- 

bertatea, porturilor din Brăila, și Galaţi; se fă- 
gădui, e adevărat, acestor două orașe, o des- 

daunare : docuri și întreposite, dar Brăila și 

Galaţul aşteptă și azi făptuirea acestor făgă-
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duinţi 1). Pe de altă parte,— și acesta, e vred- 
nic de cea mai mare băgare de s6mă,—,prin- ! 

tr'o alcătuire de tarife de” drumuri de fer, 
menite să favoriseze în special numai trans- 

porturile, fie dintre România și Viena, fie dintre 

pieţele române și Hamburg saii Stettin, Au- 
stria, mergând în unire cu Germania, a căutat 

să întârcă, spre Nord, curentul comercial care, : 

până atunci, pleca, din porturile române și se 
îndrepta spre Occident prin Mediterana. Ast- 
fel, pe când un vagon care circulă între Brăila, 
și Galaţi, este tarifat cu 74 centime de kilo- 

metru, ca, să mârgă la, Ststtin nu plătesce de 

cât; 45 de centime. Ce se va, întâmpla, dar ? Se 
va, întâmpla, că, productele occidentale ne mai 

găsind folos să, fie așezate în România, din 
pricina, ștergerei porturilor. libere, și coră- 

_biile fiind aprâpe sigure că nu vor mai găsi 

cu ce să se încarce la întârcere, mișcarea, 
comercială, și maritimă a României cu Francia, 
și Englitera, va scădea, din zi în zi, și Austro- 
Ungaria, și Germania, sunt cele care vor profita, 
da acestă, situaţie nucă. | 

1) Comercianţii din Galaţi adresară deună-zi Senatului o petiție 

care se termină prin aceste cuvinte: „Destinele acestut oraş sunt 

în mânele vâstre; puteţi să'l ridicați dându-i înapoi calitatea de 

porto-franco, adică dându-l înapoi dreptul ce are de a trăi“,
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După cum se vede, Guvernul român e răs- 

-punzător că a lăsat să, se înrăâscă consecin- 
ele Convenţiunii Comerciale din 1875. Ce 
hotăzire va lua, el în privinţa acestei Conven- 

țiuni ? O vom sci în curând.
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O simplă, observaţiune. Balanța, comercială, 

cu puține escepţii, este în favârea; României 
în relaţiile ei cu ţările cu cari nu este le- 

gată prin tractate de  comerciui; din contra, 

este apr6pe în tot-da-una în refavârea ei 

în relaţiile ei cu ţările cari ai încheiat cu 

dânsa, convenţiuni comerciale, adică, : cu Ger- 
mania, Austro-Ungaria, Rusia, Belgia. — An- 
glia și Franța fac escepţiune la, acâstă regulă. 

Următsrele cifre întăresc acâstă observaţiune. 

Mișcarea comercială în România de la 1517 până la 1889. 

  
Balanţă favo- | Balanţă favo- 

  

STATELE Exportaţi- Importa rabilă Im- rabilă Ex- 
portaţiunel portaţiunel 

Germania . . 15,492,704| . 207,817,880|  192,325,176 — 
Anglia ... 425,041097|  372,689,666 — 42,351,431 
AcUngaria e 527,539,717| 1,022,432,370|  494,892,653 — 
Franţa ... 135,780,996 170,786,285 35;005,289 — 

Rusia. .. e. 41,3152474 94,988,508 53,673,029 — 
Turcia . . 173,087,907 84,406,132 — 88,68x,775| 
Helgia +... 5533674!" 17,418,467| — 21,884,793 —             Ale ţări , 173,788,945 83,384,692 99m493,253) 

 



COMERCIUL GENERAL AL ROMANIEI DE LA 1871—1877 

  

2. Intre State, pe periodul de sşese ani cu balanţurile particulare şi generale. 
              

    

  

  

    
  

  

  

  

  

  

      
  

  

              
                
      

  
    

      
        

  

    

  
  

  

      

    

  
    

  
    

              
            

Produsul Balanţului general în favârea, Exportaţiei în aceşti 6 ani: 8335.506.067 Lei. 

  

Totalul Totatut | Batanţul | 1 | Balanța | 700lrL | data Gcal 
NUMIREA STATELOR | Anii! Export _ | Import oa u. | favorisastor| balanţeul fuois-! favorisator| balanțlui fnrist-|-+- Podosul Erpartalui 

| Exportului Importului Exportului| tor Exguntalui || Importaaluă| tor tmpetalet |, Iroportului 

IS71 1.588.59$ 5.569.767 — 3.981.169 
1872 3.102.030 1 370.581 — 4.214.545 

: 1873 444.50 „0.433.739 — 5-989.173 - Germania 1874 234.391 6.171.037 — 5.939.046 1875 259.709 4-909.413 |. — 4.809.704 
1876 i 1.143.173 0.732.473 14.837.150 45.357.717] — — 13.094.007 38.028.244  — 38.628.244 

18711 49.035.217 37 028.029 ! 12.606.583 |. — 
1872 81.688.383 38-173-290 42.915.093 — 

o 1873 68.768.568 39.348.143 29.420.425 — Austro-Ungaria, 1 374 | 55.476.370 48.308. 102 7.168.268 — 
1875|| 38.735.496 40.206.069 . — 1.470.573 . 1570|__73-790.875)| 368.094-912| 78.885.051] 282.549 284! — 92.110.374 5+094-173 |' 60.964.746] + 85.545.028 

1871 27 395.260 14.390.820 13.004.440 — 
1572 14-32 375 21 379 ţz2 — 7247057 . 1873 10.349.411 22 409.011 — „060.200 Englitera, 1874|| 13.080.446 32.849.683 — 19.769.237 
1875 18.595.010 25.158.227 — „0.503.217 1576 |__49.534.013| 130.086.515| 20.999.710 143.187.473. 13-534-303 20.538.743 — -039.701)|  — 13.100.958 

1S71| 31 951.541 9.819.459 22.132.082 — 1872 14.696,b03 15.032.045 — 936.042 
- 1873] 14.056.883 14.534+527 — 477.044 Francia . 1874|| 10 022.927 15.084 240 — 5.061.313 

'1875|| 24.046.605 -15.560.859 , 8.485.806 — 
_1870|__ 31.792.987 1260.567.606] 28.342.129 99.573 859 3-450.858 34.008.740, — 7.074.999 + 26.993.774 

1871 2.155.478 1.182.784 972.694 — 
„1872 2.053.707 478.658 1.575.049 — Italia JI 1873 3.407.146 351.263 3.055.883 — | alta, “| 1874] 4.095.336 733.535 3.301.801 — i 1875 1.770.414 374.280 1.402.134 — ] 1870 5.053.811 18.541.892 834.003 3.954.523 4.219.808 14.587.369 — — + 14.587.369 

1871 3+415.034 3.267.273 143.361 — 
1872 2.092.149 3.830.5So — 1.733.431 , 1872 3.870.537 2.918.499 952.038 — Russia, .. 4 1874 1.985 074 2.976.358 — 990.714 
1S75 2.140.869 2.395.906 .— 249.037 
1876 3-706.445 17.217.308 4454570 19.843.222 — 1.100.399 745.131 3.726.313]  — 2.625.914 

1871 || 39.586.636 10.470.460 29.110.176 — 
1872 27.268.429 17.727 085 9.541.344 — Turcia 1873|| 35.782.190 8.570.997 27.211.193 — < 1874] 39.820.455 12.475.076 27.344.779 — 18751 37.445.605 7.354202 , 30.041.343 — | 1870||__49.183.210| 229.088 525 7.034.076 64.239 156| 41 548.534 1604.847.369 — 7 -+1604.847.369 
1871) 21.954.418 1.192.036 20.762.382 — - Ă : 1572 | 21.403.422 4.129.519 17.333.903 — pe 1873 14.391.431 3+300.3 11.591.043 — Diferite State . 1874 | 10.001.219 3-595.453 | 0.405.706 — 
1875 20.503.538| . : 4.815.153 17.241.158 — | 1876|| 30.051.769 118.865.797| 3.946.178 20.98.7271 :26,105.591 97.887.070 — — -+ 97.887.070 . | 

| 1-015.195.028, 679.093.961 | 431140. 07 95.034. :903, 4335.506.007 

Excedentul Exportaţiunei asupra Imp ortaţiunei. Bxoedentul Exportaţiunei asupra Importaţiunei. 
3385.506.067 Lei 335.506.067 Lei a a 

2. Pentru fie-care şease ani şi pentru toate Statele. 
| 

| 
187% 1872 1873 1874 1875 1876 NUUIREA STATELOR 

| 
Export ! Import | Export | Import : Export Import_| Export | Import .| Export | Import | Export Import 

Germania. , . || 1.588.598! 5.569. -767| 3.162.036] 7.370.581 444-560 Oas. 739| _ 231.391] O.r7r 0937 __159:709|  4:969:413| 1.143.173] 14.837.180 Austro-Ungaria «| 49.035.217| 37.028.029; 81.688.383] 38.773.290 68.768.568] 391348.143| 55.470.370] 48.308. 102| 38.735-490| 40 200.069 73.790.878| 78 885.051 Englitera. . + . | 27.395.200] 14.390.820] 14-132-375| 21.379.422] 10.349.411 22;409.011 13:080.440| 32.549. 683] 18.595.010] 25.158. -227] 40.534.013] 20.999.710 | Francia. . . [| 31.951.541| 9.819.459] 14-696.003| 15.032 045| 14.056.583] 141534. „527, 10.022.927| 15.684.240! 24 04b.b05| 15.500. 859| 31.792.987] 28.342.129 talia. . . . „(|| 2.155.478] 1.182. 78al 2.053.707 478. „058, 3+407 146 351. -203 4+095.336 733.585] 1.770.414 374.280! 5.053.811 334.003 Rusia, . .. . 3.415.034] 3.267.273] 2.092.149] 3.830. 580| 3.870.537 2535: 499| 1.985.074] 2.976. 358, 2.146.569| 2.395. 900, 3.706.445] 4.454.576 Turcia , .. „| 39 580.030] 10.476 400 27.203.429] 17.727. „085, 35.782.190 -8.570. 997| 39.820.455] 12.475. 576 37.445.605]  7.354+202| 49.183.210] 7.034.676 Diferite State - || 21.954.418; 1,162. 036) 21.403.422] 4.129.519] 14+391.431 3) 300, 388 I10.001.219|  3.595.453| 20.503.538] 4.515. 153) 30.051.769] 3.946.178 

1760.130.064 32 927.25hp551.ros o9.z-78c57.s1ou752 hu 65.313.815 122.794.114|144.962.079 cost za5-2st-z36 165.933.503 

Bafanțal fasorisatar Exportelai || Batanţal fasorisalor Exportalat || Balaaţal faxoisatar lu Balanța) fasorisator Pxportalai || Balanţal farorisator Erportalei Balanțal fasorisatur Exportalai 
„94.755.554 57.229.324 59.703.565 11.919.704 42.575.137 69.322.783
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A OPTA SCRISORE. 
———_— 

0 SCRISORE VECHIE CĂTRE D-NA ADAM 
Estrasă din Wouvelle Revue de la 1 Aprilie 1886,



Paris 22 martie 1980. 

Scanpă Dommă, 

„Multor pers6ne le vine a crede cași fi 

„autorul volumului pe care la publicat de cu- 
rând Nouvelle. Revue, sub titlul de: Cincă- 

spre-zece huă de regim liberal în România. - 
D-vâstră știți maj: bine de .cât ori-cine că 

„ac6stă fârte bună lucrare nu este de mine ; de 
aș fi făcuto, aș fi subsemnato. Nu e întrînsa, 

nici stilul meiă, nici modul mei de a arăta 

faptele, nici acela, de a, le cântări. 

Autorul, care a păstrat anonimul, și care a 

“avut, meritul să, scrie acestă, pagină de istorie 
“ciudată, instructivă și chiar revoltătore prin 
'cinismul 'regimului, ale căruia, desordine, 
scandaluri și asasinate, intrun period de 
cinci-spre-zece luni, le zugrăvește — cu acte 
la, mână,—mai vorbește de Basarabia, de Du- 
năre și de tractatul de la, Londra. 

; . De-mi aduc însă bine aminte, în Mai
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„1883, la o graţi6să, scris6re ce 'mi-aţi adresat, 
în privința, scrierii mele, Istoria unei frun- 

tări, vam fost răspuns printr'o convorbire 

lungă, ce atingea tocmai aceste trei grele ces- 

tiuni. R&spunsul meiă, mi-amintesc că vă in- 
teresase. De aţi păstrat, m'aţi îndajtora, dându-i 

o nouă, citire. Pâte că veţi găsi lucru bun 
să-l puneţi în vederea, cititorilor d-vâstră, spre 
a-i pune în stare să constate, — printr'o 

simplă lucrare de comparaţiune,—că, cel ce a, 
'sub-semnat răspunsul din 1883, nu este au- 

“torul cărții publicată zilele aceste de către 
- Nouvelle Revue. 

Veţi cântări lucrul, şi veţi rosti hotărîrea, 

scumpă dâmnă ; eă mă închin de acum îna- 
'intea, judecății d-vâstră, 

Amicul d-vâstră 

George Bibescu. 

Inaintea, scrisorii ce urmeză, Nouvelle Re- 
vue punea, o notă, ast-fel redactată: „Scrisârea, 

„ de faţă era prea preţissă pentru ca, d-na Adam 
să nu o fi păstrat; o dăm cititorilor noștri.“ 

_ Bucureşti, 7 mată 1883, 

Domnă, 

Vă mulțumesc din suflet pentru apreţiările
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d-vâstre. Văd întrînsele tot de o dată sinceri- 
tate cât şi bună voinţă, și acesta, le dă, îndoit 
“preţ, pentru mine. 

Cartea, mea, Istoria: ameă fi: unitară, avea, 
întradevăr, o greutate de învins, acea, de a fi 

adevărată, fără, să, lovâscă în nimeni. Desle- 

gat-am problema ? D-vâstră mi-afirmaţi că 

da, şi sunt fericit crezându-vă,. 
Vin azi să răspund la cele trei întrebări 

„ce-mi faceţi: 10 în privința, Basarabiei ; 20 în 
“privinţa, cestiunei Dunării : cum să tâlmăcim 
faptul ciudat că Comisiunea, europână din 

Galaţi, după ce a, respins ante-proectul aus- 

tro-ungar, la 4 iunie 1880, — la-priimit șase 

“luni mai târziă, — în ianuarie 1881, — cu o 

maioritate de 7 voturi în contra a 3?; 30 ce 
crezi despre tratatul de la, Londra, ? 

Nu vă mai amintesc, Dâmnă, că a doua, 2 zi 

după răsboiul dintre Turcia, și Rusia, pentru 

care România, fusese un aliat folositor, ţara, 
mea, eșea, din asprele încercări prin care tre- 
cuse de curând, mărită chiar. în ochii săi, 
întărită în simțimântul voinicii sale, și re- 
înălțată în stima naţiunilor prin. botezul 
sângelui, în zilele falnice de la Plevna. 

— Era, atunci de ce să se bucure un suflet 

„de Român: națiunea, știa, daci înainte că,
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“scoboritorii lui Traian nu perduseră, nimic din 
nobleța, neamului lor. 

Cu tâte aceste, aprâpe de zece mii de 
Gmeni seceraţi, fi6rea tinerimii n6stre, jertfe 
însemnate priimite voios, și perderea Basa- 
'rabiei de mâză.-zi, l&gănul naţionalităţi! nâstre, 
„6tă, cea, ce răsboiul costase pe România. 

După atâtea încercări, Şi în faţa gloriei 
- întristate a, naţiunei, ce simțea o îndoită 
jale— a, scumpilor ei morți, şi a Basarabiei, 
nu era, Gre: dator- guvernul să caute să do- 
„bândescă, despăgubiri menite, de nu a alina, 
cel puțin a adormi durerea, ei cea, mare ? 

A pune cestiunea, este a, o deslega, 
— Să vedeţi însă cum și-a, înţeles guver- 

nul român datoria, . a a 
Toţi ştii că înainte de a, declara, răsboii 

Turciei, spre a, câștiga, asupră-i „să, dee sa- 
tisfacere reclamărilor creștinilor,“ Rusia făcu 
cunoscut reprezentanţilor puterilor celor mari 
în Londra, prin mijlocirea, generalului Ignasieft, 
„condițiunile ces socotea dânsa, să, le impună 
dușmanului săi, de ar fi învingătâre armatele 
Țarului. Intre aceste condițiuni, figura, retro- 
cedarea Basarabiei, pe care tratatul de la 
Paris o înapoiase României. o 

Se știe asemenea, că maă tote puterile cele
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mari priimiră, condițiunile arătate de către ge- 
neralul Ignatieff, condițiuni care n'aii rămas: 
tăinuite, pe care le-a cunoscut de sigur d. 

Ion Brătianu la, Livadia, și la care sa învoit, 
de și a căutat, — cu tâte că în zadar, — să'și 
pue la adăpost răspunderea, sa, personală în 

faptele ce sar putea întâmpla, pe viitor.- 

-- Iată însă răsboiul sfirșit, — congresul de 
la, Berlin sa, deschis; —represintanţii Româ- 

niei sunt primiţi întrînsul. Ce vine să facă aci 
d. Ion Brătianu? Să se plângă de Rusia, şi 

„să, eră, Puterilor să se împotrivâscă, la, retro- 

cedarea Basarabiei. Și în ce condițiuni face . 
el acâstă cerere ? După ce prințul de Bismarck 
își dase ostenâla, să facă, să înţel6gă că erai 

o nefolosinţă, și o primejdie protestările 

- D-sale, și săl povăţusscă, să, aibă, o purtare care 

nu putea, să nu aducă României largi des- 
daunări. | - 

Era, însă, pentru preşedintele consiliului de 

miniştri, ceva, mai puternic, de cât mărirea 
patriei; era un interes personal, ce se pâte 

“ coprinde în puţine cuvinte: să nu crâză lumea, 

că el ar fi cedat Basarabia, să nu Și COMPIo- 
miţă, puterea, ! 

Mijlocul ?
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Să protesteze până la capăi, și să, trâcă 
ast-fel drept patriot. 

D: lon Brătianu protestă dar; România nu 

păstră Basarabia, dar perdu tot ce ar fi câşș- 
tigat cu un minister întradevăr românesc. 

lată care fu efectul uctului citit înaintea, 
Congresului, și care nu avu altă ţintă de cât 
să pâtă fi, mai târzii, o mărturie pentru gu- 

vern, în apărarea, sa. Prevederi prea cumpă- 

nite, care nu pot să ne înșele, precum nu ne 

înșală, nici frazele răsunătâre și g6le ale or- 
ganelor guvernamentale, când se încârcă să 

apere purtarea guvernului. | 

De sar fi pătruns D. Brătianu de greutatea 

situațiunei, dar fi avut în inimă și înaintea, 
ochilor numai imaginea, patriei, nu sar fi în- 

grijit să facă, să fie de mai înainte sancţionat, 

printrun vot al Caimerilor române, planul ce - 
hotărise să 1 execute la Berlin; 'ar fi cerut 

" depline puteri, spre a se purta după împre- 
jurări, după cum ar fi cerut mai bine intere- 
sele Romăniei, și aceste puteri le-ar fi dobândit. 
Apoi, la Berlin, odată convins că hotărîrea, 
Rusiei era, nestrămutată, odată convins de 
simţimintele Kuropei, sar fi dat înapoi cu 
„demnitate, cu dibăcie, și ar fi făcut; să se 
plătâscă, de către cabinetul din Petersburg,



O SCRISORE VECHIE CATRE D-NA ADAM 127 

cât prețuia, provincia care ni se răpise. A se lu- 

cra, ast-fel, ar fi fost a lucra ca, un bărbat care 

nu are nimic a-și imputa, ar fi fost a-și servi 
bine ţara, căci ar fi fost a-i asigura Silistria, și 
Medjidie-Tabia,— Medjdie, acea, cetate rămasă 
nevătămată, care este situată; la mai puţin 
de trei-zeci de minute de arsenalul săă și de 
cazarma, sea, adică, de Silistria ; care predom- 
nește, spre meză-n6pte și răsărit, asupra 
Silistriei, Dunărei și Dobrogii, spre msză-zi, 
asupra tutulor drumurilor ce vin.din interior; 
Medjidie, al cărui nume nu se vede nici în 
desbaterile congresului de la Berlin, nici în 
tratat, cu tâte că—alţii zic, fiind-că—posiţiu- 
nea și întăririle sale i dai o mare însemnă- 
tate. Tot de odată ni sar fi asigurat ast-fel o 
posițiune strategică, o punte peste Dunăre în- 
tre Silistria -și malul stâng, care numai în 
aceste condițiuni e cu putinţă, să, fie făcută; 
o Dobrogie care să pâtă fi apărată, fârte pro- 
babil Vidinul; o mare despăgubire de resboiu; 
prietenia, Rusiei ; în sfârșit, siguranţa, în locul 
unei situaţiuni pline de primejdii, tâte adică 
pe care era, gata Rusia, să ni le dee, şi pe care 
D. Brătianu le-a jertfit calculelor sale. Şi, dacă 
acest ministru, întorcându-se de la Berlin, cu 
fruntea, sus, cu consciința, împăcată, ar fi ținut
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țărel sale limbagiul acesta, ; „Durere că nam 

„putut să scăpăm Basarabia, dar iată com- 
„pensările ce le-am dobândit. Interesul patriei. 
„a fost singura-ne călăuză, judecaţi-ne....* țara, 
i-ar fi aprobat purtarea, după cum Italia apro- 

bă pe marele Cavur, după ce dădu el Franciei 

Nizza, și Savoia, leagănul casei Suverane. : 
Din parte-i Cavour, când sună ceasul, nu 

stătu la, îndoială, să, dee ţărei sale mărirea și 
puterea. El își înăbuși durerea, și, cedarea, fă- 

cută, se cobori de la, putere; însă se cobori 

mărit prin jertfa făcută. Pilda, era înaintea, o- 

„chilor: singur numai Cavour lipsea României! 

Iată, d6mnă, adevărul asupra cestiunei Ba» 
sarabiei. | 

“ "Trec la Dunăre. 

Aţi băgat, de sigur. sâmă că, la, congresul 
de la, Berlin aii fost faţă în faţă două proiecte: 
despre reglementarea navigărei: pe Dunăre, 

„propunerea, austro-ungară, ale căror principii 
„esenţiale vi le reamintesc aci : 10 neutralisa- 
rea Dunării până la Porţile de fer ; 20 perma- 
nența. comisiunei europeene; 30 participarea, 
Românisi la lucrările acestei comisiuni ; 40 lă- 
sarea, pe s6ma, numai a, Austro-Ungariei, a lu- 
crărilor de făcut la, Porţile de fer,—și propui 

nerea, rusâscă, SE
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Cu tâte că, în ședința, de la, 4 iulie. 1878, 
Congresul păru că; privește proiectul cabine- 
tului din Saint-Petersbug, ca puţin deosebit 
de al plenipotențiarilor austro-ungari, în 
fapt; el se deosibește de acesta, în mod vădit. 

„Acâsta e atât de adevărat, în cât. în art. 1 al 
textului adoptat; de Congres, nu. se mai regă- 
sește declarația de neutralitate pe care n'o 
priimea, Rusia,; în cât a dispărut art. 2, privi- 
tor la permanența 'comisiumei eropeene, 
ce mergea în contra gândurilor Rusiei ; în cât 
art. 3 și 4 au fost singure păstrate. Rusia, își 
păstra. de sigur libertatea, de a priimi unele 
din aceste propuneri, ca, schimb a. fol6se ce se 
gândea, să facă, să i se dee, când se vor sfârși 
puterile comisiunei europeene. Numele Chiliei 
nu fusese încă, rostit, | 
„Lupta, diplomatică, ce-și fac Rusia, și Austro- 

Ungaria, la congresul de la, Berlin, în cestiunea, 
Dunării, e plină, de învățăminte. Intr'ânsa vezi, 
pe Anglia, recindu-se, în ce privește acestă, 
cestiune, — pe Austro-Ungaria, făcând să dis- 
pară definitiv, în tratatul dela, Berlin, articolul 
17 privitor la, comisiunea, puterilor măsginaşe, 
articol de care avusese dibăcia, Și puterea să, 
nu ţie sâmă, vreme de două-zecă şi duoi de 
ani,— pe înalta, adunare adăogând aceste cu- 

| 9
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vinte: Impărăţia vusescă, în lista, puterilor 
mărginașe, — și pe România, dobândind să fie 

represintată, în comisiunea, europână. 

Nu e fără interes să observăm că, propune- 
rea, Austro-Ungariei este 6reși-cum largă. Ca- 

binetul din. Viena, sa, gândit 6re că, în aceste 
condițiuni, un program ar face să se uite 

mai lesne asticolul din tratatul de la, Paris pe 

care îl ștersese cu atâta îndrăsnslă;:? Sa, cre- 
zut în destul de asigurat că 'și va înfiinţa 
înrîurirea pe Dunăre, de făcea pe Congres 

să priimâscă, acest paragraf : 41 comisar de- 

legat de comisiunea europenă va Supra- 

veghia, executarea acestor regulamente, şi 
de dobândea, ca acest comisar să fie Austro- 
Ungar ? Sau a avut el vrun gând ascuns, pe 

care nu laii îngăduit să-l lase să fie ghicit 
proectele sale de anexiune a Bosniei și a Her- 
țegovinei ? Totuși rămâne că tractatul de la 

Berlin nu conţine nimic care să facă să pară, 
îndrituită, pretențiunea,. ce a arătat Austro- 

Ungaria, cu mai puţin de un an mai apoi, dea 
înfiinţa o Comisiune mixtă, în condiţiunile ce 
vom arăta. | 

Aci faptele icai o întorsătură pe atât de 
ciudată, pe cât și de neașteptată. In luna lui 

decembre 1879, vedem comisiunea, europână,
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din Galaţi, în-cea dântâi a.ei ședință, dând 
delegaților Germaniei, Austro-Ungariei și Italiei 
grija, de a. constitui comisiunea, însărcinată, cu 

lucrarea, regulamentului prescris de articolul 

55 al tractatului din Berlin. . | - 

In luna lui maiui 1880, acâstă, sub- -comi- 

siune presintă un proiect conceput ast-fel : 

1) Va fi o Comisiune mixtă, care va avea, 

acelâși puteri pe Dunăre, de la, Porţile-de-fer 
până la Galaţi, ca, și acelea, pe cari le posedă, 

Comisiunea, curopenă, de a, Galaţi i până, Ia 
mare. pp 

-2) Austria, de și nu mărginașă, va face 

parte din acâstă comisiune. 

3) Austria, o va, presida. 

4) In cas de divergență, Austria, va avea, 
votul preponderent. | 

Cu tâte acestea, majoritatea, comisiunii eu- 

zopeene, în ședința de la 4 iuni 1880, res- 

pinge ante-proiectul Austro-Ungariei, ca, fiind 

în contrazicere cu tractatul din 1878. 
- Pentru guvernul român, acesta, era, o isbândă, 

neașteptată, o înlesnire dobândită, și din care 
ușor se puteai trage fol6se mari. Mai nainte de 

tote trebuia, să se mănţină el pe terâmul cir- 
curiseris de către puterile cele mari, și să con-
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tinue să merite înaltă. lor ocrotire. D. Brătianu 
făcu cutotul din contra.  - -. i 

„. Austro-Ungaria, bătută, în şedinţa; de la 4 
iuniu 1880, nu. desnădăjdui că, 'și va atinge 

scopul. Avea pentracâsta, cuvinte tersinice. 

Mai ântâiu, acestă, mare putere posedă, o vir- 

tute rară, „a sci să voiască, și a sci să aș- 
tepte ;* apoi, trebue să recun6scem. că. diplo- 

maţia ei numără, bărbaţi forte capabili, neîn- 
cetat îngrijiţi de mărirea, și de mărimea, ţărei 
lor, și știind. să. tragă fol6se din părţile cele 
slabe ale adversarilor pe cari i combat, sai 
cu cari ei trateză, . 

Cabinetului din Viena, nu-i trebui mult ca, 
să găsescă partea. slabă a d-lui Brătianu ; 
începu prin a căuta să-l convingă că pro- 
iectul săi de Comisiune mixtă, n'avea, nimic 
ameninţător pentru România, că îi era din 
contră, folositor; apoi, punând. în lucrare 
un fel de amăgire, bună pentru a, fura. inima, 
ministrului român, făcu să-i clipâscă, înaintea, 

„ochilor strălucirea, regalității pe care D. Ion 
Brătianu și prietenii săi ar putea să, se laude 
că ai dobîndit-o pentru suveranul lor. Aus- 
tia, luă asupră-și să, o facă să fie recunoscută 
de către Europa, și se legă să o recunâscă | 
cea, dântâiu.
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“-Undiţă se: aruncase "cu 'dibăciă :! d.'.Ion: 
Brătianu fu prins cu. dânsa. Zădărnicia, folosul 

ce putea, trage: din-.proclamaiea, regalității, 
recunoscută, de: mai înainte de către una, din: 

puterile: cele. mai interesate în cestiune ;. 

speranță. de -a mai înlănțui: și mai mult pe 
prinţul României -ptini recunoștință, şi de a, se. 
ancora la, putere, orbiră, pe D. Brătianu și pe 

prietenii săi, așa că îi făcură, să, uite totul. Ei 
uitară întradevăr. și. victoria nesperată, din. 
ajun, și înţelepciunea, impusă, cabinetului ro- 
mân în raporturile sale cu. Austro-Ungaria, ȘI 

respectul daitorit hotăririlor - de “curând luate 

de puterile cele mari, cari dedeseră, României 

o mărturiă, strălucitâre de îngrijire, și... eram 

să zic, respectul de sine însuși. Li se sui atât de: 
mult fum la, cap, în tabăra; guvernamentală, 

în cât nu-văzură,— vroi să, o'crez,— că com- 

promiteaii, c&:predai Dunărea, cea, bătrină, 
artera vieței. nâstre,.și nici că Europa, pusă 

în curentul politicei cu duoă fețe a; cabinetu- 
lui din București, nu se mai interesa, de Ro- 
mânia. Și cu-tâte acestea, ministrului român 

riu-i lipsiseră încunoștiinţările? * 
Insă, sorțul era aruncat : târgul se închiăiă, | 

In ianuarită 1881 „aceeași Comisiune europână, 
care, la, 4 iuniu 1880, xespinsese ante-proiec-
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tul Austro-Ungariei, îl adoptă, cu aprâpe una- 
nimitatea. Comisarul român, care nu fusese. 

pus în curentul speculaţiunilor D-lui Ion Bră- 

tianu, urmă, să, apere interesele ţărei sale, pe 
când representantul Austro-Ungariei asigura 

pe colegii săi că guvernul român era, în desă- 

vîrșit acord cu cabinetul din Viena! 
In luna lui februarii 1881, ministrul Afa-: 

cerilor Străine părăsește Bucureștii, ca. să se 

ducă la Viena. 

- La, 14 martiă 1881, egalitatea, era, procla- 

mată, în România, și la, 24 ale aceleiași luni, 
Austro-Ungaria o recunoștea, ea cea mai 

dântâiu. 

„Se pare că nu se mai pâte adăoga nimic 
la, elocința, unei asemenea, înlănțuiri de date 
și de fapte. Iată, însă duo5 mărturisiri pre- 

ți6se de înregistrat: una vine de la D. Ro- 

setti, cea-laltă, de la, D. Boerescu, ministru al 

afacerilor străine. Trei luni în urmă, D. Ro- 
setti scria în „Românul: 

" „Putem recapitula precum urmeză concesiunile 

făcute condiţional de către guvernul român în. 

urma, cererilor şi după stăruința tutulor cabi- 
netelor : 

1. Formarea, unei Comisiuni mixte pentru supra- 

veghiarea navigaţiunii și a, reglementelor de polițiă 

fluvială între Galaţi şi Porţile-de- fer ; :
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2. Admiterea Austro-Ungariei în Comisiunea, 

mixtă ; ă e 
3. Presidenţa, Comisiunii Mixte să aparţină de- 

legatului austro-ungar.“ 

Apoi fâia partidului adaogă : | 

Aceia cari scii să -facă concesiuni drepte și 

la timp pășesc adesea cu mai multă siguranță, 

către scopul lor, de cât aceia, cari fac sgomot mare 
cu o oposiţiune cutedătere și sgomotâsă,! 

Insinuarea, acâsta, era la adresa, oposiţiunii. 
lar D. Boerescu, mărturisea, mai târziu, 

înaintea, camerelor, „că ânti”adever guvernul 

voindân acordase Austro-Ungariei institui 

vea unei Comisiună mizte, la care să par- 

ticipe și dânsa și a cărei presedință să o 

«ibă ea. , 

Nu sunt 6re acestea probe de cele ce am 

stabilit ? iar când d. Rosetti, vrând să încerce 

să scape situațiunea cabinetului român, pre- 

tinde că, concesiunile făcute de dânsul, ai fost 

făcute după cererea, și stăruința, tutulor 
cabinetelor, nu suntem 6re îndrituiţi să r&s- 
pundem că, faptele arăt neadevărul unei ase- 
menea, afirmaţiuni,. și nu este. re învederat, - 
că Europa nu a trecut, de la interesul arătat 

României, la nepăsare, de cât numai după ce 

ea a constatat cât de puţin i păsa, d-lui Bră-
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tianu de hotăririle sale ? — Cât despre minis- 

trul afacerilor streine, el a, remas mut: în ce 

priveşte fol6sele fără seamăn pentru al cărora, 
preț ţara vedea impunându-i-se niște așa, 
jertfe. Era, 6re' cestiunea, ca, România să 'se 
'mbogăţâscă cu o provinciă ? Nu ;—ci'cu o 
corână care silit cata, săi pice în mână îri 

„scurt timp, și pe cae o putea, aștepta. 
„ Uneltirile guvernului avură drept urmare 
să facă, să se nască în țară, o mare agitaţiune. 
Inaintea camerilor, ministerul a fost atacat 

"cu sgomot de către d-nii Kogălnicânu și La- 
hovari ; el s'a, apărat ca un învinuit căruia i 
Sai dovedit calculele sale vinovate și nedes- 
toinicia, sa. Dar apoi, faptul de căpetenie, cu 
care era, să se închiză acâstă aventură, politică, 
era; să 'nvederâscă, pe deplin adevărul acusa- 
ţiunile oposiției. In adevăr, puterile cele maxi 
se întruneai în curând în conferință, la Lon-. 
dra. Romănia, ale cărei interese vitale erai 
să fie desbătute, ceru să fie admisă înta'e ânsa,: 
datori însă, politicei fără orizont Și fără patri- 
otism a cabinetului din Bucureşti, umilinţa, 
să stee la ușa, conferinței. și să , fie osândită 
fără să fi fost ascultată. 

-In ceea, ce privesce tractatul de la Londra, 
el trebue să fie privit pentru - noi, ca confir-
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marea, agiavantă a instrumentului 'de la 13 

iuli 1878. Nu crez să se găsâscă în istoria 

diplomaţiei, un altul asemenea cu cel lucrat 
la Londra, de la, 8 februarii la, 7 marti 1883, 

în:privihţa navigării pe Dunăie. . 

După, seris6rea, oficială, de conirocate) Cori 

ferința, avea, să deslege trei cestiuni:. .. 

„Una, privitâre la, prelungirea existenţei Co- 

misiunii Europene. 

Alta, întinderea, puterilor acestei Coinisiuri 

de la Galaţi la, Brăila.” 

A treia, adoptarea, regulamentului de. navi- 

gare formulat ' de către Comisia, curopână-! în 

1881. 

» „Insă, din acest nevinovat, prograră al! cesfiu- 

nilor de deslegat,— nevinovat în aparenţă, — 

prin ceea, ce ascundea, în sine, și prin ceea, 'ce 

au sciut £ă-i adaoge, sa, făcut'o sumă, de ho- 

tăriri, pe atât de grele pe „cât Și „de neas-, 

ceptate. '!. --. ă IE 

Ceea. ce ascundea, ele era, apr obaz ea, Gomisiu- 

nii mixte, introducându-se Austro-Ungaria, î în 
guveinămîntul Dunărei de Jos, de pie e ut era 

2) Conferinţa și tratatul de la ; Londra, de la februariă până la; 

la marti 1853 ; publicata de către ministerul afacerilor străine 

al Franciei, în 'documentele sale: diplomatice relative la navigarea 

pe Dunăre.
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îtărgîmașă, și dândui-se tâtă întâietatea, în 
acest guvernămînt, SI 

Ceea ce ai sciut să adaoge la, programa, 
oficială a, singurelor cestiuni puse, a, singurelor. 
de resolvat, a singurelor prevăzute în instruc- 
ţiunile deschise, date plenipotenţiarilor, este : 

1) A se sustrage una din gurele și unul din 
braţele Dunării de sub regimul apelor celor 
internaţionale, edictat de tractatul din Viena 
din 1815 şi aplicat Dunării de către tractatul 
din Paris 1856, ca și de către cel din Berlin 
1878; : . 

2) A se pune cele-lalte guri şi braţe ale Du- 
nării sub un regim abătut în esență de la 
regimul edictat; și întins în aplicare de către 
cele trei tractate arătate mai sus. 

3) Cea dântâiii din aceste două abateri era, 
să fie stabilită, în folosul exclusiv al Rusiei la, 
gura, și braciul Chiliei. . 

A doua, în folosul Austro-Ungariei pe tâte 
cele-lalte braţe și guri ale Dunării. 

Dar și o abatere și cea-laltă, nu se puteai 
pronuncia, de cât în dauna drepturilor aiferi- 
telor State mărginașe, Serbia, Bulgaria, și mai 
ales România.. | 

Cele două abateri arătate propuneaii în scurt
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gonirea, "Serbiei, ' Bulgariei și României din 

drepturile lor. de State mărginașe. . E 

Deci, spre a face pe aceste trei State să se 

lase să fie gonite din posesiunea, și exerciţiul 
acestor drepturi, nu era de cât un singur mij-: 

loc, acela, de a nu îngădui ca ele săși dee 
părerea asupra abaterilor şi gonirilor ce 

eraii de hotărit. Și așa se și făcu chiar de. 
la început; după cererea, directă a „Austro-: 
Ungariei. - 

- Puterile apoi se anţeleseră, între ele ca să 

adopte programul— Restul se scie. 

Guvernul român a protestat; nu putea, să, 

facă, alt-fel ; el va mai protesta, iarăși, va de-- 
clara cât de tare, că nu se va supune nici 

odată, ; și punerile în scenă ale D-lui 1. Brătianu 
și.ale făptuitorilor săi sunt atât de bine as-: 
cunse pentru cea, mai mare parte a.Europei, 

— a Europei occidentale mai ales, — în cât 

acești 6meni, cari ai făcut totul pentru ca să, 
asigure isbânda, proiectului austriac, naturali- 

„sat frances, — am numit proiectul Barrăre,— 

tot vor mai găsi un public nevinovat ca săi 

iee în serios. 
In cât despre Austro-Ungaria, biziidu-so 

pe hotărîrea dată de către puteri, ea se va 
servi de dânsa ca de o armă în veci amenin-



140 " -. PARTEA ÂNTEIA:— POLITICĂ 

ţătâre, și va, face să se îmlădie trecătorele do- 
rinţă de opunere, — de i ar veni pofta, să le. 
aib6,—ale D-lui Ion Brătianu, acel liberal na- 
țional care, în numele libertăţii și al naţiunii, 
a micșorat, demoialisat, umilit, ruinat Româ.-: 
nia, și i-a, violat libertăţile. 
Tată Dâmnă, câte-va, adevăruri care — sub 
acestă formă, cel puţin—n'aiă eșit încă, pentru 
t6tă lumea, din întunericul că le învălue. 

Nu sciu daca, ele vă vor mulţumi pe deplin 
legitima, d-vâstiă, curiositate, dar vă pot afir- 
ma, că în ceea, ce mă privesee, simţ în mine 
ca'o-ușurare că am putut să, vă arăt pe larg, 
fără a, tăcea, nimic, și cu o tărie de limbagii ce 
Tu aș fi întrebuinţatio întro narațiune desti-- 
nată publicităţii, întristările ce le datorăm 
acestul.. regim ' de neputincioși ș și de bolnavi 
fără leac. - 

Plângeţi-ne, și bine- xvoiţi Dâmnă a mă crede 
tot- da- -una, amicul d-vostră.
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„INAINTE DE LUPTĂ



Români care mai voiaţi încă să vă îndoiţi, 
iată-vă, mi se pare, luminaţi ? Regele Carol 
de Hohenzollern își păstreză miniștrii ; el nu 

voiește saii nu pâte să se desparţă de dînșii.. 
El a declarat'o delegaților opozițiunei, care - 
veniseră, să-l roge să, 'și schimbe consilierii Și 
să asigure libertatea, alegerilor. E 

Ce e drept, Regele a bine-voit să făgăduescă, 

„că va, garanta, personal (9) votul liber al ale- 

g&torilor. O făgăduință mai mult de adăogat 
la tâte acele care, de atâţia, ani, își aşteptă, 
încă, îndeplinirea, și ssmănă | 

A ces brouillards Itgers que l'auroe souleve, 

Et qw'avec la roste on voit s'tvanouir, 

" ACu ctţa cea ușâră ce zorii o ridică, 

Și piere fără veste cum roua a căzut). 

(A. de Musset). 

A doua, zi după făgăduinţa, regală, cetăţenii 

din Pitești adresau Regelui următârea tele- 
gramă.: 

„In momentul de față, primarul, poliţaiul, sub- 
prefectul, comisarii de poliţie şi perceptorii, înşiraţi
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pe tâte stradele, opresc pe cetăţeni prin amenințări 
şi făgădueli, d'a, veni la întrunirea, electorală anun- 
țată. Eri prăvălia, cetăţânului „Necșulescu a fost, 
prădată ziua, 'namiază mare de către Smeni fără, 
căpătâi duși de agenţii poliţiei. 

lată cum se respectă, de pe acum Chiar, liber- 
tatea alegerilor, asigurată, prin cuvântul Majestăţei 
Vstre.“, « 

( Urmdcă iscăliturite, 

Cato -va zile după aceia, d. Nicolae Kretzu- 
escu, care nu de mult era ministru al Româ. | 
niei la St. Petersburg, persona grata, la, curte, 
de veci alesul Câmpu-Lungului, s'a înfățișat 
în acest judeţ fiind vacant un scaun de se- 
nator. Guvernul regal a făcut să fie numit 
acolo d. Pherekydes, ministru al afacerilor 
externe, care nici. nu e alegător la Câmpu- 
Lung. O minoritate de două-zeci şi trei de . 
voturi a, dat să înţelâgă d-lui N. Kretzulescu 
că guvernul nu 1 ierta, că 'și a, dat demisia de 
ministru la St. Petersburg, și că a, refuzat d-lui - 
I. Brătianu să intre în minister în ajunul 
alegerilor. 

„La Câmpu- Lang m& dusesem cu trei 
zile înainte de alegeri“ —scrie D. Krețulescu 
într'o scris6re adresată, celor ce -au dat vo- 
turile,— 22% alegători se strecoră De furiș 
la mine, zicendumi cu lacrimă în ochă că,
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astă dată su pot semi dee voturile 10 fiind 

că, adoua zi ar fi prigoniţi ast-fel că nu ar 
mai avea cu ce să şi hrănescă, copii.“ 

„Dar votul e secret“ le ziseiii eii.— Cu 

să fie secret“ mi se respunse „de vreme ce 

eșind dim sala votului suntem constrînși 
să arelăm agenților administraţiei bule- 
tinul candidatului combătut de guvern !* — 

ȘI, mai departe, vorbind de motivele puse 

înainte de guvern ca, să combată candidatura 

D-lui Kreţulescu, fostul ministru adaogă: | 
„Singurul motiv pentru care erai siliță 
s& mă combată era că mă învintiaă caș 
fi vuso-fil și chiar panslavist și că alegerea 

nea, în circinstanţele de faţă, G1 cvea 0 
“însemnătate anti-patriotică, * 

Așa dar, nu a fost de ajuns surprinderea, 

de la, 19 decembre trecut, adică disolvarea, 

Camerei, convocarea, alegătorilor pentru un 
termen atât de apropiat, în cât opoziţia, se 
găsește în neputinţă, de a, se pregăti de luptă, 
acestă convocare fiind făcută, în mijlocul unzi 
ierni nepomenit de aspre, atunci când "mai 
tâte căile de comunicaţie sunt; tăiate ; — nu 
ai fost de ajuns tâte măsurile luate de mult; 

de guvernul regal pentru ași asigura, isbânda, 

mai trebuia, ca, cu.tot strigătul ţărei, cu tot 
10 ”
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trecutul care protestă în contra menţine- 

zei la, putere a, consilierilor de acum ai Cor6- 
ne, Regele să-i ţină cu ori ce preț, să, încredin- 

țeze acestor consilieri grijea de a prezida, la 

alegerile de mâine. 
Ce reprezintă 6re acești 6meni care se im- 

pun regelui Carol de Hohenzollern? Ati stră- 
lucit ei 6re, de doui-spre-zece ani de când 
dețin puterea, prin ceva virtuți neobicinuite, 
prin respectul lor pentru constituţie, pentru 
dreptate, pentru viaţa, sai punga; cetățenilor ? 
Sai arătat ei Gre mai ales îngrijaţi de ondrea 
armatei n6stre, de ondrea, ţărei n6stre ? Istoria, 
să răspundă. | 

D.. |. BRĂTIANU, freșediute! al consiliului 
de miniştrii. Acesta conspiră în contra, vieței 
împăratului Napoleon al III-lea, (atentatul de 
la Opera, comică—1853). Judecast şi 'osândit 
la trei ani de închisâre, viitorul prim-ministru 

„al regelui Carol de Hohenzollern își vede pe- 
depsa schimbată, în trei luni de închisâre... 
fiind-că după cum se zice, sa făcut denunță- 
torul complicilor săi 1), - 

In 1866, el conspiră în contra, lui Vodă 

  

1) D/ndipendance din 19f, Ianuarie 1S$7. <Ranc a scris'o ; Furet a spus'o la mar mulți Român!.>
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“Cuza. Mai în urmă, când nu este la, putere, 
conspiră, în contra, lui Carol de Hohenzollern, 
Domnitor al României, în 1870, când cu 
r&scâla, de la, Ploești — în 18'75, când cu con- 
spiraţia de la Mazar-Pașa, Il slujește însă slu-. - 
garnic, îndată, ce ajunge ministrul lui. 

Dar, o dată ajuns, câte fapte strălucitâre ! 
tot atâtea, candele de morminte, care vor lu- 
mina, vecinic, cu focurile lor întunecate, analele 
istoriei nostre. 

Ele se numesc : 
Afacerea, Strusberg ; — răscumpărarea, dru- 

murilor de fer; — cestiunea,: Basarabiei ; — 
schimbul Dunărei pe corâna, regală ; — apa- 
nagiile.—Păstrez, pentru cănd va; fi momentul 
priincios să, vorbim de ea, convenţiunea, con- 
sulară, proiectată cu Germania. 

Partidul conservator, prin glasul d-lui Las- 
car Catargi, respinsese cu tărie, să dee sprijinul 
s6u concesiunei Strusberg și rescumpărărei, 
ast-fel precum le impunea guvernul german ; 
el privea, aceste două combinaţii ca, două lovi- 
turi de morte date intereselor țărei. Stăpânii 
d-lui I. Brătianu le-ai voit Și ai găsit într'nsul 
Și: în pretinșiă najionali-liberal, făptuitorii 
supuși ai poruncilor lor. 

Dând lui Strusberg concesiunea a 918
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kilometri pe preţul de 270, 000 ln. kilometru, 
când se putea primi propunerea, unei mark 
companii francese, ce oferea 140,000 1 n. 
de kilom., guvernul a făcut o pagubă ţărei de 
130,000, 000 lei. Făcând răscumpărarea pe 
prețul de 237, 500,000, — pe când, fiind dată, 
valbrea, acţiunilor la, acea, epocă,—ar fi putut, 
so încheie pe preţul de 77, 000,000 cel mult— 
a impus ţărei o nouă pierdere! de 166 mi- 
lione. In total, pierderea, din punctul de ve- 
dere al capitalului a fost de 130,000,000 plus 
166,000,000 adică de 296 „000,000 și jumătate. 
Și am ajunge la o cifră cu mult mai mare de 
am socoti paguba, suferită prin faptul anui- 
tăților plătite până în ziua de azi. 

In 1878, D. [. Brătianu pierde Basarabia, 
ȘI, prin purtarea i anti-politică, anti-najională, 
pierde și buna, voinţă, a Rusiei, și, prin acesta, 
tote compensaţiile ce marea, n6stră aliată din 
ajun era gata, să ne dee în schimbul provinoiei 

"ce ne lua, 1). 

In 1881, dădea Dunărea, în schimbul unei 
_Cor6ne regale 2), făză să bage de sâmă, fiind 

1) „Istoria unei Fruntariy, “ de Prinţul George Bibescu, Dis- 
cursul D-lor I. Brătianu și Cogălniceanu la Congresul din Berlin. 

2) O scrisâre veche, de Prințul George Bibescu. Noua Re- 
vistă din 15 aprilie 1886, Paris,
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orbit de combinaţii personale și de partid, că 

Austro-Ungaria se jucase cu dânsul ca, pisica, 

cu șorecile; și când, după recunâșterea, rega- 
lităţei, fumurile deșertăciunei împrăștiindu-se, 

se văzu în faţa, realităjţei, — era, datunci în 
mâinele puternicei n6stre vecine și în ale Ger- 
maniei. Cât-va, timp după acea, România, 
datora, calculelor D-lui Brătianu umilirea de 

a nu fi admisă, la, Conferinţa, din Londra. 
In lăuntru, D. Î. Brătianu lovește în Consti- 

tuția de la 1866, opera tutulor partidelor, . 

pact fundamental, jurat: de Rege. Spre a o 

răsturna, tâte mijlâcele i sunt bune, tite. Şi 

bizuindu-se pe nepedepsirea, ce-i este asigu- 

rată, cutezanţai ajunge la ast-fel de înălțimi 

că, într'o zi, mâniat de faţa ce ia cestiunea, 
revizuirei Constituţiei, strigă de pe tribuna 

parlamentară : „Ați vezut însă, Domnilor, 

că e, cu tote meorânduelile ce sai, făcut, 

procesele scandaldse, asasinatele, am tăcut 

și am luat totă vespunderea, numai cu 

speranţa că se va face revizuirea.“ 1) După 
ast-fel de destăinuiri, trebuia, să ne aşteptăm 
să vedem pe D. I. Brătianu trecând de pe banca, 

1) Sedinţa Camerii de la 26 martie 1884. „Monitorul oficial“ 

- din 27 martie 1884,
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ministerială pe banca făcătorilor de rele. Ce. 
amăgire ! D: 1. Brătianu rămase prim ministru 
al regatului României. 

Cât se sili însă să se arate vrednic de 
acâstă, încredere ! Intro ședință de n6pte, 
prin surprindere, prin făgădueli, prin amenin- 
țări, smulse parlamentului un vot care dedea, 
Regelui, drept apanagiă, dot&-spre-zece din 
cele mai frumâse domenii ale ţărei! 

Un: mare strigăt se ridică, din tâte colţurile 
României în potriva, acestei violări a, Consti- 
tuţiei, 1) în potriva acestei surprindere a, 
conștiințelor, în contra, acestui act privit ca, 
Și o nelegiuire, căci moșiile pe care se pusese 
mâna, înfățișau daruri făcute bisericelor, școa- 
lelor, spitalelor, și porneau din dărnicia Și 
iubirea, pentru ţara, lor a Domnitorilor noștri 
români. La acest strigăt ministru. r&spunse 
că „de nu propusese Camerei mai dînainte 
„cestiunea, dotaţiunei,— proiect la, care se 
a gândea, deja de mai nuulță ami—eia de 
„frică de a nu se espume la critică“ Și ada- 
ogă: „Ce sunt mai la urmă 12 moșiă când 
Statul are 1012 moșii? 2 

1) Articolul 96, zice : «Legea hotărăşte lista civilă pentru durata 
fie-cărei Domni». Acest articol n'a fost însă supus la revisuire. 

*) Şedinţa Camere de la * iunie 18S4.
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După despuiare, mărturisirea, precugetărei. 

Ce făcu Regele? „Priimi acest semn de de- 

votament cu recunoștință !* 1). 

In sfirșit spre a pune vârf cutezainţelor sale, 
primul ministru al Regelui Carol de Hohen- 
zollern a, voit; să, facă, armata, solidară cu ghe- 

șefturile sprijiniţilor lui! Era a doua zi după 

demisia, generalului. Anghelescu, titularul por- 

tofoliului de resboiii, și a doua zi asemenea, 
după ce presa oposiţiei destăinuia, naţiunei 
„furturile care“ zicea ea, „se feicuse cu pri- 

lejul furuiturilor armatei“. | 
Iată D. 1. Brătianu la tribună 2); el cumuleză 

în acest moment, funcțiunile de președinte al 
consiliului de miniștri cu cele de ministru de 
r&sboiă ad-interim.— Care-i este datoria? Ca, 
prim-ministru, datoria, i este să dee o repede 

mulțumire țărei, să pue pe reprezentanţii na- 
ţiunei în stare de a studia, dosarele: relative la, 

. furnituri, și să ceară îndată, o anchetă, pasla- 
mentară, ast-fel ca, să nu-i fie încurcată 16s- 

punderea lui, Brătianu, fără a cărui voinţă, 

Și participare nimic nu se face în Rumânia.— 
Datoria,-i era, în sfirșit să, dee fără întârziere 
mijl6cele de a-și dovedi nevinovăția, D-lui ge- 

1) Mesagiul de închiderea Camerilor constituante, *i,, iunie 1884. 

2) Şedinţa. Camerei din 20 noembrie, 2 decembrie 1887.
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neral Anghelescu care rămâne, prin voința 

urmașului săi, sub greutatea, celor mai urâte 
prepusuri. Ca ministru de r&sboii, asupră-i 

cade sarcina să caute să, pârască pe vinovaţi, 

de sunt; şi, înainte de tâte, să pue atât de sus 

armata n6stră, — acest palladium al onbrei 

naţionale,— în cât nici o: stropitură, din tâte 

aceste scârbâse gheșefturi, să nu potă, ajunge 
până la, dânsa. 

Ei bine! ast-fel D. președinte al consiliului 

și-a înțeles datoriile ? Nu. El a, refuzat dosa- 
rele; a făcut ca ancheta să fie respinsă de 
maioritateai supusă ; a îndrăsnit se zică de 
pe tribună că „știa că se furase la minis- 

trul de resboiăt în timpul campaniei“, şi a 

dat la, ivâlă, în cursul discuţiei, acâstă, teorie 
plină, de înv&țăminte: „După mine e mai 
bine să lăsăm se scape un vinovat de cât să, 
necinstim întrega, armată“. 

Pentru a încheia, o atât de desăvîrșită al- 
cătuire de fapte și de vorbe, D. Brătianu, după 
mai multe săptămâni petrecute în curățirea, 
dosarelor, a, însărcinat pe unul din credincioșii 
s&i să poftâscă, Camera să numâscă, 9 comi- | 
siune ca să facă o anchetă în privinţa, afa- 
cerei Anghelescu. 

Este actul din urmă al acestei tragi-co-
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medii asupra .căreia cortina, rămâne tot ri- 

dicată, pentru public care aștâptă intrarea, în 

scenă a duci membri, ne numiţi încă, din 
comisiunea, de cinci. Intr'adevăr deputaţii că- 
rora, sa, oferit un rol în acâstă, piesă, n'a pri- 

mit. Acâsta, n'a oprit pe cei trei membri din 

acestă, comisiune de pe plac, D-nii [. Sturdza, 

Constantin Stoicescu și C. Disescu, să depună, 
cu faţa, seri6să, pe biuroul Camerei un raport 
ce. declara, calomni6se denunţările presei 1). 
A doua, zi, Camera, era, disolvată. 

Iată, cine este capul asociaţiunei care a luat 

1) O lună abea trecuse de la publicarea aceste! scrisori, și 

hoţiile făptuite în armată de ocrotiţii D-lur Brătianu,— hoţii tăi- 

nuite de dinsul cu mare greutate,—isbucneaă zioa 'namiaza mare, 

şi cel trei deputaţi colectivişti erai prinși asupra faptului că aă 

făcut declarări opuse faptelor reale. Hoţiile făptuite de fraţii 

Maican ai descoperit pe generalul Anghelescu. Acest din urmă 

"a fost silit să-și dee demisiunea pe când cel-lalţi doui ai fost 

trimiși înaintea unui consilii de răsboiii. In ce priveşte pe acești 

doul din urmă, actele privitâre la crimele lor ai fost cercetate 

şi de înainte întrunite de căpitanul Dimancea, şi 14 coloneli din 

armată, luând lucrul în mână, s'aii înţeles pentru a cere dreptate 

şi se ştie că e! mai voit să predee actele autentice.— Etă ce 

încredere are armata în cel care o conduc!—Si cum ar fi altmin- 

trelea ? Ministrul el de răsboii este tocmalr acel Ion Brătianu 

care face tăcere asupra hoţiilor, care este părtașul hoţilor, care 

i înalță de zece ani până la cele mar de sus grade ale armatel. 

Capul er, recunoscut de Constituţie, este regele, care știe tot, 

şi care păstreză pe D. lon Brătianu în capul armatel ! 

Se pste afirma că fără purtarea plină de virtoşie a celor 14 

coloneli, vinovaţii ar fi urmat să se bucure de nepedepsire.
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numele de colectivitate. — „D. 1. Brătianu 

este cea mai înaltă, espresiune a ei“ a zis : 

D. Eug. Stătescu, ministru de Justiţie întro 
memorabilă, ședință, a Senatului în 1883. Mai 
puţin respectuos de cât D. Stătescu, ziarul fran- 
cez „Le Figaro“, a botezat pe primul ministru 

cu numele de „bandit internaţional“. 
D. Dim. STURZA, pinistru al iustrucțiunel 

Publice şi al cultelor. | 
Prea. plecată slugă a D-lui 1. Brătianu el 

conspiră, și lucreză cu dînsul la resturnarea 
Domnului Carol de Hohenzollern. Colaborator 

anonim al Gazetei de Colonia, se pâte tot- 
dauna  recunsște întrînsa prin fierea și 
calomnia, ce i curge din pană. Părtaş pe jumă- 
tate la lucrarea ce are de titlu , Spionu 
prusian, viu şi insultător atac în contra, lui 
Vodă Carol; autor al broșurei: Germania, 
România, și Prinicipele Casol de Hohenzol- 
Ieri, publicată, î în 1875 sub pseudonimul de 
baron de Hahn, el se înălță întrînsa cu tărie 
împotriva năvălirei elementului german ce 
amenință România, ȘI în potriva, »delapidări- 
lor camarillei Dr imciare, ID) 

1) Era părerea D-lui Sturdza când nu este ministru, Reprodu- . 
cem epilogul broșurer sale : 

«De ar fi principele Carol de Hohenzollern, zice: el, înzestrat
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Ajuns ministru, D. Dim. Sturza, se închină 
la, tot ce a, ars baronul de Hahn; el se arată 
cea; mai umilită, cea mai mlădi6să uneltă a, 
voinţelor aceluiași. principe, făcut Rege. Şi de 
întrec cheltuelile guvernului D-lui I. Brătianu, 

_întro peri6dă de 10 ani, cu aprâpe an mili- 
ad, cheltuelile țărei în timpul celor 10 ani de 
mai nainte, 1) D. Dim. Sturza, nare de loc de 
ce să, se plângă; el ține un portofolii și face 
parte, de și ministru, din societăţile financiare 

«cu un serios simţimint de dreptate și de datorie ; de ar fi dis- 
«prețuit nelegalitatea şi răutatea ; de şi'ar fi ţinut urechile mai 
«deschise către tot ce este conştiiacios, serios, moral și cinstit, și 
«mal închise către lingușitoriș de nu ar fi depărtat de lângă el - 
etâte cele ma! mari. capacități ale țărel, ca să se înconjâre numa! 
«de o camariiă nevrednică, de ar fi întrunit- în tâte afacerile 
«statului consideraţia cu cumpătarea, de “i-ar fi trecut în sfirşit prin 
«minte că e mat frumos să lucreze: la înălţarea unul popor .de 
«cât şă se obosscă ca să-i 'ruineze viitorul în folosul unul interes 
«str&in,—fie chiar german,— România ar & cu totul alta de cât este. 

«Principele Carol este vinovat de starea de faţă pentru că nu 
«trebuia să se înconjâre-.d= elementele cele mai hulite ale ţărer, 
«Nu numat că n'a facut nimica spre a porunci răulul să se oprescă 
«şi spre a institui binele; dar e/ a provocat de sigur starea de 
«azi cea mai rea şi cea mai de desnădăjduit, 

<Așa dar Românii n'aă găsit în Principele Carol de Ho: 
<henzollern pe omul ce căutată. Imprejurările de altă dată aii 
<ajuns şi mai.rele.> 

1; Cheltuelile de la 1866 la 1876 au fost de 808,108,406 ler 
nuol; cele de la 1876 la 1886 de 1,608,704.789 lei nuot; 
deosebire în ma! mult pentru a doua peri6dă, 740,596,383. Mă- 

rire mijlocie pe an: 74 de miliâne.
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din ţară care aduc mai mult folos. Ruinat, 

sunt acum zece ani, bogat astăzi, D. Dim. 

Sturza, găseşte că, totul este bun pentru cine 

știe să, se folos6scă. | 
Pus în capul ministeriului afacerilor străine, 

el cere Austro-Ungariei în trei rânduri deo- 

sehite 1) scuzele cele mai înjosite, numai şi 

numai fiind-că este neștiutor de afaceri; el 
umileşte ţara prin îngenuchieri fără s6măn. 

- Președinte ad interim al consiliului de ministri, 

el arată naţiunei,—când cu chinurile făptuite 

asupra, ţăranilor de la: Bordeni, — lipsa de 

habar cu care miniștrii Maiestăţii Sale spun 

tocmai cea, ce este contrariul realităţii ; prins 

pe fapt, când tăgăduia adevărul, de către 

ancheta presei române, el este silit să des- 
minţă, azi, în acelaș ziar, cea, ce-l pusese să 
zică în ajun, și să, mărturisâscă, că în adevăr 

fusese chinuiţi ţăranii de la, Bordeni ?). 
Inmlădierea, acestui ministru în faţa celor 

puternici a trecut în poveste ; nimului, mai 

1) În urma a câtor-va cuvinte din discursul tronului din 1881, 

cuvinte care aţițaseră pornirea lesne spre mânie a Austro-Un- 

gariel ; în urma cuvintelor rostite de D. Grădiştenu într'o în- 

chinare la Iași, când cu înaugurarea statuer lu! Ștefan-cel-mare ; 

în urma afacere de la Iţcani. 

2) Averea este fârte slăvită sub acest regim liberal-naţional. 
Ar trebui volume ca să se pâtă spune tite grozăviile făptuite.
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bine de cât lui, nu i să potrivește acestă deviză : 
„Mă, plec, nu sunt; sdrobit; * 

De la ministrul Instrucțiunei publice și al 
Cultelor, care aduce turburări în învățământ, 
lasă în voia, stricăciunei vremei ce trece, bi- 

sericile nstre ce se crapă, și, ascultind de 

lozincă, ne-a, înjosit cultul și clerul, — să, 

“trecem la, logofătul dreptăţii al Regelui Carol 
de Hohenzollern. 

D. Eva. STĂTESCU, pzinzistru de Justizie. 

lată în ce termeni ministrul justiției r&s- 
pundea, la 4/, iulie, manifestaţiunilor pacinice 

și legale ale opoziţiei : 

„Toţi cetăţenii din România, aii dreptul să, 
vorbâscă, să, scrie, să aprobe sai să desaprobe 

actele guvernului ; dar spuneţi'mi cum putem 
„noi să ne purtăm faţă cu o minoritate turbu- 

rătore, de nu o vom pune Ia, locul ei, de 2% o. 

vom declara afară din lege, și de nw me 
com purta faţă cu ea în consecinţă, ?* 

“Şi la 4/,g decembre trecut, credincios prin- 

cipiilor sale naționale-liberale, D. ministru 
Stătescu arunca, de la, tribună, opoziţiei și 
representazţilor presei care făcea pe Rege 

răspunzător de nepedepsirea asigurată mi- 

niștrilor Cor6nei, acstă, ameninţare plină de 
făgăduinţi :
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„De urmeză ei să păstreze acâstă atitudine 

agresivă, vor da înbwo zi Coronei dreptul 

să nu maă respecte libertatea“. | 

Şi D. ministru de justiţie mai este încă la 

postul său. 
Ar fi de prisos se mai însemnăm aci tâte 

scandalurile ce s'aii petrecut în procesele ju- 

decate în timpul ministerului D-lui Stătescu; 
să ne mulțumim să reamintim că în trei pro- 

cese revoltătore, intentate în numele guvernu- 

lui, unor cetăţeni vinovaţi numai că făceau 
parte din oposiţie și că, se ap&raseră în contra 

bătăușilor regimului, Curțile cu juraţi din Bu- 

curești, din Craiova, și din Brăila ai pedepsit 
pe acest guvern, dându-i lecţiunea, cea, mai 

„amară, declarând nevinovaţi pe nenorociţii 

aruncaţi în închisre, și chinuiţi timp de luni 
întregi. On6re acestor Curți! 

Românii ştiu astă-zi, că sub ministrul de 
„ justiţie D. Stătescu care a mărturisit.că , și 

arată câte-odată judecătorilor interesul ce 
simte de acusaţii pe care" găsește vedică 

de simpatia sa 1)“ și care se: arătă, că, pri- 
mește „restabilirea închisorei preventive în 

1) Sedinţa Camere! din !/,, decembre 1887. .
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materie de presă bi d:eptul de legitimă, 
apărare este o crimă, 

D. RADU MIHAl, ap277z25%724 de duterue. D. * 
Radu Mihai, ieri prefect de poliţie, nu stin- 
gherește cabinetul Maiestăţei Sale. Judecaţi : 

Ca .prefect de poliție el a jucat un rol 
însemnat în alegerile de la 1883 și 1884; lui 
i se datorește ţâpăna, organizaţie, în tâtă, ţara, 
a, cetelor de bătăuși cu 5 lei noi pe'zi, — în 
fapt cu 3 de credem depunerile martorului 
Costache Teodorescu înaintea, Curţii cu Juraţii 
din Brăila 2). Nimeni na uitat în România 

> nică ațâţările, nici cruzimile făcute de aceste 

1) Sedinţa Camerei din */,, decembre 1887. . 
2) În luna maiă 1887 se întâmplară turburări la Galaţi cu 

prilejul alegerilor comunale ; fuseseră aţiţate de capil partidu- 
lul guvernamental : uvernul voi se facă: răspunzători de ele 
pe membrii opoziţiei care fură traduși înaintea Curţe! cu jurați 
din Brăila. In decursul desbaterilor a fost probat că adminis- 
traţia recrutase bătăuşi ca să bată pe membrii oposiţier, Iată în 
acestă privinţă. depunerea unul membru. , . 

AMartorul Costache Teodorescu, ştie că fie-care comisar avea 
câte o câtă de bătăușt, Spune 'numele lor: Gănescu, Brăiloiu, 
şi D. comandant. Văzând cum e gonită lumea martorul, a fugit 
și n'a votat, Zice că Alecu Țiru și Vlaicu ai fost bătuţi în faţa 
armatei. Comisarii se înțelesesera cu Gmenit, 

— D. Grădiștinu— La ce se învoiseră Gmenil? 
— dartorul, — Să bată, 
— D Grădiștinu.— Ce li se dădea? , 
— Martorul.— Li se făgăduise cincă franci dar nu li se de- 

dea de cât trel.
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cete în capitală chiăr, când cu întrunirea, de 

la sala Bosel la 28 aprilie 1884 și de la 

'sala, Orfeu la 1 iulie următor: nici atacarea 

ziua, namiaza, mare, la 5 Septembre 1886, a 

piurourilor ziarelor PIndependamce rouinaine, 

Epoca şi România, lovire pregătită, de D-nii 

1. Brătianu, atunci ministru de interne, Radu 

Mihai care trecuse la, lucrările publice și Mo- 

ruzi, prefect, de poliţie. 

Astă-zi, D. Radu Mihai este ministru de. 

interne. Chiar acuma, a cutreerat România Și 

după arătările capului săi și după prea cu- 

noscutul mod de a lucra, al D-sâle, a, pregătit 
alegerile de mâine, aceste alegeri a căror li- 

pertate Regele a zis că o garanteză personal ! 

— Până atuncea, foile neatîrnate înscrii pe 

fie-ce zi, noui fapte de sălbătăcie din partea, 

agenţilor poliţiei, asupra, membrilor oposiţiei ; 

ele dai chiar numele și adresa nefericiţilor 

răniți, sai uciși și numirile agenţilor provo- 

catori 1). 

1) DD. Boeru şi Dulica din oposiţie, ai fost doboriţi în Bu- 

curești marţi, 29 decembre, cu o zi înainte ca Regele să dee 

D-lui C. Grădiştenu asigurarea că alegerile vor fi libere. — 

D. Boeru a murit la 30 decembre în urma lovirilor priimite; D. 

Dulica este grei bolnav, Jată în acestă privinţă noutăţile date de 

Epoca : 

«Alaltă-eri marţi, cetățeni! C. G. Boeru și S. Dulica, alegători
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Ciudată, pregătire pentru alegeri libere! 

Totuși isprăvile generalului,— pentru acâstă, 

zel6să slugă a regimului nu sau sfiit să, dee 

- legei un chițibuș nou, dându' lui acest grad,— 
isprăvile lui zic, nu sar epri pe oașa de fru- 

m6să cale, de am crede protestărilor lui, 

când se atacă dinainteai tâlharii sai încă 
acuzările al căror. obiect este el, și în potriva 

cărora mu protesteză. 

La, 2/,, Decembre, în corpul legiuitor, D.. 
Voinov, fost ministru al D-lui Brătianu, acelaș 
care în 1883, la Senat striga ; „Miniștrii fură, ! 

Prefecţii fură! t6tă Inmea  fură!, declara, 
Camerei că „totă lumea fură în adminis- 

braţie„ şi adăoga;: „Când ved pe niște 
imdiviză care, acum 10 ani, aveati cisme 

în picidre, bucurându-se asti-zi de zecimă 
de mii de franci venit, zic : voi nu sunteță 

din Verde, aii fost crunt bătuţi în cârciuma lui Mihăiţă de către 

bătăuşii poliţii, Șerban Năstase şi [oniţă Sămnicenu, 

Boeru a şi murit în urma loviturilor ce a primit; iar 

Dulica este greu bolnav. Cârciumarul a declarat că bătăușii 

S'aii năpustit asupra lui Boeru și Dulica îndată cet aă văzut, 

fără să fi fost ațiţaţi de aceştia şi-1 aă lovit cu ciomege. 

Cetăţenul ucis fusese față la întrunirea oposiţiunei din Du- 

minica trecută. 

Baătăuşii aă fost arestaţi şi afacerea este trimisă înaintea ju- 

decătorulul de instrucţiune, | 

Dreptate însă suntem încredinţaţi că nu se va face.» 

: 1



162 ! PARTEA ÂNTE(A.— POLITICĂ 

de cât miște tâlhari.“ — La, aceste vorbe, D 

Radu Mihai strigă; „De mine vrei să vorbeşti?!“ . 

— In aceiași ședință, D. Voinov întrebând pe 

D. Radu Mihai dacă î]. autoriscză, să cileze 

1000" 3? ministrul se turbură, răspunde că, 

„nu avea nică o aulorisaţie de dat; că abu- 

zeză de tribună. și cere închiderea, discuţiei.“ 

Inim6să, naintea primejdiei obștești, maiorita- 

tea, D-lui Brătianu votâză închiderea, şi minis- 

trul părăsește repede Camera. - 

D. Radu Mihai a și uitat de sigur acestă 

întâmplare; sa înbogăţit; e fericit ; e fără nici o 

grijă. 

Dar în urma, trecutului fostului prefect de 

Poliţie, în urma, grelelor învinuiri îndreptate. 

în contra-i de D. P. Grădișteanu, la întrunirea, 

publică, de la 27 decembrie trecut, în urma 

scrisorei Căpitanului Văcărescu 1) care întă- . 

  

1) lată acestă scis6re adresată, directorului Epocă: 

Domnule Redactor, - 
Ceasornicul de care este vorba î în onor. dv. ziar 

de la 31 decembre era întradevăr al mei; adevă- 
rul stă ast-fel :: Am găsitla D.: Radu Mihai, atunci 
prefect de politie, acest ceas ce mi se furase; mi'a 
fost peste putinţă să mai puii mâna pe el; am 
martori pe DD. Dănescu, fost director, acum prefect 
la, Râmnicu-Sărat şi Alex. Lahovary. actualul in- 
spector....... Ştii printrun prieten, că ceasornicul se
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rește ce sa, povestit de furtișagul ceasornicu- 
lui regăsit la prefectul poliţei, -D. Radu Mihai, 
și trecut prin schimb în mânile D-lui Kogăl- 

- niceanu, țara, se întrebă cum de nu sa, silit 
ministrul de Interne să-și părăsâscă, pe loc 
funcțiunea, până la, rezultatul dat de o an- 
chetă? | 

lată dar falanga guvernamentală, care se 

tăvălește, care domneşte în România de 12 

ani, sub eticheta, de liberali naţionali! 
Iată pe acești miniștrii care de la, tribuna, 

parlamentară, îndrăsnese să compare foile 

oposițiunii cu „fetele descheiate, 1), 

află în acest moment în posesiunea D-lui Kogălni- 
niceanu ; acest prieten a fost martor ocular al 
transacţiunei făcută, între D. M. Kogălniceanu. şi 
D. Radu Mihai, transacțiune prin care ceasornicul 
a fost schimbat pe un chronometru de valoare. 
Acest târg s'a făcut în camera de serviciu al adio- 

“ tantului Regese. 
Adevărul find acesta, vă rog, D-le Redactor, să 

- bine-voiţă să primiţă aceste „câte-va, rînduri şi să 
primită tot-d'odată încredințarea întregei mele con- 
sideraţiuni. 

: „ Căpitan VĂCĂRESCU 

Fiind-că a scris 3 acâstă scrisdre, căpitanul Văcă- 
escu a fost pus la arest, dar ceasornieul nu i: s'a 
înapoiat! 

1) Şedinţa din 3o Noembrie 1887. Discursul d-lur E. Stătescu, 

ministru de justiţie.
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Care, gustând în crimă o pace liniștită, 

Ştiu să-şi facă-o frunte ce nu roseşte 'n veci. 

79 

Iată/i pe consilierii Cor6nei, pe Smenii cu care 

Puterile străine trebuie să trateze, pe Gmenii 

cărora Regele încredinţâză, viitârele alegeri. 
„Vor fi libere“ zice Regele. Țara, răspunde: 

„Nu, Sire, ele nu vor fi libere, fiind-că Maies- 

tatea, Vâstră n'a, încuviinţat să înlocuiască 

print”un minister neutru ministerul nefast al 

cărui trecut ne este destulă, chiezășie despre 

viitor; ele nu vor fi libere, precum nu au fost 

în 1879, în 1883, și în 1884.“ In 1883, cu 
tâte siluirile comise, cu tot sângele vărsat, cu 

t6te protestările ţărei, Regele n'a, voit să cr6ză, 
decât în ministerul săă,—tot cel de astă-zi,— 

şi. cuvintele eşite' din gura;i la deschiderea 

sesiunei Camerilor ai fost o sancţiune pentru 

opera guvernamentală: „Urându-vă buna, so- 

„sire, a zis Maiestatea, Sa, trebue mai întâi de 

„tâte se mulțumesc ţărei pentru ordinea, și li- 
„Diștea, ce ati domnit pretutindeni, în timpul 

„peri6dei electorale.“ Oare Regele are astă-zi 

mai puţină, încredere în acest minister, de cât 

în 1883? Nu, de Gre-ce cu tâte „procesele 

scandal6se și asasinatele* mărturisite de 
atunci încoce de președintele Consiliului, Ma-
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iestatea, Sa; îl ţine, de 6re-ce nu vrea sai nu 
pâte să se desfacă de dânsul. 

La, ce să mai stăruim ? Reiese învederat că, 
libertatea, alegerilor este o momâlă cu un ast- 

fel de cabinet și că legarea platonică a Co- 

rOnei nu va, putea, aduce nici o piedică d-lui 1. 

Brătianu. Ceia, ce era,.lucru de căpetenie pen- 
tru președintele Consiliului era, ca opoziția, să, 
mârgă la, urne, pentru ca, a doua-zi de alegeri, 

al căror resultat, afară, de câte-va surprinderi, 

nu este îndoelnic, să pâtă afirma el că alegerile 

ai fost libere. Dar nu se mai pote amăgi ţara, 

Şi nu se mai pote înșela, -Europa. Ea veghiază: 

„A face alegerile în România cu cabinetul 

„Brătianu, este a arunca, ţara, în r&sboiu civil * 

a zis Times. „De ţine D. Brătianu urnele, a 

zis marele organ Le Soleil, suntem fixaţi, se 

va, vota, în întuneric.“ —Jată, adevărul. 

Aceste câte-va, pagini de istorie nu vor mul- 
tumi pe t6tă lumea, o știi; dar ele vor fi o mul- 

ţumire dată 6menilor cinstiţi. După ce le-am 
scris ca, o datorie către țara, mea, de ași avea 
o dorinţă, de esprimat, așii dori ca elesă sune 

clopotul de jale al unui regim care a dat jaf
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țării, și care n'are grijă nici de tradițiunile, nici 

„de mărirea, nici de credințele ci, nici de cinstea, 

neamului românesc.



„A ZECEA SCRISORE 

DESPRE DOMNIA LUI VODĂ BIBESCU 
RESPUNS LA CALOMNIE



Bucrueşti, Tă februarie 1888. 

Ca, răspuns la, scris6rea mea, din 24 ianua- 
rie, care arată, starea României în 'năuntru și 
în afară, f6ia, ministerului afacerilor streine— 

redactată de streini, în limbă streină, cu chel- 

tuiala, contribuabilului român, — a răspuns 

prin calomnii desgropate dintrun pamflet, și 

adresate memoriei lui Vodă Bibescu. 
In Domnia tatălui mei,— chiar dacă Vodă, 

a căzut în greșeli—este atât de bine întipărit 

patriotismul cel mai curat, în. cât, în cugetul 

Gmenilor de bine, de mult sa, sfirșit cu ca- 
lomnia. | 

Ziarele timpului, socotelile, actele justi- 

ficative, lucrările acelei adunări întocmite din 

6meni luminaţi, muncitori gata să ajute pe 
Domnul lor, și să se opintâscă, în contra, în- 
călcărilor vecinilor lor celor mari, âtă tot 

atâtea dovezi de consultat. 

Etă, ce ne învaţă, istoria, 
Cea dântăiu faptă, din domnirea, celuă d'ânt-
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tciiit dom ales pe viaţă de către Naţiune,— 
domnire care a deschis ţării o eră nouă, — 

a prinţului urcat pe tron de un popor ce era 

recunoscător lui Bibescu de serviciile ce-i 

făcuse până atunci ca ministru, acâstă faptă 
dântâiu fu desființarea robii. Prin legile din 
22 martie 1843 și din 183 februarie 1847, 
Vodă, Bibescu dete libertatea, robilor Statului 

şi celor mănăstirești : 

„Prin legiuirea din anul 1843 mantie 

22, toță dajnici de sub administraţia Vor- 

niciei Temniţelor (țiganii Statului) sai 
trecut sub da-dreptul administraţiei « 

cârmatitorilor de județe, cu care acestă 

“mesură sati desrobit puindur-se în rândul 

Dbivrnicilor română. 

Asemenea, sai desrobit și țiganii îndnăsti- 
resci prin legiuirea, din 13 februarie 1847, 
care în axticolul ei 1» coprinde cele următâre: 

„Se slobod din robie toți țiganii sfântei 
Mitropolii, ai " Episcopiilor și qi taubulor 
măncistirilor și metoșelor de. obște, cum și 
ai ori cărui ali aședământ publică fără 
deosebire, câte se află în coprinsul d fă i 
Romdânesci. | 

Aceștia ca și țig danii Statuluă supuși lu 
aceiași âmduială, vor fi slobozi și volmică
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a se însoți cu Românii, Darte băvbătescă, 
și femeiască De, | 

Pentru a, deslega, acâstă, grea, cestiune, —o0 
mulțime de averi neavînd altă temelie de cât 
proprietatea robilor. — făra, înfunda, visteria, 
în mari încurcături, și societatea, în primejdiile 
ce o amenință când o clasă întrâgă, de 6meni 
este de o dată scâsă, din starea sea, de mai 
nainte, el începu printo aplicare largă a des- - 
robirei, sigur că-și va, ajunge scopul, printa'o 
înțelâptă propășire, întrun decurs de timp de 
vro opt-spre-zece, două-zeci de ani, fără sgu- 
duire, ţinînd semă, de tâte interesele și făra, 
îngreuia finanţele. „In puţină cană, zicea Vodă, 
către adunerea, obștescă, pământul Fomă- 
mesc nu 'va mai hrcimi de cât Gmeni 
liberă.“ 

In 1847, un foc prefăcu în cenușă, trei sfer- 
turi din capitală, împreună, cu partea, cea, mai 
bogată, a orașului. Șezând necurmat călare în 
timp. de opt-spre-zece ceasuri, domnul nu des- 
călică de cât pentru ca, să, dee aurul cu pum- 
nul, și la, milionul ce fu împărțit între cei mai 
nenorociți, Vodă, adaogă, din neînsemnata 

1) Vodă Stirbei, fratele lui Vodă Bibescu, săvirşi opera începută 
prin legile din 22 noembrie 1850 și $ fevruarie 1880. Vezi Re- 
gulamentul organic, Vezi Brăiloiu p. 22 şi 222,
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sea avere suma de 200,000 de lei vechi 

(74,000 de lei noui). Eată, la ce slujea domnilor 

noștri români o listă civilă care nu se urca 

“de cât la, .1,600,000 lei vechi (529,500 lei 

noui). Se pâte cu folos citi povestirea, ce ne 

face Anton Pann, unul din poeţii cei mai po- 
pulari ai timpului, despre focul îngrozitor din 

Paștele de la, 1847 1). 

1) Eată cum sfirseşte Anton Pann, după ce a făcut 

zitâre zugrăvire a focului din Bucuresci : 

Prințul călare cruciș tot locul 

Într'o suflare înconjura, “ 

Aci dă planuri să stingă focul, 

Apol îndată într'alt loc era. 
. . . . . . . . . . . . . . 

Şi prin comanda cea înţel€ptă, 

Ce o da prințul către Pompieri, 

Feriră stânga și partea dreptă 

T'acele flăcări cu mari puteri. 

Ac6stă jertfa, acâs*ă jale 

Privind'o prinţul c'ocht umiliţi, 

O sumă mare din ale sale 
Slobode pentru nenorociţi. 

Ș'aşea să 'ndemnă întrega lume 
Cu îndurare a se porni 

Și ajutâre din ţară sume, 

Și din părţi alte mil a veni. 

o îngro=
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Dar nu putea place dușmanilor lui Vodă 
Bibescu să-i vază numele trecând la posteri- 

tate, înconjurat de o aureolă de glorie. Ei 

plătiră, pentru ca minciuna și calomnia să, 

preschimbe actele domniei sale cele mai de 
lăudat. Vodă povestește însu-și, într'o scris6re 
trimisă unui prieten,—. scris6re în care sunt 

întipărite întristarea. și desgustul, — cum, 
după abdicare, i căzu sub ochi una din acele 
murdării revărsate de un condeiui plătit : 

Scrisâre către D. de C%,* 

Paris, 7q octombrie 1855, 

„Tocmai acum, scumpul mei prieten, ţi-am prii” 

mit scris6rea, care-mi tocmai soseşte la vreme. Sim” 

Deci ca un tată porneşte, 'aparte 

“La sărăcimea ce suspina, 

- Și la streinul a făcut parte, 

Ca și pe fiul a'l imbuna. 

Si cu acestă milostivire 

Din mii de feţe lacrămi a șters, 
A căror rugă de mulţumire 
Ca o tămâe în cer a mers. 

Trăiască prinţul Iorgu Bibescu ! 

Mit de familil din guri rostea, 

Trimiţă'i viaţa de sus cerescu, 

Pe tronul țări mulţi ani să stea!
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țeam nevoia să vorbesc cu un intim, şi, neavând 
vrunul la îndemână, îmi vorbeam mie însu-mi. M& 
întrebam dacă printre tâte aceste povestiri, fapte 
şi judecări pe care ni le predă din veac în veac is- 
toria, ca să slujâscă drept învăţătură nâmurilor 
viitâre, era, ceva adevărat, în afară de un mic nu- 
măr de fapte principale, mărite şi ele sai MICŞO- 
rate după starea, sufletâscă, prejudecările şi pati- 
mele acelor-a, care le istorisesc. Mă 'ntrebam de'a, 
ființat vr'o dată un monstru ca, Nerone, un Ti- 
beriu care să 'ntrunâscă într'un grad așa de mare 
ipocrizia cu cruzimea, un Mare-Aureliu, înzestrat, 
cu tâte virtuțile cu care ne place să-l împodobim, 
saii de sunt ei numai nişte portrete, isvorite din 
fantezie, zugrăvite, unul frumos, cei-l'alţi în genul 
urât, după firea talentului sat după caprițiul pic- 
torului. 

Nu te grăbi, te TOg, să mă învinovăţești c'aş fi 
paradoxal, şi ascultă-mă cu răbdare până la capăt, 

Azi de diminsţă, treceam pe bulevarde. Atras 
prin așezătura, din galantarul unui librar, văd pe 
una, din cărţile lui titlul acesta: Principatele du- 
ncrone. Cu tote că mă lăsasem și altă dată să, fiă 
prins de asemenea, momslă, şi, necăpătând de cât 
un adânc desgust, jurasem că nu mă mai vor 
prinde, mă lăsai însă în voia unei mișcări instine- 
tive, şi luai cartea. 

Pontif al lui Baal, 6rtă-mi slăbiciunea, 1). 
Deschid. Dau de focul care, în 1847, mistui o 

parte a Bucureştilor. 

1, Vers din Athalia lui Raciue,
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lată însă cam cum era povestită acestă, neno- 
rocire. 

Cerul, învrăjbit prin crimele mele, ar fi vrut prin | 
acâstă catastrofă, să-și arate mânia, ; ; departe însă 
dea fi mișcat, și de a, mă pocăi, aş Fi urmat firul 
nelegiuirilor mele. Un sfânt stari, a cărui mănăstire 
perise în mijlocul fiacărilor, împreună cu actele 
moșiilor de care i consta, averea, mi s'ar fi înfăţi. 
şat a doua zi, tremurând pentru averea Domnului, 
şi adresându-se la dreptatea mea, ca să dobân- 
dâscă, să-i înlocuesc documentele arse printrun 
hrisov domnesc. Ei însă, de o sută de ori mai 
nemilos — de cât Atrid în faţa preotului lui 
Apollon, aş fi respins cu cruzime ruga omului 
sânt, și nu m'aş fi lăsat să fii înduioşat de cât 
după ce aş fi hrăpit slăbiciunei lui, ca bacşiş, o. 
moșie mare și frumâsă, din ale mănăstirei, moşie 
de care tot urmez să mă bucur, înfruntând ast- fel 
morala, pământâscă ş şi cea, dumnezesscă, . 
"Câte-va, linii mai, sus sunt învinovăţit C'aș fi 

sărit de o dată peste capetele ilustraţiunilor şi a 
maxelor capacităţi, la a, căror slăvire pare autorul 
să se fi consacrat, şi că dintro săritură am ajuns. 
din staul pe treptele tronului. Prostul! nu întelege 
câtă, tărie și câtă mărime ar învedera o asemenea, 
săritură, de ar fi lucru adevărat! Şi tote cele-lalte 
sunt pe acelaş calapod. lată istoria. 
“Iată acum umilitul adevăr : | 
Sa 'ntâmplat în adevăr, la începutul anului 

1817, un foc care a preschimbat în cenuşă partea, 
cea, mai poporată, a, capitalei. Departe însă de a fi
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plesnit, atunci prin capul cui-va, afară numai de 

nu se bucura de întregimea minţii, să mă învinu- 
&scă de acestă nenorocire, toți mi se închinau mie 

a doua zi, dându-mi numirile de mântuitor al 
oraşului şi de a'doua providenţă, expresiuni exa- 
gerate, o mărturisesc, şi care se dau cu dărnicie 
și înlesnire celor ce aii puterea în depozit. Dar e 
adevărat că am stat călare, fără odihnă nici hrană, 

în tot timpul celor opt-spre-zece ore cea ţinut 
focul, ducîndu-mă ori unde se ivea cu mai multă 

tărie, şi îmbărbătând pe toţi prin prezința mea, 
cea, ce concurse puternic să poprim ca totorașul 

să nu fie prada, flăcărilor. A doua zi, m'âm întors 
unul din cei d'ântâii prin locurile acele de jale, 
şi împărţii aurul cu pumnul. Câte-va ceasuri mai 

târziu, o comisiune era numită ca, să vază la 

cât se suiati perderile, şi să 'mparţă, între victimele 

cele mai căzute în nenorocire şi cele mai sărace, 
suma de 3 mili6ne de lei vechi (1 milion de lei 
noui) şi suma de 200,000 lei vechi luaţi din mo- 

desta mea, casă. | 
Cu părere de răi n'am putut da mai mult, căci 

nu păstram nici o dată nimic, fie-care nenorocire 
avend mai mult sai mai puţin drept la banii mei. 

Stariţul mânăstirii Sf. Gheorghie mi se înfăţișă 
a treia zi, ca, să, mă râge să 'nlocuesc prin ceva, ti- 
vlurile de proprietate care e adevărat că arseseră cu 

mânăstirea. Dar legea, ce-i pusei, ca, să mă 'nvoesc, 

fu că va începe pe loc să-'şi reclădâscă biserica 

după planul ce'"i voi trimite; căci stareţul era 
unul din acei egumeni greci care lăsa să cază în
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ruinâ mănăstirile încredințate supraveghierei lor, 
ca să-și însușescă întregimea veniturilor. Nu adă- 
ogai la acâstă condiţiune de cât făgădudla că voi 
contribui cu banii mei la, înălțarea, și înfrumușe- 
tarea, altarului. 

lată ce bacsiș am priimit, 
Aveam, sai nu, dreptate să 'nvinuesc istoria, că, 

îmbracă adevărul tiptil după capriciul sati pati- 
mile ei momentane ? | 

Dar asta, îm vei zice, nu e istorie; e o nelegiuire 
de a-i da, acest nume; e un pamflet, şi chiar din cele 

mai uriciose. O recunosc. De câte ori însă istoricul 

n'a, fost Gre, fără chiar să o bănuâscă, să-și adune 
materiile în acest loc puturos, şi să consfințâscă, 
prin autoritatea numelui şi talentului săi calom-. 

niile cele mai infame? i 
Mai ascultă încă. Sunt patru sai cinci luni, des- 

chizînd un ziar, văd un lung articol ce era sub- 

semnat de unul din scriitorii cei mai însemnați, 
pentru care, în afară de stima ce se datoreşte 
meritului săi cel mare, am eu o slăbiciune isvorită - 

din amintiri de şcâlă. Dar ce citesc de rîndul ăsta? 

„O analiză, fârte serios făcută, a unui-a din acele 
ruşin6se pamflete, grosolană ţesătară minciuni 
urici6se, şi îngrozitor amestec de citaţiuni fără 
şir care ar fi cătat să nu amăcâscă un ochii is- 

cusit, şi mai puţin să aducă laudă autorului. Şi 
de ţi-aş spune cine este acest pretins autor ? Dar 
subiectul de convorbire n'ar fi plăcut nici pentru 

D-ta, nici pentru mine. Să, vorbim deci niţel deD-ta, . 
și de proectele D tale.......“ . 

| ” 12



1783 PARTEA ANTEI. — POLITICĂ 

In același an, Vodă Bibescu, văzend nea- 

junsurile și primejdia ce ar fi fost pentru Ro- 

mânia să 'Și desțărească copiii pentru a- - 

trimite să caute în străinătate o educaţiune 

pe care nu o puteaji dobândi in ţara lor, forma. 

planul să „transplânte în București tot ce.ti- 

nerimea, mergea, să caute la, Paris“, cum zice 

chiar Vodă, însuşi într'o însemnată, scrisre, 

adresată unuia din prietenii săi din Paris. Un 

liceu organisat în condițiunile liceelor fran- 

cese, cu profesori eminenţi veniți din Franța și 

datoriţi bune-voinţei Regelui Ludovic-Filip, fu 

creat în București. După 10 ani el erea, să dee 

profesori români, în stare d'a, preda, cu folos 

cursurile de' stiințe și de litere. Acest timp de 

10 ani se credea neapărat pentru dobândirea 

cărților trebuinci6se în limba ţărei. De o cam 

dată el era să, ridice nivelul studiilor în scâlele 

secondare. | 

„Să lăsăm pe cei răi“, scria Prinţul, 

„ȘI tocâscă limba pe pilă; nu va, trece cil 

„ȘI numele mei va, fi bine cuvîntat de părinţii 

„și de mumele de familie, și întro zi acâstă 

„reformă, a cărei întindere nu se pricepe, va * 

-
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„fi: titlul cel mai frumos la, recunoştinţa Pa; 
triei mele.“ 1) 3 

Sub acest regim de „agiotagiii“ (după cum 
zice Elias Regnault) finanţele care erai, la 
urcarea; pe tron a prințului Bibescu, înt”o 
stare de plins, presintaii chiar de la, 1847, 
adică după patru ani de domnie, acâstă si- 
tuaţie ne mai pomenită, că nu numai nici una 

1) Scris6rea către D...., profesor la colegiul 
Louis-le-Grand. 

- București, 14 mat 1847. 

Scumpul mei tovarăș, 

Scolile mele îm pricinuesc grijă şi necaz. Iată 
peste puţin două-zeci şi cinci de ani, de când func- 
ționeză ele, slujindu-se de limba, românescă ca, 
element principal, fără să fi dat vrun rod pre- 
cum nici că vor da, cât va urma, învățămîntul 
superior să se târâscă în urîtul făgaș în care a 
fost aruncat, printr'o urmare a unui-a din acele 
excese ce aduc reacţiunile. 

Pe când ţara era guvernată de Grecii din Fanar, 
limba elenă era baza educaţiunii nostre, spre 
dauna prea. mare, e adevărat, a limbei naţionale 
care era de tot părăsită. Când furăm scăpaţi de 
acei guvernori streini, ura nsstră in contra lor se 
resfrânse asupra, limbei lui Omer, care fu gonită 
din șeslele nâstre, și căzurăm în cusurul opus, 
adică nu mai vrurăm în şcoli de cât limba româ- 
nâscă. Inţelege însă bine cât de puţin o limbă atât 
de săracă încă, care n'are nici literatura, sea, nici 
traduceri de nici un fel, este proprie să fie un instru-
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din casele publice nu se afla în deficit, dar că 

cele mai multe chiar dintre dânsele posedau un 

excedent, adesea, ori considerabil. Socotelile 

supuse controlului adunărei, administrajiunea, 

recunoştinţa, exprimată, de dânsa principelui 
prin adresa, din 12 decembre 1846 și cea din 

4 februarie 1848, sunt tot atâtea probe. 

In domeniul justiţiei .din 18,000 de afaceri 

ment de luminare, înainte de a se fi însă-și lu- 
minat frecându-se cu limbile popârelor învăţate, şi 
de a le fi împrumutat cu încetul avuţiile prin care 
strălucesc ele. De aci vine că toţi tinerii ai căror 
părinţi se bucură de oare care stare, se desțărese 
pentru a merge aiurea, dar mai ales pe la voi, să 
caute o instrucțiune pe care n'o găsesc aici, şi pe 

“care în deobşte nu o pot lua, nici acolo, în mijlocul 
acelui ocean plin de stânci pe care capitala D-vâstră 
îl oferă, acelor ce au nesocotința de a se arunca în- 
trînsul, fără cârmaciii nici busolă, la o vîrstă la, 
care este prea lesne să se dee cineva afund. 

Am format dar planul să transplânt aci cea 
ce mergem să căutăm la voi cu atâtea cheltuele 
printre atâtea primejdii, şi viu să te rog să fii păr- 

“taş la acest plan, că să-mi inlesnești indeplinirea 
lui în partea cea mai grea. 

Nu mă amăgesc despre mărimea greutăților : 
trebue să îndeplinim cele patru condițiuni ale lui 
Lucian! Ka zâvov 0)d05, ua vpâev po4p05, ard 
dazâms 65 suiypăs, vai Tvyijs Beta dapzpăş. 

Stăruinţa însă nu-mi va, lipsi. Vremea, nădăjdu- 
esc că o să mi-o dee Dumnezeu ; ori cum, cei care 
vor veni după mine își vor face o afacere de con- 
„ştiinţă să-mi urmeze opera, o dată -ce le voi fi
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pendinte la începutul anului 1847, nu mai 
rămâneau de cât 4000 la începutul anului 
1848, mulțumită înţeleptelor disposițiuni 
luate de Suveran. - 

Lui Vodă, Bibescu i se datorește rezidirea, 
monastirilor n6stre, sub boltele cărora se 
odihnesc 6sele ce ne sunt scumpe; secarea 
bălților Cismegiului preschimbate în pare,— 

deschis calea. Bani am de acum destul pentru a-mi 
pune maşina în mişcare, și tot d'a una voi găsi 
pentru nevoile ce se vor ivi mai târziu. Omenii 
talentaţi şi geloşi, hic opus, hic labor ! Din fericire 
asemenea 6meni aveţi la, D-vâstră mult mai mulți 
de cât vă cer nevoile, şi nu mă îndoese că, voi putea, 
atrage pe acei de care am nevoe, dîndu-le fol6se în 
destul de mari, pentru ca, să se lase să fie ademeniţi. 
Am chiar de gând să rog pe guvernul francez să ur- 
mmeze a-i privi ca,. servind în Franţa, ca să nu-și 
pârză, drepturile lor universitare, căci n'aş vrea, să 
am de cât 6meni de meserie şi practici. - e 

Vroi să încep prin a face în capitala n6stră un 
liceu pus pe acelaș picior ca şi cele mai bune cole- 
giuri ale D-vâstre, cu gîndul de a înfiinţa mai târ- 
ziu succursale pe diferite alte puncte. Presupune 
pentru un moment Louis-le-Grand mutat în Bu- 
curești, cu personalul săi, cu administraţiunea, sea, 
interidră, cu profesorii săi, cu programele sale de 
studii ! N 

Vezi că : - 
„Sunt ambițios ; ambițios e de sigur ori ceom.“ 
Şcolarii mei ar eși de aci pentru ca să intre în 

şcoli speciale, pe căre vroi să le înfiinţez treptat, 
ast-fel că peste vr'o zece ani, slujbele publice, la,
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sosâua, Kisseleff; hambarele cu grâne pentru 

timpurile de lipsă; fântânele Bucureștilor ; 

șoselele dintre Orşova și ske!a, Cladova, dintre 
Rîul-Vadului, Câineni și Râmnic, dintre 'To- 

moșii și Câmpina; podul de peste Olt; lu- 

crările făcute la Ploești, Buzău, Craiova, Sla- 
tina, Piteștă ; în sfîrșit lui se datoresc acele 

care azi crede că are drept ori ce om ce cam ştie să 
'şi iscălâscă numele, să pâtă să, fie apanajul ace- 
lor care vor fi probat în regulă că au cunoștințe 
în raport cu pretenţiunile lor. 

Limba românâscă va fi în special consacrată 
studiilor primare şi secundare, al căror nivel vroi 
să-l înalţ, şi care se vor face în şcoli particulare; 
dar ea nu se va 'nfăţișea, de cât în mod lăturalnie 
în liceul meă în care va fi înlocuită prin limba 
franceză, până când vom fi dobândit în cea naţi- 
onală cărţile trebuinci6se, şi vom fi format profe- 
sori în stare de a, se sluji de dînsa cu folos în di- 
feritele cursuri de ştiinţă şi de istorie. 

Iată, scumpul meu tovarăș, planul la, care te rog 
să, fii părtaş, slobod fiind să-i facă  preschimbările ce 
vei crede de cuviinţă, căci vin să-ţi propun locul 
de provizor în liceul meu, de bine voeşti să-l pri- 
meșşti, şi să legi ast-fel numele d-tale de operă ce 
cată să aibă cea mai mure înrîurire asupra, rege- 
nerări unui popor, pentru care vechiul nostru prie- 
teșug nu-ți pote însufia, de cât interes. Te las stă- 
pen 3 asupra condițiunilor, despre care te vei înțe- . 
lege cu doctorul C...., pe care-l cunoşti, şi care în 
acâstă privință are 'de la, mine depline puteri. 
Aştept cu nerăbdare și nădejde răspunsul D-tale. 

Muatri. tuoe plurimani salute.
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silinți de a, ușura, suferinţele locuitorilor de la 
ţură, să întroducă, ordinea, şi economia, în 
finanţe, să îmbunătăţâscă, starea miliții n6stre; 
să nimicâscă obiceiurile viţi6se, triste remă- 
șițe din vremurile. nenorocite; să asigure 
folâse însemnate față cu Curțile suzerane și 
protect6re. 

Tratatele încheiate de domn cu Statele 
cele mari fură una, din cele mai grele cestiuni. 

Cele mai lungi negoţiări fură, cele cu Austria. 
„E lucru forte firesc, scria, Vodă Bibescu în 

1846 însărcinatului săi de afaceri la Viena, 

să. întâlnim piedici în niște învechite prejude- 

cări. Nu stai însă, la îndoială să, cred că la 
urma, urmelor aceste prejudecări vor dispare 

în faţa. unor considerajţiuni de o ordină mai 

înaltă de cât cele ce sunt trecute în cea din 
urmă, scris6re a, d-tale. Tot ast-fel nu stai la, 
îndoială, să cred că omul eminente care con- 

duce politica, austriacă, deprins cum este să, 

vadă lucrurile de sus, și tot ast-fel să le tra- 
teze, este în fundul inimii sale forte drept 

pentru noi. Este, în adevăr, peste putinţă, să 

nu simţă el cu părere de rău că Austria prea 
mult timp a uitat să lege de sine prin legături 

de interes cu un popor ce se află „la, ușa, ci, 

și a cărui stare bună și civilizare, departe de -



184 PARTEA ÂNTEIA. — POLITICĂ 

„a-i putea aduce vi'o supărare, n'ar putea area, 

de cât urmări tot atât de folositâre pentru 
două țări care sunt lipite una de alta, și pe 
care atârnă de la, cea mai tare să le apropie 
și mai mult încă, prin măsuri. pline de drep- 
tate. Şi tocmai acâstă mai intimă, apropiere 
vin să o propun Alteţei Sale.* 

„La aceste prințul de Metternich răspunse: 

„Recunosc cât de luminată este administra- 
țiunea prințului Bibescu; recunosc că ţara, 
lui merge întradevăr pe calea propășirii, și, 
în principiu, îmi par juste consideraţiunile lui 
privitâre la raporturile dintre ţările nostre 
amîndouă. Dar nu tâtă lumea de aci vede 
lucrul ca, și mine, și este de păstrat cumpă- 
tarea, nu numai faţă, cu vechi prejudecări, pe 
care nu le putem silui fără să ni se întîmple 
neajunsuri, ci încă, făţă cu interese locale, pe 
care am avea, aerul să, le jertfim în mod gra- - 
tuit, și prin slăbiciune, de. le-am delăsa, 
apărarea, făra, fi pregătit spiritele la, acâsta. 
Invit dar pe prinţ să mai aibă, încă răbdare, 
și nădăjduese că vom sfârși prin a ne în- 
țelege.“ 

„Câte va luni dup'acea, agentul Austriei, D. 
Timoni, priimea, ordinul să, se înțelegă, de-a 
dreptul cu prințul, ca să, reguleze tâte punc-
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turile puse în deshbatere, și să, așeze pe temelii 

mai largi relaţiunile dintre cele două ţări. 
Intîmplările de la 1848, ce sosiră puţin în 

urmă făcură, ca aceste instr ucţiuni să najungă 

la, capăt. 

„Dar Austria făcuse chiar de atunci o con- 

cesiune de căpetenie. In tratatele de comerții 
cu Porta, priimind dreptul de vamă de 5 la 

sută pentru tâte provinciile Impărăţiei oto- 

mame, pusese un articol prin care, pe hotarul 

moldo-român, dreptul să nu fie de cât de 3 la . 

sută. Prințul Bibescu câștigă ca, el să fie ur- 
cat; la, 5. Aceiași cifră fu adoptată pentru co- 

merțul de importajiune și de exportaţiuue cu 
„Turcia, pe când pân'atunci mărfurile expor- 

tate din principate era, lăsate în voia arbi- 
trară a vameșilor turcești. POrţa, asemui chiar 

cele două provincii cu Statele cele mai favo- 

risate prin tratatele sale. Rusia, subscrise și 
dînsa condițiuni priinciose. 1)“ 

Tot prințului Bibescu se datorește că, se 
făcu „primul pas către unirea Principatelor 

prin nimicirea liniei vamale ce le despărţea 
și prin apropierea, intereselor materiale. 2)“ 

:) Câteva cuvinte despre Valahia, Paris, 1856. 

*) Răspuns al Obpteștei Adunări la mesagiul Domnului, din Ie: 
cembrie 1840. !
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Tot el puse să se încâpă, în 1844, splaiul 

Brăilei, care, chiar din 1846, oferi comerciu- 

lui fol6se pe care el le cerea, cu stăruință, 

de mult. 
Tot el puse -să fie ridicate la Giurgiu ză- 

gazuri puternice menite să ocrotâscă orașul 

de revărsări și de ruine. 
Răspunsul la Mesagiul din 12 decembrie 

1846, se isprăvea ast-fel : | 
„Intorcând privirea asupra stării - celii din 

Jăuntru, adunarea, se socotește datâre a măr-. 

turisi, Prea înălțate Dâmne, că, întru adevăr 

nici o dată nu sa aflat mai fericită de cât 
"acum, căci pe lângă indestularea, siguranţa 

și obstâșca, liniște, se vede pretutindinea, cea 
mai vie mișcare spre un viitor mai bun. 

„Nu putea fi întralt chip, în urma, ostene- 

lilor ce aţi jerfit Inălţimea Vâstră, pentru 

ușurarea adusă la starea, locuitorilor ţărani, 
pentru buna orânduială şi iconomie în 
finanța, nostră, pentru însemnatele înaintări 
ce sai făcut în -miliţie, pre cât greutatea, 
prefacerii relelor nărăviri ai putut să vie 
întru ajutoru Inălţimei Vostre. . | 

„Adunarea, privind şi la, lucrările ce aţi 
întreprins pe totă întinderea Principatului, 
sa încredințat cu desăvârșire că, ele fiind
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forte grele chiar pentru statele cele mai bo- 

gate, urma, neapărat să întâmpine aici greu- 

tăți, ..... „trebuia .... o dragoste înfocată | 

pentru binele obștii . . . și o voință statornică, 

de a supune ori-ce împiedicare.. ., Nişte ase- 

menea, binefăcătâre lucrări pregătind un viitor 

fericit patriei n6stre, vor nemuri prin urmare 

și Oblăduirea, Inălțimei Vostre. 
„Era vreme a, se ridica în sfîrșit și Mănă- 

stirile n6stre din jalnica, lor stare (prin grija, 

creștinâscă, a Inălțimei V6stre). Se vede că 
cerâsca Provedință, preţuind frumâsele cugete 
ce vă impodobesc, a, fost păstrat; pentru Inăl- 

țimea, Vâstră, săvîrşirea, acestei mărețe fapte 
plăcută, și lui Dumnedei și omenirei. Priimiţă 

dar, pe lângă recunoştinţa Adunării, și o la- 
crămă de bucurie din partea prețiosului de- 

pozit ce zace sub ruinatele lor bolți. 

„Nişte asemenea fapte și urmări, care sunt 
în priveliștea obștii, nu pote decâţ să arate 

deșarte tâte născocirile ce patima a putut 
sgândari, spre întunecarea adevărului, și să, 

facă ca obștâsca adunare să se socotâscă, 
norocită de a putea să unâscă și ale sale 
bine cuvântări cu acelea, ce după dreptate aţi 

cules în preumblarea, ce aţi făcut prin juleţe; 

și recunoscând curăţenia cugetului ce a pre-
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zidat la, t6te mișcările Inălțimei Vâstre, să con- 
lucreze din adîncul inimii spre înlesnirea povă-. 
r6sei sarcini ce purtați .cu atâta dragoste şi 

Și răspunsul Obșteștei. Adunări la, Mesagiul 
prinţului Bibescu, cu data de 4 februarie 
1848,—adică, patru luni înainte de abdicarea, 
lui Vodă,— tălmăcea, prin aceste cuvinte re 
cunoștința, țării : o 

„:... Ne socotim fericiţi, Prea. Inălţate 
Domne, pentru încredințarea ce ne daţi că 
lucrările trecutei nâstre sesii ai răspuns la 
dorințele M. V., încoronând ale nâstre silinți. 

„Intr'adevăr, Prea Inălţate Dâmne, slobozi- 
rea robilor mănăstirești, reforinarea învă-- 
țătaureă publice, însemnătărea împuţinare a 
No. judecciţilor, îmbunătăţirea sortei cleru- 
htă celuă mic... ridicarea stavilei ce oprea 
sloboda comunicaţie între ambele Princi- 
paturi înclinate atât de tare între dânsele, 
sunt din acele fapte ce-și dai numele epocei 
în care sai săvîrșit, și nu pot; fi privite de cât 
ca, rodul acelor înalte inspiraţii ce provedința 
insuflă aleşilor săi, și la a, cărora, înfățișare ne 
socotim și noi forte norociţi de a fi fost părtași. 

„Cu asemenea, adâncă mulțumire a privit 
" Adunarea, Prea Inălţate Dâmne, însernnatul
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rezultat ce ne făgăduiesc lucrările întreprinse 

pentru regulata, sistemă a, esploataţii ocnelor 
nostre; care tot de o dată, vor împreuna, şi ne- 

prețuita ispravă, a, iubirei de omenire, prin în- 

dulcireă, sârtei acelora, pe care societatea, este 

silită a-i sequestra, din sînul săi. 

„O mare catastrofă a bântuit Capitala, 
nstră, umplând de jale inimile tutulor Ro- 
mânilor; cu cât însă nenorocirea, a fost mai 
grozavă, cu atât Inălţimea Vâstră vaţi ară-: 

tat părinte milostiv și compăstimitor, micșo- 

rând răul prin mângăierea ce în tot chipul aţi 

revărsat; în sufletele celor bântuiţi. Dar și iubi- 

rea, - obștii către persâna, M. V. este fâtre 

mare, precum și a, ei recunoștință. ; - 

„Ajutvrele date la acâstă împrejurare din 

case publice, fiind cu lacrămi de mulțumire 
priimite de tâtă, ţara, obștâsca adunare nu 

pote decât a, fi părtașă acelui sentiment, 
„Compătimirea ce ai arătat și cu acest 

prilej Inaltele Curți Suzerană și protectriţă, 

de a, contribui cu un chip atât de generos la 

ușurarea, unor chinuri atât. de pătrunzătore, 

„nu putea de cât a mișca în inimile Romănilor 

cea, mai vie recunoștință. Frumâsă, priveliște 
ce ne înfățișeză puţina parte a orașului, care 
a apucat a eși din ale ei ruine, prevestește
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ceea, ce are a fi peste puţin Capitala n6stră; 

săvârșindu-se după planul întocmit prin a M. - 

V. îngrijire și înțelepciune. 
„Este adevărat prilej de fală pentru noi pur- 

tarea, neguţătorilor noștri, cari prin a lor 

activitate și cinste, ai scăpat nevătămat 
creditul obștesc dintr'acea îndoită și de 
o potrivă primejdidsă criză. 

„Cu nu mai puţină recunoștință a privit 
adunarea buna stare a finanţii nostre, 

după îndeplinirea atâtor trebuinţe. 

„Falnicul pod pe Olt, fântânele din Ca- 
pitală, deschiderea prin râpele Carpaţilor a 

drunuluă de la Câineni, şi cele-l-alte îm- 

bunătăţiri, și lucrări întreprinse in deosebite 

ramuri și direcţii au a fi nouă izvâre de feri- 
cire pentru ţara, n6stră, și vor sta, de faţă în 

t6tă vremea, ca, niște puternice mănturii ale 
înțeleptei stăruințe, a înfocatei rîvne și a ne- 
pregetatei M. V. activităţi. 

„Acestă mărturisire, care viitorul va da-o 
faptelor și virtuţilor Inălţimii Vostre, ob- 
şteasca, adunare este fericită, a, o putea, aduce 
astăzi în numele țării, împreună cu prinosul 
recunoștinței ei și cu cele din parte-i încredin- 
țări că se va sili pre cât putinţa, şi căderea, 

-o va erta, a strânge mântuitorele legături ale
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bunei armonii între oblăduire și obștesca, 
adunare, sprijinind ori-ce lucrare ar putea, 

înlesni înaintarea, pe frumâsa, cale a civilizaţii 

ce M. V. vă munciţi în tot chipula ne înlesni“. 

Istoria, ne mai învaţă, că, Revoluţiunea. din 

1848, făcută sub îndemnul suflării de libertate 
ce trecea, atunci pesțe lumea întrâgă, n'a fost 

săvârșită în contra. Prințului Bibescu, dar 
cu dînsul, și că a doua.zi chiar dupe 9 Iunie 

Prinţul fu rugat cu stăruinţă, de către şefii 

revoluţiunii să r&mâe la putere, ca să scape 

patria de r&sboiul civil. 

Acâsta, este atât de adevărat în cât Heliade, 

unul din cei trei capi ai revoluţiunei din 1848, 

scrie în a sa, Historie a Românilor: 

„Insă urzitorii conspirațiunei de lui 
Brăila urziră un noi complot sub aceiași 
influență streină, spre a destrona pe ale- 

sul Națiunii, a prăda averile și a da 
pretext legal de învasiune. Naţia ântregă 

protestă în conh'a anarhie, proclamă o 

Constituţiune. Capitala întrâgă veni la 
Palat, spre a susține pe - Bibescu alesul 

Naţiumeă abandonat de :oștire. (Ea mai 
avea încă în frunte-ă câți-va ofițeri ruși). 
Acesta subsemnă Constitasţiarnea ; intinui- 

dat însă de șeșe desccnrcări de pistole asu-
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pră-ă şi maă mult de urzitoriă conspira- 

țiunii abdică la domnie, lăsând legalemente 
- frânele Guvernului în mâinile miniștrilor 

constituțională ce numise ; trecu apoi în 
Transilvania. Facțiunea. însă: a tulbură- 

torilor salariați, amăgi poporul, după de-. 

partul Domnului, și îl făcu a rupe firul 

legal, și a proclama a guvern provizoriă.. 

„Acestă, abatere din drumul legal, aduse 

apoi mari catastrofe, și învasia Turcilor și 
Muscatilor, cum și convenția de lu Balta- 

Limanu, care aduse după sine iar instalare 

de bei și de gospodari împuși, în loc de 
domnă aleși.“ 

Istoria, adaogă în sfîrșit că, Prinţul îndemnat 

“de generalul Kisseleftsă, ceră de la buna voinţa, 
"Tavului trupe care să menţie tronul Muntenii 

pe care "l vedea în primejdie, răspunse: „că 

era forte recunăscător Escelenţei Sale, dar 

că mu-i părea că liniștea era să fie tiuurbu- 

rată în patria sa. Din noi îmboldit de ge- 

neralul Duhamel el iară-și respinse propu- 

nerea. | | a 

Iată, în iuțsla, condeiului, cine a, fost omul 
- și cine a fost Domnitorul. Iată faptele împli- 

nite saii începute, în mai puţin de 6 ani. lată, 
Prinţul, care rămase în tot-d'a-una, credincios
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simțimintelor de echitate, care refuză, gene- 
ralului Duhamel să, exileze pe Heliade, zicân- 
du-i: „II voi pedepsi de-mă veți proba că, e 
vinovat : dar nu voi fiptui o deneg gar e de 
justiţie, exilâmdu-l.* 

Iată, Suveranul, al cărui cel din urmă mare 
act, a, fost să, semneze Constituţia din 1848 

„Şi să formeze un cabinet compus din capii 
revoluțiunei : Heliade, Tell, Magheru. 

Calomniei am opus istoria, 

13



A UNSPREZECEA SCRISORE 

DUPĂ LUPTĂ 

Paginile următâre, scrise a doua zi după alegeri, erai să fie 
date la lumină când a isbucnit scandalul Măican-Anghelescu. Ne 
voind să fur minţile de la o afacere atât de însemnată, am oprit 
publicarea lor, 

De le dai azi la ivelă, e că alcătuesc ele — prin faptele ce 
conțin —. un capitol însemnat al istoriei nâstre contimporane.



O suflare de libertate a, trecut peste scumpa, 

nostră ţară. | 
„La căldurâsa chemare a 'apărătorilor drep- 

turilor sale, ea, a, simţit că, un fior o străbate 
până în fundul inimei, .și scuturându-și lan- 

țurile printro supremă năzuinţă, a siluit in- 
trarea, locașului reprezentaţiunei naţionale, 

„păzit de cetele înarmate ale guvernului; a fă- 

cut să intre întrînsul cinci- zeci şi trei de ai 

săi, cinci-zecă şi trei de voinci. 

Ei se chiamă, „băa: băţie și inteligenţă“ a- 

dică „tărie.“ 

Jată începutul sfărșitului; iată cel dintâi 

sunet al clopotului de jale al acestui guvern.
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Firește că triumfă guvernul: dar sunt unele 

victorii mai rău făcătore de cât însăși pierde- 
rea bătălii: de acest soiă este învingerea, lui 

de eri, dobândită numai cu preţul a celor mai 

vinovate siluiri, cu preţul a, sângelui vărsat! 
Ce pote răspunde guvernul românesc la, elo- 

cința brutală a cifrelor, a faptelor? a treia 

parte din scaune n'a rămas 6re oposiţinnei, cu 
tâte că, avea, el 30,000 de fuucţionari votatori? 

Şi, în ciuda a tutulor năzuinţelor sprijinite de 
manoperile cele mai de învinuit, din 37,846 

voturi date, opoziţiunea, n'a. întrunit 6re 15,288 

pe când guvernul și-asigura, 22,100 de voturi, 

453 fiind date la candidaţi neatârnaţi? Dar 
cei 21,862 alegători care sai abținut, pe care 

adică nu a putut guvernul săi hotărască 

să mârgă, la, urne, ca să voteze pentru dânsul, 

saiu pe care a isbutit să-i oprâscă de a merge, 

de frică că, vor vota contra, lui, acești 21,862 
alegători, întreb de nu înfăţișâză ei într'a- 
devăr un element opus guvernului ? 

Fără dor și pote. 
Deci de adăogăm la cele 15,288 voturi ale 

opozițiunei pe cei 21,862 abţinuţi, avem toc- 

mai gândul țărei, ce se traduce prin 37,150 

glasuri în contra regimului de faţă. 
Ca să ascundă ochilor Europei învingerea,



DUPĂ LUPTĂ 199: 

Și turburarea, sa, guvernul anunţă falnic re- 
zultatul luptei; el afirmă că libertatea, alege- 

rilor « fost respectată, şi, drept probă, ia 

drept mărturie chiar isbânda oposițiunei. 

Zadazrmică încercare! Europa și-a și dat apla- 
udările silințelor fericite ale oposițiunei-unite ; 
simpatia a tot ce număra ea ca 6menii cin- 

stiţi ne și este dobîndită; Europa a ghicit că 
isbînda acâsta a oposiţiunei a isvorit din obo- 
s6lă, din îngrețoșarea, din mânia pe care 

acest guvern de jale până 'n sfîrșit a, însuflat; 

Naţiunei; din glori6sa, cădere a oposiţiunei, 
și din spărtura ce ea a făcut, trecând peste 

numerosa, armată, a, funcționarilor, a n&mului 

administrativ, și a bandelor de bătăuși a 5 fi. 
pe zi; Europa a și tras concluziuneă că de 

sar fi găsit România în faţa unor alegeri 
liberi, colectivitatea, întrâgă, — cu D. 1. Bră- 

tianu în cap, — ar medita acum asupra, tre- 

cerei celei repede a, fericirilor de pe pământ, 

și a neajunsurilor ce pricinuește părerea, că 

pnterea merge, în tot-dauna Ș ori ce ar fi, 

înaintea, dreptului. 

Puterea, n'are trecere de cât până laun timp; 

dreptul este vecinic. Poţi să 'nlănţueștă acest 
suprem regulator al faptelor vieţii n6stre, nu 

poţi însă să-l nimicești.
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- Cu Gmenii însă care deţin puterea, nimic! 

mare valdre mai mare de cât probele. La 

acâstă afirmaţiune, îndrăsneţă, și de rîs, că 
„alegerile ati fost libere,“ €tă ce r&spunde 

faptele. 

FAZA DE PREGĂTIRE 

Abea, Regele dedese delegaţilor napitalei și 

judeţelor cuvântul săi de rege „garantând 

personal libertatea alegerilor, —făgăduind 
că va veghia,—cerând oposiţiunei să ice 

parte la alegeri și să-l încumnoștiințeze: de 
lote actele de apcisare“,— și, pe loc, din tâte 

colțurile României, plângerile curg în cabine- 

tul Maiestăţei Sale, și telegramele în birourile 
presei, —- în ale ziarului //Independance 
Roumaine, în ale Epocii, Răsvoiului, Ro- 
andmiei, Lupţiă, Resistenţii, Răsbuniirei, 
etc. Trebuea să, ne aşteptăm la una ca, asta, 
de vreme ce regele Carol de Hohenzollern res- 
pinsese cererea poporului român, adică, fapta, 
drâptă și de înaltă moralitate, la, care avea, 
drept acest popor, a înlocuirei ministerului 
D-lui L Brătianu printrun minister de tranzi- 
țiune, care să nu fi fost părtaş al politicii 
anti-naţionale a președintelui consiliului.
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Din Piteşti, depeșă către Regele! din: 5|,a 
Zanuarie 1885, 

În acest moment, primarul, poliţaiul, sub-pre- 
fectul, comisarii de poliţie şi perceptorii, răspândiți 
în tâte ulițele opresc pe cetăţeni, prin amenințări 
şi făgăduinţe, de a veni la întrunirea, electorală 
anunțată. Eri, magazinul d-lui Nechbulescu (din 
opoziţie) a. fost prădat de indivizi conduși de 
agenţi de poliţie. 

Iată cum este respectată libertatea alegerilor 
asigurată de cuvintele Maestăţii Tale. 

Vericeanu, Kirițescu, Rădulescu, Hagiescu, Curăneanu, 
Căpitan Jonescu, Damian, Niculcea, Ag. Vasiliu, Iliescu 

Din Câmpu-Lung, d. Wc. Crezulescu, care a căzut 
la alegerile senatoriale în contra unul ministru 

d. Pherekydes, scrie presei române : 

„sa a «+ Trei zile înainte de alegeri din alegători 
sai furişat la mine, şi mi-au spus, cu larimi în 

"ochi, că nu pot, de rândul ăsta, să-mi dee votul, 
fiind că a, doua. -zi ar fi prigoniti ast-fel în cât să 
maibă, cu ce să-şi hrănsscă, copiii. . 

La Bucuresci. (ves? organele presel). 

„Doui membri ai opoziții, D. D. Boeru. şi Dulica, 
sunt doborâţi la pământ, zioa 'namiaza, mare de 
bătăușii D-lui Brătianu. D. Boeru more din rănile 
primite a, doua zi, 29 decembrie. 

Primăria, liber6ză cărţi de alegător, fără să si- 

  

1) Dăm numa! un sumar al depeșelor.
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lâscă, pe acești-a să le iscălescă, făcând ast-fel să 

dispară singurul mijloc sigur de control pentru a 

recundşte identitatea, alegătorului. 

„ Proprietarii cei mici, comercianții cei mici sunt 

într'atât ingroziți de poliţie, încât numai îndrăs- 
nesc să facă cel mai simplu demers fără învosla 

comisarului. 
Mai mulţi cetăţeni ai opoziţiunei sunt crunt 

bătuţi fiind-că aă împărţit buletine. 

Din Bacău, depeșă către Regele, din 1! danuarie. 

Prefectul ameninţă cu destituirea pe primarii 
din comunele Parincea şi Micleşti, de este ales 
vrunul din candidații opoziţiunei. 

Caton Lecca, Victor Lecca. 

Acelaşi prefect, sileşte mai mulți funcţionari bă- 
nuiţi de neatârnare, să-şi dee demisiunea, zi- 

cându-le că reintârcerea, lor va, atârna de votul lor 

(Presa română). 

Din Botoșani, depeșă către Rege, din 14|, ianuarie 

Alegerile -în: comunele rurale este un adevărat 

scandal. La Călineşti, alegătorii sunt siliți să-şi iee 
buletinurile numai din mâinile notarului care-i 
învaţă să pue în urnă două bilete în loc de unu. 
Porunca a fost dată să se pue piedică, prin ori-ce 
mijloc alegerii D-lui Miclescu. 

Ingerințele, amenințările și abuzurile de ori-ce 
fel cu prilejul alegerei delegaților din comuna Zlă- 
turdia, au trecut peste ori şi ce măsură. 

Codrescu, V. Cristea.
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Din Brăila, depeșă căzre Rege din hş ianuarie. 

Directorul Creditului agricol, funcţionar capabil 
și cinstit, este destituit şi înlocuit printr'o creatură 
a guvernului. Crima lui e de a fi rudă cu D. Fleva. 

: Nic. Fleva. 

Depeșă către Rege, din '|a4 ianuarie 

Ajutorul -primarului şi secretarul comunei Vi- 
ziru scriu cu mâna lor, la primărie, buletinele 
guvernamentale ; primarul respinge buletinele opo- 
ziţiunii, rupe pe ale alegătorilor din opoziţiune, şi 

le înlocueşte prin biletele administrații. Prefectul 
s'a dus .prin comune cu un tren special, pe când 

comunicațiile erai întrerupte pentru public; dă 

ordine ca să fie aleși numai delegaţi de care să, 
r&spunză primarii şi -să se respingă buletinele - 

acolo unde pot fi numiţi delegaţi îndoelnici. 

Nic. Filipescu 

Din Buze, câzre organele presei. 

Administraţiunea, a, adus pe primarii comunelor 
rurale ca, să le arate numirile delegaților de ales 
pentru el 3-ea colegii. A luat măsuri ca, să poprâscă 
alegerea, delegaților țăranilor de pe moşiile D-lui 
Marghiloman.—Un croitor este arestat, fiind-că a 
strigat: „Lrăâscă, opoziţiunea!“, și ținut închis 
două-zeci şi patru de cesuri. 

Fiul primarului din Buzău, declară că a organi- 
sat 12 cete de câte 20 de 6meni fie care, ca să 

împrăștie întrunirile opoziţiei şi la nevoe, să bată 
pe cei ce nu se vo supune.
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Din Craiova, depeșă către Rege, din '9|so ianuarie. 

Prefectul Retoridi aduce pe alegători acasă ; 

unora le făgădueşte slujbi, celor-l'altor le face 
ameninţări. a 

Extras din Memoriul adresat Regelui de prin- 

țul Al. Știrbei. : 
La, o întrunire a opoziții, bătăuşi, agenții, de po- 

liție, îmbărbătaţi de pohţaiu și de comisari, năpă- 
desc în sală, şi. prin vociferări şi uido, curmă la 
fie ce moment cuvântarea oratorilor. Siliți să se 
retragă, se așeză la uși, și, la eşire, se năpustesc. 

pe cetățeni lovindu-i cu bâta; o luptă sînge- 

r6să, se încinge ; mai mulți membri ai opoziții 
între alţii D. Varlam, fost deputat, sunt cruns 
bătuţi și abea scapă de la mârte. 

„De la Dorohoi, depeșă câtre. Rege, din 15]. ian. 

Alegătorii sunt pretutiudenă urmăriţi, până 
chiar în casele lor, şi amenințați cu morteă saă 

„cu arestarea. Viaţa mai multor membri ai consi- 
liului comunal aparţinând opoziţiunii este amenin- 
ţaţi ; ei nu îndrăsnesc să iasă din casă. 

- In comunele rurale, s'a ales ca de'egaţi slugile 
prefectului Cortazzi; care slujiră ca, bătăuşi, la 3 
maiu 1887. Consiliul comunal din Dorohoi este 
disolvat, fiind-că a destăinuit; infamiile făptuite de 
agenţii puterei publice, ca să sperie pe alegători. 
Cete de bătăuşi sunt alcătuite sub conducerea 
agenţilor administrativi. 

J. Docan, Ep. Callimaki, G. Holban, G. Saint-Georges, 
C. M. Stroici, Jul. Văsescu, V. Calcantraur, N. Calcantraur 
Al. Saint-Georges, N. Roșiu, D. Roșiu, C. Lepădatu, Em, - 
Stroici, G. Burghelea, C. Semaca.
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Către presa română. 

Prefectul Cartazzi își dă demisiunea, pentru a se 

prezinta, la, colegiul ântâiii, dar nu este înlocuit, 
De cade, îşi va, relua, locul, și-și va putea răsbuna 
asupra funcţionarilor care nu-i ar fi dat glasul. 

Din Birlad. depeșă către Rege, din 20 ianuarie 

Poliţaiul, comisarii si alți agenţi intru în casele 

cetăţenilor, și le poruncesc, ori să voteze pentru 

candidaţii guvernului, ori să se abţie. Funcţionarii 
Statului şi a, diferitelor administraţiuni străbat 
mahalalele, amenințând pe alegătorii neatîrnaţi, de 

iai parte la vot. Probele ingerinţei, presiunei admi- 
nistrative sunt nenumărate. . 

1. Fetu, N. Sturza. C. Vrabie, G. Petrescu. 1. G. Galea, 
G. Ianoli, Doctor Namicez, ]. lepureanu, Em. Vulpe, T. 
Istrati, G. Paladi. 

Din Focşani, depeșă către Rege, din 9s zanuarie 

Poruncă dată să nu se împarţă porumb de cât; 

ţăranilor susţiitori ai guvernului. Incunosciinţare 

e dată datornicilor Creditului agricol să nu aibă 
apropieri cu oposiţiunea, de nu vreaii să li se vânză 

averea după alegeri. Spionii, zi şi n6pte în picidre, 
urmăresc pretutindeni pe alegători. 

Toţi funcţionarii administrativi şi financiari 
grămădiţi în sala votului cu prilejul alegerii dele- 

gaților colegiului al treilea, însultă, amenință şi 

dai afară pe alegătorii oposiției, Alegătorii sunt 

aduşi de comisari şi de agenţii poliţii, şi voturile 

lor sunt; controlate. 
C. Mărgăritescu, G. Simionescu, G. Mozar, Stan Costian, 

St. Vasiliu, G. Dinescu G. Trifoiu, St. Tocu, N. Bene, C. 
Nuţu D. Magiaru, G. Florescu, V. Ghiudar, 1. Neguţu.
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Către presa română. 

Toţi datornicii Creditului agricol sunt neîncetat: 

ameninţaţi să-şi vază bunurile lor secuestrate și 
vindute la licitaţie, de nu voteză pentru colecti- 

vişti.— Gheorghe Mosor, unul din candidaţii de dele- 
gaţi, a fost adus la, poliţie de comisar, bătut până 
la, sânge, fiind-că reclamase Regelui în contra, scan- 
dalurilor electorale. 

Din Galaţi, depeșă către Rege, din 12| zanurie 

La alegerea, delegaților colegiului al treilea, co- 
misarii administraţiunei şi ai Cor6nei ocupai sala 
de alegere, şi făcea cea, mai mare apăsare asupra 
alegătorilor, | 

Robescu. 

Din Giurgii, depeșă câtre Rege, din 1C|as ianuarie 

Agenţii administrativi și municipali aă ocupat 
n6ptea, biroul.— Ameninţări alegătorilor.— Intimi- 
dări ne mai pomenite. Opoziția nu pote cu nici un 
pret să găsâscă o sală ca, să, se întrunâscă.— Membrii 
ei sunt urmăriţi pretutindeni de poliţie. 

Agenţii poliţiei a făcut totul ca, să oprâscă dis- 
tribuirea, răspunsului opoziții la manifestul depu- 
taţilor eşiţi din Cameră. 

H. Racotă, Anghel Ulubeanu, Zaharof, Bădulescu. 

Depeșă câtre Rege, din 16|-s ianuarie, 

Fiul protopopului a înrolat o câtă de indivizi 
pătaţă în capul căror-a ameninţă pe alegători. Un
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cetăţean a avut capul spart de acești sbiri; un 

altul 7a scăpat decât mulțumită întervenținunei 

« doi ofițeri. 

I. Stănculescu, comerciante, 

Din Piatra, gepeșă căzre Rege, din !|o zanatarze, 

Sub-semnatul, candidat al opozitii a fost insul- 
tat şi lovit de poliţaii, de capul sergenţilor de 

oraş şi de un alt sergent. Cete de agenţi intimi- 
dâză pe alegători. | 

Căpitan Palladi. 

Din Ploesti, depeșă câtre Rege, din 5 tanntarie. 

Primarul însu-şi, bătăuși și agenţi de poliţie de- 
ghizaţi aă bătut din cetăţenii care asistau la o în-: 

trunire' publică, și ait spart capete; groza a cu- 

prins pe cei de faţă; mulțimea a scăpat prin 

ferestre, spărgând geamurile. 

C. T. Grigorescu, președinte al comiletului opozitiei. 

Depeșă câtre Rege, din 11|ap ianuarie, 

Cete de bătăuşi ameninţă şi bat pe cetăţeni în 
uliţă. D. D. Petrescu, ziarist, Popp, spiţer, Notara, 

proprietar, şi alţii, aă fost loviți şi au priimit răni 

grave. | 
C. T. Grigorescu. 

Din Râmnicu-Sărat, depeșă către Rege din ||+3 

ianuarie. 

Sub-prefecţii impun primarilor să al6gă ca dele- 
gaţi 6meni de nimic ; unde administraţia crede că
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nu va isbuti, disolvă consiliile comunale, ca să 
nu se facă alegerea. 

Cu prilejul alegerii delegaților, poliţia, s'a, aşezaţ 

la ușa, sălii amenințând pe alegători, şi impu- 
nendu-le buletinele candidaţilor oficiali. 

Badiu, A. Coseria, D. Sorescu, Radu Crestezi, î. Vraciu, 
D. Mavrodin. 

Din Rimnicul-Vilcii, depeșă către Rege din 5o9 dan. 

Administraţiunea, pune totul în mișcare ca să 
me facă - să caz ca delegat; sunt urmărit pretu- 
tindeni, și țăranii ce sunt văzuţi cu mine sunt 
chiemaţi la, prefectură şi ameninţaţi. 

Zugrăvescu. 

Către presă. 

„Rudele prefectului şi ale candidaţilor guverna- - 
mentali cutreeră judeţul, însoţiţi de sub-prefecţi 
făcând ameninţări și făgăduinţi. Doui controlori 
finanţiari bănuiţi sunt destituiți fără motive şi 
înlocuiţi prin doui credincioşi. 

Din Neamţu, Zepeșă câtre Rege, din '4|ac ianuarie, 

Sub-semnatul a fost numit delegat, şi alegerea 
sa făcut în tâtă regula. Cu tâte aste, preşedintele 
biuroului electoral a anulat alegerea, bazîndu-se 
pe motive închipuite. 

colonel Rosnovanu. 

Din Romanați, depeșă câtre Rege, din 15/u6 ianuarie. 

In comuna. Corabia, ingerinţa, e ne mărginită,
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la, alegerea, deleaţilor. Primarii și consilierii ame- 
ninţă pe alegători şi violâză, secretul votului. 

- D. Ștefănescu. 

Către presă, 

Primarul comunei Piatra, G. Manolescu rupe 
buletinele de vot contrariă, ameninţă opoziţia, pe 
aă căror alegători îi goneşte din sala de vot. 

“Din “Teleorman, către presa română. 

D. Panașcu, candidat; al opoziţiunii, a, fost prii- 
mit de Gmeni înrolați de poliţie, . care Pa flusrat 
şi înjurat. T6tă ziua o ceată a stat în faţa otelului 
săi, înjurându-l în modul cel mai grosolan. Mai 
mulţi cetățeni, care ai vrut să se opue acestui 
scandal aă fost arestaţi. - 

M& opresc: ar trebui un volum pentru: a; 
istorisi cu t6te amănuntele lor, manoperile, : 
cărora nu se pâte găsi un nume, ale guvernu- 
lui. Să, le numim corupere, ameninţări, siluiri,. 
terorism, tot una, ar fi; ceea, ce reese din ele, 
ceea, ce cată, să nu uităm, e că, pentru miniștrii 
Majestății Sale, cuvântul Regelui lor e ca, și 
nimic, și că, excesele dia ajun nu erai din. 
partea, lor de cât o înştiinţare, un preludiu al 
exceselor de a, doa, zi. După ce dedese asalt 
conștiințelor, le rămânea, bandelor d-lui 1. 
Brătianu să, dee asalt urnelor. : 

a
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Intwadevăr, iată semnaiul; a sunat de 

atac pentru colectiviști ; lupta se încinge. 

A DOUA FAZĂ 

La Bucureşti. Presa română 

Bătăuşul Ghiţă Manolescu, la culdrea, de galben, 

insultă, pe alegători cu tote că nu e alegător; stă 

la uşă şi bagă pe cetăţeni în sala, de vot. 
Nu se. văd în oraş de cât agenţi de poliţie du- 

când în sanie Gmeni beti. 
Iu locul lui Th. Creţu, alegător în colegiul ân- 

tâii, a votat fiul săii, care, fiind strein, nu se bu- 
cură de drepturi politice. 

In culrea, de galben, un bătăuş a venit cu car- 
tea, d-lui Proferescu, bătrîn bolnav și orb. 

La ușa odăii secrete a sectiunei III-ea, stau agenţi 

secreți ai poliţii care iau biletele din mâinele ale- 
gătorilor, şi le dai în loc plicuri conţinând bule-: 

tinele colectiviştilor. 

La culdrea de Roşiu, unii alegători aă imânat o 

petiţiune preşedintelui pentru a, protesta, în contra 

faptului că d. Zamfirescu, candidat al guvernului 

la, colegiul al 2-lea, a intrat în camera secretă, „Pe 

când votau alegătorii. 

La poliţie stai închiși 83 de alegători, propriţi 

sub diferite prilejuri ; adevărata, lor crimă e că 

sunt bănuiță că înclină spre opoziţie. 

Un alegător, eșind din 'casa unui zoemabrti al 

opoziții, este atacat de bătăuși şi ast-fel de bătut 
în cât se află grei bolnav.
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Din Bacăti, dzpeșă câtre Rege, din 20 ianuarie 

Sub- -semnătorul depeşii numit delegat la, colegiul 
al III-lea, arată că i este peste putinţă să-şi capete 
mandatul săi de delegat, fiind-că a declarat că 
vrea să voteze pentru opoziţie ; poliţaiul a decla- 
rat însu-şi mânios că tocmai pentru acesta i refuza, 
mandatul. | 

. ! | lorgu Zaharescu, 

Depeşă câtre presa română. 

Un alegător, C. Ionescu, bănuit că aparţine opo- 
Ziţiunei, a fost aruncat jos din sanie şi bătut; 
mai raulță delegaţi şi alegătorii ai colegiului al 
treilea, ati fost maltrataţi de agenţii d-lui Leon Sa- 
chelari. D. Caton Lecca, ameninţat şi insultat în 
mijlocul uliţei de acest din urmă, care a ridicat 
Chiar mâna, asupră-i, a fost silit să-i dăruâscă 
câte-va palme, ca, să scape de dânsul..Mai mult de 
trei sute de alegători ai redactat o protestaţie în 
contra, administrații. 

Din Brăila, depeșă a d-lu W. Blaremberg către 
presă, 26 zanu arie, 

„ka este respinsă de telegraful din Brăila, 

După proclamarea, D-lui Nic, Filipescu, alegătorii 
și publicul care însoțea pe alesul lor ci aclama- 
țiuni, ai fost, fără nici un motiv, şi fără prealabilă” 
somaţiune, atacați de agenţii poliţiei şi de pu- 
terea publică. Axmata; s'a năpustit cu baionsta 
asupra cstăţenilor ; mai multi ai fost loviți cu
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patul puștii ; printre aceştia, D. Marghăloman, D. 

Dim. Apostol, mare. proprietar, D. Bănică Che- 

saru, delegat, al colegiului III-lea. Groza a fost aşa 

de mare că numai prin minune mai fost striviţi 

femeile şi copii ce se aflai în uliţă. 
Nicolae Blaremberg. 

_AHă depeșă către presă. 

Toţă sub-prefeoţii şi primarii judeţului Brăila-aii 
fost concentrați ca să facă, apăsări în colegiul al 
treilea. 

. La, Ianca, unde proprierarul unei moşii fusese 
ales ca, delegat, s'a pus foc la pătulul vitelor. 

Din Caracal, Zepeșă că/re presă. 

Primarii comunelor rurale, notarii, perceptorii, 

controlorii finanţiari, şi împiegaţii creditului urban, 
protopopii intimidâză pe delegaţi şi pe alegători 

ca să-i sil6scă să voteze pentru candidaţii guver- 
nului. 

Din Botoşani, dzfeșă către presă. 

Toţi funcţionarii bănuiţi de simpatie pentru 

oposiţiune ai fost popriţi, prin ameninţare de pe- 
depsă, să iasă din casă în cele trei zile ce au fost 

înaintea, alegerilor; împiegaţii de la grefă, care sunt 
toţă din opoziţie, ai fost opriţi să mergă la, alegeri. 

In comuna, Călinești, primarul a violat domi- 

ciliul delegaților şi le-a furat mandatele. Ingro- 

zeşte pe locuitori spunând că guvernul i-a dat lui
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" ordinul de a goni pe toţi cei care vor vota pentru 
opoziţie. 

Din Craiova, depeșă către Rage, din 20 ianuarie. 

Presiunea, administrativă a ajuns la culme. De- 
legaţii care au asistat la întrunirea opoziții sunt 
arestaţi în disprețul legii. , 

Samonescu, Senator, a Nicolaid, N. Popp, Ciocazan 
Take Ionescu, deputați; Lahovari, P, Cernătescu, N: 
Economu, Gr. Cernătescu, Sa Mateescu, U. Zavaru, N. Mur. 
găşianu, U. Boldeseu, Al. Varlam, C. Strimbeanu, B. Rio 
șanu, M. Chintescu, A. Hiescu, 

Din Neamţu, depeșă către presă 

Secretul votului a, fost tot atât de puţin respec- 
tat cât şi cuvântul Regelui. Alegătorii aji fost mo- 
mită, îngrijiţi şi aduși la urnă sub pază; voturile 
le ai fost controlate ; t6te mijlâcele de corupere 
și de presiune aii fost puse în joc fără nici o ruşi- 
nare. 

Colonel Rosnovanu.. 

Din Piteşti, depeșă către presă. 

DD. Ion Brătianu şi Radu Mihai văzând cole- 
giaul ântâiii, perdut pentru guvern, ai stat t6tă- 
zioa în permanenţă în sala de vot. Fiind ale- 
g&tori în colegiul ântâiă din Argeş, ei trebuia să 
'şi exercite dreptul şi să iasă. Textul legii este 
formal. La, validare, deputaţii cată să, protesteze 
și să câră invalidarea, aleşilor. 

Din Rimnic-Sărat, depeșă către Rege , din 28-ian. 

La, alegerea colegiului al .Il-ea, comisarii de
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poliţie şi funcţionarii primăriei, aă cutezat până 

să şi bată pe candidatul opoziții, pe fraţii lui şi pe 
alți alegători. Fiul me, chiar, care mersese să 

vază ce se petrecea, a îost aruncat de la catul 

ântâii până în josul scării, cu primejdia de a 
fi omorît sub ochii preşedintelui. 

Bătăușii erai adunaţi pe piaţa, primării. Armata 
era acolo. 

Etă libertatea, alegerilor pe care Maiestatea, 

Vestră mi-a chiezășiut-o, mie personal. 

Mulţumesc și rămân recunoscător. 

Constantin Grădişteanu (fost ministru), 

Din Rimnicu-Vilcea, Zepeșă cărre Rege. 

Subsemnătorul, D. Constantinescu, profesor, a 
fost adus de un comisar la prefect, care i-a 

cerut demisiunea, zicând că. este împuternicit să 

facă acâsta, de D. Ion Brătianu, în urma, poruncii 
_dinadinsul a Regelui dată în contra D-lui Al. La- 
hovari şi a, opoziţiunei întregi, şi că nu este îngă- 

'duit profesorilor să, se întovărăşâscă cu inamicii 
patriei şi tronului. Subsemnătorul refuzând, pre- 
fectul începu să-l insulte și să-l amenințe. D. Cons- 
tantinescu atunci a deschis ușa, şi a chemat; dou&- 
zeci de martori, în faţa cărora şi-a, reînoit refuzul 
demisiunei sale. | 

Depeșă câtre presă. 

Mai mult de o sută de alegători aii fost curat 
" sequestrați; doui dintr'ânşii ai fost ameninţaţi
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_cu îndoirea impositului lor funciar, de votaii pen- 

tru opoziţie. 

Alesul colegii al III-ea, un - protegiat al D-lui 
Radu Mihai, a fost închis fiind-că prădase dile- 

genţa statului. Vor urma, prin cel d'ântâiui curier, 

piesele justificative. 

Din Teleorman, din Alexandria, depeșă către 

Regele, din 20 ianuarie. 

In România nu mai trăim sub regimul consti- 
tuţional. | 

Cetăţânul nu mai este liber astă-zi să-și exprime 
voința, puţin a lipsit de nu am perit din urmă- 

ririle loviturilor ce am priimit la 24 ianuarie 

de la bătăuşii şi agenţii administrativi asmuţiţi 
în contra, alegătorilor ca, să-i îngrozescă şi săi 

silescă să se supue voinţelor prefectului Chiriţescu, 
favoritul primului consilier al Maiestăţei Vostre, 
D. Ion Brătianu. 
Am fi reclamat la; Turnu-Măgurele, chiar în zioa, 

alegeril;or când am fost bătuţi, dar ne-a fost frică, 

de cetele ce se aflaă puse din depărtare în depăr- 

tare de la, Turnul-Măgurele până la Alexandria. 

Dacă numai în aceste condițiuni sunt chemaţi 
cetățenii să-și exprime voinţa, lor înaintea urnelor, 

acest sfint altar al libertăţilor cetăţenilor, ar îl 
mai bine, Sire, ca, guvernul vostru să numâscă 

singur pe deputaţi, făra ne mai expune la aseme- 

nea, încercări.
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In starea în care ne aflăm, Sire, nu mai re- 

„cun6ştem România de altă dată. 

Gheorghie Teodorescu, Sp. „Teodorescu, Anast. Simio- 
nescu, Paras “Teodorescu. 

Altă depeșă către hege, 29 ianuarie. 

Pentru bâlotagiul de la, colegiul ântâiă de Sâm- 
bătă, prefectul Chiriţescu a sosit, eri sâră aci şi a 
făcut să fie chiămaţă toţi alegătorii ; unora, le-a zis 
să nu mârgă la urne, căci altmintrelea nu sar 
întârce acasă, 

I. Săndulescu-Nenoveanu, 'T. Grigorescu, Paraschivescu. 
N. Baran, Băbescu Roșior, "st. Popescu, 1. V. “Teodorescu, 
G. Teodorescu. 

Depesă către presă 

Președintele biuroului a, închis scrutinul cole- 
giului al Il-lea, fără să fi isprăvit cea dântâiti 
chiemare a alegătorilor. O sută, opt-zeci şi patru 
alegători din Alexandria nici mai fost chiemaţi 
cu tote că se aflaii în sală și cereaii să voteze. 

general Manu, Gr. Păucescu 

Depeșa lui Nicolae Filipescu către Rege dz 24 
Zanuarie 7868. 

Toţi sub- -prefecţii Și toți primarii judeţului sunt; 
concentrați la Brăila pentru alegerea, de la, colegiul 
al III-lea. Prefectul âusu-şi la care am veclamat, 
a mărturisit că știe că toți primarii sunt în 
oraș, 

Sub-profecţii fac în uliţă propagandă în fu-
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favăreie candidatului g | guvernamental Basara. 
becenuat. 

Sub-prefectul Cociaș a dus azi de diminstă 
la D. Basarabeanu pe delegații şi pe țăranii 

care vor arcita faptul, faţă chiar cu Masestatea 
vostră, de le chiezăşuești că nat vor fi î loviți. 

“Acolo prefecţii le aii zis să voteze pentru 
guvern. 

Delegații sunt ameninţaţi și îngroziţi de către 
administraţie. 

La Ianca, unde că fost ales delegați D.D. Ni- - 

culescu, proprietar, aparținând opoziții şi candi- 

daţii opoziții, sa.pus foc la, pătulul a mai bine 

de patru sute de capete de vite. Cred că faptele 

sunt precise. Cu t6te aceste, nu cer dretpate, 

știind că nu mi se va face, și mă mulţumesc. 
să denunţ faptele şi să protestez. Urmez a, ţine la, 
disposiţiunea Maiestăţii Vostre buletinele alegerei 

„ delegaților de la, Viziru, scrise de notar şi de aju- 

tor de primar, denunțate într'o depeşșă de. mai 
nainte către Maiestatea, Vostră, 

Din Iaşi, Zepeșă către presă. 

D. Al. Xenopolu, candidat al guvernulni în al 
II-lea colegiu, a, căutat să corupă pe un funcţionor 

de la poștie, G: Cerchez, ca, să-i dobândescă votul; 
i-a oferit 30—35 de lei şi cheltuielile de trăsură - 
şi aceiaşi sumă pentru fie-care din prietenii pe 
care i-ar hotări să facă, ca, dînsul. D. Cerchez res- 

pingând cererea, şi destăinuind'o, d. Xenopolu 

veni să-l găsescă în biuroul chiar al poştii, i dete
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palme şi-l trată de mizerabil. (Acest d. Xenopolu a 
fost ales). 

Din Brăila depeșă către Regele 1,3 februarie. 

Sire, 

Cu tote presiunile îngrozitore, cu tote că localul 

era baricadat și ușile ținute închise de funcţio- 

ncră, cu tole că înăuntru "vaii fost de cât agenții 

admânistrațiunei, primarul, perceptorul şi locoţii- 
torul de polițaii, cetățenii prin votul şi curagiul 
lor ai -prolestat în contra regimului alegând pe 

candidatul oposițiunii. Apelăm la Majestatea Vo- 
stră pentru o anchetă severă şi pedepsirea cul- 
pabililor. 

I. Suditu, N. Fleva, C. Foti, A Simu, Stefan Economu 

"G. Demetrescu, N. Filipescu, Al. Studrza. etc, 

Depeşă câtre presă. 

Presiunile a ajuns îngrozitâre la, colegiul II, 
poliţaiul judecat prea msle, pornit în congediă şi în- 
locuit de perceptorul, ce sta, la Primărie pe când 
noi nu putem pătrunde, asemenea primarul și aju- 
„torele staă acolo de fac propagandă; ușa de j Jos 
baricadată. Alegătorii terorisaţi, bande organizate ; 
poliţia aduce alegătorii la vot în birje. Blarem- 
berg întrebat birjarul numărul 10 Barbu care adu- 
cea alegători cu cine este, respuns : sunt cu Po- 
liţia ; armata în curtea casărmii alături de Primă- 
rie gata a interveni, bande bătăuşi conduse de 
Manolescu, Bacalbaşa şi Popescu opresc alegătorii 
să voteze. Următorea telegramă trimisă Regelui.
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- Matestăței Sale Regelui 

Ingerinţele ce exercită azi agenţii administraţi- 

unei susținuți de bande la balotagiul II de aci 
sfrunteză, asigurările date de Majestatea Vostră, 
Insu-şi preşedintele biroului descinzând din sală 
a găsit că agenţii baricadase intrarea şi nu lasă, 
pe alegători să, se întroducă la vot. 

Pe când membrii opoziţiunei sunt opriţi d'a in- 
tra în localul Primăriei, primarul, ajutârele, per- 
ceptorul care ţine locul poliţaiului, toți aceștia, fără, 

a fi alegătători sunt în permanenţă în local şi în- 
fluenţeză votul. 

Iată cum se respectă cuvântul Maiestăţei Vâstre. 

Nicolae Fleva, Nicu Filipescu, Iancu Marghiloman, Iancu 
Demetriad, Alexandru Djuvara, loan Movilă. toţi deputaţi 
aleși. . | 

„Eată libertatea alegerilor. 
„Este 6re cu putinţă să-şi închipuiască cine-va, 

un act, de acuzaţiune mai strivitor de cât acel pe 
care îl alcătueșşte, în întregimea sa, sumariul exce- 
selor făptuite inaintea luptei şi în timpul ei? Este 
Gre cu putință să, mai înţel6gă cine-va, cum Regele 
Carol de Hohenzollern a îngăduit să lase pe nişte 
“Smeni cinstiți să-şi pună viaţa în primejdie într'o 
luptă ce era atât de puţin de o potrivă, în contra 
unui guvern al cărui preşedinte de consilii s'a 
mărturisit însuși cofăptuitor al dezordinelor, pro- . 
ceselor scandaldse. și asasinatelor, 1)“ şi al cărui 
ministru de interne, D. Radu Mihai care presidă 

1) Şedinţa Camerei de la 8 aprilie 1884 — Monitorul Oficial 
de la $ aprilie, .
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la alegeri, este învinuit de hoţie 1)? — Şi, chiar 
acum, ar fi re cu putinţă să înţel6gă cine-va cum 
Regele, ori care ar fi legăturile tainice de politică, 

străină sai internă care îl strâng la un loc 'cu D. 

Brătianu, să impună ţării umilinţa, de a păstra, în 
capul ei pe acel om pe care ţara 720674 1naă vrea? | 

şi cum, după experienţa, alegerilor de eri, săvârşite | 

sub auspiciile D-lui Radă Mihai! nu sa slujit Re- 
-_gele de drepturile cei dă Constituţiunea, ca, să, 

1) Iată acâstă scris6re adresată directorului Bpocz: 

Domnule Redactor, 

Ceasornicul de care este vorba în onor. d-v. ziar 
de la, 31 .decembre era întradevăr al meă; adevă- 
rul stă ast-fel: Am găsit la D. Radu Mihai atunci 
prefect de poliție, acest ceas ce mi se furase; mi'a 
fost peste putinţă să mai puii mâna pe el; am 
martori pe DD, Dănescu, fost director, acum prefect 
la Râmnicu-Sărat și Alex. Lahovary actualul. în- 
spector....... Ştiu printrun prieten, că ceasornicul să 
află în acest moment în posesiunea, D-lui Kogălni- 
ceanu; acest prieten a fost martor ocular al 
transacțiunei făcute între D. M. Kogălniceanu şi 
D. Radu Mihai, transacţiune prin care ceasornicul 
a fost schimbat pe un chronometru de valoare. 
Acest târg s'a făcut în camera de serviciu al adio-: 
tantului Regesc, 

Adevărul fiind acesta, vă rog, D-le Redactor, să 
bine-voiţi să primiţi aceste câte-va, rînduri și să 
primiţi tot-d'odată încredințarea întregei mele con- 
siderațiuni. 

Căpitan VĂCĂRESCU 

Fiind-că a scris acestă serisdre, căpitanul Văcă- 
rescu a fost pus la arest, dar ceasornicul nu i s'a 
înapoiat ! |
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disolve Camerile, şi să chieme Națiunea, să-și ros: 
tescă în sfârşit, voinţa, dar, de rândul ăsta, în tâtă 
libertatea; şi cu tâtă siguranţa, ? 

Cată, ca, Regele, de mai este încă vreme,.să nu 

rămâie surd,— azi ca, în 1884, 1)— la, glasul popo-. 
rului româu, și să-şi deschiză în sfirșit ochii şi să-i 
aţintescă, asupra ambiţiunei ascunse şi nădejdiilor 
D-lui 1. Brătianu primul săi ministru. 

Crede re Maiestatea, Sa, că numai de dorul 

lelii, și fără o ţintă hotărită, lucrâză de 12 ani, 

D. Brătianu să sape tot ce este în ţara, n6stră, 

sănătos, moral, cinstit şi patriotic ? Să se fi învoit 

D. Brătianu să închee nepopulară şi ruin6sa afa- 

cere Strusberg, să fi îndrăsnit să dobâre Consti- 
tuţiunea din 1866, — pactul fundamentul al 

României jurat de Rege, — în folosul unei Consti- 

tuţiuni brătienești, — să, fi avut gândul și trista, 
fală, să, iee Naţiunei, spre a le da, Corânei, cele-12 
mai frumâse moșii ale Statului, —moștenire lăsată 
bisericilor, şcolilor, spitalelor de Domni noștri; şi 

de familiile cele mari ale ţării, —să fi călcat în pi- 
cidre libertăţile n6stre,— căci abia, ne mai rămâne 
aceea, de a mai scri, — să fi secat isvârele avu: - 
ției naţionale, să fi ocărât şi supărat pe puternici 

noştri vecini,— îndrăsnit să insulte nepedepsit 

voinica n6stră oştire al cărui cap însă recunoscut; 

1 Dee Domnul ca Maiestatea Sa să dobândescă convingerea 

cum a dobândit'o la 1857 Leopold 1-ii cel Mare, că Ministerul 

de are Camere care-l sunt devotate, n'are însă maioritatea în 

țară ; şi că tot ce se face în aceste camere, de când s'a retras 

opozițiunea, este o primejdie pentru viitor!. Ă 
(Către cei care mint şi calomniază, 7 martie 1884, p. 21.)
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de Constituţie, este Regele,—să fi tolerat, după pro. 

pria sa mărturisire, şi ascuns tot nepedepsit, ho- 
ţiile făptuite la ministerul de r&sboii de ocrotiţii 
s6i,1) — hoţii urmărite cu multă trudă, descoperite 
şi date pe față de un ofiţer, căpitanul Dimancea,2) 

— hoţii despre care tot corpul ofiţerilor şi-a arătat, 

de curând indignaţiunea, lor? Să fi făcut tâte 
acestea primul ministru fără o ţintă hotăriîtă, o 
crede 6re regele ? — Nu; de s'a expus D. Brătianu - 
să-şi atragă reprobarea şi mânia poporului, e că 
nădăjduia, să facă pe Regele solidar în ura grămă- 

dită, să-i provâce abdicarea, sai săi grăbâscă 

căderea, pentru ai lua, locul, rămânându-i apoi 

să, liniştâscă mînia poporului, sail să o nabu- 
şesca, în sânge. 

Nici o îndoială în acestă privinţă. Gâdilite- 
rea nebunie a D-lui L. Brătianu pentru măriri 
lipsa lui complectă de scrupule, şi înalta, idee ce are 
însuși de dânsul sunt de ajuns pentru a da naştere 
la, asemenea, cutezanțe în sufletul unui om care 
pretinde că „are nevoe de nimeni, nici de împă- 
rață nici de regi, că are nevoe nici chiar de fa- 
voarea Suveranului stii a Țărei“3). 

De almintrelea, ce ar opri pe D. Brătianu? N aţi- 
unea? Se știe că în calculele D-sale ea nu e de 
grea cumpănă. — Dinastia? Dar n'a făcut 6re 
totul D. Brătianu pentru ca ea să nu prindă la 

1) Sedinţa Cameril din 20 noembrie—decembrie 1887. 
2) Căpitanul Dimancea a inventat un revolver foarte ingenios 

care a fost adoptat de mal multe State. 
>) Discursul d-lui Brătianu din 24 decembrie 18854.



DUPĂ LUPTĂ - A 223 

viaţă? Moştenitorul de pe lături, prevăzut de Con- 
stituțiune, ființâză el 6re? Şi de e în ființă, a să- 
vârşit el 6re condiţiunile impuse de acea Consti- 
tuţiune pentru a avea, la moştenire un drept dreşi- 
care? A fost el crescut în ţară? Nu. — In religi- 

unea ortodoxă ? 1) Nu. — Şi-a luat locul în Senat, 
după cum era datoria ? Nu. — Senat, Lege, ară, 
toți îl aă în neştiinţă,: ast-fel a vrut să fie lucrul 
d. |. Brătianu și părtaşi săi. 2) 

Şi aceşti 6meni mai sunt încă la putere! 
Ei dar voi puternici ai zilei, voi ce vă aflaţi mai 

aprope. de stânca: Tarpeiană: de cât de Capitol, 
voi cari puneţi pe un scriitor plătit să arunce 

ocara pe cei morţi, — fără a vă gândi, nesocotiţi 
ce sunteți, la, condeiul ce resbună, nici la spada ce 

pedepseşte?) voi cari, sub înfățișarea, unei pretinse 
neutralităţi, vreţi să puneţi pe România să joce 
în răsboiul viitor, un rol opus intereselor sale, fă- 

?) Art. 76, 82, 83 din Constituţiune, 

(> D. 1. Brătianu constată însuși acâstă violare a Constituţiunei 

în discursul pronunțat Ja Cameră în 1871, sunt acuma 17 anl! 

<«Domniele vâstre ziceţi că sunteți dinastici, vă întreb mat ân- 

teii ce este dinastic în țara nâstră 2 Domnitorul nu are încă copil. . 

cMoștenitorii tronului, Bână astăzi, sunt în striinătate ş ma-i 

cunoșleni sase 

Eos Până când urmașii capului Statului nu se vor arăta în ţară 
până când ei nu se vor face cunoscuţi priza new/ralitatea or, prin 

virtuțile dor, pâmatunci dinastia nu va exista ca fapt în ochii 

Poporului,.a..2 ” 

Si de 17 ani, n'a făcut nimic d. I6n Brătianu pentru ca moş- 

tenitorii aceştia să se supue Constituţiunel ! 

2) Vezi la p. 145 Răspuns la calomnie despre domnia lui 

Vodă Bibescu,
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când dintr'ânsa latină de sânge, — o duşmană a, 
Franciei, sora sa mai mare, dintr'6nsa, — ortodoxă 

— o duşmană a Rusiei, sora, sa, de lege, — veţi că- 
dea prin poporul pe care m'aţi contenit de al 

înşela, pe care, timp de.12 ani, Vaţi făcut să fie rui- 

nat și chinuit de agenți administrației vostre ; — 

veţi cădea, prin poporul care are tot atât ură pen- 

tru politica, vâstră anti-naţională, cât şi pentru 
crimele guvernului vostru, crime mărturisite și r&- 

„mase nepedepsite. 

L'aţă disprețuit pe acest popor, atunci când su- 

* venirul suferințelor şi victoriilor strămoşilor lui ar: . 
fi cătat să vă reamintâscă că; el este de nâm mare, 
și că are tote drepturile la o bună îngrijire din 

parte-vă,; căci reamintirea, voiniciei, dezinteresărei 

lui, în zilele glori6se de la Griviţa şi de la Plevna, 

spun îndestul de tare, că urmaşii lui Ștefan-cel- 

Mare, lui Mihai Viteazul şi ai Basarabilor, nu au 

pătat în nimic noblețea neamului lor: 

Şi acum, acest popor, care ştie să rabde până și 
cea, mai adâncă suferinţă şi pe care încă acum de 
curând T'aţi călcat în picidre, acest popor a ridi- 
cat capul : el reintră în stăpânirea de sine însu-și. 
— Feriţi-vă deci acum, căci iată deşteptarea. |
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București zo ocl., 1885 

Pote că nu e naţiune a cărei existenţă, să fi 
fost mai luată, în respăr de restrişte de cât 
najiunea română, de la, epoca, depărtată, când 
Traian aduse în Dacia civilisaţiunea, care i-a 
fost punctul de plecare. 

In vijelia în care multă, vreme sa Sbătut | 
acest popor voinic,. susținut de eroismul. și 
înţelepciunea, capilor săi, — un Radu Negru, 
un Mircea I, un Vlad V, un Alexandru cel bun, 
un Ştefan cel mare, un Mihai-vitâzul, un Matei 
Basarab,—sa arătat tot-da-una gata să, în- 
frunte tâte primejdiile, să rabde tâte neno- 
rocirile în numele 'legii și al najionalităţii 
sale. 

- Bătut timp de veacuri de valul năvălirilor 
unguresci, polonese, slave, mongole, turcesci ; 

răsturnat, une-ori, nici-odată însă cufundat, 
îl vedem tot-d'a-una. plutind iarăși d'asupra,. 
inundaţiunilor cari acoperă cu basbarul lor
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nomol Rusia, o parte a Poloniei, și Austria, 
până chiar la porţile Vienei. . 

Cu cât pătrunde cine-va, mai mult în amă- 
nuntele acelor. lupte grozave, tot-d'a-una, re- 

născânde, cu atât mai mult admiră acest zid 

inteligent, care la sud-estul continentului nu 

contenește de a ocroti occidentul Europei. 

Un interes puternic aţintește privirile pe 

acești : urmași ai vechilor legiuni romane ; 
se simte mintea fericită văzându-i ajunși la, li- 
“man, după cea din urmă, dar învingătâre a 
„lor năzuință, şi bucuroși de a, vedea, în sfârșit 

desăvîrșită, opera, neatârnării lor! 
„In faţa unui orizonte plin .de făgăduinţi 
nădejdea, iară-șt se ivește: „In sfirșit“ e stri- 

gătul de bucurie 'al României a duoa-zi de 
1878. „Vai“ este suspinul, care iese astă-zi 

din tote. pepturile adevărat românesci. Cu 
tote greșelele de neiertat, săvârșite de la 1876 
şi perderea, pentru tot-da-una a unui timp 

preţios, 18'78 se deschidea plin de nădejdii;, —: 

1885 însă se stinge în cele mai crunte desamă- 

giri. Aureola cu care bărbăţia, soldaţilor noștri 

încincese fruntea României a și pălit sub” 
umilințele repetate, la care a expus-o politica, 
fără orizonte și fără, patriotism a guvernului., 
Marea arteră comercială, bătrâna Dunăre
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pentru care România a fost în toți timpii 
neadormitul păzitor firesc, este compromisă, 
de nu pierdută; graniţele noastre sunt des- 
chise din tâte părţile, pe când aie vecinilor 
noștri sunt armate, păzite Și puse în legă- 
tură cu puternice centruri de apărare; res- 
boiul bate la ușă, pâte să ne surprinză, și 
să ne pue în primejdie neatârnarea, n6stră, 
politică, prin înstrăinarea, neatârnărei n6stre 
comerciale. 

De ar oferi situațiunea, ţărei 1 măcar în. 
năuntru o compensare! Dar nu! Anasrhia, dom- 
nesce; dreptatea, și ondrea, ai fost grei vă- 
t&mate; religiunea, najională, este amenințată, 
Și nimic nu ne spune de nu va, fi mâine îu- - 
săşi Patria, lovită, 

Patria, și Religia, sunt mănunchiul unirii, 
adică, tăria; Și istoria, ne învaţă, că de la, 
umila, societate patriarcală primitivă până, la, . 
națiunile civilisăte din zilele nstre, tâte po- 
porele întradevăr tari şi mari șiaii avut; re- 
ligiunea, lor naţională, care a, dat naștere atât, 
eroului de pe câmpul de bătaiă, cât și mu- 
cenicilor Credinței. 

Ştefan-cel-mre aprâpe de ași da, sufletul, 
zise celor ce-l încongiuraii : „Vă îndemn, în 
aceste din urmă momente ale vieţei ' mele,
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cu t6tă, dragostea, unui părinte și a unui frate, 
să vă faceţi tocmelile cu Soliman; de veţi 

putea, dobândi de la, dânsul păstrarea, legilor 
vâstre bisericești și civile, ceea, ce va fi ori 

„când o pace cinstită, fie chiar și cu numele 
de supuși, spre mai mare folos vă va fi să-l 
puneţi la, încercare milostivirea, de cât sabia. 

Dar de va, voi, din potrivă, să vă poruncâscă 
alte sarcini, mai bine să muriţi, cu sabia în 
mână, pentru apărarea, Religiei şi a neatâr- 

nărei moșiei vâstre, de cât să lășaţi pe una, 
şi pe cealaltă pradă vrășmașului nostru și 
să priviţi ca nișce mișei la isbânda lui. Și să 
n'avețţi îndoială că Dumnezeul părinţilor voștri 

-care singur numai face minuni, se va înduioșa, 
într'o zi de lacrimele slugilor sale și că dupe 

ce vă va, fi fost înzestrat cu bunurile sale cele 
mai îmbelșugate, va face el să, se ivâscă, un 
„măntuitor care să vă desrobâscă, saii cel puţin 

pe urmașii voștri, de jugul barbarilor și să vă 
aducă la, puterea, cea, de mai nainte.“ 

Aceste înțelepte sfaturi ai fost urmate și, 
de trei veacuri, hotarul de despărțire dintre . 

pământul lui Christos și cel al lui Allah nu a 

fost rupt nici-odată; — nici-o singura, moscheă 
nu sa, zidit pe pământului creștin al Ro- 
mâniei.
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Cum am tălmăci atunci starea, de părăsire 
în care guvernul lasă, clădirile religiunii na- 
ționale, părăsire care arată îndestul ţinta, 
voită a nepăsărei sale. De la antica, monastire 
a Sântului Dumitru, pe zidurile bisericei căreia, 

se află, scrisă istoria ţărei nâstre, până la, umila, 
„bisericuţă de sat, tâte ascâptă de la o mână 
evlavioasă și patriotică opera, reparatâre. Şi 

cu tâte acestea, mănăstirile aiă adăpostit 
şe6lele, sanctuare ale iubirii de litere și sciinţe; 
de acolo ai eșit revendicatoriă neatârnărei 
române ! , 

De aceea, ca spre a întări acâstă, voită, ne- 

păsare, guvernul a, înbărbătat propagandă, ac- 

tivă, a, Bisericei latine. A! de ar fi propaganda, 

acesta, faptul acelor inimoși apostoli, cari 
merg prin lume, cercând să convertâscă, su- 
fletele cu riscul şi primejdia, lor, n'am avea, ni- 
mic de zis; libertatea, consciinţei este un bine 
Suprem, vrednic de ocrotirea, tutulor legilor. 

Căci, în fapt, Bisericele n'aii ele aceeaşi origină, 

patriarhatul Sfintului Petru? și nu Gre treptat 

Sa, operat deshinarea, lor asupra unor puncte 

de dogmă, sai a, practicei bisericeșci ? Nu ne 
spune 6re istoria că Sântul Petru, dupe mâr- 

tea, lui Isus Christos, întemeiă în Antiohia, 

primul pairiarhat : — că, spre a răspunde la,
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trebuinţele credincioșilor, Sântul Petre se duse 
la Alexandria cu scopul de a, întemeia, acolo 

un al duoilea patriarhat, după modelul celui 

dântâiu și 6re nu pentru același cuvânt 

Sântul Petru întemeiă pe cel d'al-treilea, la, 

Roma, unde fu chinuit ? Un al patrulea, pa- 

triarhat fu stabilit la, Constantinopol, 

Până atunci aceeași religie, învățată în 

aceste diferite ţări, nu dăduse loc la nici o 
protestare. Numai mai târzii se născură de- 
osebirile de vederi, în Antiohia, cea ce făcu 

ca să emigreze o parte. dintre creștini, cari | 
se privea ca urmași ai legei celei adevărate. 

T6te aceste religii, tâte aceste derivate ale 
adevăratei religiuni, formâză, în realitate două, 
mari despărţiri: 10 Biserica creștină din 
Orient, cu cele două sub-împărţiri ale sale, 
grecă, și armsână,: este biserica, catolică, orto- 

„doxă; — 20 Biserica creștină dinu Ocoi- 
dent, cu cele două sub-împărţiri ale sale ; 
catolică, apostolică și romană, sau Biserica 
latină : și protestantă, cu diferitele ei secte. 

Ce să conchidem din aceste fapte, de nu că 
Biserica ortodoxă este netăgăduit mai vechiă, 
de 6re ce ea, a fost arborul din care sai des- 
prins rămurile pe cari le arătarăm ? 

In principiu, ori-ce religie e universală ; însă:
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între bisericele latină, și ortodoxă, este de 
„stabilit o deosebire în ceea, ce privesce naţi- 
onalitațea, popdrelor pentru. care ele sunt me-. 

„nite. Să lăsăm la o parte cestiunile de dogmă,. 
printre care figurâză, vestitul Filioque, 1) și 
să vorbim numai de cestiunea care pâte in- 
teresa, naţionalităţile ; ea a și fost în toţi tim- 
pil marea, temă, a, desbaterilor dintre cele 
două Biserici. o 

Biserica latină, învaţă că, episcopul din 
Roma, fiind cap al Bisericei din drept divin, 
coprinde înta'însul Biserica, întrâgă, şi că, el 
este tâlmaciul ce 72 pote greși al doctrinei 
destăinuite, fie scrise, fie transmise prin tradi- 

„ție; iată ce este ultramontanismul pe care 
galicanii nu-l primesc în total. 

  

„4 Simbolul din Nicea sai Crezul coprinde expunerea dogmelor 
bisericer chreştine ; a fost mărturisit de cele două dintât sobâre 
ecumenice din Nicea şi din Constantinopoie. In veacul al VIl-ea 
Biserica, în Spania, adăogă la cuvintele: care purcede de la ta- 
tăl, cuvintele aceste : sz de la Fiul (Filiogue). In veacul al VIIL-ea 
S'a încercat să se introducă acest adaos şi în Franţa. La începutul 
veacului al IX-ea Carol cel mare propuse lui Leon al Il-ea să-l 
adopteze; după refusul: acestui-a, el isbuti să "1 întroducă în-. 
trun mare numEr de Biserici din occident. Numai la începutul 
veacului al XI-ea, după rugăciunea împăratului IIenric I-iă, Bise- 

zica din Roma se hotărt să adopte acest adaus la dogma primitivă, 
Filiogue şi împărtășenia prin amîndouă felurile formeză punctele 
cele mari de desbinare dintre ortodoxie și catolicism,
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Biserica din Orient, din potrivă, pretinde că, 
principiul catolic așsză, regula credinței, nu 

în pers6na, episcopului din Roma, ci în măz- 

turia statornică și universală a, Bisericei întregi 

ce se învecinicește de la apostoli până în 

zilele n6stre; acâsta, este ortodoxia, | 

Ast-fel, de o parte, ultramontanismul așeză 
infalibilitatea, întro putere centrală, în afară 

de ori-ce naţionalitate, Papa,—în vreme ce, de 

altă parte, ortodoxia mărturisește că numai 

Biserica, întrâgă nu pote greși, a cării auto- 
ritate centrală nu se află de cât în corpul 

întreg al: episcopatului. 

Reiese de aci că Papa are o deadreptul ac- 

țiune asupra, poprelor prin mijlocirea, epis- 

copilor, la, a căror numire iea, parte dînsul în 
înţelegere cu guvernul local; în ortodoxie din 
contra, Biserica, fie-cării țări se cărmuiește de 
către episcopii săi, care sunt tot; de o dată în 
neatirnare atât de guvern cât și de patriarhul 
din Constantinopol, care are numai un titlu 
curat; onorific și nici o juridioţie asupra 
Bisericelor din Orient, 

Prin urmase, ori care ţară, ortodoxă se pote 
scuti de propagandă; din conta, centralita- 
tea, puterii religise cosmopolite presupune
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silit nevoia, pentru Biserica, latină să aibă 
o propagandă stăruitâre și neobosită. - 

Deci, de privim, din punctul de vedere ro- 

mân, tendinţele pangermanice, al căror port- 

stindard. civilisator se spune că sar fi făcut 

Austro-Ungaria, ajungem să arătăm cum gu- - 

vernulă actual al Rornâniei, care sa robitii 

acestei politici, sa grăbit să favoriseze pro- 

paganda, Bisericei latine, în marea daună a 

Bisericei naţionale. Nu e de loc vorba aci de 

politică interidră, de înrîurirea cutărui sai 

cutărui partid; nu, ci însăși fiinţarea naţio- 
nalităţii cată să o apărăm în contra a ori-ce 
absorbire. | 

Inlesnită, de nepăsarea, guvernamentală, 

propaganda, catolică sa destăinuit sub tâte 
formele în România: înfiinţare, prin orașele 

cele mari, de şcoli pentru fete și băeţi, unde 
mare parte din copiii Români primesc o 
creștere care de sigur că nu este ortodoxă; 
campaniă întreprinsă în jurnalele catolice în 
favârea, preschimbărei religi6se a, ţărei, pe 

care o arată gată la, acâstă, evoluţie; mişcare 
provocată și întreţinută printre membrii cle- 

rului de mir, ale cărora patimi cele mai ne- 
sănătâse se caută a le aţiţa, făgăduindu-li-se 

că peste puţin vor intra. în Sântul-Sinod; des-
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interesare aprâpe desăvârșită, de instrucţia, 
creșterea, morală și teologică, a acestuiași cler; 
titlul de arhiepiscop conferit vicarului Sân- 
tului-Scaun la București, pentru ca să se 

 mărescă, prestigiul clerului catolic, în .vreme 
ce tot ce pâte micșora unitatea, religiunii na- 
ţionale şi a, Bisericei sale, Și respectul de care 
ea, trebue să. fie înconjurată, este tolerat, dacă, 
nu îmbărbătat. De altă parte, prin propa- 
ganda, ateistă, și masterialistă printre. popor, 

„căruia se caută a-i aţiţa poftele, se atacă 
chiar temelia, moralei creştine ; pretutindeni - 
se formză, asociaţinni catolice, spre a sta 
în contra, societăţilor naţionale; și alături cu 
bisericele ortodoxe .neîngrijite se vede. înăl- 
țându-se, în mijlocul chiar al capitalei rega.- 
tului, mărsţa catedrală, a Bisericei latine. 

In mijlocul acestor încercări prin care 
trece societatea, și Biserica, română, se pâte 
Gre mira, cineva, văzând că s'a găsit nişte 
Gmeni patrioți în mod sănătos cari, în afară 
de ori-ce gândire de partid politic şi conside- 

„rând religiunea, ţărei ca, paladium al najiona. 
lităţii sale, ai crezut de trebuinţă, şi de folos 
0 asociare ortodoxă Română, la care sai 
grăbit să se unâscă mitropolitul „Moldovei Și 
episcopul Romanului ?
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Păstrăm cel mai mare respect, pentru per- 
sona S. Sale Papa; apreţiăm cu tâtă, tăria 
cuvântului eminentele calităţi ale marelui lui 
„caracter ; chiar și dînsul, capul duhovnicesc 
„& miliâne de suflete, suferă cu o maiestudsă 
demnitate chinurile unei durerâse situațiuni. 
Inţelegem. și admirăm măreţele concepțiuni 
ale operei de cucerire duhovnicești urmărită, 
de dînsul cu un zel neobosit; el este și va, re- 
mâne tot-d'auna, în rolul umanitar al misiunii 
ce-i este încredinţată, | 

Nu putem uita, nică înrîurirea, civilisat6re 
ce cu atâta isbândă a avut Biserica, latină, 
asupra Europei. Dar suntem Români, și fără, 
a părăsi, cu tte că suntem ortodoxi, amintire 
originii n6stre latine, rămănem încredinţaţi 
că, un popor n'ar putea, să, se lepede de cre- 
dința, sa. religi6să, fără să se lepede și de 
credinţa, în najionalitatea, sa. Cată, să rămâ. 
nem __dar_Qitodoxi, de voim să, remânem 
Români Te ” 
“Diplomaţilor dibaci ai puternicilor noștri 

vecini, ale căror' mari concepțiuni de politică 
economică am încercat, une ori să, le: scâtem 
la; ivâlă, n'avem a le adresa cea, mai mică, în- . 
vinuire; ei sunt servitorii devotați ai țărei 

» lor și ati drept la, tot respectul. Celor rîvniţi, 
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aţintiți de aceste concepțiuni, le este dat să, 
le paraliseze urmările. 

Prea, cu drept cuvânt se zice că nu este 

fum fără, foc. De aceea, când, în mijlocul com- 
plicărilor pe cari le fac să se nască, întămplă- 
rile din Bulgaria, vedem apărând de o dată o 

broșură, germană: Restabilirea puteriă tim- 

purale a Papei de către principele de Bis- 

marck, ni se descâptă cu viociune băgarea de 

semă. Și când găsim întrînsa, lămurit formu- 

lată, ideea, că viitorul Austriei se află, legat 
de restabilirea timpurală a Papei și de cres- 
cerea, strălucirei și a, puterei Bisericei romane, 
cu îngrijire mare căutăm pe dată mijlâcele 

“propuse pentru acâstă, nouă, stare de lucruri. 

Aci, cităm: „O eră, nouă, se deschide dinainte-i: 

fundarea, unei Impărăţii a Resărituluă care 
va, alipi antica împărăție dunăreană pe lângă 

tradiţiunile cele mai strălucitre ale istoriei 
- sale, cele din vremurile în care armatele impe- 

riale nimiciră puterea militară, turcâscă în a- 

tâtea, glori6se bătălii. Austria, iar nu Rusia, 
„estatul civilisator al peninsulei Balcanice şi 

al Turciei din Europa. Impărăţia, slavă de la, 
- Răsărit pe care o va forma, în curând Austiia, 

în partea, ei cea mai mare cu proprii să - 
Slavi și cu cei din Turcia Europei, cată să
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se deosibescă, prin temelia sa, de împărăţia slavă, * 
a Rusiei, căci întvalt-fel Austria, ar lucra, pen-. 
tru panslavismul rusesc, căruia, din contra, ea 
cată, să-i pue zăgaz. Religia -cată . să facă, 
acesti deosebire: ici, împărăţia; slavă, cato- 
lică romană; dincolo, împărăţia, slavă greco- 
rus6scă. Nu. e nevoie să demonstrăm că 
Biserica, romană, este superidră, Bisericel gre- 
cesci din Balcani, care, înt'o confederație . 
descentralisată, se va găsi, fără, apărare, pre- 
dată organisării unitare a, Bisericei romane. 
De altmintreli, popârele latino-slave ale pe- 
ninsulei Balcanilor ai multă, simpatie pentru 
Roma, cu tote că nu se află de cât apr6pe 
un milion de catolici romani, împrăștiați în 
totă țara. Insă ierarhia, romană și-a înfipt 
piciorul în Bosnia, şi Herzegovina; ea, nu va, 
întîmpina, de cât o slabă împotrivire în 
România; în Bulgaria, mișcarea, de pe acum 
face progrese repezi şi în acești din urmă 
timpi, sati constatat aci numer6se convertiri. - 
Guvernul austriac are cel'mai mare interes 
să, îmbărbăteze din tâte puterile sale acestă 
propagandă, catolică. E vorba, nu de simţi- 

„minte trecătâre, ci de principii fundamentale, 
și ceeu ce are o însemnătate fundamentală 

16
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“ pentru Austria privesce și pe Germania 

“strâns legată de monarhia austriacă.“ . 

Chiar de nu am voi să privim pe autorul 

anonim al acestei broșuri ca stând în vre-o 

legătură, seri6să cu personalitatea, principelui 

de Bismarck, nu e mai puţin sigur că ela 

" caracterisat f6rte limpede preliminările pla. 

nului ce ni-l destăinueşte, preliminări ce sunt 

„astăzi fapte împlinite. Catolicismul și orto- 

toxia, sunt faţă în faţă, în peninsula Balca- 

nilor. Intre împărăţia Slavo-rusâscă și cea, 

Slavo-austriacă, „Religia, zice broșura, cată 

să facă deosebirea.“ Ore nu este a arăta 
curat nimicirea naționalităților balcanice? Şi 
nu aveam noi cuvânt să spunem, că un popor 

care își părăsește credința religi6să își pă- 

răsește asemenea, prin faptul acesta chiar, 

naționalitatea sa? | 
Asociajţiunea, - ortodoxă română își vede 

astăzi pe deplin îndrituite fundarea, şi folosul 

„săi. Cată să ne luptăm pentru ca, să trăim; 

e legea, evoluţiunii: firei. Impreune-se dară cu 
dânsa toți Românii, patrioți de inimă și de 
acţiune; căci este o datorie sfintă, să strigăm 

astăzi vechiul strigăt al strămoșilor noștri: 

| „Inainte! .cu ajutorul Dumnezeului Patriei!“ - 
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Rapetti (Petre Nicolae), conte. de Trastour,. 
sa născut la Bergama, la, 9 noembre 1811, 
iar nu 1812, după cum arată Dicţionarul 
contimporanilor al lui Vapereau; el a murit; 
la, Paris, în casa Fraţilor ospitalieri al Sfin- 
tului loan al lui Dumnezeu, la, 28 iulie 1885. 

Era, fiu al lui Rapetti (Bartolo) și al Gio- 
vanei Piceni. Tatăl săi, profesor distins la, 
Universitatea din Turin, apoi hirurg militar 
în armata, franceză, conduse mari stabili- 
mente ospitaliere. Familia, lui avea, legături 
de înrudire cu marchizii de Montferrat, și 
marchizii del Finale, din care a purces fa- 
milia del Casreto din Neapole. Prin tatăl săă 
adoptiv, contele de 'Prastour, Rapetti era, în- 
cuscrit cu casa, Grimaldi, care a avut, pe ţăr- 
murile Mediteranei, o suveranitate din care 
principatul Monaco este cea din urmă, sfără- 
mitură, | | 

La sfirşitul veacului trecut, familia lui 
Rapetti, îmbrăţișând pantidul Franciei, fu
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isbită, ca, de furtună; un vas sdrobit. de cru- 

zimea, reacţiunilor politice, a doua, zi după, 

căderea. partidului francez și. plecarea lui 

Bonaparte: 1'768—1'799. Omorul, într'o bise- 
rică, a, unuia, din unchii lui după mumă, este 

semnalul măcelului susțiitorilor Francezilor 

în provincia Asti;—un alt unchii tot după 
mumă, fu asemenea, ucis; tâte bunurile lor 
fură prădate, apoi confiscate. lată din spre 

partea mumei lui. Aceiaşi nenorocire, afară de 

omoruri, în provincia Acqui, — chiar lângă 

Acqui—unde era, familia, tatălui lui. Părinţii 
lui Rapetti mai ajuns nici o dată s&și reîn- 

tocmâscă averea. Dealtmintrelea, ei nici nu 

se gândeaii de loc la acâsta; aveai altă, ţintă; 

tatăl se înfunda, în știință, muma, nu visa de 
cât gloria pentru fiul ei. Căderea, partidului 
francez, la, 1814, dădu acestei familii cea din - 
urmă, lovitură; ne putându-se să i-se mai 

iee ceva, membrii ei fură, supuși la, bănuială, 

Și ţinuţi la, o parte. 

Rapetti fu trimis în Franţa, la vîrsta, de 
zece ani; fu crescut la colegiul din Toulon 
prin îngrijirea, nașului săă, contele de Trastour; 

își făcu studiile de drept la Paris și la, Rennes, 

şi dobândi în acestă din urmă facultate, — 

după ce a susţinut o teză, din cele mai în-
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semnate, asupra, condițiunei străinilor în 
Franţa, — diploma de doctor în drept: 28 
septembre 1841. 

Chiemat la, College de France ca suplinitor 

"al Dlui Lherminier, el ocupă de la 1841 până, 

la 1848 catedra de Legislaţie comparată ; 
predă, istoria dreptului roman. și istoria, drep- 

tului canonic, cursuri cari ai rămas nepubli- 

cate!), Răgazul trebuincios. pentru a și pu- 

blica cursul, Rapetti nu. la avut nici o dată 

în timpul celor opt ani de suplinire. „Trebuia, : 

să se îngrijâscă; — cum o spune el însuși 

întwo scris6re ce se va vedea mai departe, — . 

de munca, specială a predărei. Trebuia, mai 

cu s6mă se 'și agonisâscă prin câștiguri da.- 
torite unor îndeletniciri lăturalnice, streine de 
predare, mijlce complinitâre, neapărat tre- 
buinci6se în posițiunea,— dătătâre mai numai 

de ostenslă și de cinste,—pe care o ocupa la, 

Collâge de France.“ 
De sigur că publicarea cursului lui Rapetti 

ar fi fost prea, interesantă, fiind date originali- 

tatea, ştiinţa și vederile nuoi și îndrăsneţe 
care însemna cursu'i cu un caracter special. 

Tocmai acâstă, îndrăsnâlă atrase, de altmin- 

1) Dobindi  naturalizarea la 16 martie 1843.
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trelea, tînărului profesor neîncrederea, unora, 

dușmănia altora. Din pricina, distincțiunei și 

delicateţei ce-i erai firești, și care 1 împin- 
geau să se depărteze de tot ce nu era, arză- 

t6rea, dar tot de o dată curata şi senina, 

“cercetare a adevărului, Rapetti fu mânat să 

dee un sbor liber gândirei sale. La, începutul 

anului al treilea de profesorat, el esplică în- 

riurirea dreptului canonic, sai al Bisericei, 

asupra, formărei societăţei moderne. Dax, su- 

hiectul acesta, îl tirâ la nişte îndrăsneli, -— 
prea neașteptate de public, — asupra, diferi- 

telor principii constitutive ale ordinei sociale, 

mai cu s6mă asupra proprietăţei, autori- 

tăţei, constituţiunei ereditare a puterei ;—de 

acea, fu învinuit de unii car fi socialist, re- 

publican cel puţin, — car fi dușman al lui 

Dumnezeu și al Bisericei. Acestă, din urmă 
categorie de oposanţi erai supăraţi în contra, 

lui Rapetti find că el 'mărturisia, „că, era, 

creștin şi catolic; nu doară, că nu ar fi simţit 
el că putea, fi el un ajutor, dar acest aju- 
tor era prea, neatirnat și prin acesta chiar 
—p6te,—primejdios. 

Combătut; de unii care se temeau de el, 
—neînţeles de alţii, care erai departe de înăl- 
țimele la care pluteaă învățămintele lui, —
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puţin sai de loc sprijinit de presă, —bănuit 
de guvern,— căzut, de obos6lă,—nenorocit că 
nu se putea arăta în t6tă, întregimea, sa, Și 

ast-fel precum era, nică în lecţiile sale, nică 

în f6ia, pe care o redacta,—chinuit de ideia, 
că ziarul făcea ră cursului său și că, zia- 
ristul micșora autoritatea, morală a profe- 

sorului, — el ajunsese la o desnădăjduire 

adîncă, când isbucni Revoluţia, de la 1848. 
Rapetti. concepu la acâstă epocă mari nă- 

dejdiă, în curînd urmate de ciunte desamăgiri, 

se hotări să, stee, pentru un timp, departe de 

politică și să mediteze ca să-și dee bine so- 
cotslă de ceia, ce se petrecea în jurui. Ceia, ce 
văzu el, o tălmăci ast-fel într'o scrisâre adre- 

sată prietenului său, prințul George Bibescu : 

„Văzui atuncea, scrie el, prea lămurit ceia, 

ce se petrecea, în fapte, — în conștiința, fran- 

ceză,— în Europa: era, O reînviere a singuru- 
lui nume care să pâtă cârmui Revoluţia. Prin 

era vorba să o înăbușâscă, cine-va, nimeni 
nu avea, acâstă putere; nu era, vorba să fie ea 

împinsă, în rătăciri,— acâsta, ar fi fost o crimă, 
în contra, omenirei, în care Francia ar fi putut; 

să piară; — trebuia, să fie readusă în calea-i, 

la principiile ei constitutive, să fie ast-fel po-
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tolită, fiind mulţumită, —și iată ce numesc eu 
a 0 cărnui. 

Era însă un nume care înfăţoșa singura, 

politică, ce putea să, însufle încredere poporu- 
lui, tot atât pentru a popri reîntârcerea, lu- 

crurilor de care se temea, cât și pentru a, 
înființa, îmbunătățirile sociale la care năzuia. 
Acest nume era al lui Napoleon.“ 

Rapetti avusese prilejul să facă, o îndato- 
rire, al cărei preț fusese simţit, prisonierului 
de la Ham, care era, să fie stăpânul situaţiei. 

De ar fi fost, în acest moment; ajutat de tatăi 
său adoptiv, ar fi putut să se presinte la ale- 

geri, să fie ales deputat, și să devie unul din 

Gmenii însemnați ai regimului ce bătea la, ușă, 
precum ar fi fost, de sigur unul din cei mai 

liberali dintre ei.— Norocul nu voi să-l aibă 

de client, — intrarea. către onoruri i fu în 
chisă. Prea multă modestie, și nimic din stră- 

lucirea, ce-o dă, bogăţia, acest ajutor atât.de 

puternic, chiar pentru merit, și în strălucirea, 

căruia se învăluie prea adesea medioeri- 
tatea, ! 

E. adevărat că Rapetti avu mai mult de 

cât onorurile; el avu onorul să. se fi arăta 
vrednic de dînsele. | 

Ori cum ar fi, faptele luară în cu-
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„rînd un mers râpede; valul se ridică, și arun- 

cându-se luă cu sine Și prăvăli tâte, în voia, 
întîmplărei, dinaintei. Rapetti era printre 

pietrele lăsate ici, colo, pe mal; dar înviat 

de suflarea, tinereței, puternic prin valdrea 
sa, reîncepu să, nădăjduiască și se puse din 

noă pe lucru. 

In 1848 fu numit maiiestru de conferinţe 
la, șcâla, de administraţie. Acâstă, șcâlă, desti- 
nată până, atunci la, recrutarea, diferitelor ră- 

muri ale administraţiei lipsite până atunci de 

școli pregătitâre, fu stabilită, pe temelii ano- 
l5ge cu.ale șcâlei politehnice, la 8 martie 
1848, în urma propunerii ministrului Carnot 

(Hippolyte). Ea fu desființată, în anul următor. 

Câte va luni după acea, el suferi o desamă- 
„gire din cele mai supărăci6se, când văzu că se 
numește un titular la catedra ce ocupa de 

opt ani cu atâta, strălucire. Ideile sale liberale 

i atrăsese duşmănii seri6se : în zadar își puse 
el candidatura; ea fu înlăturată, cu t6te că 

“consideraţiunile și titlurile pe care se bizuea, 

dînsul întro scris6re adresată D-lui adminis- 
trator de la, Collâge de France, aveaii o val6re 

netăgăduită. 
Acestă scrisâre ni se pare că are atâta, în-
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semnătate, că nu stăm la îndoială să o repro- 

ducem în întregul ei. | 

D-lui administrator de la College de France. 

| 26 februarie 1849. 

Domnul mei, 

Am onoarea dea, vă ruga, să bine-voiţi a mă pre- 
senta, d-lor profesori de la Coli6ge de France, ca 
candidat pentru catedra de Legislații comparate. 

O întâmplare supărătâre singură, m'a oprit să 
vă cer mai curând judecata d-vâstră ; — în lipsa 

unor lămuriri individuale şi verbale, ce sunt cu 
neputinţă de acum înainte, sunt silit s&mi sprijin 

causa, printr'o scris6re colectivă pe care vă rog cu 

stăruinţă să o faceţi cunoscută d-lor profesori. 
lată titlurile mele la marea cinste la care nă- 

zuiesc : ele sunt anii tinereţei mele date cu totul, 

cu o silire nedesminţită şi directă, ca, s& mă fac 
vrednic, ca să m puii în stare de a preda alături . 

cu d-vâstră, | 

Am jertfit tote la acest scup. Tot rodul muncei 

mele fi-va re pierdut pentru mine ? Veţi judeca 

| despre acâsta. Dacă este o dreptate, o providență 

pentru munca, hotărită, voinică, stăruitâre, acâstă 

dreptate, acâstă providenţă trebuie să se găsescă 

în adunarea învăţaţilor către care mă adresez. 

IL. 

„ Am ocupat, ca suplinitor, catedra de legislaţiuni 

comparate de la 1840, coprinzînd şi semestrul 
întâi,
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Când am fost chemat la acâstă onre primejdi6să, 
nu eram cunoscut de unii de cât printr'un Precss 

istoric ul. dreptului civil a căruia răspundere a, 

bine-voit a, o lua un profesor, printr'o teză de doctor 

în drept asupra Condiţiunei streinilor, şi apoi prin- 
trun semn de încredere al guvernului; comitetul 

istoric al documentelor nepublicate ale istoriei 
Franciei mă însărcinase atunci să public un ma- 

nuscript din veacul al treisprezecelea : le livre de 
juslice et de plet.” , 

După recomandarea, d-lui Rossi, la, care eram un 

elev stăruitor, fui admis la ondrea de a preda, ca. 
suplinitor, alături cu d-vâstră. 

1840 —1842. 

La, început, aveam de învins diferite piedici : 
prejudecări nedrepte în care mă amesteca lumea, 
lipsa, de autoritate ce 'mi venea, mie din causa, ti- 

nereței, în sfârşit lipsa'mi de esperiență în predare. 
Cei dintâi doi ani ai suplinirei mele ai fost plini 

de muncă și greutate. Cutez, totuşi să zic, că în- 

cercarea nu 'mi a fost dăunătore. 
Nu se aştepta din partea unui tânăr de cât ima- 

ginaţie, un ton plin de patimă şi declamatoriu: mă 

silii să fit rece şi erudit. 

Eram bănuit că sufer o înriurire nelegitimă : fără 
a căuta, să dovedesc într'un mod direct neatirnarea 

spiritului meă, mă silii să mă ar& cu un atare 

caracter de moralitate aspră încât mă găsii în mod 
prea, firesc în afară, de prepusuri nedrepte și inju- 
ri6se.
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Eram fără esperienţa predărei : luptai şi lucrai 

fără a mă odihni. 
După doi ani, îmi câștigasem băgarea de s6mă, 

un auditoriă, şi, cutez a zice respeotul : încercarea 

era făcută. 
Iată, o arătare forte sumară a, cursului pe care 

Pam făcut în timpul celor dintâi doi ani ai supli- 

nirei mele : 
„Istoria dreptului roman în raporturile sale cau 

formarea dreptului francez. 
„| — Afirmaţiunea personalităţii omenesci a- 

„rată începutul civilizaţiunei. — Dovezi. trase din 

„istoria Iudeii şi a Greciei comparate cu societăţile 

„brahmanice, ete. — Caracterul personalităţii se 

„arată cu o virtosă exaltare în cetatea, romană, 

„unde se desfășură, prin drept; — în constituţia și 

„formele familiei, — ale proprietăţei, — ale conven-: 

"ţiunilor, — ale Statului sai puterilor publice, — 

„ale dogmei egalităţei omenesci ascunsă și desfă- 

„șurată pe încetul în dreptul roman. — Inrîurirea, 

„secundară a filosofiei şi a creştinismului. asupra 

„dreptului roman, ale cărui . principii veniseră 

„înainte de învățămintele civilisaţiei moderne. 
„IL. — Starea dreptului roman la epoca năvăli- 

„rilor. — Acest drept este pentru un moment în 

„opunere cu creştinismul şi cu moravurile germa- 
„nice, — El rămâne în stare de obiceiii;, — modifi- 

* „catiuni ale obiceiului roman. 
„III. — Caracterul învățământului glosatorilor î în 

„vâcurile al doisprezecelea, şi următorii — acest 

„învăţământ este o redeșteptare a ideilor constitu- . 

„tive. ale dreptului roman. — Roma, din adîncul *
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„ruinei sale, cucereşte din noi lumea şi Europa 
„creştină. — Combaterea D-lui de Savigny şi a sco- 
„lei istorice care nu vrea cu îndărătnicire să vază 

„în învâțământul glosatorilor o cucerire juridică a, - 

„obiceiurilor de către idei. — De ce Anglia, scapă 
„de dreptul roman. 

„IV.— Urmări, în Francia, ale dreptului roman : 

„în sciinţa juridică, — în formarea monarhiei, — 
-„în secularisarea Statului, — în condiţiunea per. . 
„S6nelor, — în proprietate, — în familie, — în con- 
„venţiuni 

„V. — Critica, dreptului roman din punctul de 

„vedere al civilisaţiei actuale. — In afară de con- 

„venţiuni și de proprietate, dreptul roman nu mai 

„e îndestulător pentru cerinţele nâstre de libertate, 
„de egalitate. — EI esagerâză dreptul acţiunei Sta- 
„tului. — Dreptul roman, al cărui studiă este nea- 

„părat trebuincios pentru înţelegerea documentelor 

„n6stre juridice, vechi şi moderne, nu mai e de cât 
„Șc6la nemuritâre a artei juridice. 

1842 —1845. 

„_ Catedra nu mai era pentru mine un loc de grâză. - 

Puteam să-mi urmez cugetarea în public. Mă, sim- 

țiam îmbărbătat printrun început de favore. In-. 

treprinsei o lucrare ce mă atrăgea mai presus de 

ori-care, la, cei dântâi paşi ai mei în sciinţă.. Sub 
titlul de Istoria dreptului canonic în raporturile 

sale-cu vechia, legislaţie a Franciei, întreprinsei 
să arăt instituţiunile civile şi politice întemeiate, 

ajutate sai însufiate de Biserica catolică şi de 
ideile creştine.
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Cursul acestei desfăşurări 'mi-a luat trei ani. 

Un fel de isbândă ce am dobândit, mulţumită 
noutăţei, frumuseţei şi tăriei subiectului mei, ar fi 

cor&spuns aprâpe cu totul ambiţiunei mele, de nu 
se 'ntâmpla o nenorocire. 

E greu ca, cine-va să 'şi îndrepteze spiritul către 

6reşi-care idei, către 6reşi-care monumente, fără ca, 
să simţă pentru ele entusiasm. Se găsesc în specu- 

laţiile creștine tâte problemele sociale de care 
Gmenii at fost, sunt şi vor fi îngrijiţi. Cercetările 

“mele, lămuririle mele, entusiasmul mei ai coin- 

cidat cu nişte discuţii, pe atunci arzătâre, în care 

începui să-mi amestec glasul fără nici o compe- 

„tență pentru căţi-va. De aci o jicnire, diferite 
neînţelegeri, a, căror coincidență de tot întîmplă- 

târe dar supărătâre, m'a făcut să sufăr, 

Totuși, în timpul cursului arătărilor mele privi- 
tore la dreptul canonic, cred că am dobândit ti- 

tluri pe lângă acei care stimsză acel soiii de putere 

născocitâre cu ajutorul căreia se regăseşte şi se 
redă, chipul, gândirea, înţelesul monumentelor ui- 
tate, aprâpe distruse. 

lată arătarea forte sumară a cursului în tim- 
pul căruia am arătat instituţiile civile şi politice 
ale creștinătăţei. Sunt silit să reduc acâstă însem- 
nare la căte-va, trăsuri generale. 

„IL. Despre principiul dreptului creştin. 1. Uni- 
„Tea lui D-zeii şi a creaţiunei. — Unirea, 6menilor 
„între dânşii prin D-zei.— Solidaritatea, ţinţei din 
„urmă a tutulor fiinţelor, — din care reiese legea: 
„unică, universală a iubirii. — D-zei este viaţa, 
„omul este agentul universal al ordinei în viaţă.—
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„2. Unirea însă a omului şi.a, lui D-zei a, fost tă. 
„iată; legea, a, fost, siluită.— Despre dogma, căderei 
„Sau despre păcatul din origină.—Urmări: opunerea 
„legei vieţei şi a păcatului, ale căror urmări formză, 
„obiceiul omenesc. — Lupta, legei împotriva, obi- 
„Cceiului. — 3. Despre întruparea, D-zeească, — 
„Unirea, este restabilită; în ce chip.—Despre gra-' 
ţie. — D-zeă se amestecă, în lupta legei împotriva 
„Obiceiului. | 

„II. Istoria generală a așezemintelor creştine.— 
„Așezemintele creștine sunt o espresie a, chipului 
„Cum creştinismul concepe viaţa omenâscă turbu- 
„rată de grozava întîmplare a păcatului.— Pentru 
„aşezemintele creştine, sunt două isvere; simţi- 

„mâutul şi ştiinţa. — Despre simţimântul popular 
„Creștin : — desfăşurarea neașteptată, sgomotâsă a 
„creştinismului. — Despre poporul din Franţa; — 
„din toţi el face mai cu înlesnire să. domnâscă 
„legea asupra obiceiului, ideia asupra formei. — 
„Despre ştiinţa creştină. — De ce Biserica, se o- 
„pune destăşurărilor populare.—Despre condițiunea, 
„care, după ştiinţă, merge silit înaintea, actiunei 
„libertăţei; trebuinţa, prealabilă a, sfinţeniei, a gra- | 
aţiei. — Duelul doctrinei graţiei împotriva inspira- 
„ţiunilor creştine, poporale, spontanee. — Doctrina 
„&raţiei se întârce împotriva Bisericei şi o supără. 
„(on Huss,—Luther,—Jansenius). 

„III. Istoria particulară a așezeminlelor creş- 
„tine. — Despre familie : Ea, este singurul aşezemînt, 
„pe care Biserica, să/ fi întemeiat cu totul după spi- 
„ritul seu.— Singura; societate desăvîrşită. — Inrîu- 
„rirea familiei creștine asupra, familiei franceze.— 

17
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„Despre proprietute: Precepte şi practică a căror 

„încheiere este negarea, osîndirea proprietăţei, şi 

„care tind Ja aprobărea, întrebuințărei bunurilor . 

„sub forma, comunităţii. — Inţelesul pomenei, a - 

„dijmei, a interzicerei cămatei, a constituirei bu- 

„nurilor eclesiastice. — Cum s'a clădit din not pro- 

- "prietatea, în creștinism prin consideraţiele trase 
„din starea de nedesăvârșită societate în care 6- 

„menii se află între ei. — Inrîurirea proprietăţei 

„creştine asupra, proprietăţei laice și asupra, con- 

„venţiunilor. 
„Despre Stat.— Despre principiul așezămintelor 

„politice ;—viaţa, este o luptă; organizarea ordinei 

„este o armată. — Recunşterea, unei singure au- 

„torităţă, autoritatea, spirituală. — Despre autori- 

„tatea, mireană.—Cum este ea numai de nevoe.— 
„Sub ce condiţii creștinismul o îndritueşte. — Or- 
„ganisavea autorităței spirituale :—Despra papa, 

„— despre cardinali, despre episcopi, — despre pre- 
„0ță, — despre sobâre, — despre regimul reprezen- 

„tativ,— despre inchiziţie.—Speculaţiună asupra 

„autorilăţei mirene: ungerea cu sfintul mir, sfin- 
„tul Imperiu.— Despre prilejurile şi pricinile ciocni- 
„rilor regilor cu Sfintul Scaun. — Neisbânda poli- 

„tică a Sfintului Scaun între opintirile regilor şi 

„nerăbdările poporale ale simţimântului creştin. 

„IV. — Despre marea durere a timpurilor mo- 

„derne; hisma dintre Biserică şi Revoluţie“. 

1845—1848. 

In timpul celor din urmă trei ani ai suplinirei
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mele m'am îndeletnicit cu arătarea, pe rând a prin- 
„_cipiilor privitâre la, Pr oprietate, la Stat, la, Obiceiii. 

Despre proprietate. 

Acest curs a fost dovedirea prin filosofia mo- 
rală și prin istorie, a acestei idei, anume: că pro- 
prietatea, este trecerea în fapte a dreptului indi- 
vidului, că ea este de neapărată trebuinţă pentru 
libertatea pers6nei omeneștă, fiinţarea, familii, 
desvoltarea muncii, dar că ea rămâne supusă, 1 
obligaţiile generale către societate și omenire. — 
Proprietatea este un drept și un minister. 

Starea sai alcătuirea puterilor publice. 

Acest curs a fost dovedirea, prin filosofia, morală 
și prin istorie, a acestei idei, anume, că după ra- 
țiune, după drept şi după fapt, statul nu este şi nu 
pâte fi decât alcătuirea unei puteri ocrotitâre. şi 
sprijinitâre, pentru fie care în parte şi pentru toţi 
în obşte, a libertăţii în diferitele ei destăinuiri în- - 
telectuale, morale şi industriale. Statul nu este de . 
cât un mijlocitor al libertăţii. 

: Despre obiceiti. 

Acest curs, a, fost dovedirea, prin filosofia, morală 
și prin istorie, a acestei idei anume că obiceiul este 
condiţiunea, neapărată, a, înființării ori cărei legi. 
Analisasem elementele obiceiului, diferitele sale 

„stări sau moduri, ce era într'ânsul priimitor de pro- 

- păşire, şi ce era statornic.— Era să tratez despre 

neamuri, despre naţionalităţi, despre elementele 
comune obiceiului european, când am fost-între-
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rupt în predarea mea, de un decret;care, un moment, 

'desfiinţă, catedra, de legislaţiuni comparate. 

IL. 

Munca, de erudiție şi de minte ce presupun ar€- 

tările de mai sus, sunt nişte titluri pe care le supun 

judecăţei d-vâstre. 

Am fost, prin fapt cel puţin, unul dintre d- v6stră, 

un profesor, care a susținut timp de opt ani, fără 

„a fi sdrobit de dânsa, încercarea, profesoratului. 
Sunt; câţi-va ani, într'o discuţie oficială, întrebu- 

inţarea, suplinitorilor a fost criticată, s'a răspuns 

la acâstă critică prin acest argument, care 'şi-a atras 

aprobarea tuturor 6menilor speciali: „Suplinirea 

este încercarea, firescă şi cea, mai bună, prin care 

profesoratul să se pâtă recruta, mai cu siguranță.“ 

Nu este, în adevăr, un alt mod, dea fi și dea 

se dovedi cineva ca, vrednic şi în stare de a preda, 
de cât învățând şi arătând, prin fapte, că a ajuns 
a şti. 

Mă adresez către 6meni care cunose toţi, prin 
esperienţă, ostenelile, muncile, greutăţile, meritul 

funcţiunei învățământului. Nu voi: stărui deci mai 

mult asupra valorei titlului pe care '] supun apre- 

țiării d-vâstre. 
Dar pentru ce 6re vr sanul din cursurile mele nu 

sa statornicit el într'o carte? 

Trebuie să v'o mărturisesc; mi sa, părut că, acele 

calităţi trebuinci6se grăirei se deosibesc cu mult 
de cele cerute pentru cuvintul scris. Sunt două 

feluri de compuneri forte osebite, aprope opuse; ast-
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fel că a aduce nişte lecţiuni la starea, de carte, când 
oinova are oareși-care conştiinţă de condiţiile for- 

„ este a se însărcina să facă asupra, ideilor şi 
materiilor din care s'aii compus Ieoţiunile, o o lucrare 
cu totul nouă. 

-Deci, timpul liber trebuincios pentru o ast-fel de 

lucrare, nu l-am avut nici o dată, în timpul celor 

opt aniai suplinirei mele. Trebuia să văd de munca, 

specială, a, predărei. Trebuia, mai cu s6mă să do- . 
bândesc prin câştiguri datorate niștor ocupaţii lă- 
turalnice, streine de predare, mijl6cele complinitâre, 
neapărat trebuinci6se posiţiunei, dătătâre mai nu- 

mai de muncă; şi de cinste, ce ocupam alături cu 
D-vâstră, 

Ceia, ce ştii să fac, ca scriitor, am răspânditio 
ică şi colo, mai întâi în câte-va, culegeri, ca Revista 

leg gislațiunei, la, care scriam de la 1839, în Conres- 
pondentul, la care am scris în 1845 şi 1846, întrun 
Dicţionar al istoriei Franciei (sub direcţia D-lui 
Philippe Lebas), în FEmcgclopedii şi apoi în presa, 

zilnică, judiciară şi politică, în care, de şi luptând 

pentru ceia, ce găsesc adevărat, drept și folositor, 
suferiam că împrăştiam o hărnicie pe care o dato- 
ream întregă sarcinei învăţământului. | 

In lipsa unei cărți, cine-va trage din 6re-cari 
posiţii acestă cunoştinţă a vieţei aspre, acâstă 
practică a, răbdărei, acestă îndărătnicie a bărbă- 

ţiei, cari nu sunt nefolositore învăţământului, căci 
ele sunt maturitatea, spiritului, simpatia, înimei, 

demnitatea, tăriei morale. 
Dar în mijlocul jertfelor şi suferințelor de tot 

soiul ce a trebuit să rabd pentru a fi, timp de opt
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ani, un suplinitor pe lângă D-stră, o nădejde m'a 

mângâiat în veci și m'a, făcut, în veci să capăt pu- 
teri nuoi.. Când simţiam că slăbesc, mă ridicam 

"cugetând la ţinta, către care mă îndreptam: acâstă, 

țintă, nu am nevoie să v'o spun pe larg, era cinstea, 

de a fi al D-stră, de a face într'o zi parte din Col- 
l6ge de France. 

„_ Bine-voiţi a priimi, D-le administrator, o dată cu 
candidatura, mea, omagiul simţimintelor mele res- 

pectudse şi devotate. 
| _RAPETTI. 

«Paris, 20 fevruarie 1849. : 

Este de prisos să adăogim ceva, la acâsta, 
pe larg arătare a gândirilor omului și a fap- 

telor vieţei lui; ea, arată cu prisosință ceia, 

ce făcuse deja tînărul suplinitor la Collsge de 
France şi tot ce preţuia, el în 1849. 

Rapetti se apropiă atunci de partidul de la, 

Elyseu, scrise articole de polemică, în presa, 

napoleoniană și fu însărcinat să întrunscă, 

t6te bucăţile autentice adresate împăratului 

Napoleon, — ca aprobare— fie de către parti- 
culari, fie de corpurile publice. | 

Culegerea adesiunilor (1852—1853), la 
care Rapetti nu 'şi-a, alipit; numele, formeză 

şease volume in-quairto. 

In 1854, guvernul imperial hotăzise să, în- 

treprinză publicarea, Corespondinţei lui Na- 

paleou L-iii. In capul unei ast-fel de opere
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trebuiaii 6meni însemnați prin capacitatea, și 
cinstea, lor; se cuvenea mai cu sâmă, să, se dee 

comisiunei ce era, să fie numită, un secretar 
având, în afară, de cele-lalte calități, o cuno- 
ștință adâncă a epocei napoleoniane. Alegerea, 

căzu pe Rapetti. Numit; secretar al primei co- 

misiuni instituite la '7 septembre 1854 pentru 

publicarea Corespondenţei lui Napoleon Lisi, 
Rapetti își păstră, funcțiunile în noua; comi- 
siune care fu chiemată, —- la 3 septembre 

1864,— să iee în mână, sub președinţa, A. $. 

„I. principele Napoleon (Jerome), opera începută... : 

A întruni. documentele, scrisorile, hărtiile 

atingătâre de Corespondența lui Napoleon 

L-iă, a le citi, a le nota, a, le clasa, a adeveri 

exactitatea, și autenticitatea, lor, Și a face să, 
iasă din ele trei-zeci și două de volume in- 

- quarto, adevărat monument ridicat geniului 

lui Napoleon, ca, resboinic, ca legiuitor, ca om 

politic, iată care este opera, mărâță căreia Ra- 

petti a dat șeapte-spre-zece ani din viaţa sa. 
“Deși nu-i nimeni care să nu cunâscă partea, 

covîrșitâre ce luă Rapetti în acâstă, lucrare 
monumentală, nu este mai puţin interesant 
să facem cunoscut omagiul special pe care 

Comisiunea, a, crezut, de cuviinţă, să-l dee se-



204 PARTEA A DOUA.— CONTELE RAPETTI 

cretarului său, și prin care își sfârșește ea, ra- 
portul către Impărat, 

„După acâstă arătare a lucrărilor nâstre, 
zice acel.raport, să ne dee voie Maiestatea 
V6stră să arătăm recunoştinţa, nâstră, Gremi- 
lor cu merite deosebite, care ne aii ajutat; în 
acestă, lungă, și gingașă, publicaţie, şi care ai 
fost căwmuiţi cu dibăcie de D.Rapelti. Secre- 
tarul Comisiunei a arătat; un zel neobosit, o 
inteligenţă, și o ştiinţă cărora datorcim mult.“ 

In afară, de serviciile ar&tate pân'aci, al doi- 
lea, Imperiă a, mai priimit și altele de la Ra- 
petti, atât în timpul resboiului din Italia, cât 
Şi în urmă. Ast-fel, în campania de la, 1856, 
fiind atașat la cabinetul Impă&ratului, el 1ă- 
murea, pe Maiestatea, Sa, asupra țărei şi 6me- 
nilor ei politici, cu o cunoștință a tărîmului 
Și o precisiune de amănunte, care mirară de 
multe ori pe Napoleon al III-lea, și îl făcură, să, 
se păzâscă, de niște Gmeni care nu ar fi lip- 
sit să-i surprindă, încrederea. | 

Când cu anecsarea Nicei și Savoiei, contele 
Rapetti, ajutor al D-lui Pietri în organisarea, 
nuoilor provincii, puse în însărcinarea, sa, 0 
răbdare, o mlădiere de spirit, o fineţă și far- 
mecul unei bune voinţi fireștă care în câştigară
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t6te simpatiele și contribuiră puternic la 
isbândă. | | 

EI fu numit ofițer al Legiunei de ondre în 
urma, însărcinărei sale; dară acâstă distincţie 
nu era, de cât o drâptă răsplată a unei vieţi de - 
muncă, de și devotament. De aceea, Impărastul 
voi să, ridice pe Rapetti la, funcțiunile de con- 
silier de Stat; decretul era, supus la iscălitura, . 
Maiestăţei Sale, când sosi anul 1870. | 

In timpul lunelor grozave ale sfârșitului lui 
1870 și începutului lui 1871, timpuri de lupte, 
de mizerii și de îngroziri, — atunci cănd ar- 
matele lui Chanzy, lui Faidherbe și lui Bour- 
baki și-ardeaii cele din urmă cartușe, — când 
nenorociţii reținuți în captivitate, suferea 
grozăvul chin de a număra tresăririle Franciei 

ce murea, fără, să pâtă, să, sbore în apărarea 

ei, — când Parisul dădea, lumei priveliștea, ne- 

așteptată, mai mult încă spre gloria femeilor 

de cât spre a apărătorilor lui,—a, unei opuneri 

numai vitejie și lepădare de sine, — Rapetti, 
închis în Paris, își slujea ţara, împărținduși 
timpul între serviciui de guârd naţional și 

ocârmuirea ambulanţelor stabilite în palatul 

Chimay și palatul George Bibescu. | 
Totuși rămâne, că urmarea, luptelor și lip- 

surilor numerâse răbdate de Rapetiti, fu săr un-
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cinarea, sănătăţei lui. Atins grei în 1872 de 
o bâlă ce părea că are să/l și ea, el avu noro- 

cirea să se vindece. Dar în 1883 căzu pen- 

tiu a, doua 6ră cu aceiași bâlă, urmată de o 
reîntârcere spre sănătate care, din nefericire, 

ţinu puţin. Către sfîrșitul lui 1884, el slăbi; 

—prea împovărat de muncă, zădărit de o 

mulțime de Gmeni pentru care mijlocea fără 
nici un folos personal, Rapetti fu lovit, la 

sfîrşitul lui iulie 1885, de un atac de paralisie, 
început al scurtei boli care '] prăpădi. Dus la 
ospiciul Sf. I6n al lui D-zei- la 15 iulie, el își 

dădea, duhul la 28 din aceași lună. 
„Contele Rapetti fusese tot-da-una forte 

evlavios;— în timpul șederii sale la Frajii os- 
pitalieri din strada Oudinot, el le mulțumi su- 

fletul prin cucernicia și supunerea, sa, crești-: 

nâscă. De altmintrelea, acâstă, supunere fusese 
tot-d'a-una, tăria, sa, cea, mare, și acâsta, este 

atât de adevărat, că de-l întreba cine-va dacă, 

_nu suferise mult de nedreptatea, sârtei faţă cu 
el, răspundea : 

„De sigur că am suferit, şi pote că 'mi aș 
fi blestemat; sârta, cea, rea, de nu aș fi găsit 
în adîncul suferinței mele, un rod prea, amar, 

dar de o val6re neprețuită, de o mie de oi 

mai prețuită, de cât slava răvnită, adică pu-
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„terea, de a priimi fără ș6pte de împotrivire: 

decretele neînţelese de noi ale lui: D-zeu. * 
Tinerii începători găsiaă tot-d'a-una, la, dân- 

sul o priimire plină de bună, voință, îmbărbă- 

tări și sfaturi prețiose. Dintre mărturiile de 
recunoștință, venite până la noi, nu putem 

să ne stavilim dorinţa, de a reproduce bucata, 
următ6re dintr'o scris6re, plină de mișcare, ce 

ne adresâză un tînăr autor, al cărui loc sa 

și însemnat în lumea, literară: D. Olivier 

des Armoises. 

„+ „Mulțumită sfaturilor contelui Ra 
petti, am avut bărbăţia să intru în cariera, 

literară, și iarăși mulțumită, concursului săi, 
primele mele opere ai fost găsite vrednice de . 

publicitate, și am putut face ca ele să fie pri- 

imite, aprope fără, greutate... Contele Rapetti 

'a găsit în multele ocupaţiuni ale vieței sale 
turburate (precum o spunea el însuși), timpul 

să, citâscă şi să îndrepteze tot; ce eșea, din pana, 
mea, tînără și ne esperimentată. El a, dat celor 
dântâiu ale mele lucrări, cele din urmă raze 

ale minunatei sale inteligenţi. Am, atât într'o 
- mecurmată, corespondenţă, de mai mulţi ani, 

cât și în criticele și observările ce 'mia, lăsat
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asupra, scrierilor mele, sfaturi pentru tâtă 

viaţa, mea, de scriitor. 

In afară, de operile mai sus citate, Rapetti 
a lua o parte activă la redactarea a, diferitor 

culegeri, ca 

„ Amciclopedia nouă (1836) ; * 

Jurnalul general al tribunalelor (1837); 
Enciclopedia drepturi (1839). 

In 1839, era însărcinat de guvern să pu- 
blice un manuscript din veacul al trei-spre- 

zecelea, : Le livre de justice et de plet, apărare 

vîrtâsă, a așezămintelor religise de învăţămînt. 

„Ceva, mai târzii, făcea, să, apare o serie de 
articole despre antisemitismul în Franţa. 

In 1854,— de la 10 Ianuarie — a publicat, 

in ziarul Monitear amiversel, o operă istorică 
vrednică de a fi luată în semă: Praţiă din 
Temphu. Episod al istoriei veacului al pa- 
tru-spre-zecelea. 

Acâstă, întunecată, și tăinuită, dramă, căta 
să, fermece mintea hotărită a lui Rapetti, și el 

și-a dat; de ţintă, în acest studii, să ne de- 
stăinuâscă, pricinele care aii împins pe Filip 
al IV-lea să urmărâscă, cu o-îndârjire ȘI O cru- 
zime ne-mai-pomenite, ruina, unei instituțiuni, 

dintre ai cărei membri, cea, mai mare parte 

erai din cele mai mari familii ale nobilimei
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franceze. Cu o logică neîmpăcată, el ne înve- 
derește cum necurmata, nevoe de bani care fu 
rana, acestei domnii, gelosia în contra, puterei 
unui Ordin care era destul de tare ca, să/l 
apere pe dânsul, rege al Franţii, și în sfârșit, 
rațiunea politică care căta, să impue regalității 
absolu:e, oprirea, organisării a ori-cărui corp 
milităresc pe care n'ar fi ea, stăpînă, cu desă-" 
vîrșire, eraii motivele care hotăriră pe Filip al 
IV-lea, să dobâre pe Templieri. 

„Nu se pâte citi ceva mai mișcător de cât 
" grozavele scene ale arestărilor după plac, al. 
chinuirilor, al despuiărilor în mijlocul cărora, 
pîra, urăcisă, este cerută, cu stăruinţă, porun- 
cită, răsplătită. Nimic mai ciudat de urmărit 
de cât acea țesătură urzită, cu o dibăciă, fără, 
semăn, acea așa zisă cumpătare a, Regelui, 

care, „ca să nu potă fi învinuit, vrea să, aibă 
conglăsuirea, și judecata Gmenilor din tâte, 

treptele regatului său.“ In zadar Jacques de 

Molay, mare magistru al Ordinului, Guy, ma- 

estru al Normandiei, au obţinut să trăescă, de 
la tribunalul care acum i-a judecat; Filip al 

IV-ea, poruncește să fie scoși din temniţele lor, 
și aduși pe la amurgul serii în mica, insulă, ce 

se află, în Sena, între Palatul de la Cite și bi-
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serica, des Grands-Augustius, unde "i aruncă 

"în focul rugului pe amîndoui împreună. 

„Suferiră mârtea cu atâta stăruință, în cât 

lăsară în admirare şi uimire pe toți martorii 

„_chinului lor.“ Ne pare răi că Rapetti nu sa 
gândit nici o dată să facă să 6să în volum 

aceste interesante articole din Monitear amti- 
versel. Nădăjduim că într'o zi acestă lipsă va. 
fi împlinită, căci o cere acâsta, interesul istorii. 

Se datorește lui Rapetti și o contrazicere a | 

Memoriilor mareșalului Marmont. Când 
apărură Memoriile mareșalului Marmont, duce 

de Ragusa, opiniunea publică fu viu mişcată.. 

Se ştie că, în zioa de 5 august 1814, aflând la. . 
Fontainebleau trecerea, la dușman, la, Essonne, 

a, corpului al 6-lea, Impăratul esclamase, vor- 

bind de Marmont: „Nerecunoscătorul ! va, fi 
mai nenorocit de cât mine.“ O grea învinuire 

era, dar în sarcina mareșalului, şi căta, firește 

ca, Memoriile lui să, încerce să-l spele de tră- 

- darea, de care era învinuit. 

„Insărcinat; să dai sâma de opera mare- 
șalului Marmont, zice Rapetti, chiar de la 
pagina ântâia a celui dântâiă volum, naș 
putea să-mi tălmăcesc altmintrelea, înţipărirea 
ce mi-a, făcut, de cât spunând că m'am simţit 
de-o dată, în faţa dușmanului.
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Rapetti luă, asupră-și să pue lămurit $ în ve- 

dere unul din punctele cele mai grele din - 

viața, politică şi ostășescă a mareșalului Mar- 

mont. ŞI, în acestă afacere, cita, aceste două 

versuri: 

Căci nu este nici şarpe, nici monstru uricios, 

Ce imitat de artă, să nu pară frumos 1). 

Cartea, lui, care a apărut în 1851, este in- 

titulată : Trecerea luă Mar moni Ice dușnamă.. 

în 1814. 
Intun stil strâns, restabilește faptele des- 

figurate pentru nevoile unei cauze speciale, le 

« caracteris6ză și le învederește, nu prin afirmări, 

ci prin ajutorul unor documente autentice. 

„De aci înainte, eram, ne zice el, liber să 

daii lui Marmont pedpsa, ce i se cuvenea, și 

mă folosii de prilej ca săl judec pe larg, m&- 
surându-i o exactă dreptate. 

Pe tâte rătăcirile sai greșelile din trecut, 

Rapetti le dă lesne uitării; dar înt'o singură 

zi fu dat lui Marmont să aibă înrîurire asupra, 

faptelor, la Essonne, în 1814, și nu se folosi de 
acest; prilej de cât ca, să, predeze - dușmanului 

"corpul al 6-lea, a cărui comandă îi era, încre- 

dinţată, și care forma ante-garda armatei fran- 

1) Arta poetică a lur Boileau.



272 PÂRTEA A DOUA.— CONTELE RAPETTI 

ceze. Dovezile adunate de Rapetti sunt strivi- 

târe. Ele sunt pentru istoria acelor vremi din 

1815 o îndreptare și o complinire de neapărată, 

trebuinţă, și îndrituesc proorocia, Impăratului: 

„Nerecunoscătorul ! va fi maă nenorocit de 

căt mine.“ 

Nici un istoric na făcut, în îndeplinirea, 

menirei ce-și dădea, o cercetare mai conștiin- 

ţi6să a, întâmplărilor, a faptelor și a, pers6ne- 

lor. Numai trecându-le prin ciurul: documen- 

telor autentice, numai supunându-le celei mai 

riepărtinitâre analise, își întemeia el părerea, și 

o rostea cu neatîrnare, cu lealitate şi mai ales 
fără, idee preconcepută. Adânc de erudit, înze- 
strat cu o memorie minunată. judecarea, i era 

cu atât mai netedă cu cât i era, mai lesne să 

combine t6tă întregimea, periodei ce avea le- . 

gături cu faptul pe care trebuea, să-l cântă- 

râscă.. Cu acâstă, limpezime în apreciăzi, unea; 

o calitate minunată pentru un seriitor, conci- 

siunea. Stilul îi este lămurit ca, și gândul, lip- 

sindu-i ori-ce frazeologie nefolositore. Fapte, 

acte, documente, iată, metoda, de care se slu- 

jește Rapetti.în operile sale, și mai ales în 
acesta, a cărei însemnătate istorică este din 
cele mai mari. 

In tomul XXXVII din Nouvelle Biographie
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a lui Firmin Didot, articolul Napoleon este 
de Rapetti. In 290 de pagini, a ştiut; să, co- 
prindă, într'o repede povestire, tâte întîmplă 
rile aceștei mari epoci a, istoriei Franţii, pu- 
nând înainte-i documente despre familia, 
nașterea, educaţiunea, tinerețea lui Bona- 
parte, și ducând'o până în zioa de 24 august - 
1855, în care Victoria, regina, Marei-Britainici, 
veni să, se r6ge, sub bolta, Invalizilor, la mor- 
mentul lui Napoleon, „pentru ertarea, și pacea, 
naţiunilor. 

„Acest articol mai coprinde: o notiţă, pi- 

bliografică, a operelor lui Napoleon ; paginele 

dictate la Sânta-Elena, cu arătarea, capitoluri- 

lor din opera, intitulată: Memorii pentru a 

sluji la istoria. Pranţiă sub. domnia luă 

Napoleon, scrise la Sânta-Elena de gene-. 

raliă care î-uă împărtășit captivitatea, -a, 
2-a, ediţie, dispusă într'o ordină nouă, și mă- . 
rită cu capitole nepublicate încă; o notiţă . 

despre diferitele culegeri ale operilor lui Na 

poleon ; o notiță, despre operele apocrife; o 

notiță despre diferite opere ale lui Napoleon ; 

istoriile generale, cele particulare, memoriile, 

pamfletele, teoriile politice; în sfârșit. notițe 

despre Iosefina, Marie-Louise și Napoleon 

al Il-lea. 
IS
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Cu tot spaţiul cel r&strâns, acest articol va 

rămânea ca unul din documentele cele mai 

preţisse de consultat. Nepărtinirea apreciaţi- 

unilor nu șovăește, și-și are locul săi și anec- 

dota. Ast-fel el ne face să cun6ștem notele 

date tânărului școlar din șeâla, de la, Brienna, 

de cavalerul de Keralio, inspector general al 

studiiior militare „D. de Bonaparte (Napo- 

leon), născut la 15 august 1769. Talie de 
patru picidre, zece degete, zece linii. Cons- 

tituțiune Dună. Sănătate fâvte bună. Ca- 

racter supus. E în a patra. Onest și recu- 
moscător. Puwtavea î este forte regulată. 

S'a distins tot da-una prin aplicarea sec 

la matematice. Știe îndestul de bine istoria 

și geografia. E slab în exercițiurile artis- 

tice. Va face un bun marinar. Merită. să. 

trecă la școla de la Paris.“ 

La 19 brumar, Bonaparte, mergând în adu- 

„narea, les Anciens, străbătu galeria, lui Marte; 

acolo întâlni pe Augereau, care tot mergea și 

venea, așteptând ce va, eşi din tâte acele, ne- 

mulțumit şi curios: „Jată-te în belea mare! 

„zise Augereau— Ba era, răspunse Bonaparte, 

muult maă vei la Arcola!* 

In ce privește ungerea lui de Impăat, 

citim: „Acest fapt, cel mai neașteptat al.isto-
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riei moderne, sa îndeplinit la, 2 decembre 
1804. Acâstă, ungere, restabilirea dreptului 
dumnezeesc în suveranitate, fu o preschim- 
bare mai radicală și mai adâncă de cât fu- 

„sese Concordatul. Fură uimiri nemărginite : 
mulţi fură pe ascuns nemulțumiți, dar, scurt, 
supunerea fu obştâscă. Mulțimea, poporului 
păru aprâpe fericită, să.. abdice în mîinile unui 
noi ales al Domnului, care era asemenea. Și. 
al săi, acea suveranitate cu numele cu care 
îl măguliseră, pân'atunci. Dealtmintrelea, nu 

„pare că, silind să se plece, înaintea, ungerii | 
„dinastii sale, pe contimporanii săi ce urmată - 
dreptul exclusiv al rajiunei omenești, Napo- 
leon să, fi trecut peste marginele a, ce putea, 
aștepta, de la slugărnicia, lor. Ceva mai târzii 
se propuse în Tribunat să fie consacrate la 
paza săbii ce Napoleon purta, la, Austerlitz, 
un templu și un capitol de mari demnitari | 
bisericești. Napoleon nu se 'nvoi la o aseme- - 
menea, idolatrie. “ 

Mai, departe, dându-și aprețiarea, asupra 
întregului guvern împerial : „» Timpul a, lipsit 
legislajorului Revoluţiunei, timpul și pote ȘI O. 
altă metodă de guvernare: căci este la locul 
său să punem aci, la sfârșitul acestor consi-. 
derajțiuni despre organizarea, interiâră a Fran-
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ţei, o observaţie generală, acâsta că Napoleon 

atât de mare în concepțiunea sa, ideală, în 

care despărțea una de alta autoritatea, și li: 

bertatea, în practică părea, a nu mai avea, de 

cât mâniile unei voințe absolute şi neînfrînate. 

Cu tâte aste, el găsise acest cuvânt sublim: 

Pe cât e mmaă care cine-va, pe atâta cată să 

aibă maă puțină voință : toță alârnăm de 
întâmplări și de circumstanţe ; ei aul me 
declam cel maă rob al. menilor; stăpînul, 

me "tare inimă, căci acest stăpîn este firea 

“lucrurilor. Dar Napoleon, în luptele sale în 

“contra, faptelor, își uita de acâstă lege a, pute- 
rei omenești și se lăsa, în contra, stăpînuluă 

săi, pradă, pornirilor îngrozitâre ale nerăbdă- 

rii. Cum bănuia, şi cu prea, multă dreptăte, in- 

teliginţa, contimporanilor săi, navu conlucră- 

tori, navu chiar, ca să vorbim. drept, de cât 

agenţi: făcu din ascultare și din executare, un 

fel de mecanism, pe care activitatea sa uni- 
versală, singură, știa să, o ţie în mișcare,“ 

Fiind-că intrase mai bine de cât ori-cine în 
viaţa lui Napoleon I-iii, în a, cărei intimitate 
se găsise timp de atâţi ani, Rapetti se gîndi 

să dee publicităţei o lucrare ale cărei prin- 
cipale elemente le întrunise, și a, cărei ţintă,
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era de a, învedera, geniul Primului Consul în 

discuţiunile Consiliului de Stat. 

"In 1883, rugat cu stăruinţă, de prietenii săi 

să, întreprinză; acestă sarcină, se hotărise în 
sfârșit să o facă; — dar mârtea, a venit prea 

de timpuriu și nu i-a dat voe. Rapetti ea în 
mormânt concepția unei opere pe care numai - 

el o putea, face, și care nar fi cea mai neîn- 

semnată, din producerile lui. 

Mai bine ajutat de noroc și de 6meni, con- 
tele Rapetti de Trastour ar fi văzut de sigur 

deschizându-se înaintea, sa, porţile palatului 
Mazarin.



CUVÎINTARE 
ROSTITĂ DE 

PRINŢUL GEORGE BIBESCU 

la mormântul Contelui Rapelti . 

la i August 1885, la cimitirul Mont-parnasse. 

  

Domnilor, 

Datoria, ce îndeplinesc la marginea; acestui 
mormânt, este din cele mai durerâse : închina 
rea ce vin să fac aci la calităţile inimei și spi- - 
ritului, la. înaltul caracter, la nesecata, erudi- 
ţiune ale prietenului care se numea, contele 
Rapetti de Trastour, vă spune îndestul că un 
gol mare s'a, făcut în Șirurile n6stre. 

Intradevăr, contele Rapetti nu mai este; 
mortea, la, smuls iubirei nâstre, și forte legiti- 
mei n6stre admiraţiuni, nouă care cunoșteam 
sub tote feţele sale, acâstă înaltă și străluci- 
t6re inteligenţă. | 

Pe câţi dintre noi, nu ia, ținut acest pove- 
stitor plăcut și plin de avînt, ceasuri întregi,
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sub farmecul cuvântului săă! Cu dânsul nică 

odată, desamăgiri; puteai ori când să deschizi 

acea, carte ce trăia, la pagina ce vroeai să 

consulți, și cu simţimântul siguranței absolute 

că, vei găsi lămurirea, ce căutai. Te făcea, să 

trăești în intimitatea unui August, unui Ludo- 

vic al XIV-lea sai unui Napoleon I-ii, unui 

Gregoriti al VIl-ea saii unui Piu al [X-ea,— 

îi desvăluia, tainele politicii vremurilor an- 

tice,— găsind plăcere, prin iscusite apropieri, 

să o facă să trăâscă, din nuoi în politica din 

zilele n6stre, vorbea. de Pandecte, de dreptul 

obiceiurilor, de Codicele Civile, sai de dreptul 

bisericesc cu aceiași înlesnire, aceeași erudi- 

ţiune, aceiași adâncime de vederi ce-ar fi avut 

de ar fi trăit în fie-care din acele epoce. 

E că, în contele. Rapetti nu era nimic ne- 

adâncit; firea, purtându-se cu dânsul ca, cu un 

„copil ce îi era, drag, nu numai că-i dedese acea, 

puternică organizare intelectuală, care făcea 

dintw'ânsul un or mai presus de alţii, dar gă- 

sise încă o plăcere să, desvolte întrânsul gu- 

stul cercetătorului, patima, 6reși-cum a săpă- 

turilor în muncă. 

Contele Rapetti sa, născut în 1812, la Ber- 

gama, pe când se făc-a retragerea, de la 

Moscova, în depozitul unui regiment francez;
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tatăl lui, profesor distins la Universitatea, din 

“Turin, era, în acel moment în 6stea, franceză, 

și muma, lui este tocmai acea pers6nă, atât 

de cunoscută, în Italia, care, de și nu sosise 
încă, nici O ştire despre prăpădenia din Rusia, 

avu acea îngrozitre vedenit, care îl arată 
armata, cea mare învinsă, de climă, înainte de 

„a fi strivită de tun, și pe Napoleon întorcân- 
du-se prin ninsori singur cu mareșalii săi. 

Totuși este că circumstanţele în care se nă- 

scuse tinărul Rapetti siliră pe părinţii lui săl 

închine Franţii și să/l trimâţă, aci chiar de la 

zece ani. Cum întâmplările ce sosiseră, în Italia 

ruinaseră, familia Rapetti, copilul fu încredin- 

"ţa nașului su, contele de 'Trastour, înrudit 

cu casa, Grimaldi. Acesta, cu tâte că nu prea 

era, bogai, priimi bucuros pe finul să, plăti 

cheltuelile educaţiunei lui până la, doctoratul 

în drept, apoi îl înfiă. Eată, cum se face că, 

“prietenul nostru se numea Rapetti de Trastour. 

Atunci începu pentru tînărul doctor, ne- 

siguranţa, carierei sale, și ca să mă slujesc 

chiar de un cuvînt al lui, a vieței sale enig- 

matice, care na atins nici odată desvolta- 

rea la, care putea, pretinde bărbatul. Pricina ? 

a arătato însu-și nu o dată; era căi lip-. 
sea starea. Chiemat de două vocaţiuni ne-
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egale prin tăria lor, una ce venea, din când 
în când, și care-l împingea' spre predare, 
cea-l-altă, stăruitore, de fie-care moment, care 
îl mâna spre politica activă, Rapetti căută, 
să mulțumâscă amîndouă aceste vocaţiuni, 
cerând predării mijlâcele de traii şi tot de 
o dată notorietatea, Şi relajțiunile neapărat tre- 
buinci6se ca, să se arunce mai apoi în ca- 
riera, politicii. 

__ Ast-fel fu mînat să, se intăirâscă în stu- 
_diile sale, timp de mai mulţi ani, până m 
zioa, în care fu chemat la, suplinirea, unei ca- 
tedre politice prin esență, aceu a legislațiu- 
ilor comparate, în cel dîntâiă aşezămînt 

de învățătură publică, Colegiul Franţii. Ra- 

“petti nu avea încă, trei-zeci de uni; era o 

forte strălucitâre intrare în scenă. 
Intrun period de opt ani, de la 1840 la 

1847, Rapetti “făcu la Colegiul Franţii un. 

curs plin de vederi noui, din care din neferi- 

cire nu ne-a rămas nimic. Zic din nefericire, 

căci, de ar. fi fost tipărite lecţiunile lui, am 
avea azi o operă despre filosofia dreptului 

din cele mai atrăgătâre, chiar prin daturile 

ce i erau aduse de învățămintele Bisericei, 
și de experienţa, căpătată în cursul studiilor 

sale despre deosebitele civilisaţiuni.
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E mângâetor lucru să arătăm că acsstă 

experienţă, departe de a arunca pe acest 

învăţat în desamăgire despre 6meni şi des- 

pre lucruri, avusese din contra, putinţa, să-l 

dispue inima, spre indulgență, acest rod a- 

tât de dulce al adevăratei înţelepciuni. Contele 

Rapetti avea, patima binelui, acea, mai ales 

de a-l face, dând adesea, la acest scop mi- 

cile agonisiri ale muncii sale. | 

Dar ceea, ce mărea, preţul faptelor sale celor 

bune, era. simplicitatea, cu care le făcea. Con- 

tele se ascundea, când le făcea, par-că i ar 

fi fost tâmă, să nu le vază perzându-și, — de 
ar fi fost cunoscute,— profumul lor de cucer- 

nicie. | 
Să nu se ciâză însă, că tot-d'a-una se ascun- 

dea, când făcea, binele. Nici de cum : acest om 

- dulce, cumpătat, împăciuitor, se făcea, de te- 

mut prin îndrăsnsla și stăruința sa, când se 

cobora la luptă pentru apărarea unei idei 

frumâse sai unei cauze mari. 

De la acest însă neobosit muncitor care în 

1848 fu numit maestru de conferinţe la șcâla 

* deadministrajie,—scdlă desfiinţată în urmă;— 

care a scris atâtea, articole literare şi politice 

de frunte; căruia, fu încredințată corectarea 

Culegerii de adeziuună de la, 1852 la, 1853;
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care fu trimis în misiune în Savoia şi Nisa, 
ne r&mân, din fericire, câte-va, opere : tesa, lui, 
care a fost forte apreţuită, despre condițiu- 
nea. strciinilor în Franţa, Trecerea dă 
Marmont la dușmani âu 1814, Câte-va cu- 
vinte despre originile Bonaparților, o. serie 
de articole despre Antisemetismul în Fran- 
ţa, Şi în sfârşit, clasarea corespondenții luă 
Napoleon Tiă, adevărat monument literar. 

Contele Rapetti a, da; șapte-spre-zece ani de 
muncă, acestui monument, la care a fost, ca, 
secretar al comisiunei, — presidată, de A. S. 1. 
prințul Napoleon,-—lucrătorul cel mai sîrguitor, 
do nu cel mai fruntaş. In urma, acestei publi- 
cări a, fost făcut Ofiţer al Legiunii de onsre 

In 1870, era să fie numit consilier de 
stat, — numele lui era pe decretul supus la; 

„. semnătura Impăratului,— când vijelia, străină, 
se lăsă, asupra Franţii. tă, Domnilor, cine 
a fost învățatul pe care îl perd literile și știin- 
țele. pe când se bucura, de tâtă, întregimea, 
facultăţilor sale intelectuală, și morale, omul 
de bine, “prietenul pe care pămîntul are să 
ni-l iee de vecie. 

Nobil prin nașterea sa, contele Rapetti de 

Trastour era, şi mai nobil încă, prin virtuțile 
sale. Soldat plin de căldură al ideilor. și al 

?
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causelor pe care le îmbrăţișa cu o rară voi- 
nicie, fiind-că le credea drepte, a murit cre- 

dincios convingerilor. sale, afecțiunilor sale, 
"Dumnezeului său. 

Să, te păstreze acest Dumnezeu pe lângă 
dînsul, bătrîne și scumpe prietene. — Acâsta 

esto urarea, ce fac acei care vin aci să-și îm- 
plinâscă, cele din urmă datorii ale lor către 

tine, precum şi toţi aceia care te-au prețuit 

Și iubit, — acela mai cu s6mă pe care cade în 

acest moment durersa, menire să tălmăcescă 
t6te aceste simţiminte, și căzrui-a, arătaseși o 

statornicie a, inimei și un devotament ce sunt 
vrednice de vecinicile lui păreri de răi, de ale 

«nevestei lui și de ale copiilor lor. 

Pe cât timp secerătrea, cea stăpânitâre nu 

dobsră, la pămînt de cât spicurile cele câpte, 

omul nare dreptul să se răsvrătâscă, — o 

știu; — dar mâhnirea, este aceiași când ve- 
dem că, dispare cea ce nu putem înlocui.



PARTEA A TREIA 

DUEL



SCRISOAREA ANTEIA 

CĂTRE BARONUL DE VAUD 
care închină prințului Gheorghie Bibescu opera sa despre 

„„. Trăgacii cu pistolul, 

19



"București, Ig martie 1852. 

Scumpul mei Baron, 

Sunt fârte măgulit că te-ai gândit să-mi închini 

cartea-ți despre Trăgacii cu pistolul, când ţi-era aşa, . 

de lesne să-i găseşti un naș printre numeroşii tră- 

gaci, ajunşi maestri în arta, ale cărei taine ai să le 

desvălueşti publicului. Nu-i nevoe, scumpul mei 
baron, să adaog că învoirea ce'mi ceri ţi-este şi 

dobândită. 
Voi citi cu o nemărginită plăcere noua d-tale 

operă, care va fi, sunt sigur, vrednică de cea-l'altă 

a d-tale, Oamenii de spadă. Ca să vorbim drept, 
studiul pistolului nu este în sine tot atât de ferme- 

cător ca şi al spedii, înfăţişâză însă părţi fârte 

interesante, care, sub dibaciu-ţi condei, vor lua 

neapărat relieful lor cuvenit. 
In scrimă, putem clasa pe mânuitorii de spadă 

după săli şi după scoli; în arta, pistolului, vorbind 

drept, nu există scoli. Când cu concursurile la, 
care am luat parte, la, Gastine-Renette, nu erai 

nică chiar principiuri bine întemeiate. Atunci fui 

rugat; să scriu unele definiţiuni pe care le dedesem 

în sala, de tragere la ţintă, şi schiţai următorea, 
. 19



290 PARTEA A TREIA.—DUEL 

teorie. Ea, n'are alt merit, decât să deschiză calea 

unei nai complecte teorii a tragerii cu pistolul. 

Scriam dar, în 1874, rândurile următbre : 

„Trei sunt cestiunile de căpetenie de privit în 

tragerea, cu pistolul : poziţiunea armei în mână, — 

poziţiunea trupului, —- tragerea. 

„Trăgaciul, pus în faţa țintei, își ia, pistolul din 

mâna, încărcătorului, şi ține țâva sus; îşi îndrep- 

tâză arma, către ţintă şi caută să-şi ţintusscă, în 

mâna drâptă, patul pistolului, dar fără încor- 

darea muschilor. După cum i este conformată 

mâna, trăgaciul pâte prinde patul cu degetul cel 

mare şi cu celetrei degete din urină, sau cu degetul 

“cel mare şi numai ca cele două din urmă, cel mij- 

lociu sprijinit fiind în acest caz de puntea trăga- 

"ciului, dar primul mod e mai bun, căcilasă mai 

slobod îndezul, agentul principal al voinţii. 

„Iudezul, băgat până la, mijlocul. falangei celei 

de a doua, cată să se pue în raport cu trăgaciu, ferin- 

du-se de ori-ce sguduire, şi să-l simță mai mult sati 

mai puţin, după gradul săi de simțţibilitate. 

„O dată arma bine aşezată în mână, cată să se 

aşeze pers6na par'că ar ţinea, o spadă, în poziţiunea 

dântâii a salutărei, braţul să, fie aprâpe întins, să 

înainteze piciorul drept cu o lungime de picior, 

pentru catrupul să fie în echilibru desăvirşit ; să-și 

nţepen6scă mâna stângă pe şold, cu degetele desli- 

it ș şi mîna întârsă, ca.să, dee o contra-greutate bra- 

“ţului drept,—și să întârcă capul spre ţinta, de atins. 

„In acâstă poziţiune, trăgaciul cată să se asigure, 

înainte de a ridica, arma la înălţimea, ochiului drept, 
că ea se află în adevăr în direcţiunea țintei, şi,
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„pentru acesta să'şi ducă repede privirea, fără a 
mișca, capul, de la, vîrful vizei la ţintă şi să o rea- 
ducă la vîrful vizei. 

„Când e de tot gata, să ridice arma, apăsând 
treptat pe trăgaciă, ast-fel ca, detunătura să plece 
în momentul când raza vizuală, trecând prin sghia- 
bul și vîrful vizei, întâlnește ţinta.“ 

Aceste principii se pot aplica şi la, tragerea după 
“poruncă, cu'acâstă, deosebire numai, „că trebuind 

să plece detunătura, între porunca de foc şi porunca, 
de ţrei, este lucru de căpetenie ca, persâna să a- 
jungă să-și ridice arma, până în josul plăcii țintei, 
printr'o primă mișcare repede, — pe loc după po- 
runca de foc, ast-fel în cât să aibă vremea, necesară 
pentru a, o ridica apoi până la centru, — treptat, şi 
fără sguduire, între porunca, de un şi aceea, de trei, 

Vei fi băgat de s6mă, scumpe barâne, că, vorbesc 
de a ridica arma, nu de a o da în jos, vezi dar că 
povăţuesc pe trăgaci să adopte tragerea de. jos 
în sus. 

Pricina, e că acâstă metodă, pe. care Gastine- 
Renette, acest trăgacii minunat și cu atâta, espe- 
riență, s'a grăbit să o facă să fie adoptată, înfăţişeză, 
fol6se fârte de căpetenie. Cel mai mare, este că în- 
gădue trăgaciului să nu piarză din vedere un singur 
minut, ţinta, şi prin urmare să se aşeze şi să, fie | 
sigur că stă în planul de tragere. 

Ştiu că, sunt unii trăgaci care arată un Greşi-care 
dispreţ pentru pozitiunea, trupului, şi care spun că 
tot una, e să pui un picior sai un brai întrun fel 
sai într'altul. Aceia, cad într'o mare rătăcire. 

Poziţiunea trupului pâte că j6că un mai mare
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rol în tragerea, cu pistolul de cât în scrimă. Intr'a- 

devăr, de la buna aşezare a trupului atîrnă fixitatea 

mânii, și fără dânsa, deci nu pote fi siguranţă în 

iragere. 

Bine-voeşte, scumpe barâne, să priimești cu mul- 

țumirile mele pentru gândul cel bun ce te-a călăuzit 

spre mine, mărturia, simţimintelor mele celor mai 

simpatice.



A DOUA SCRISORE 
———— 

CĂTRE DOMNUL FERY DESCLANDS 
ÎN PRIVINȚĂ ÎNSEMNATEI SALE CONSULTAȚIUNI 

despre 

LECȚIUNEA DE DUEL



Bucurescă, ZO mare 7583. 

Scumpul mei Fer bEsclands, 

Ziarul Figaro mi-aduce la cunoştinţă partea a 

doua, a cugetărilor limpezi, precise, pline de vederi 

nuoi şi instructive pe care ţi le-a însuflat nenoro- 
cita afacere Chapuis-Dekeirel. Incât despre mine, a 

căruia cugetare corăspunde în tâte privinţele cu 

judecăţile D-tale, studiul D-tale, publicat de Fi 
" garo, este o adevărată fericire. 

Te-ai lăsat să fii târît cam departe de prietenia, 
D-tale, când ai crezut neapărat să faci apel la au- 

toritatea cuvântului mei ;—al D-tale era de ajuns. 

Totuşi,—şi nu mă dai în lături, — amintirile acelor 
atrăgătre convorbiri despre spadă, căror le dai o 
nouă viaţă, îmi sunt nemărginit de dragi. 

Mi- aduc aminte, în adevăr, că am luat de mai 
multe ori apărarea duelului: aveam atunci 'în ve- 
dere casurile grave în care un om nu pote, și nu 
trebuie să caute reparația de cât prin luptă. Cuvin- 
tele ce le reaminteşti resfrâng în totul ideile mele ; 
dar pentru ca. ele să-mi esprime pe deplin cuge- 

„tarea, ar trebui să le adăogăm câte-va, cuvinte şi să
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zicem : „Duelul este un reă, fărîndoială, dar ui 

reă broburincios, căruia, cată, să-i păstrăm firea-i 

înfricoşătâre, mărirea-i, raţiunea-i i dea fi în sfirşit, 

adecă punerea, în joc a vieţei pentru o cestiune de 

ondre. Sunt chiar cazuri în care duelul este o rea- 

bilitare. Ca magistrat, nu puteai să mărturisești că 

duelul ar fi necesar; fiind ei însă un vechiu soldat, 

şi fiind vorba între noi doi, nu sunt silit să păs” 

trez aceiaşi cumpătare şi scrii precum gândesc. 

Nu dâră că aş avea pentru duel, mai mult gust 

de cât scriitorul, plin de duh, de la Figaro care se 

“iscăleşte Quidam; și de s'ar găsi vre un mijloc să 
se înlocuiască cu folos acâstă instituție cavalerescă 

deşi barbară, aș da aplause unei asemenea desco- 

periri ; dar cred că lumea o va căuta, în zadar,—cel 

puţin în Franţa, pe cât timp simţimântul de ondre 
se va înțelege precum. se înţelege astăzi de. maiori- 

tatea, Francezilor ŞI precum cred că şi trebuie să 

fie înţeles. 

Totuşi, dacă sunt de o părere cu Quidam asupra 

causelor neînsemnate care sunt prea des isvâre de 

luptă şi care duc la abuzul duelului, nu pot se 

- împărtăşesc tâte teoriele D-sale despre acestă grea 

cestiune. De sigur ai băgat de s6mă la acestă frasă;; 

„Nădăjduiesc că cu progresul moravurilor publice 

vom ajunge a, nu-ne bate de cât pentru un ce forte 

de căpetenie, netălmăcit, nemărturisit, pentru on6- 

rea însăşi“. Dar așa fiind ce s'ar face cu o palmă? 
Nu se pâte spune că acâsta nu e ceva forte de că- - 

petenie, şi care atinge, netăgăduit, ondrea. Se: dă | 

îndărăt, mi se va zice; prea bine, și primesc voios 

să zic că acâsta cată să fie de ajuns între 6meni a,
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căror educaţie este 6reşi-care ; dar pentru 6meni de 

societate, trebuie să vie zioa de apoi, adecă.: duelul. 

Ce m'est gue daus de sang qw'on laze an tel out age 

, (Nu spală de cât sânge vr'o ast-fel de insultă! 

zicea. Cidului don Diego; şi adăuga, încredințând 

fiului seă a sa, viteză spadă: 

Meurs ou fue! 

(Omoară, sait mori însuţi) 

Aşa dar, fără ca, în zilele n6stre, să ducem lucru- 

rile până acolo unde le duce don Diego, nu este dre 

învederat că o palmă cere : răsbunare! 
De cred că duelul trebuie să fie privit ca o ade-. 

vărată ameninţare a, vieţii luptătorilor, e că văd în 
acâstă putinţă de a muri, o înfrînare a, desvoltărei 

lui. De nu ne am bate de cât pentru lucruri numai 

de căpetenie, ne am face firește mai cumpstaţi în 
“ Ghemări la luptă, şi martorii mar primi de cât cu 

o chibzuinţă de 6meni copţi greaua, respundere cu 
care se încarcă înşi-şi. Da, cu chibzuinţă de Gmeni 
copţă, căci martorii,—care numai cu cea mai mare 

grijă cată, să fie aleşi, şi la ale cărora tact, vîrtoşie, 

dibăcie, agerime de privire, sunt încredințate, îna- 

intea, luptei, ondrea clientului, şi, pe loc ce s'aă în- 

crucişat spezile, viaţa lui, — sunt în dreptul şi aă 

de datorie să cunâscă pricina chemării la luptă, 

Nu se pâte îngădui să rămâe tăinuite catva na 

torilor adevăratele pricină ale unei întâlniri. N'aș 

"putea, da, o mai bună dovadă despre acâsta, de cât 

o 6reşi-care istoridră de care "mi reamintesc. 

Sunt câţi-va ani, între doui 6meni însemnați, 

amândoi obicinuiţi -mosafiri ai sal6nelor celor mai 

căutate, se iscă o cârtă care trebuia, să fie de o
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Greşi-care greutate, căci şi unul și altul începură să 

caute secondanţi pentru o întâlnire ce fie-care din 
ei zicea că este neapărată, peste putință de înlă- 

turat. Inalta, stare socială a celor doui protivnici 

nu îngăduia, secundantilor să se îndoâscă de sin-: 

ceritatea lor; nici unul din ei. nu puse întrebări 
despre pricina duelului, şi se treziră pe tărîm fără 

altă tălmăcire de cât acestă declaraţie a, celor doui 
protivnici : „Este lucru neapărat, peste putință de 

înlăturat.“ Dar acolo, pe tărîm, după 6reşi-care 
semne ce dovedeaii mai multă supărare de cât 
mânie, secundanţii începură să aibă prepusuri, şi, 

temându-se ca nu cum-va să-şi dee sprijinul pentru 

vr'o afacere nevrednică de o luptă seri6să, puseră 

în vedere protivnicilor că secundantul este, înainte - 

de tâte, un judecător, că are datoria să-cunoscă 
pricina, chiemării la luptă, şi'i poftiră să le spună 

pentru ce voiaii să se bată. 
Atunci, cei doui protivnici se privesc încurcaţi. 

Secundanţii stăruesc, nu-i lasă în pace, şi cer un 

răspuns hotărîtor. Scurt, după tălmăciri neadev&- 

rate, reticenţe nedibace,:desminţiri pe cari protiv- 

nicii nu întârzie să, şi le arunce în faţă, secundanţii 
sfirşesc prin a înţelege că e vorba de una din acele 

competiţiuni fără scuză, de care duelul trebuie să 

„rămâe străin. Ei se retraseră dar pe loc, lăsând pe 

protivnici să-şi urmeze rivalitatea. 
Dar m&'ntorc la punctul mei de plecare: duelul, . 

zicezun eii, cată să fie o luptă, seri6să, şi nu trebuie 

să supunem jurisdicţiunei lui de cât cestiuni de o 

însemnătate vitală. Adaug, şi susţin că un om din 
societate trebuie să se silâscă să devie forte înde-
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mânatec în mânuirea, armelor. — Ca să ucidă ?. 
Nu; — ca să na ucidă. Şi dovadă că acesta nu 
este un paradox, iat'o : 

In 1856, la şcdla, de la Saint-Cyr, în cursul unei 
discuţii fără însemnătate între doui şcolari, B... și 

de R..., acest din urmă, cam nervos în acea zi, lăsă, 
să-i scape un cuvânt.cam jicnitor pentru tovarășul 

său, care era unul din cei mai buni ai săi prieteni. 
In timpul acela, domnea la, Saint-Cyr o adevărată, 

bâlă, lipici6să, de dueluri. De aceia, o întâlnire între 
cei doui prieteni fu privită, printr'o înțelegere co- 

-mună, ca ceva, ce nu se putea înlătura, 

De R... însă, insultătorul, nu ştia, să mânuiască, 
spada, pe când protivnicul săi avea deja, Greşi-care 
esperiență, și conştiinţa tăriei sale. Din însăşi a- 

cestă nepotrivire, reeşea că de R..., bărbat voinic, 
care, făr' de condiţiile de inferioritate în care "1 
„punea, neesperienţa, sea în arme, n'ar fi lipsit să-și 

arate sus şi tare părerea, sea, de răi de iuţâla, sa, 
lăsă să trâcă săptămâna fără a deschide gura. 

Intâmplarea, care, une-ori, întocmeşte bine lu- 
crurile, veni în ajutorul desnodământului. In ziua, 

de ieșire, care era, 'să fie şi a întâlnirei, B... şi de 
R... se găsesc de o dată faţă? n faţă. De R... voia 

să'și urmeze drumul, dar tovarășul lui, împins de 
o fericită pornire, îi tae drumul, şi, privindul în 

ochi, îi zice aceste simple cuvinte cu un ton de. 
iubit6re dojană: „Eşti dar fârte mâniat; pe mine?“ . 

__ Aceste cuvinte atinseră ţinta; abia, fară rostite, 

şi de R... era în braţele prietenului lui și”] strângea, 
în ale lui. Dar te 'ntreb, dacă B... ar fi fost tot atât 
de neîndemânatec în arme ca şi de R... ar fi putut
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el să, se porte ast-fel? Ar fi cutezat s'o facă ? Nici 

o dată. | | 
De aceia, prietene, să ne ferim să lăsăm în ne- 

grijă acestă parte a, creşterei fiilor noştri, pentru 

ca ondrea, lor să găsâscă într'o zi un adăpost pu- 
ternic în tăria lor, şi să pâtă fi iertători fără: părere. 
de răă și generoși fără slăbiciune. - 

„ Sfirşind, scumpul mei d'Esclands, îţi strâng 
mâna cu iubire, și rămân al D-tale din t6tă inima.



A TREIA SCRISORE 

CĂTRE DOMNUL PERI DESCLANDS 

ONOREA ŞI DUELUL



Bucureşti, 13 martie 1898. 

Scaunpul meit Fery dEsclands. 

E puţină vreme de când ne rosteam în modul 

cel mai plin de vîrtoşie despre neapărata trebuință 

de a, găsi un frîu pentru duel, şi tă că azi vin să 
te întreb de nu cum-va cunoşti... vr'o lovire tainică, 

__—(une botte secrete)—-peutru a sili pe unii să pă- 

-şâscă pe tărim. 

Să nu mă crezi nesocotit în judecare ; atunci ne 
îngrijea acea categorie de luptători şi de marturi 

pentru care o întîlnire este o speculație, un mijloc 

-de a face să se vorbâscă de dânşii. Asemenea 6- 
meni,—precum ai zis d-ta, fârte bine,—discreditâză 
duelul făcându-l de batjocură. a 

De tot alta este categoria asupra, căreia, îţă cer 
-azi părerea, d-tale: se compune de 6meni care în- 

sullă dar nu se bat, unii sub prilejul că şi-aă făcut 
-proba, cei-l-alţi,... sub nică tin prilej. | 

Cred dar cu stăruinţă că 6menii de omenie, care, 

— cu tote că'n maioritate, — se lasă să fie nă- 

pădiţi şi stăpîniţă de aceşti paraziți ai societăţii, 
adevărat flagel pentru siguranța şi noblețea, ei,— 
artrebui să, se grăbâscă să iee Greşi-care măsuri de
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conservaţie înainte ca, răul să se mărâscă. Menirea, 

acâsta, nu le'ntrece puterile, dar cată, înainte de 

tâte, ca, ei să ştie să voâscă. Pe fie-ce zi, lumea 

arată că din ce în ce mai mult sengrijeşte de 

desvoltarea, tăriei fisice şi intelectuale a, fiinţei 

omeneşti; — de ce nu s'ar face o puternică mani: 

festare în folosul desvoltării simțului moral şi re- 

înălţării simţimîntului de ondre? De ce n'ar avea, 

societatea, garda, sa, neîmblinzitul sei tăetor, — de : 

mă pot sluji de acâstă imagină, — a cărui sarcină 

ar fi de-a da, la pămînt ramura. bolnăvici6să de 

pe trunchiul sănătos ; şi de ce acâstă înaltă, însăr- 

cinare, tot; de o dată atât de delicată și atât de fo- 

lositâre, n'ar fi ea încredinţată unui tribunal de 

'on6re ? 

Acest tribunal s'ar compune de persâne de toţi 

cunoscute prin onorabilitatea, inteliginţa, şi educa- 

ţiunea lor; ele ar fi alese mai cu s6mă printre 

caracterele căror ar fi dat maturitate experienţa, 
şi primejdiile vieţii, căci asemenea 6meni ştii 
mai bine să deosibâscă partea slăbiciunilor ome- 

nești, şi pun în judecările lor o nepărtinire cu 

mult mai luminată. i 

Sunt departe de a gândi că unei asemenea in. 

stituţii i s'ar putea pune temelie fără mari greu- 

tăţi, și fără o opunere puternică; dar ce rău ar face 

una ca asta? Lumina nu isvoreşte dre din dis- 
cuţie, şi cel învingător nu ese el dre dintr'însa, 
cu mai multă autoritate şi mai multă putere? 

Ei unul cred că de este putinţa, de a peri în 

duel un frîă pentru îmmultirea, luptelor, amenin-
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țarea, unei judecări fără apel, rostită de un ase- . 
menea, tribunal, ar avea nepreţuite urmări. | 

Ni se va zice pâte că acesta, ar fi ceva, ne-mai- 

auzit încă, şi că asemenea tribunale n'a ființat 
nici o dată; ne-ar fi lesne să facem să cadă acestă, 
întîmpinare, reamintind că, sub Ludovic al' XIV-lea, 
era, în fiinţă tribunalul .mareşalilor Franţii; dar, 
apoi, asta n'ar fi un cuvânt. Alte vremuri, alte 

obiceiuri !. Nu mai trăim în acea, epocă în care un 

bărbat străbătea viaţa, cu mâna pe mânerul să- 

biei, în care stăruitorea, supraveghere a, acestui su- 
prem judecător al ori-cărei neînţelegeri, impunea, 

fie-căruia cea mai mare cumpătare, urbanitatea, 
cea mai precugetată, şi o politeţă din care, ori- 

ce sar zice, se r&spăndea, mirosul unei înflorite - 
educaţiuni. In cele vremuri, ar fi crezut cine-va, 
G'ar fi supărat pe -persâna cu care vorbea, de i-ar 

fi răspuns scurt printrun Nu! — „Crezi 6re?* ar 
fi zis. „Eşti re sigur că nu rătăceşti ?*“—Saii, s'ar 
fi slujit de alte asemenea, formule menite a şterge 

tot, ce putea fi supărăcios, pentru persona cu care 
vorbea, în rostirea unei îndoeli. Era timpul în care 
vorbind de Diderot, care era copilul răsfăţat al 

ori-cărui salon, şi putea, pretutindeni să vorbâscă, 
cu libertatea, sa obicinuită, zicea, ducele de Choi- 

seul acestă gingaşă vorbă: „Ah! pe acest Dide- 
rot, când te gândeşti că n'am putea, să-l primim, 

de ar fi din lumea nâstră !*- | | | 
Este însă bine înţeles că nu mai trăim pe vre 

“mea, unui Choiseul, și că nu mai e vorbă să ne 
rent6rcem la, manierile preţise ale acelei epoci, 
precum nu mai putem s5 ne plimbăm îmbrăcaţi 

20
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întmo haină de culdre gușă de porumbel, şi încinși 

cu spada. Dar, ânc' odată, nu-i pentru asta un cu- 

vânt ca, societatea, vâcului al XIX-lea, — şi peste 

puţin a vâcului al XX-lea, — să nu mai vrea să 

ştie de este sai nu azi ondrea pe povârnişul cel 

răă, şi de e saă nu vreme de a ne 'mgriji de acestă, 

avere pentru care atâţi eroi şi-aă jertfit viaţa. 

Scrima, este pentru noi amândoi, scumpul mei 

prieten, o adevărată patimă, dar ea nu ne place 

numai fiind-că acestă nobilă artă dă bărbatului 

mai multă eleganţă, îndemânare şi tărie, ci fiind- 

că, însuflânduă maă-multă 'ncredere în sine însu-şi, 

îl face mai bun, mai îngăduitor, şi, fără, dar și pote, 

maă omenos. 
Priveşte la, Societatea 6menilor de spadă; ești 

isbit de urbanitatea ce domnește între membrii ei, 
de frăţia ce-i uneşte, şi pe care scumpul nostru 

prieten, E. Legouv$, a zugravit'o aşa de minunat ; 

ești în sfîrşit, silit să mărturiseşti că trăești în- 

tr'&nsa, într'o atmosferă, de cavalerism, şi că a 0 

respira e lucru sănătos. Etă de ce e atât de vrednic 
de a fi desvoltat gustul artei spedii; 6tă de ce e 

vrednică, ea, de 'nerijirea, ce n'ai contenit vro dată 

să ai pentru dânsa, şi de progresele ce ai făcut-o 

să facă, scumpul mei Fery d'Esclands, prin supe- 

rioritatea, d-tale recunoscută, de toţi şi de toți pri- 
imită; âtă de ce cată să ne bucurăm când vedem 
că tînăra generaţie îți urmeză opera, şi-ţi susține . 
creaţiunile. a 

A desvolta, în tinerime iubirea, scrimei, este a a-: 
sigura simţimintelor de cavalerism o puternică
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sămiînţă de renaștere, și Tribunalului de ondre un 
punct de sprijin, un aliat. | 

AI băgat de s6mă, scumpul meă d'Esclands, că 
n'am zis nici o vorbă despre Tribunale: -- âtă de 
ce. După părerea, mea, menirea, justiţiei nu trebue 
să 'ncâpă de cât după ce s'a sfirşit duelul, şi atunci 
numai când vr'o urmare gravă face neapărată in- 
tervenirea ei. In acest caz, judecătorul chi6mă . 
înaintea lui pe luptători şi pe martori, ca să fie în 
mod lămurit hotărît și judecat de - dânsul de 'aii 
fost aceştia, din urmă la înălţimea răspunderei ce 
aă luat asupră-le, — de ai arătat, în negociările 
duelului, sânge rece, și o: cugetare mai presus de 
ori-ce învinuire, și dacă, în timpul luptei, s'aii ţi- 
nut și unii şi alţii strâns alipiți de regulele leali- 
tății, 

"Ast-fel ţărmuită numai, înțeleg intervenirea 
justiției, și a ei menire, a cărei însemnătate de 

| altmintrelea, o înţeleg toţi. 
Este însă peste putinţă, să admitem ca, sentinţa 

unui judecător să iee, în cestiunile de on6re, locul 
Teparaţiunei prin arme. Şi de ce? Fiind-că fie-care 
din noi cată, să fie judecătorul şi păzitorul onsrei 
sale; fiind-că unui tribunal, de ar pedepsi el chiar 
cu mii de lei de gl6bă sai cu multe luni de închi- 
s6re, o palmă sai o insultă gravă, tot; i-ar fi peste 
putinţă să ștârgă urma, arzătâre a uneia sai rea- 
mintirea durerâsă a, celei-l-alte. 

Când se ivi edictul din februarie 1626, operă 
personală a cardinalului de Richelieu, ori-cine în- 

telese, — cu tâtă amnistia, care venise înaintea, lui, 

şi de care se folosiră toți dueliştii atunci împrici-
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naţi, — că o luptă îngrozitâre era să se 'ncingă 
„neapărat în contra abuzului, şi chiar în contra 

uzului luptelor singuratice. Clăditorii cei mari ai 
monarhiei franceze, ca Richelieu, învinucaii nobili- 

mea că uzurpa „dreptul săbiei,“ care era numai 
al regelui, că vroia să păstreze dreptul ei de justi- 

ție, şi nu să, priimâscă justiţia Regelui. De altmin- 

trelea, duelurile făceau prea multe victime; 'în 

timpurile cele mai pacinice, se număra âncă pe 

an mai mult de cinci sute de nobili secerați în 
aceste lupte singuratice pentru prilejurile cele mai 

uşiuratice. 

Probă că lupta în contra, duelului nu era, în a- 

devăr, de cât a regalității în contra neatârnării 
nobilimei feodale, e că, supunându-se de veci nobi- 

limea lui Ludovic al XIV-lea, nu mai fu urmată le. 

giuirea lui Richelieu. Acest mare Rege întemeiă în 

locui jurisdicţiunea Punctului de ondre, încredin- 
ţată mareșşalilor Franciei. 

De la 1791, bărbaţi, de sigur cu gânduri bune,. 
dar puţin practici, mai cugetară să facă, o lege spe- 

cială în contra, duelului; dar ne mai fiind vrun 

cuvânt politic pentru o asemenea instituţie ei n'a 

isbutit nici o dată. | 

Cu tte astea, în lipsa unei legi, s'a născut mai 
tirziu o jurisprudenţă, și jurisprudenţa, acâsta este 
mai aspră decât ar fi putut, fi o lege. Îți aminteşti 
de singur, cu ce prilej s'a, întemeiat. - 

Un orator însemnat, fârte de temut; pentru spiri- 
tul său mușcător, preşedinte al Camerei deputaţilor, 
făcu într'o di, de la înălţimea tribunei, aluziunile 
cele mai supărăci6se pentru unul din colegii săi,
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soldat voinic, dai nefericit, mareşalul Clausel, pe 
care retragerea dezustrosă de la Constantina, îl 
făcuse pe atunci să fie strivit sub nepopularitatea, 

sea. Mareșalul băgase de s6mă în trecăt unele priviri 
ironice întorse spre dânsul; dar nu înţelesese bine 
fraza latină împrumutată lui Salustiu, și care con- 

ţinea crunta aluziune. Un prieten i-o tălmăci după 
şedinţă, Chiar a, doua zi, bătrânul mareșal! apăru la 

tribună, și, cu un ton hotărit, plin de răcâlă şi 

de tărie, dete ştire că știuse să-și împlinâscă dato- 
ria, neîngăduind ca armata să fie insultată în per- 
s6na sa. D. Dupin priimise întradevăr în ajun vizita, 
marturilor mareșalului. Dar ilustrul orator nu în- : 

“ţelegea lucrurile tot ast-fel; se puse la adăpostul 
drepturilor istoriei ; nu admise barbara prejudecare 

a duelului, etc. etc... Cătă cu tâte acestea să se 

supue, şi, în lipsă de alt ceva, făcu scuze, nu însă 
fără o nespusă ciudă. 

Puțin mai în urmă, găsi prilejul să-şi răsbune. 
Era procuror general pe lângă Curtea, de Casaţie, 

şi se bucura, de un mare credit, precum i se și 
cuvenea. 

O afacere de duel veni să se înfăţişeze în casaţie 
D. Dupin se năpusti asupră-i, și prin adevărate mi- 

nuni de dialectică, şi de elocinţă, sterse de la Curte 
vestita, sentință din 22 iunie 1837. Curtea, de a, 
1809, şi prin 14 sentinţe în şir, recunâştea că nu 

„era, lege în contra, duelului; prin sentinţa sea din. 
1837, recunoscu că era una, adică Codicele penal, 
ale cărui articole pedepseai lovirile date, rănile 

„făcute şi omuciderea făptuită cu circumstanțele 

îngreuitâre ale premeditaţiunei şi ale cursei întinse
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Acestă jurisprudenţă, care asemueșşte pe dueliști 
cu niște omoritori-de rînd, plăteşte tot atât cât şi 

o lege specială; este chiar mai aspră decât, legile 

speciale ale vechii regalităţi, şi ea, chiar azi, câr 
mueşte în Franţa afacerile de duel. - 

| Este î însă lăsat ori-cui să bage de sâmă că acestă 

lege face ne-încetat să, se nască, protestări de grea, 

cumpănă, şi putem adăoga că sunt semne că un 

început de desuetudină vădit sa alipit de dânsa. 

„Este 6re cazul să ne plângem de opintirea, ce în- 

tâlneşte ea, ? Cred din contra că, acâstă opintire e 
bine-făcătore; căci a desfiinţa, respunderea. înain- 
tea, spezii pentru cel care te insultă, te calomniază, 

sati pentru ori-cine te loveşte, ar fi a, asigura acestui . 
gen de răiă-făcători o primă de îmbărbătare. * 

Gl6ba, şi închis6rea nu-i sperie,—pedepsirea prin- 

to luptă în care pâte cineva, să se întâlnâscă, cu 
mortea, stă singura privelişte,— în lipsa, unui stig- 

mat isvorind de la un tribunal de ondre,— care 

să "i arunce în spaimă, şi să "i pâtă paralisa. 

Acâsta, e tot atât de adevărat, scumpul mei Fâry. 

d'Esclands, pe cât-este.de dovedit că ameninţarea 
baniului ) nu înlătură; de la calea, sea, pe ucigaș, 
și că singura, putere 3 îni stare de a-i opri braţul, este 
temerea, de trunchiă. - i 

Dar scurtez, căci yroiii din acestă lungă, digre- : 
siune să, reâsă ideia de căpetenie, dreptul adică al. 
nostru, datoria, n6stră de a ne apăra, înşi-ne onsrea, 
n6stră, neapărata adică, trebuinţă şi datorie pen: 
tru societate de a 'Şi apăra pe a sa. 

1) La nol: ocrei,
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“Sîntul Francisc de Sales a zis, într'o frază a că- 
rei simplicitate măreşte încă frumuseţea, formei și 
înălțimea, cugetării : 

„Ondrea este o avere pe care trebue să o apărăm 
ca şi pe ori-care alta.“ . | 

Voi lua nespusa îndrăsnslă să schimb o vorbă 
în nobila maximă a prietenului Sintului Vincent 
de Paule, şi voi zice : 

„Onârea. este o avere pe care trebue « să o apărăm 
înaintea ori cărei alte.“ 

Ită strâng mâna, cu multă dragoste, amicul mei, 
şi rămân al d-tale din tâtă inima. 
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