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PREFAȚA 
„E bine să-i vorbeşti unui 

popor de oamenii lui mari“. 

N. IORGA 

„Nasc şin Ţările Românești 
oameni“. 

MIRON COSTIN 

„Genialitatea unui popor e ca apa ascunsă în pământ. Cât 
de departe, ea poate ieși iarăş la suprafaţă. Să fim numai cu 
ochii deschişi, să luăm seama unde va apărea izvorul“. 

$. MEHEDINŢI 

„Oamenii mari şi eroii neamului românesc au fost, cu 
1rept cuvânt, consideraţi ca soli ai geniului național, ca tîri- 
mişi ai Providenţei pentru îndeplinirea hotăririlor ei divine în 
desfășurarea treptată a vieții unui popor către isvădirea des- 
tinului său istoric“, 

I. GĂVĂNESCUL 

De zeci de ani de zile frămînt cu mintea operațiunile mi- 
litare alc lui Mihai Viteazul. Cu mult înainte de răsboiul cel 
mare, am, început să prind frumusețea marşurilor şi operaţiuni- 
lor militare, făcute de Mihai Viteazul, în vederea bătăliei, în spe- 
cial, în anii '1599 şi 1600 în cucerirea Ardealului și a Moldovei. 
Din ce în ce,me măsură ce gândeam mai mult, creșteau, par'că 
în frumuseţe şi în măreție, înaintea ochilor mei, și aveam im- 
presia că am descoperit, urmele unei comori, de nestimate. 
Alergam, pe aceste urme, ca însetatul, spre izvorul ce-l ghiceşte, 
acolo, undeva, în mijlocul desișului de nepătruns, izvor nevă- 
2ut încă, dar al cărui şușur îl aude şi-l simte mângâindu-i ure- 
zhea și excitându-i și mai mult pofta. 

Era izvorul dătător de viaţă, al faptelor măreţe și glorioase.
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ale neîntrecutului Mihai, cari apăreau, din ce în ce, mai clare 
în znintea şi în sufletul meu, şi din ce în ce mai frumoase, şi 

mai glorioase. 

De câte ori, reciteam istoria lui Mihai Viteazul, găseum 
lucruri noui, descopeream frumuseți nebănuite şi neîntrecute 
şi rămâneam de fiecare dată mai mult impresionat, mai mult 

în admirație. Când, însă, am întrezărit măreția planului de 

trecerea munților pe două coloane separate, între ele de peste 

150 km., şi de întrunirea lor dincolo de munţi, înainte de a 

da bătălia, atunci mi-am dat seama de adevărata splendoare şi 

strălucire în care trebue să-l punem pe Mihai Viteazul. 

De atunci, sunt ani, am început să-mi strâng date, şi să 

meditez. 
Mărturisesc, însă, că n'am avut curajul să dau la lumină, 

să public, o asemenea lucrare, pe care o consideram atâta de 

prețioasă, încât nu trebuia să îi se micşoreze din valoare, cu 

nimica, ci din contră. 
Tot așă cum un adânc drept credincios, întră cu toată 

sfiala întrun templu al Domnului Dumnezeului nostru și cum 
se apropie, cu toată cucernicia, de sfintele taine care înconjură 

ființa dumnezeiască a Celui ce ne stăpânește sufletele, tot aşă 

și eu mă apropiam de înaitele şi mărețele fapte ale lui Mihai. 
Eu le vedeam strălucitoare și geniale, în sufletul meu, cu ochii 

minții mele, dar, nu găseam pentru lume, forma sub care să 

'e dau la iveală, spre a nu le micşoră din strălucirea lor, din 

genialitatea lor. 
Și de aceea am tot amânat zi după zi, an după an. 

Mai târziu, am făcut cunoștință cu opera măreaţă, uriaşă, 

a lui Saguna. _ 

Din şcoală am învățat despre Șaguna puţin de tot, numai 

atât, că a fost un episcop, sau mitropolit, al Ardealului, că a 

trăit în anii cutare și cutare şi că a murit, etc,, etc. 

Când, însă, s'au comemorat cincizeci de ani dela moartea 

lui, şi când am văzut că s'au dus să se închine, la mormân- 

tul din Rășinari, Regele ţării, toată curtea, întreg guvernul şi 
tot poporul românesc, atunci am înțeles că Șaguna nu a [fost 

un episcop sau mitropolit, oarecare, cum au fost destui, cari 
au trecut în viată, dând din degete binecuvântări destul ae 

evlavioase, unii oameni de treabă, nimic de zis; călugări cu 

frica lui Dumnezeu, nu zicem altfel; dar... atâta! Când am 
studiat viața acestui Român neînţricat ; când am văzut fap- 
tele lui măreţțe făcute numai pentru poporul românesc, pentru 
credința românească şi pentru limba românească, fapte cari 

îl ridică deasupra tuturor, cu o strălucire de Archanghel, mi-am 

zis că acesta a fost un ales trimis al Domnului ca să salveze 
"şi să povățuiască poporul său.
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Ce păcat, că-i stau ascunse faptele, pentru cea mai mare 
parte a neamului românesc. Ce podoabe stau sub obroc! 

Ce să mai spunem despre G. Lazăr. Ela înviat, din morți, 
limba şi graiul dulce românesc, punându-l deasupra chiar a 
tuturor limbilor cu cari se nenoroceau bieţii copii de Români, 
acum o sută şi cevă de ani. 

Genii ale neamului nostru, alături cu multe altele, în de- 
cursul timpurilor au avut puterea neîntrecută ca prin faptele 
lo; să croiască drum nou neamului nostru, cu toate greutățile 
și cu toate vitregiile timpului în care au trăit. 

Au venit geniile acestea în momentele cele mai grele ale 
existenței neamului nostru, din acele epoci, trimise de Pronia 
cerească, ca soli ai geniului nostru românesc, pentru a readuce 
la viață poporul ce sta să-şi piardă viața, credința sau limba. 

Unul a făcut unirea țărilor române, arătându-le tuturora 
calea ce trebue să o urmeze în viață, ei și urmaşii lor, pentru 
ca neamul nostru să poată merge spre împlinirea destinului său 
istoric Sămânța aruncată de el, în marşurile lui victorioase, 
în Ardeal și Moldova, ca și jertfa vieţii sale, pe altarul patriei 
mărite, au fost generatoarele ideii călăuzitoare Ga unui neam 
întreg. Prin ea am trăit, prin ea am luptat, prin ea am învins. 

Altul, ascultând de chemarea sufletului neamului, vine 
tocmai din nepătata cetate a Macedoniei românească și ca un 
Arhanghel victorios, în mai puțin de douăzeci și cinci de ani 
restabilește, chiar în mijlocul dușmanilor înveninaţi, drepturile 
neprecupețite ale Românilor asupra bisericii lor creștine orto- 
doze, reînviind Mitropolia credinței noastre strămoșești mai 
măreață și mai strălucitoare chiar ca mai înainte. 

Iar celălalt, Lazăr, „Precum Christos pe Lazăr din morți a 
înviat, aşă el românimea din morți a deșteptat“. Sta să ne 
piară limba ! Acest piedestal puternic al naționalității unui 
neam, eră complet minat de invazia grecească. Abiă la ţară, 
în mijlocul acelei „rustica gens“ de se mai cunoștea limba 
noasiră românească. Lazăr, ca şi Christ, apare în templul ţă- 
rii, în mijlocul distrugătorilor poporului, și cu biciul său de foc 
iagoneşte limba streină și redeșteaptă poporul românesc, la via- 
ţa națională. 

Trimişi de Providenţă, ca delegaţi de jrunte ai genialității 
latente a poporului nostru, aleşi între aleși, şi-au îndeplinit 
cu prisosință datoria lor pe acest pământ. Azi, din înălțimea 
Cerurilor, prin faptele lor privesc la noi, cei de pe pământ 
și ne aşteaptă şi pe noi la treabă și la lucru. 

Genii ale neamului nostru, vouă ne închinăm cu toată 
evlavia, cu toată smerenia şi cu toată nădejdea şi credința că 
din învățăturile voastre geniale vor prinde pildă urmaşii voştri,



VI 

de azi şi de mâine, şi vor merge pe drumurile trase şi arătale 

de voi, cu atâta putere neşovăită, în mijlocul furtunilor vieții, 

în care ați trăit. . 

In lucrarea de faţă sunt numai fapte trăite de către cei slă- 

viți şi arătaţi aci. Dela ele să se adape tineretul de azi și de 

mâine, aşă fel cu viața poporului nostru românesc, viața cetă- 

țenească de viitor, să fie alcătuită de acum "ncolo numai din 

„temelie românească“ din „suflet românesc“ și din „învăță- 

turi românești. 

Incercarea, de azi, ce fac prin lucrarea de față, dând la lu- 

mină viaţa și faptele a trei din geniile neamului nostru, aș fi 

fericit dacă ar fi primită şi îmbrățişată de marele public cititor 

românesc, scrisă pentru el şi pentru sufletul lui. 

Și câţi mai sunt, cari își-așteaptă, cu toată răbdarea, rândul. 

Vor veni! 

Dumnezeu să ocrotească cu dreapta Lui și cu mintea Lui, 

poporul românesc. . 

” Generalul de divizie, 

C. Găvănescul 
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INTRODUCERE 

„Motto“ 

„Cât timp un popor nu ajunge la unitatea lui națională, nu 

poate să aibă liniște“. 
Cât timp un popor nu ajunge să-şi stabilească viața lui întreagă 

națională-liberă, nu poate să-și realizeze menirea sa istorică, nu 

poate să dea în lume măsura puterilor lui fireşti“, 

1. Găvănescul 

„Care a fost păcatul nostru până azi? 

Ertați-mi cuvântul, a fost lașitatea cugetării noastre despre noi 

şi, pe de altă parte, prețuirea exagerată a valorii altora“. 

S. Mehedinţi 

a. LEGILE ETERNE ALE CONDUCERII POPOARELOR 

Popoarele se conduc, în viaţa, lor de toate zilele, de legi fă- 

cute de oamenii ce le conduc vremelnic, De aceia şi legile sunt 
vremelnice variind, ca idei şi principii, dela una la alta, adesea 
foarte muite, fiindcă şi interesele popoarelor, ba chiar și 
mintea, conducătorilor, variază dela zi la zi și dela om la om. 

Unele legi sunt dărâmate azi, pentru a pune în locu-le o lege cu 

totul opusă, spre a se reveni, în curând, iarâș la prima formă. 

Toate aceste legi alcătuite de simpli muritori, discutate și vo- 
tate în parlamente, sau impuse de guverne despotice, au adesea, 
o viață foarte redusă trăind câteodată numai atâta cât trăește 
interesul particular, sau general, ce a dominat la alcătuirea 
legii. 

Popoarele, însă, se călăuzesc, în desvoltarea lor istorică şi 
de legi eterne şi naturale, cari deşi lucrează în mod aproape 
inconștient, au totuș atâta de mare putere, încât conduc popoa- 
rele pe drumul desvoltării lor etnice, sociale și culturale în
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lume, fără ca cinevă, oricine ar fi, să poată să se opună pu- 

terii lor, și mai puţin, încă, sâ le dărâme. 
Acele legi, nealcătuite de nici un jurist, savant, sau om po- 

litic, nevotate şi nediscutate de nici-un parlament, și, mai ales, 

nesusţinute, în existenţa lor, de nimeni dintre oameni și de nici 
o putere din stat, trăesc etern îndrumând viața popoarelor, în 

existența şi în desvoltarea lor firească. Acele legi nu sunt scrise 
în nici un codicil, nu sunt nici explicate, nici aplicate sau în- 
văţate la nici o şcoală și nu sunt luate în seamă în cursul vieţii 
de nimeni, ca şi cum nici n'ar există ca şi cum n'ar aveă nici 
o valoare. Şi totuș ele sunt legi eterne, cari conduc, de când 
lumea, popoarele pe drumul alcătuirii lor în stat, pe drumul s0- 

cial și cultural. 
Una din aceste legi și care sar puteă  concretiză într'o 

formulă este: „Un popor nu poate să-și găsească liniște, nu 

are astâmpăr în viața sa politică, cât timp nu ajunge la uni- 
tatea s'a naţională, strângând la un loc, în marginile aceleaș 
frontiere, sub o aceeaş conducere de stat, toate elementele 
omogene, de acelaș sânge, de aceeaș naţionalitate şi limbă, de 
aceeaș credinţă“ 

Având, mereu, înaintea ochilor, enunţarea. acestei legi na- 

turale, numai atunci ne putem da seama și ne putem explică 

frământările și luptele, pe viaţă, și pe moarte, date de popoare, 

în decursul timpurilor, ca să se poată uni, laolaltă, cu toate 

părţile omogene, ce constituesc un acelaş popor, şi cari, din 
vitregia vremurilor ca și din lăcomia vecinilor, rămăseseră răs- 
leţite, rupte unele de altele și sub stâpâniri streine. 

Această lege dumnezeiască, neinfrântă și atotputernică, 

explică luptele duse de Italia și Germania în secolul trecut, 
pentru înfăptuirea unităţii lor naţionale, tot așă cum explică 
și luptele duse de marii patrioţi ai ţărilor românești înainte şi 
după 1859 și, până la râsboiul de întregire, 1916. 

Unitatea naţională şi Independența României, Iugoslaviei 

şi Cehoslovaciei confirmă, și mai mult, acest adevăr ; iar dis- 

trugerea imperiului Austro-Ungar ca și al Rusiei, se datorește 
implicit, aceleeaș legi firești, care poruncește sfărâmarea și 
dislocarea statelor mozaic și trecerea tuturor naționalităților 
Tăsleţe, ce le alcătuiau, la statele ce constituesc sâmburele na- 

ționalităţii lor de bază. | 
Răsboiul nostru, pentru întregirea neamului, este conse- 

cința logică a acestei legi făcute de Dumnezeu, pentru liniș- 
tirea, popoarelor. Şi ori-cât ar fi fost de mari jertfele și oricât 

s'ar fi lucrat în contra, pe faţă s'au pe ascuns, legea sfântă și 

eternă trebuia să se execute. Sub obroc nu poate sta, pe vecie, 
dreptatea. Puterea, şi lăcomia vecinilor, răi și brăpăreţi, nu pot 
ţine etern, în pumnul lor de îer, o nedreptate, față de un po- 

“por, iar văsboiul, care se termină, câteodată, victorios pentru
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un jefuitor de ţară. sau prin acapararea unor părţi din ţara cu 
rare sa luptat, ca și prin subjugări de populaţii ce nui se 
cuvin, acel jaf este mereu punctul de discordie, de vrăjmâşie 
şi de lupte sângeroase, până ce dreptatea se înfăptuieşte. Bine 
înţeles, nu este vorba aci de elemente răsleţe, cum ar fi ele- 
mentele minoritare dela noi, sau chiar' şi elementele românești 
din alte ţări vecine cu noi, şi risipite printre populaţia de baş- 
tină, în mijlocul cărora se află, ci este vorba deo Basarabie, 
Bucovină, Banat, Ardeal regiuni în întregul lor, tot aşă cum a 
fost vorba de o Alsacie-Lorenă francesă, sau de teritoriile ita- 
lienești, sârbești sau cehe, cari au revenit la ţările mamă, ală- 
turi de populaţiile ce formează massa poporului de origină și 
de baştină. 

Un popor nu moare niciodată. Atâta timp cât ar există un 
singur om dintr'un popor care-şi păstrează, -nealterate, limba 
și credinţa, deci şi naționalitatea, acel popor există. 

Zeci de ani şi sute de ani, pot sta sub genuchiul trufașului 
cotropitor o Polonie, o Bohemie, etc., ele vor reânviă, mai fru- 
moase şi mai strălucitoare, la cea dintâi ocazie. Zeci de ani şi 
sute de ani, pot sta părţi dintr'o ţară ca Basarabia, Bucovina, 
Ardealul, Alsacia-Lorena, Tirolul, etc. sub jugul apăsător al 
cuceritorului tiran, ele tot mai frumoase și mai strălucitoare 
vor reveni ia sânul mamei lor, când va bate ceasul împlinirii 
dreptăţii. - 

Și toată această putere de unitate naţională, toată această 
forţă centripedă, de atracţie invincibilă, spre centrul naţiona- 
lităţii căreia aparţin, o face numai puterea firească, şi Dumne- 
zeiască a legii eterne enunțate mai sus și înaintea căreia nu 
poate sta, pe vecie nici o piedică. 

A doua lege naturală și eternă care conduce, tot așă de 
puternic, popoarele în desvoltarea lor istorică în lume este ur- 
mătoarea: „Cât timp un popor nu ajunge sâ-și stabilească viața 
lui întreagă naţională, cu toate elementele naționale ce-l com- 
pun, în acelaș stat, subaceeaş conducere și complet liber, nu 
poate să-și realizeze menirea lui istorică, nu poate să dea, în 
lume măsura puterilor lui firești“. 

Având înaintea ochilor enunţatul acestei a aoua legi, vom 
înțelege superioritatea în cultură şi în civilizație a vechilor 
state de pe pământ, cum sunt Franța, Anglia, etc., sau cum ar 
fi Japonia din continentul asiatic, etc., precum și datoria cea 
mare și sfântă a popoarelor în lume, a popoarelor întregite şi 
libere. 

Franța şi Anglia, ca şi Japonia au avut tot timpul în sute 
de ani, să se desvolte în liniște, să dea în lume măsura pute- 
rilor lor firești și să-și realizeze menirea lor istorică pe pă- 
mânt. Având întrunite, aproape dela începutul istorii lor, sub o 
aceeaș conducere într'o ţară liberă, marea majoritate a ţuturor
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părţilor omogene, cari alcătuiau acel popor, nu mai aveau ne- 

voe să se frământe și să se lupte pentru împlinirea deziderate- 

lor naţionale ; ci toată munca și toată puterea lor intelectuală, 

-sufletească și fizică şi le-au putut îndreptă numai spre dez- 

voltarea socială, economică, culturală, etc. în interiorul lor de 

stat liber şi unitar, putâna arătă astfel lumii întregi, valorile 

mari ce alcătuiesc acel popor, din toate punctele de vedere. 

Şi sunt aşă, de sute de ani. 

Dacă am pune d. ex., faţă în faţă, deoparte un stat liber 

şi unitar naţional ca Franţa și Anglia, iar de cealaltă parte 

România, am vedea, imediat, deosebirea enormă dintre ele. 

Anglia și Franţa erau și acum trei-patru-cinci sute de ani, 

aproape în aceleaşi limite ca azi, fără a fi fost vreodată în 

decursul istoriei, cucerite, subjugate, biruite sau îngenuchiate 

de barbarii cotropitori, sau de vecinii năvălitori, cum au fost 

țările româneşti. Să nu uităm că noi abiă delia 1859, adică abia 

de 70 de ani, am făcut primul pas al unirii ; că, abiă, dela 181717, 

adică numai de cincizeci de ani, am obţinut independenţa ce- 

lor două prncipate şi că, abia ae doisprezece ani suntem, 

aproape, cu toţi îraţii la un loc, sub aceeaș domnie, în limitele 

aceleaş graniţe, un popor liber și de sine stătător. Ce însem- 

nează aceşti câţivă anişori faţă de cei 6-—100 de ani pe cari 

poate să, ni-i arate, cu mândrie legitimă, de altfel, Franţa, An- 

glia sau Japonia bunăoară, cu cei două mii și cevă de ani? 

Si, numai, făcând astfel socoteala şi înșirând grafic, pe 

hârtie, deoparte statele vechi, de altă parte pe cele noui, ne 

putem da mai bine seama de tinerețea noastră, ca popor, ală- 

turi de popoarele vechi, cari erau libere, mari şi de sine stă- 

tătoare, cu sute de ani înaintea noastră pe când la noi, pe 

acele timpuri, nici nu se făcuse măcar descălicătoarea ; iar mai 

pe urmă, eram sub Turci, sau sub Ruși, Nemţi, Unguri, Greci. 

La acele state vechi limba și credinţa lor a fost totdeauna 

conducătoarea naţionalităţii lor, nestingherită de nimeni, și au 

putut astfel să-şi dea în lume măsura puterilor lor fireşti în 

ştiinţă, artă, literatură, muzică, pictură, etc. fără teamă şi fără 

piedică. La noi, din contră, de atâtea ori în viața noastră de 

stat, am fost pe punctul să pierdem și limba și credința, ba 

chiar şi naționalitatea și numai datorită geniilor neamului, 

trimişi ai Providenţii, am scăpat şi am putut să ajungem zilele 

mari ale neamului nostru întregit. 

| Abiă de vre-o zece-doisprezece ani, suntem aproape cu 

toţi fraţii la un loc, sub o singură domnie și avem, în limitele 

aceleaş frontiere, aproape, toate părțile omogene care consti- 

tuiesc națiunea română, poporul român, într'o țară liberă şi 

de sine stătătoare. 
Celelalte părţi, integrante dih poporul românesc cari stau, 

încă, departe de noi, politicește : de pe malul drept al Dunârii,
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Torontalul, Valea Timocului, Macedonia, Valea Tisei şi stânga 

Nistrului, ca şi Istria etc., nu vor fi uitate de noi niciodată, ci 

oricând și în orice împrejurare fericită le vom trimite raze 
de lumină, de cultură şi de dragoste din sufletul-nostru, de 

frate mai mare românesc, ca să ținem şi în ei trează noţiunea 

şi ideea de Român, de cultură românească și de suflet românesc; 
spre a păstră cu toţii,şieiși noi, aprinsă mereu candela conş- 
tiinţei noastre naţionale, neștiind niciodată precis, „când va 
veni fiul omului“. Dar aceste părţi, ce stau, încă, afarâ din i- 

mitele naturale ale ţării mame, nu ne mai pot opri drumul 
desvoltării noastre fireşti. 

In sfârşit! Poporul românesc prin valuri de sânge, cu sa- 

crificii neasemuite cu ale niciunui alt popor, a ieșit la lumină. 

„„Per aspera ad Astra“ poate spune azi cu mândrie orice Român, 

când vede şi el, şi cu el toată lumea, că întâia lege, cea mare 
și eternă a popoarelor viguroase şi destinate de soartă să tră- 

iască, în lume, s'a înfăptuit. 
Nu a avut astâmpăr, sute și sute de ani, în viaţa sa, po- 

porul românesc, pânâ ce nu a executat prima lege dumnezeia- 

scă a popoarelor, până ce nu sa unit cu toţii laolaltă în aceeaş 

tară, în aceleași limite, sub aceeaș domnie. 
Deacum încolo poporul românesc strâns, aproape, în. în- 

tregime în România-Mare, nu va mai fi frământat -de grija 

unităţii sale naţionale ; a terminat cu luptele în această pri- 

vinţă şi în această direcţie. Incepe: acuma, pentru el, lupta 

pentru executarea celei de a doua legi, firești și naturale. Ei 
trebuie acuma, să arate tuturora, în lume, că merită, să trăiască, 
în mijlocul popoarelor mari și culte, desvăluindu-și comorile 

sufleteşti cu care este înzestrat şi încununat atât prin sângele 

moştenit, cât şi prin faptele lui isvorite din pornirile unui echi- 
libru moral desăvârşit. 

„Apar zorile unei ere noui“. 

„Citește popor român, în cartea sfântă a destinelor tale 
şi te pătrunde de chemarea clipei istorice a existenței tale, atât 
de chinuită până acum“. 

„Deslvoltă-ţi comoara darurilor tale fireşti“. 
„Fă să crească, din sufletul tău, floarea unei culturi şi a 

unei civilizațiuni proprii, de valoare mondială“ !) 

b. UNITATEA SUFLETEASCĂ. 

Luptele Românilor- au fost mari în trecut, cu pierderi şi : 
suferinţe nemăsurate. Ele au fost duse în contra vrâjmaşilor din 
afară, cari aveau tot interesul să ţină cât mai mult, dacă nu 

1) I. Găvănescul. Imperativul momentului istoric, pag. 43, 44,
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chiar pentru totdeauna, starea de împărțire, de robie şi de 

subjugare a poporului român. 

Austro-Ungaria, Rusia, Turcia, Polonia, Germania, în de- 

cursul timpurilor, din ultimii patru-cinci sute ani, ca și barba- 

rii, Hunii, Bulgarii, Ungurii, Tătarii, Cumanii, Pecinegii, Sla- 

vii, la cari s'au mai adăugat, mai târziu şi Greci, au făcut totul 
ce le-au stat în putinţă, ca să păstreze sub dominaţia lor, sub 
pumnul lor de fier, părţi, cât mai mari, din poporul ro- 

mânesc şi să ne distrugă limba, credinţa ba chiar și naţiona- 

litatea. Lupte grele au fost duse, secole și secole, când pe 

ascuns, când-pe faţă, de către Români, după cum erau împreju- 
rările, şi, în sfârşit, au reușit să-și dea mâna toți fraţii ia 

un loc, într'o singură ţară și o singură domnie. 
A învins sfânta dreptate, ajutată de către sufletul naţional 

românesc şi de sângele vărsat gârlă; de nenumărate vieţi, sa- 
crificate pe altarul sfânt al patriei. Şi s'a înfăptuit „Unirea cea 

mare“ a neamului nostru în „România Mare, una nedespărțită 
și întangibilă“. , - 

Ori cât ar fi fost de mari pierderile, ori cât ar îi fost de 

nenumărate vieţile sacrificate, ori cât: ar fi fost de dureroase 
suferinţele avute în decursul secolelor trecute, și dacă toate aces- 
tea ar sta scrise la un loc şi puse în faţa noastră, ca să le avem 

mereu înaintea ochilor; şi dacă ar fi fost şi mai îngrozitoare de 

cât au fost, tot nu ne-ar speria, dacă ar fi să luăm, de-a capul, 
firul istoric al desfășurărei noastre în lume. Am reîncepe iarăş 

să depănăm firul roşu de sânge, roş și scump al necazurilor şi 

durerilor fără pereche şi l-am întinde, tot așă de hotărit, de 

cutezători, ba, poate şi mai înverşunaţi, mai vijelioși; dar, de 

sigur, l-am reîncepe, să-l ducem, iarăș, până la capăt, fiindcă 
aceea ce este scris de Dumnezeu, în legile lui eterne, ursit este 

să se întâmple, cu orice jertfe, dacă, bineînțeles, ești trecut în 

cartea vieţii lui Dumnezeu, ca popor ales şi destinat vieţii. 
Bogăția, ordinea, şi liniştea, de invidiat, ale României celei 

mici, de dinainte de răsboiul pentru întregirea neamului, nici 

nu ie putem compară, nici măcar o cilpă, cu fericirea, mândria 

şi liniştea sufletească de azi, ori cât ar fi de mari greutăţile, 

lipsurile, nevoile şi chiar sărăcia ce ne apasă acum. 
Toate le dăm deoparte, faţă de împlinirea visului strămo- 

șesc, de dorul căruia „au răposat și moșii și părinţii“, atâţia ani, 

sute şi sute, în decursul vremii. 

Am învins! Asta-i rezultatul care se socoteşte şi care dă 
viaţă ! 

De acum încolo poporul românesc îşi incepe adevărata sa 
viaţă, viața unui neam întreg, strâns laolaltă, şi doritor de a 

arătă, tuturora, bogăţiile ascunse în sufletul său, în mintea sa 

de popor vrednic să trăiască alături de popoarele culte şi civi- 

lizate ale lumii.



DIN GENIILE NEAMULUI | 13 

Dar câte probleme noui i se pun acum în faţă! 

Trebuie să pornească la drum, pentru înfăptuirea celei de 

a doua legi eterne și naturale, date de Dumnezeu popoarelor 
alese, de El, să trăiască în lume. 

Poporul românesc trebuie, să-și aleagă calea de urmat și, 

mai ales, să nu o greşească.. Deacum încolo el singur işi vali 
călăuzitorul şi super-arbitrul hotăririlor lui. De aceea trebuie 

să, bage bine de seamă, şi să deschidă bine ochii în alegerea 
ce o va face, căci drumul ales îl va duce sau la victorie desă- 
vârşită, la încoronarea cu glorie a tuturor sacrificiilor și sufe- 
rințelor, strălucind, apoi, ca un luceafăr în mijlocul celorlalte 
popoare; sau îl va duce la ruină, la dezastru, în fundul pră- 
pastiei. 

Timpurile în mijlocul cărora se svârcoleşte azi, pe timp de 
pace, omenirea întreagă ca şi poporul românesc, sunt nease- 
muit mai grele şi mai periculoase, decât ale celui mai greu răs- 
boiu, ce l-am avut, vreodată, până azi. Un pas greșit şi tot 
profitul ce l-am strâns, cu atâtea şi atâtea sacrificii, în de- 
cursul timpilor, s'ar şi prăbuși ca un castel clădit pe nisip, sau 
s'ar spulbera ca frunzele uscate'n vânt. 

Deci : ochii în patru, popor românesc! 
Vorbele acestea nu sunt vorbe înșirate pentru a umple o 

pagină dintr'o carte, ci sunt vorbe spuse cu îngrijorare şi cu 
durere, din adâncul unul suflet care-și dă seama de pericolul 
ce plutește asupră-ţi. 

Fii trează, santinelă română! 
Suntem încunjuraţi, pe trei părţi şi jumătate, numai de 

vrăjmaşii cei mai înveninaţi şi cari nu aşteaptă decât un semn 
de slăbiciune şi de desbinare din partea noastră, un pas greșit, 
ca să se repeadă asupră-ne ca lupii turbaţi, flămânzi și doritori 
de pradă nouă. Până să ne vină în ajutor, dacă ne vor veni 
odată, „prietenii“ şi „Europa“, poporul românesc va fi sfâşiat, 
fără, milă, cu frenezie, în bucăţi. 

Ascultă urletul și râgetul fiarelor sălbatice ce-şi clănțăne 
dinţii la poarta casei tale, popor românesc, şi ia aminte! 

Acuma trebuie lucrat cu toată înţelepciunea, cu toată pri- 
ceperea şi numai spre binele neamului, fiindcă de hotărirea ce 
vei luă depinde soarta ta. 

Prima problemă ce se pune în calea noastră azi, dupăce sa 
înfăptuit România-Mare, este : consolidarea unităţii noastre 
naționale, prin unitatea sufletească a tuturor Românilor. Uni- 
tatea sufletească a unui popor este viața lui, este pârghia cea 
mai puternică şi de neinvins, în lupta de toate zilele, cu vrăj- 
mașii ce stau să-l înghită ! 

România mare s'a înfăptuit abiă acuma, 
De ar îi fost acest „acuma“ cu trei-patru-cinei sute de ani
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înainte ! Doamne ! Ce-ar fi fost poporul nostru! Ce-ar fi fost 

ţara noastră ! 
Pără să ne gândim la timpurile voivodatelor, kneziatelor, 

domniatelor româneşti de pela anul 900—1000, pe când Tuhu- 

tum, conducătorul Ungurilor a putut să cucerească pe Români 

pătând pe rând fiecare kneziat în parte ; să ne închipuim, însă, 

numai o clipă, că odată cu „descălicătoarea“ poporul român 

şi-ar fi zis : „suntem toţi un neam, haideţi să ne dăm mână cu 

mână şi să formăm o singură ţară, iar lanţul Carpaţilor, în loc 

să ne despartă, el să ne lege, să ne unească“. sau, mai pe urmă, 

Mircea dela Rovine, sau Ştefan cel Mare.al Moldovei nebiruite, 

sau, însfârşit, Mihai Viteazul, vestitul între vestiți, dacă ar fi 

putut să strângă pentru totdeauna laolaltă pe toţi Românii, şi 

să unească cele trei ţări surori, pe vecie, cum o făcuse pentru 

o clipă! Cel puţin atunci şi de atunci, tot așă să fi rămas. 

Am fi format o ţară românească mare și puternică, de care sar 

fi lovit, ca de o stâncă de granit, şi Turcii, cei a tot puternici 

şi Polonii cei inșelători, şi Ungurii cei făloşi și Nemţii şi toţi. De 

atunci am fi avut toţi munţii; toată Dunărea, pe stânga și pe 

dreapta ei, cu gurile ei aducătoare de bogăție ; toată Dobrogea 

lui Mircea până la „Marea cea Mare“, care ar fi fost şi ea tot 

în stăpânirea noastră ! Dela Nistru pân'la Tisa, din Sighet 

până'n Orman, nu sar fi auzit decât dulcea limbă strămoșească 

şi n'ar fi fost decât sfânta lege străbună. 

Doamne ! Ce vis îrumos! 

Dacă așă, risipiţi şi despărțiți unii de alţii şi fiecare in 

parte, sub domnii românești și tot am putut ţine piept duşma- 

nilor puternici, şi atacurilor înverșunate ale Turcilor, cei mai 

puternici, pe atunci, în toată Europa ba i-am și bătut de muite 

ori, de ne-au căutat ei nouă prietenie ; dar dacă aceste trei ţări 

ar fi fost unite, într'o singură domnie ? Ce minuni ar fi făcut 

împreună ! Planul lui Mihai, de a goni pe Turci din Europa, ar 

fi căpătat înfiripare chiar, sub el, sau mai târziu, sub altul, dar, 

de sigur, sar fi înfăptuit! Ce glorie!, - 

Ce artă și ştiinţă sar fi restrânt și revărsat, din belșug, în 

Dacia bogată, reinviată şi puternică ! Aici, la noi, ar îi fost 

şcoala întregii omeniri, doritoare de cultură și știință ! 

Un vis! Ca orice vis, frumos, s'a spulberat la cea dintâiu 

cântare a dimineţii, trezindu-ne iarăş în realitatea dureroasă 

a „desunirii“ ! 
Şi realitatea a fost extrem de dureroasă! Ne-am pătut 

între noi fraţii, ca şi cum am fi dorit, fiecare, distrugerea ce- 

luilalt. Mulţi ani a dăinuit vrăjmâşia de moarte între noi și 

ne-am irosit puterile în luptele fratricide, așă că vedeam, cu 

ochii, cum ni se îmbucăţeşte Neamul. Bucovina fu luată de 

Nemţi, Basarabia de Ruși, Ardealul de Unguri, Dobrogea de 

'Purci, Oltenia de Nemţi. Și în timpul acestei împărțiri a hai-
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nelor şi a cămășilor noastre ne-au năpăiit, pe lângă Turci, Slavii 
și, apoi Grecii, fericindu-ne, fiecare, pe rând, cu limba și obi- 
ceiurile lor. Stam pe marginea gropii, ba, chiar, eram intraţi în 
groapa care eră gata să se închidă peste noi. 

Şi noi, încă, nu vedeam că ruina noastră venea din DESU- 
NIREA noastră, din luptele neinţelese și distrugătoare dintre noi. 

Dar, îinsfârşit, se începu şi epoca luminării noastre. 
Anul 1821, cu Tudor Vladimirescu şi cu Gheorghe Lazăr, 

formează începutul deşteptării noastre naţionale, tot aşă cum 
anul 1859 formează începutul unităţii noastre naţionale ! Slavă 
'Ție Doamne ! 

Cuza I, stăpânește două ţări românești, Moldova ciuntită 
și Muntenia istovită, dar oricum sunt două ţări unite sub un 
acelaş conducător, chemat de Dumnezeu și slăvit de popor. De 
atunci, cu toate greutăţile de neînvins, am învins! Indepen- 
denţa, răsboiul pentru neatârnare, regalitatea, răsboiul pentru 
liniște în Balcani și, în sfârșit răsboiul pentru întregirea nea- 
mului, ! 

Intreg poporu: român, de ori unde ar fi fost, nu visă și nu 
cântă, ziua şi noaptea, decât „Unirea cea Mare“, spre care 
mergea la chemarea neamului cu pași siguri şi hotăriţi, vijelios 
şi năvalnic, pentru victorie desăvârșită. 

"Şi sa înfăptuit ! Da ! S'a înfăptuit unitatea națională, sau 
unit toate țările româneşti, la un loc, sub o singură domnie, 
ieșind aceasta unire din uriașul vârtej al răsboiului popoarelor, 
formând România-Mare! „Nu sunt decât vre-o zece ani de când 
avem această Românie-Mare. Incă ne uităm la ea ca la o mi- 
nune, ca la un vis care sa izvodit deodată, mai mult și mai bine 
de cât ne aşteptam. Ne uităm la ea cu drag şi... cu teamă! Să 
fie o realitate? Să nu fie tot vis?:). 

Sângele românesc a curs gârlă; tot pământul ţării, dela un 
cap la altul, este semănat cu vieţi scumpe, sacrificate pe alta- 
rul sfintei noastre uniri, iar sutele de mii de cruci ce împânzesc 
zarea, în cruciş și în curmeziș, peste toată ţara, stau.ca garanţie 
și ca peceţi că acest pământ pe care Pam udat cu lacrimi şi cu 
sânge, îrământat cu viețile ostașilor viteji şi întărit cu oasele 
noastre, al nostru-i şi nu'l vom da nici morți. Inlături, venetici ! 
Al nostru-i. 

Și acuma dupâ atâtea secole de sbucium, după atâtea jertfe 
mari și scumpe, după atâta amar şi chinuri, în loc să avem li- 
niște și să începem desvoltarea noastră firească în lume, tre- 
buie să pornim iarăși la lupta, care, de data asta, din nenoro: 
cire, nu e în afară din țară, ci chiar în țară. 

Ne mâncăm între noi ca şi nişte câini flămânzi! Ca lupii 
cei turbaţi: „Mai bine eră sub Unguri“! „Mai „fericiţi eram 

1) X. Găvănescul. Imperativul momentului istorie (pag, 15),
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sub Ruși“. „Paradisul este la Moscova“. „Țiganii de Regâţeni ne 
strâng de gât“. „Ardelenii fură”, „Basarabenii sunt bolșevici !”. 
„Vrem autonomie“ ; „vrem regionalism” ; Ardealul al Ardele- 
nilor ; etc. etc. 

„Dela Unire și până azi, mai mult am ruinat decât am 
clădit“ ! 

Doamne ! în ce timpuri trăim! 

„Sfântă unire“ a, sufletelor, vino și coboară în mijlocul po- 
porului român și adu-i aminte că : lucrurile cele mai mici, prin 
unire devin mari ; iar că cele mai mari, prin desunire se pră- 
buşesc ; 

adu-i aminte că Polonia a dispărut ca ţară, timp de sute 
de ani, numai prin desunirea dintre fraţi ; 

adu-i aminte că un stat nu poate trăi, dacă luptele in- 
terne, depășesc de o limită nepermisă; 

adu-i aminte că „Pe al nostru steag e scris unire, uniren 
cuget şin simţiri“ şi că aşă trebuie să fie scris în sufletul fie- 
cărui Român; 

adu-i aminte că slăvitul regele nostru, Ferdinand cel mare, 
loial şi drept, închinându-se la mormântul lui Ştefan cel Mare 
i-a zis: 

„Şi totuş, când am plecat genuchiul în fața  scumpului 
Tău mormânt, în sufletul Meu, s'a născut încă o duioasă rugă, 
pe care o îndreptăm către Tine, ca unui părinte din veac ador- 
mit, dar necurmat alăturea, de sufletele noastre. In numele Tău 
și al marilor Tale fapte, am găsit izvorul nesecat al răbdării, 
în timpul de umilinţă şi al curajului în timp de restriște“. 

„Insuflă-Ne azi duhul sfintei uniri în inimile noastre, pentru 
ca să putem duce înainte greaua sarcină a statului nostru 
întregit“. 

Faceţi pace între voi fraţi Români, pentru binele neamului 
și al ţării noastre scumpe ; dați-vă mână cu mână, cei cu inima 
română, şi'ntindeţi hora frăţiei, pe pământul României“. 

Veţi rămâne nemuritori, în vecii vecilor, în sufletul şi min- 
tea poporului nostru sfânt ! 

„Când unitatea coeziunii sufleteşti se slăbeşte, vitalitatea ' 
nației scade ; când unitatea sufletească se rupe, viaia se des- 
face, elementele componente se desagreghează, disoluția ur- 
mează în mod fatal. 

Naţia, ca atare, piere“. 1). 
Cu cât veţi întări mai mult unitatea noastră, sufletească, 

cu aţât veţi ajută ia sporirea şi: desvoltarea, vieţei neamului 
nostru şi din contră, cu cât vă veţi vrăjmăși unii cu alţii, mai 

înverşunat, cu cât veţi duce lupte mai înverşunate unii contra 
altora, îără nici un serupul, fără nici o margine și chiar fără 

1) 1. Găvănescul. Imperativul momentului istoric (pag. 11).
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nici un rost, cu atât veţi sluji, mai puternic, cauza străină aju- 
tând cu voia voastră şi cu știința voastră la robia ţării, ba chiar 
la distrugerea neamului. 

Deșteptaţi-vă Români, de pretutindeni ! 
„Voi ce staţi în adormire, voi ce staţi în nemișcare“ 1). 

Deşteptaţi-vă ! Mână'n mână, umăr la umăr, și suflet lângă 
suflet, voi Români de pretutindeni şi din toate unghiurile ţării, 
voi toţi cei cu adevărată dragoste de ţară şi de neam, strigaţi 
din râsputeri, tuturor nemernicilor, de orice soiu ar fi ei: A- 
Junge ! In lături mișelia, înlături nemernicia, minciuna, des- 
binarea şi josnicia, înlături, ura dintre fraţi! Vrem, cu toţii, 
un singur suflet să fie stăpân peste toată Ţara Românească ! 

„Până când în ţara noastră tot străinul să domnească“. 
„Nu sunteţi sătui de rele. N'aţi avut destui stăpâni 7“ 2), 
Aţi fost în jug o mie de ani, fiindcă aţi fost desuniţi, şi în 

tot acest timp tot străinul şi-a bătut joc de tine, popor al lui 
Traian ! 

Ajunge ! In întreaga ţară a noastră sfântă, trebue să fie 
acum îtăţie și liniște, ca să putem să ne arâtăm şi să dovedim 
în lume că, în adevăr, suntem urmașii demni ai celui mai înalt 
popor, ce a existat vreodată pe pământ. 

Fraţi Ardeleni și Bănăţeni, viteji ai neinfricatului Mihai, 
urmași ai lui' Horia, Cloşca şi Crișan, oșteni ai Craiului Munţi- 
lor, Iancu, spaima ungurimei, copii ai lui Barnuţiu şi Iiariu, ca, 
şi voi, arcaşi ai strălucitului Ştefan, din Moldova cea nebiruită, 
sau voi Muntenilor, moștenitori ai Basarabilor, voi toţi cei 
ce ați iăcut România Mare de azi, prin lupta din trecut şi 
de todeauna sculaţi-vă din morţi și punând mâna pe arme, 
strigaţi, din toate puterile voastre, ca să se cutremure o lume 
întreagă ; Nu vrem regionalism, nu vrem autonomii, nu vrem 
desbinări, ci Jrăție până la moarte. Unirea noastră-i sfântă ; 
Țara Românească întregită este una nedespărțită și intangibilă, 
şi vai de cine se va încumentă, chiar, numai de a gândi la reţă- 
rămițirea ei. Praful, pulberea se va alege de el, de neamul lui, 

_- Şi de casa lui, fiindcă-i vom trece pe toți sub ascuțitul săbiilor, 
„=, îi vom înecă sub ploaia gloanțelor şi-i vom stârpi până !a unul 
SI Sub pârjolul focului. Aşă să le spuneţi celor ce nu vor să în- 
DD țeleagă, că Tara Românească întregită-i sfântă şi că Ardealul 
ie Nu-i al Ardelenilor, nici Moldova a, Moldovenilor, tot aşă cum 

> nu-i nici Basarabia a Basarabenilor, Bucovina a Bucovinenilor, 
sau Muntenia a Muntenilor. Doamne fereşte! ci România Mare 
și întregită este a tuturor Românilor. Ori de unde ar fi Românul 
cinstit, de treabă şi cuminte, are dreptul la conqucerea ţării şi 
în orice parte din ţară! 
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   1) V. Alecsandri. 

2) V. Alecsandri. 
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__ Așă trebue să fie pentru tot Românul cu dor de ţară și de 

neam și aşă va fi. 
Sus inima Români de pretutindeni ! 

c. UNITATEA CULTURALĂ. 

Unitatea naţională find înfăptuită, trebuie, cu orice preţ 

şi cu orice sacrificiu, din partea fiecăruia, înfăptuită şi unitatea 

sufletească atât prin buna înţelegere dintre fraţi, dar mai ales 

prin unitatea de cultură naţională, căci un neam găsește în 

cultura sa cel mai mare și mai puternic sprijin, în lupta ce o 

duce în mijlocul popoarelor dușmane,din afară şi mai ales di- 

năuntrul frontierilor sale. 
Cu cât un popor este mai cult, şi cu cât cultura sa va fi 

mai naţională-unitară, cu atâta şi puterea sa va fi mai sporită 

în lupta ce o duce, la fiecare.pas, în special, cu dușmanii din 

ţară, cu atâta și unitatea sufletească a întregului „neam“ va fi 

mai puternică şi mai invincibilă. 

Poporul român, ori unde s'ar găsi, şi ori de unde-ar îi, are 

in sângele lui cultura înaltă a strămoșilor săi, a poporului rege 

şi a ne-înfricaţilor Daci, ca şi a înaintaşilor acestora, din care se 

trage. In decursul timpurilor, poporul român a ajuns sub stă- 

pâniri străine, îngenuchiat, sehingiuit, tiranizat și împiedecat 

de a-și desvoltă însușirile culturale, omenești și sufleteşti ale 

rasei din care se trage. De sigur, aceste însușiri frumoase su- 

fleteşti, moștenite dela moși-strămoșii săi, nu au fost nimeni 

în stare să le şteargă, sau să le facă să dispară, din sufletul 

său, dar ele au fost împiedicate să se desvolte și nu au putut 

niciodată să fie arătate în lume ca cevă de seamă, și de valoare 

neîntrecută, fiinâcă poporul românesc eră departe de a fi fost 

în întregime la un loc şi nu eră nici liber sau de sine stătător. 

Ba cevă mai mult, bunătatea de suflet, mila, compătimirea de 

Suferințele altora, erau interpretate -ca o slăbiciune ; iar cre- 

dinţa. sa, nestrămutată, în biserica adăpostitoare de iubirea 

aproapelui şi de iubirea unuia câtre altul, ca a lașitate. 

Şi toţi vrăjmaşii sau năpustit asupra-i să'l sugrume. 

Apa trece, pietrele rămân ! 

Au trecut toţi, și au trecut toate, iar poporul român a ră- 

mas veşnic în picioare și a ieșit mai mare şi mai strălucitor 

din mijlocul cenușii și vijeliilor distrugătoare prin care a trecut. 

Cultura sa, ascunsă și păstrată în sufletul său, și în firea 

sa, moştenită din rasa din care este născut, se manitestă azi 

mai puternic prin însuşirile frumoase cari îi stau cunună, fie 

el din creștetul munţilor, din șesurile mănoase, sau de pe malu- 

rile apelor curgătoare sau ale mării. Cultura sa răsare mai pu- 

ternic azi, prin manifestările sufletești în momentele cele mai 

grele şi mai hotăritoare în cari se poate manifesta un „om“.
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gar, mai ales, în luptă, în răsboiu, față față cu moartea. In 

clipa în care duşmanul a fost învins şi și-a cerut iertare, ri- 

dicând braţele în sus, soldatul român, în loc de a face şi el ca 

alți duşmani, aproape ca toţi alţii, ucigându-, el i-a întins 

mâna în ajutor şi a împârţit cu el bucăţica dela gură, și-a scos 

din spate, şi i-a pus pe umăr încălzindu-l, haina ce-l apără pe 

el în contra frigului și umezelei ; i-a legat, singur, ranele, și la 

mângăiat ! Să te închini în faţa unui asemenea gest de Christ. 

Unde ? La cine și la ce popor, sau mai văzut astfel de ma- 
nifestări sufleteşti, ce o frumuseţe atâta de covârșitoare și atâta 
de emoţionătoare ? Unde şi la cine atâta milă și iubire ? 

„Şi nu ne sfiim a o spune că, or câtă știință de carte şi a- 

parat de cultură exterioară ar face fala Germanilor, intraţi în 

sfera civilizaţiei greco-latine, — ca să nu mai vorbim Ge cei- 

lalţi urmaşi ai năvălitorilor asiatici — simplul ţăran român 
poartă în creerul şi inima lui, din naștere, o lumină mai lim- 
pede şi o călăuză mai sigură despre bine și drept, de cât se gă- 

seşte în teoriile savante, adesea nebuloase, ale „doctorilor“ ger- 

mani, cari nu s'au temut să coboare ştiinţa la rolul de distru- 

gere a omenirii“ 1) 

Pe acest fond cultural, al vieţei interioare sufleteşti, al nea- 
mului nostru, se poate clădi şi desvoită cea mai înaltă civili- 

zaţie, în ştiinţă, artă şi cultură omenească, ce se poate închipui 
şi care să treacă înaintea oricărui alt popor,cen'ar avea ia baza 

sufletului lui aceeaş adâncă pregătire de mii de ani, ca a popo- 

rului nostru. Trebuie numai sistematizată și mai ales rumâni- 
zată această pregătire, aşă fel ca ori de unde ar fi poporul şi 

ori de unde ar fi fost el, tot Românul să vadă la fel, să audă la 

fel, să înţeleagă şi să înfăptuiască la fel, tot ce-i bun, frumos, 
inţelept, măreț şi iubitor. 

Pentru ca unitatea culturală și sufletească să-și poată face 
drum cât mai adânc şi cât mai repede, ceace este, de altfel, 
pentru ţara noastră, tot atâta de necesar ca şi viaţa, nu este 

destul numai de a o spune, sau de a face numai teorie. Trebuie 

pornit imediat la aplicarea practică, la acţiune, 
Toţi locuitorii ţării, cetățeni români, Români sau minori- 

tari, îndiferent de naţionalitate, de limbă, de religie sau de 

regiunea unde trăesc, trebuie să ajungă să gândească la fel, şi 

nu numai spre binele țării care-i adăposteşte, îi apără și-i hră- 
neşte, pe toţi la fel. dar şi spre binele lor propriu. 

Unul din mijloacele cel mai răspândit şi mai puternic în 

afară, bineînţeles, de şcoală şi biserică, de care vom vorbi, este 

Justiția. 
Dreptatea trebuie să fie egală pentru toţi ; trebuie să-i a- 

pere pe toţi deopotrivă, şi trebuie să fie deopotrivâ împărțită 

1) 1. Găvănescul. Imperativul momentului istoric (pag. 37). 
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pentru toţi, și la fel în toate unghiurile și colțişoarele ţării. 

Prin urmare, ea trebuie să fie aceeaş pe întregul teritoriu 

al ţării. 

Atâta de puţin s'au îngrijit conducătorii României Mari de 

această chestiune, vitală pentru unificarea noastră sufletească, 

incât azi, după atâţia ani dela „Marea Unire“, se judecă în di- 

feritele regiuni, după legislaturi străine, austriace, ungurești şi 

ruseşti, acelea ce au fost înainte de răsboiu; ba cevă mai mult, 

se pledează, ia unele tribunale — Timişoara, Oradea-Arad — 

chiar şi în limbi străine statului ! 

Cred că acesta este, azi, unicul caz în lume. - 

Ne-am putea noi închipui că în Iugoslavia, Cehoslovacia, 

Polonia, Italia, Franţa etc., cari şi-au mărit statele prin alătu- 

rarea, părților ce li se cuveneau, sar putea petrece aşa ano- 

malii criminale faţă de țară și de neam ? 

Intregul neam românesc, ca şi toți cetăţenii români, bunii 

cetățeni români, vor primi cu braţele deschise, și chiar cu bu- 

curie, o astfel de unificare a legilor ţării, şi cari, apoi, discu- 

tate, la bara justiţiei numai în dulcea limbă românească, va 

face ca unitatea sufletească și unitatea culturală să câștige 

un pas cât mai mare în inimile tuturora. 

Numai astfel am putea să ne afirmăm ca popor hotărit să 

înfruntăm orice piedecă, ba chiar să o înlăturăm cu toată pu- 

terea noastră, pentru binele țării noastre şi fericirea neamului 

nostru scump. ! | 

Iată, prin urmare, a doua mare problemă care se pune Ro- 

- mâniei mărite : să-și croiască și desvolte o puternică cultură 

natională unitară, cu ajutorul căreia să lupte victorios, și con- 

tra tuturora ce ar vrea să ne stăpânească sau să ne înghită, 

din afară sau dinăuntru, şi care cultură să ajute și la întărirea 

unității noastre sufletești. 

Până astăzi, până la răsboiul cel mare, care a fost răsboiul 

nostru pentru întregirea neamului, poporul nostru a fost risipit 

în trei direcţii mari: una, regatul liber, România, liberă şi in- 

dependentă, care serveă de far luminos, de: luceafăr al zorilor 

zilelor luminoase și frumoase, ce trebuiau să vină, pentru toţi 

ceilalţi Români, ori de unde ar fi fost; altă parte eră sub 

Austro-Ungaria şi anume: Ardealul cu Banatul sub Unguri, 

şi Bucovina sub Austriaci; iar, a treia parte, Basarabia, eră sub 

Ruși. Mai departe, am mai puteă pune şi a: patra parte, mai 

mică, Dobrogea de sud, care era sub Bulgari. 

Fiecare din aceste părţi îşi urmau, cu voia, sau mai ales 

fără voia, lor, o politică și o desvoltare culturală conformă cu 

statul de care aparținea. 

_Aşă, în Ardeal şi în Banat, Ungurii făceau tot posibilul, ba 

chiar şi imposibilul, să ungurească întreaga țară, să introducă, 

pe nesimţite sau forţat, în sufletul Românilor mentalitatea şi 
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sufletul unguresc. Au reușit, în mare parte, cu orașele unde 
şi-au format majoritatea şi unde au împănat toate instituţiile 
statului, sau particulare, cu Ungurii, cei mai ireauctibili, cu 
școli, cu justiţie, armată şi administraţie, ungureşti şi distrugă- 
toare a tot ce-i românesc. Au rămas însă pentru un moment 
neputincioşi faţă de „nație”, faţă de poporul dela ţară, faţă de 
„Trustica-gens“, refractară oricăror ademeniri şi oricăror des- 
naționalizări, afară, bineînțeles, de rare, foarte rare, excepții. 

in Bucovina se urmă, temeinic, desnaţionalizarea Românilor 
prin Austriaci şi prin Ruteni. Sfânta amintire a Marelui Ştefan, 
abiă de mai rămăsese în împrejurimile Putnei şi în sufletul 
bâtrânilor. | 

Basarabia pe trei părţi se rusificase. Ajutaţi, aci, Ruşii, de 
religia creştină ortodoxă au reuşit, în mai puțin de o sută de 
ani, să șteargă, aproape, cu totul, amintirea românismului. In 
acelaș timp, prin deplasări de populaţie moldovenească, din 
regiunile compacte basarabene, şi trimiterea lor în extremul 
orient, sau în alte părţi din fundul îngheţatei Rusii, unde li-se 
împărțeau pământ gratuit, au reușit să spargă centrele ro- 
mâneşti, cele mai tari. Cultura toată în Basarabia se limită, 
mai numai, la oraşe, complet rusificate, iar la sate... ruina. 

In Dobrogea de Sud Bulgarii au procedat mai hotărit şi 
mai... bulgărește ! nici o şcoală românească, nici o vorbă ro- 
mânească, nici un sufiu românesc. Totul era numai „Bulgar“, 
ca şi cum elementul autohton, n'ar fi fost şi n'ar fi tot „Ro- 
mânul“”. 

In acest timp, în regatul României libere şi independente, 
instrucţia şi Gesvoltarea noastră culturală a fost inspirată mai 
mult din apus, dela Francezi şi dela Germani în cea mai mare 
parte, dela Englezi, și dela Italieni în mai puţină ; pe când din 
trecutul nostru românesc, aproape nimica ; iar culțura obârşiei 
noastre de popor, fusese uitată cu totul. 

Românii cei mari şi cu dor de ţară, și de neam, au înfiinţat 
de curând, în regatul românesc, acum câtevă zeci de ani, o aso- 
ciaţie de cultură numită „LIGA CULTURALĂ“ pentru unitatea 
culturală a tuturor Românilor. Şi a căutat, această asociaţie 

“*omânească, scoasă afară din vacarmul şi otrăvirea politicia- 
nismului, să răspândească cultura peste tot, pe unde sunt Ro- 
mâni, şi mai ales să păstreze legătura culturală cu toţi Românii, 
de pe ori unde ar fi fost ei. Munca aceasta grea şi periculoasă 
a fost mult încununată cu succes, deși începuse, în timpul din 
urmă, să fie suspectată, din afară, ba chiar și împiedecată sâ-și 
manifeste activitatea sa şi în alte țări. Un foarte frumos succes, 
pentru un început de legătură culturală românească, Va făcut, 
însă, ACADEMIA ROMÂNĂ, chemând în sânul ei Români de 
irunte, ori de unde ar fi fost ei, ba chiar căutându-i pe acsia 
cari erau dincolo de frontierele de pe atunci.  
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Azi, dreptul popoarelor a trecut pe primul plan, luând lo- 
cul drepturilor individului. Națiunea este aceea ce dă viaţă 

ţării şi numai în mijlocul unei naţiuni libere și puternice poate 
si individul să'și manifeste și să-şi afirme drepturile lui na- 

turale de libertate, egalitate și fraternitate. De aceea este fi- 
vesc ca o naţiune liberă și conștientă, un popor doritor de viaţă 
şi gelos de drepturile sale eterne, să caute să-şi arate, în lume, 

comoara bogățiilor lui culturale, intelectuale și sufleteşti, în 
adevărata măsură a puterilor sale ; de aceea este firesc și cu 
totul natural, ca acest popor să-şi alcătuiască o cultură națio- 
nală superioară, unitară şi puternică, pentru a arăta că me- 

rită să stea în mijlocul și în concertul popoarelor culte şi vechi 

din lume. 
Azi, poporul român are tot areptul şi are și puterea de a 

lucră, direct şi pe faţă, cu mijloacele cele mai puternice şi cele 
mai legale omenești, la această ofensivă culturală ce trebuie să 

o ia cât mai curând şi cât mai imediat, fiindcă nu e timp de 
pierdut, de tocmit, sau de discutat, 

Interesul superior al țării noastre, al naţiei noastre, îl cere, 

îl poruncește şi cu toţi bunii Români, trebuie să plecăm capul 
şi să executăm, cu toată sfinţenia acest ordin. Ori ce ambiţie 
personală, orice interes personal, orice angajamente formale 
sau nu, ori-ce obiecțiuni străine, toate trebuiesc înlăturate, 
într'o formă s'au în alta și să rămână în picioare, ca sfânt ideal 

de îndeplinit, numai unul: „cultura națională superioară şi u- 

nitară, pentru toți Românii“, de care să ţină seama omenirea 

întreagă, ca de o verigă a propăşirii mondiale, și care, în acelaş 
timp, să poarte pecetia particulară a geniului naţional ro- 

mânesc'“. 
Este firesc lucru, că prima grijă a nouăi ţări să fie unifi- 

carea culturii sale naţionale, care până ieri mergeă în direcţiile 
hoțtărite de stăpânitorii, de până atunci. Unii vedeau numai 
prin ochii Austriacilor, alții prin ai Ungurilor, Ruşilor, Bulga- 
rilor, iar alţii prin ai Francezilor, sau Germanilor etc. Azi, a- 

ceastă divergență de forţe trebuie să dispară, și cât mai curând, 

și să se aleagă o singură direcție sănătoasă, puternică şi româ- 

nească, care să îndrepte întreg poporul românesc numai pe 
o singură cale. 

„Şi una din menirile pe cari omenirea o cere României 
mari, în situaţia ei actuală, este, în ordinea spirituală ce ne 

priveşte : să desvolte o cultură și o civilizație proprie, care să 

stea la înălţimea rolului său politic, în orientul Europei şi în 
acord cu aşteptările legitime ce deşteaptă însușirile geniului 
latin al poporului ei“ (*) fiindeăn primul rânăd „cultura“, cu 
toate ramurile sale de literatură, artă, știință etc. la un popor, 

1) 1. Găvănescul. Imperativul momentului istoric (pag. 43). 
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este manifestarea sa cea mai puternică, cea mai înaltă și cea, 

mai hotâritoare pentru viaţă. 

Și câte bogății nu sunt în viaţa poporului nostru românesc, 
ori de unde ar fi fost el, bogății ce stau ascunse privitorilor su- 
perficiali, dar cari se văd uşor de ochii cercetătorilor isteţi, 

dornici de cultură și de adevăr. Toate aceste bogății trebuiesc, 
căutate, scoase la lumină, desvoltate, explicate și puse la, înde- 
mâna fiecăruia, așă fel ca toată lumea, să se adape, cu uşurinţă, 

din izvorul lor dâtător de viaţă. | 

Şi câte genii românești, născute din genialitatea latentă a 
poporului nostru, viguros, nu au dat la iveală, în trecut, în 

cursul vieţei lor, fapte cu adevărat geniale şi înaintea cărora 

oricine, Român sau chiar străin, ar trebui să se închine ca și în 

îața adevărurilor supreme și eterne. 
Toate și toţi au stat, până acuma, necunoscuţi ascunși sub 

tărâna depusă de negura timpurilor şi peste care s'au clădit 
culturi, cu totul străine de noi, şi cu totul inferioare acelora ce 
stau sub obroc, uitând, sau neștiind de loc, de bogăţiile ce stau 

ascunse sub temelia noului dar șubredului edificiu. 
Cunoaștem pe de rost, din primii ani ai școalei secundare, 

totul ce s'a petrecut în încâlcitul apus de pe timpurile vechi, 

medievale şi moderne ; cunoaștem detalii din viaţa, chiar 
intimă, a diferiților regi, împărați, miniștri ai Franţei, Angliei, 
Germaniei, Italiei și Spaniei ; memoria ne-a fost chinuită cu 

toate numirile, cele mai intortochiate şi mai scălămbăiate, şi ni 

se spuneâ că ştim istoria, dacă spuneam, bine și frumos, pagi- 

nile ce le reciteam pe nerăsutlate, păsăreşte. 
Dar despre ai noștrii, despre Românii noștrii mari, nimic, 

sau, aproape, nimica. 

Şi aveau şi dreptate să facă așă fiindcă un mare scriitor 
istoric francez Duruy, spuneă într'o lucrare a sa: „La mijlocul 

evului mediu sunt numai trei fapte interesante şi importante 
în istorie : cruciatele, lupta Papilor cu imperiul german și riva- 
litatea dintre Franţa și Anglia, care până la 1328, îşi discutau 
provinciile, iar până la 1453 chiar coroana. „Le reste de VEu- 
rope vit dans Visolement et P'obscurit€ :). 

Iată ce învăţam noi, cei de azi, pe atunci, în liceele statu- 
lui românesc: „că între anii 1300 și 1500, tot restul Europei, a 
trăit în izolare şi în întunecime“. 

Să fie oare adevărat ? 

A uitat istoricul cel mare francez, — căci nu credem să nu 
fi ştiut, — sau a considerat ca extrem de mică importanţă, 
pentru Franța mai ales, alte fapte care probează, cu totul con- 
trariu, de afirmaţia ce face, că în Orient, se petreceau cele mai 
importante fapte istorice ale timpului, chiar pentru istoria, 

1) Victor Duruy. Petite histoire du moyen âge. 

   



24 GENERALUL C. GAVANESCUL 

universală, chiar pentru apus. Aci, în orient, eră, atunci, im- 
periul româno-bulgar, mare şi puternic şi care a luptat, cu suc- 
ces, în contra imperiului bizantin şi imperiului latin, aproape 
distrugându-le. Acest eveniment nu poate fi un fapt istoric de 
trecut cu vederea şi neglijabil. | 

Dar întemeierea statelor românești şi luptele duse de ele 
cu Ungurii, la început, apoi, cu Turcii, Polonii, ete.? Dar apariţia 
Turcilor, în Europa și înaintarea lor, victorioasă, în peninsula 

Balcanică, cu îngenuchierea tuturor popoarelor creştine până 
ia Dunăre, cu înaintarea lor până în inima Banatului şi cu ten- 
ainţe de a merge victorioşi mai spre nord, cum au şi făcut mai 
târziu ? Acestea toate sunt lucruri isolate și întunecate pentru 

istoricul francez. De sigur, sunt prea depărtate de ţara lui, şi 

nu interesează direct, pe tinerii şcolari francezi. Dar pe noi 
ne interesează oare atâta de mult, viaţa intimă a papilor 

Borgia și Sforza, viaţa intimă a lui Richelieu și a lui Mazarin, 
chiar şi a regelui-soare, viaţa şi amintirile regilor englezi ca şi 
inchiziţia din Ispania, încât să escludem cunoştinţele noastre? 

Cred că în primul rând ne-ar interesă, mult mai mult, viața şi 

îaptele glorioase ale Românilor, de care este legată, indisolubil, 

existența noastră de azi, şi numai la urmă, ca o cunoaştere 

sumară și generală, aceea ce s'a, petrecut în altă parte. 

Desigur este foarte important pentru Franţa istoria eroicei 

Jeanne d'Arc. Dar poate formă pentru noi Românii un subiect 

de aceeaş importanţă ae ex. ca revoluția și tragerea pe roată a 
lui Horia? sau ca uciderea lui Brâncoveanu şi a întregei lui 
tamilii pentrucă n'a vrut să-şi părăsească credinţa lor strămo- 
şească; sau cu uciderea lui Mhai Viteazul şi a lui Tudor Vla- 
dimireseu? 

Cunoaştem, în amănunţime, literaturile streine, dar cât 

suntem de săraci în cunoştinţa adâncă, aşă cum ar trebui, a 

irumuseţii literaturii noastre românești și mai vechi, şi mai 
noderne şi contimporane. 

Dece nu se predau în şcoale cunoştinţe adânci de luptele 
duse, pentru acapararea limbii noastre, de către slavism și 

grecisra, în țările noastre, şi cum sau desiăşurat, în diferitele 
spoce, luptele victorioase ale celor ce vroiau să gonească din 

țară aceste limbi streine ? Ar fi extrem de interesant, de ştiut, 
diferitele etape ale introducerii şi pătrunderii streinismelor în 
ţară, precum şi căror împrejurări sunt datorite înfrângerile și 

căror cauze victoria românismului? Cine sunt eroii? Gheorghe 
Lazăr redeşteptătorul limbii noastre românești, este, aproape, 
uitat. Câtevă rânduri, o pagină două, îi sunt doar consacrate 
în antologiile şcolare, tot aşă ca şi urmaşului său, vrednicul 
Heliade Rădulescu. 

Unde sunt Laurian, Cipariu, Pumnul, Asachi, Petre Maior? 
unde's Văcăreștii? Unde-i Golescu? unde Saguna, Hurmuzache, 
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Kogâlniceanu? Unde, atâţia alţii, cari au scris cu viaţa lor, 
viața ţării şi a neamului? - 

Fiecare este enumerat ca sfinţii unui calendar și atâta ! 

Și, apoi, vine epoca modernă şi contemporană, cu întreaga 
pleiadă a tineretului din 1848, în fruntea căreia strălucește ma- 
rele geniu Eminescu, înconjurat de cel mai bogat şi mai ilus- 
tru stat major de scriitori, prozatori şi versificatori cu care ori 

care altă naţionalitate depe pământ s'ar mânari. 
Ştim în toate amănuntele, răsboaiele rejigioase din apus, 

luptele duse de diferiţii capi ai bisericii catolice, cu împărații 
și regii din acele părţi, cu reformatorii Luter, Calvin, Zwingli, 
etc., cu arderea bulei papale, cu inchiziţia, ba, chiar, şi mij- 
loacele de chinuire întrebuințate de inchiziţie, etc., ete. Dar 
câţi din noi, cunosc luptele duse în jurul bisericei noastre 
strămoşeşti, în Ardeal, cu luptele în contra catolicismului şi 
calvinismului şi în sfârşit cu crima făcută silnie poporului nos- 
tru, a ruperii unei părţi mici, este adevărat, dar ruptă, din 
populaţia creştino-ortodoxă, şi închinarea ei, într'o formă 
oarecare, catolicismului, formând acel grup al uniţilor care 
încearcă să submineze liniştea şi tăria credinţei noastre do- 
minante? Câţi cunose amănuntele acestea. atâta de_dureroase, 
dar pe atâta de interesante de știut, de fiecare Român, do- 
ritor. de binele țării sale? 

Şi, apoi organizarea bisericii noastre ortodoxe din Mun- 
tenia, legăturile şi alcătuirea, superiorității ei asupra bisericii 
ortodoxe din Ardeal şi Banat, aşă fel încât nici un erarch 
din Ardeal, nu se învesteă decât în sfânta metropolie dela 
Curtea de Argeş, Târgovişte sau București, de către mitropo- 
litul Ungro-Vlahiei din ţară. Acestea sunt fapte cari trebu- 
iesc ştiute de fiecare Român, căci ele constituiesc drepturile 
noastre, netăgăduite, asupra teritoriilor desrobite. 

Ce să mai spunem despre reînvierea bisericii  creștine- 
ortodoxe şi a metropolei sibiene din Ardeal, prin mâna pu- 
ternică a genialului român-macedonean Şaguna, şi de lup- 
tele victorioase duse de el, un sfert de secol, numai pentru 
binele românismului și al bisericii creştine ortodoxe? Cine 
şi câţi sunt cari le știu toate acestea? 

Cine ştie de suferințele duse de fraţii noștri, în Ardeal, 
sute de ani supuşi la cele mai crude umilinţi şi nedreptăţi, 
consideraţi mai jos chiar decât vitele de rând? Cine ştie, 
a cetit, sau învățat, câte vieţi sau pierdut în lupta, fără 
sfârşit, dusă de înaintașii noştri în Ardeal, Bucovina şi Ba- 
sarabia, numai pentru apârarea limbii, şi credinţei noastre 
strămoşeşti? 

Cine cunoaște metoadele întrebuințate de vechii stă- 
pâni pentru desnaţionalizarea românismului, precum şi lup-  
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tele Românilor, în contra acestei acţiuni nenorocite nouâ? 

Cine? 
Toate acestea cunoscute adânc și :comentate, ne-ar da mă- 

sura mijloacelor. întrebuințate de tiranii neamului nostru, ca 

să ne distrugă, şi ar arătă, tuturor că tot mai bine-i în țara 

liberă şi independentă, în ţara sa de baştină, ori câte sufe- 

rinţe ar trece peste capul nostru, în zilele grele de după 

răsboiu. 
Marii conducători de oaste din apus, formează, aproape 

numai ei, biblioteca cunoştinţelor noastre, ale tuturor, în a- 

ceastă direcţie. Cond6, Turenne, Gustav-Adolf, Tilly, Walen- 
stein, Carol al XII-a, Frideric cel mare, Napoleon, Moltke, 

ete., etc., sunt cetiţi şi recitiţi, citați și recitaţi, cântaţi şi 
slăviţi ca cei mai mari conducători de oaste din lume şi ni- 
meni nu-și îndreaptă cercetările înspre comorile de nestimate, 
ale operaţiunilor militare, de erou legendar ale lui Ştefan 
ce! Mare, atletul lui Christ, sau de viteaz şi geniu militar 

neîntrecut ale lui Mihai Viteazul, asemuit cu Arhanghelul 

Mihail, fără să mai vorbim de atâţia alţii, cu care ne pu- 
tem făli, fără nici o exagerare. 

Cităm revoluţia și mişcările populare din Franţa, Ger- 
mania, Italia, dela cari ne inspirâm fără a studia, poate, și 
consideraţiunile localnice, în cari sau produs și fără șă ştim 
dacă se potrivesc cu ale noastre, ca să vedem ce învățăminte 

putem trage din ele, fără să ne gândim la mișcarea de re- 

deşteptare naţională a lui Tudor Vladimirescu, exponentul 

genialităţii latente a neamului nostru, concentrată în „rustica- 
gens“, atâta de bogat înzestrată în această direcţie. 

Răsboiul nostru pentru independenţă, aproape lam uitat; 
de cel din 1913, pentru liniştirea Balcanilor, nici nu se mai 

vorbește; iar de răsboiul făcut, cu atâtea jertfe, pentru între- 

girea neamului, istoriile scriu o pagină. 
Și atâta! Este deajuns? 

Doamne, şi câte și câţi mai sunt! Câmpul genialităţii noa- 
stre latente, este mare și adânc! 

„Temeiul cel mai adânc al dragostei de neam din care 
pornește impulsul datoriilor noastre naţionale cetăţeneşti, 

este cunoaşterea vieţii poporului român, dela cele mai de- 

părtate începuturi ale ei, urmărirea pas cu pas a peripețiilor, 
prin care a trecut dealungul veacurilor, luptele ce a dus și su- 
ferințele ce a îndurat ca să-şi păstreze fiinţa ieşind deasupra, 
din vălmăşagul valurilor popoarelor barbare nâvălitoare, în- 

frunțând vijelia vremurilor, biruind de atâtea ori ceasul rău 

al morţii, isbutind a-și păstra, sub prăpădul tuturor primej- 
diilor, ființa sa latină curată, limba și legea strămoşească.” 

„Trupeşte rupt în bucăți de neamuri inferioare lui prin 
origină şi structură morală, poporul român și-a păstrat su-
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fletul, unul şi acelaș, pretutindeni și întotdeauna, un suflet 
nobil, demn, mărinimos, credincios tradiției străbune, mânaru 
de obârşia sa înaltă, încrezător în drepturile şi în steaua ur- 
sitei lui. 

„Cunoaşterea pioasă a unui trecut dramatic şi glorios, în- 

coronat de un prezent visat de atâtea generaţii, ce au luptat 
şi unele au pierit pentru el, aprinde în suflete candela tainică 
a unui cult, care inspiră pornirile jertfei, aruncă în calea 
vieții lumina călăuzitoare a unui ideal şi face din datoria 
către patrie şi neam cea mai sfântă dintre datorii şi cea 
mai dragă și mai uşoară dintre toate, chiar când ea ne cere 
sacrificiul suprem al vieţei. 

„Recunoștinţa noastră către neamul căruia aparţiner, 
are un fond și un temei, înalt moral. Oamenii lui mari, eroii . 
lui, au servit o cauză morală a omenirii întregi. Recunoș- 
tința noastră către neam se resfrânge asupra lor şi ne cere 
să-i cunoaștem şi să-i slăvim. 

„Oamenii mari și eroii neamului au fost, cu drept cu- 
vânt, consideraţi ca soli ai geniului naţional, ca trimiși ai 
providenţii, pentru îndeplinirea hotâririlor ei divine, în des- 
făşurarea treptată a vieţii unui popor, către izvădirea, desti- 
nului său istoric. 

„Cultul lor inspirat de instinctul geniului naţional, are. 
cevă din religiozitatea slavei aduse fiinţei divine“ (). 

„E o speranţă, însă, — pentru mine o siguranţă. — Din 
acest substrat etnic plămădit cu atâta greutate, în timp de 
aproape trei milenii; din acest popor capabil de a simţi ar- 
monii superioare şi de a le înfăţişă în forme neperitoare ale 
artei; din acest neam după cum a eșit Eminescu (Olimpicul 
Eminescu) de bună seamă vor mai răsări şi alţii... poate, 
mulţi alţii. 

„Căci dacă loteria absurdă a soartei ne-a osândit să pier- 
dem cu el o operă literară, de un nivel mondial, poate, va, 
m3i veni un „altul”... iar coroana de aur se va cobori, cu 
supusă învoire a neamurilor şi a secolelor, pe creștetul unui 
geniu ieșit din neamul nostru, scriind în limba noastră. Şi 
cine știe, — ca să mai pomenim şi de alte arte — cine ştie 
dacă urmașul cel mai apropiat al lui Beethoven, nu va fi din 
ținutul unde se aude acuma muzica primăvăratecă a lui Vi- 
du! cine ştie, dacă nu cumvă în ţara unde au luat fiinţă, 
„pânzele lui Grigorescu... Cine ştie?” 

„Iată de unde vine tot interesul nostru pentru viitorul 
acestui popor. Il credem în stare să trăiască printre cele- 
lalte neamuri ale lumii, nu numai prin buna stare economică 

(1) I. Găvănescul. Etica.
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şi stiință, dar şi printr'o artă originală, ceeace este nemuri- 
rea însâș”. - 

„Pentru cei ce au acest gând, poporul nostru nu e deci 
o plebee zoologică, dată să fie plecată și îndemnată spre îmi- 

tarea oricui, adică a oricărei mode streine, ci e fiinţă tainică 
a viitorului înaintea căreia se închină toată viaţa noastră 

de azi”. 
„Ne plecăm noi pentru ca neamul nostru să nu se plece 

înaintea nimănui”. !) 

Iată dar, că poporul românesc alcătuit azi într'o ţară de 
sine stătătoare şi aproape în întregime în limitele sale natu- 
rale, ar aveă multe de cunoscut și de învăţat în direcţia cul- 

turii sale naţionale românești. 

Cultura noastră nu trebue prin urmare să fie decât na- 

țională, având ca centru de atracţie românismul, iar ca di- 
recţiune generală, origina noastră de neam, obârşia noastră 

ca popor, LATINITATEA. 

Atunci când avem norocul să fim moștenitorii direcţi ai 

acelui popor-rege, întemeietor al dreptăţii pe pământ; stăpân 

şi colonizator, ca nimeni până azi, al tuturor popoarelor cu 
care intră în contact; când izvorul din care ne-am născut 
are o aşezare atâta de înaltă, încât azi după mii de ani, se 
voibeşte de ea cu şi mai multă putere, ca altădată și i se 

vede strălucirea şi mai viguroasă ca oricând; când în sufle- 
tul nostru păstrăm întreaga putere strămoșească, transfor- 

mată în decursul secolelor în instinct de rasă, de care suntem 

legaţi trup şi suflet; când faptele -Românilor din răsboiu, şi 

din vârtejul luptelor, dela Aspern, Lissa, Griviţa, Mărăşeşti, 

Mărăști, Jiu, Tisa,. fie sufletești fie fizice ne reamintesc 

pe ale strămoşilor şi legionarilor de acum două mii şi cevă 
de ani. ca şi cum azi ar fi fost făcute, chiar, de ei, Romani 

sau Daci, avem areptul să fim mânării de obârşia noastră, 

dar avem şi datoria sfântă de a o păstra lângă sufletul no- 

stru, ca pe cel mai scump tezaur, pe care Masele Creator al 
lumii ni La dat. 

Păstrăm numele mare al strămoşilor noştri, păstrăm în 
sângele și în sufletul nostru, sursa înaltă din care ne tra- 
gem, avem limba noastră, care-i moștenire în mare parte a 
limbei ce a domnit, aproape, pe întreg pământul meditera- 
nean, trebuie, suntem datori, o datorie sfântă şi de neînlă- 

turat, să facem ca azi cultura noastră națională românească 
să aibă ca obârşie şi direcţie generală numai izvoarele de 

cultură ale strămoșilor noștri, atâta de înţelepţi şi atâta de 

puternici, încât o lume întreagă se închină lor. 

(1) Primăvara literară. 1914 Pag. 17 (Din „Către noua genera- 

tie“ S. Mehedinţi).
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Soareie culturii noastre naţionale răsare la apus, în câm- 

piile calde ale Italiei şi Franţei. 

Având la bază românismul, iar ca îndrumare latinitatea, 

am puteă alcătui o cultură înaltă, propriu românească, in- 

troducând şi altoinăd, în primul rând, de la toate popoarele la- 

tine, Francezi, Italieni, Spanioli, Portugali, etc., totul de care 

avem nevoie şi care poate prinde ușor şi deplin în pământul 

nostru roditor, în atmosfera noastră caldă, în sufietul şi gân- 

direa noastră cinstită şi dreaptă. 

Cultura superioară, unitară, naţională şi românească ce 

ar naşte, ar permite tuturor fiilor ţării noastre să-şi arate va- 

iorile ce ie stau ascunse, şi fiecare în parte şi, apoi, întreg 

poporul, ar da lumii măsura puterilor uriaşe firești, a culturii 

cu care este înzestrat sufletește, prin naştere, dar şi prin cul- 

tura ce și-a apropiat şi perfecţionat în decursul timpului. 

Am fost până azi, tutelaţi şi tributari politiceşte, dar și 
culturaliceşte, atâta timp cât am fost risipiţi, desuniţi şi stă- 
pâniți. Azi, când suntem cu toţii la un loc, cârid suntem li- 

beri, când suntem o țară atâta de mare, atâta de frumoasă 

şi atâta de bogată, liberă şi independentă; când acuma în- 

cepe executarea, în extenso, a celei de a doua legi naturale 

şi fireşti a popoarelor, nu putem şi nu trebuie să urmăm alt 

drum, decât cel arătat, pentru desvoltarea noastră culturală 
naţională; cele mai covârșitoare porunci ale neamului nostru 

şi ale sângelui nostru, cer ca numai acest drum să-l urmăm, 
fiindcă spre el ne chiamă strămoşii, de dincolo de moarte. 

Urmându-l va fi salvarea neamului; tot aşă cum orice 
timp pierdut şi neglijat, sau orice altă direcţie, va fi ruina 
neamului. 

Cuitura puternică, şi adânc unitară, naţional-românească, 

ar fi proba evidentă a vitalităţii neamului nostru. Poporul 
nostru mândru şi viteaz, spune hotărit;: Vreau să trăesc, dar 
vreau să, trăesc româneşte ca demn urmaș al romano-dacilor, 
şi vreau să mă cultiv, în primul rând, în limba mea, în cre- 
dința mea, în obiceiurile şi datinele trecutului neamului meu. 
Vreau o cultură adâncă şi sănătoasă în literatură, ştiinţă și 

artă, din care să poată naşte cununi de glorie neperitoare 
pentru neamul meu. Vreau să strălucesc ca şi soarele în mij- 
locul popoarelor culte ale omenirei; iar genialitatea latentă 
ce stă adânc împlântată în sufletele copiilor mei, vreau să 
iasă la iveală, arătând lumii bogăţiile de nestimate, ale nea- 
mului nostru întreg. 

Un popor dornic de viaţă, cu drepturi naturale şi ance- 
strale atâta de vizibile şi puternice, cum suntem noi, poporul 
rcmânesc, pentru a se ridică la înălţimea izvorului din care 
ne tragem, urmând şi legea firească a comunicantelor, tre- 
buie să-şi alcătuiască un adevărat program, cu cea mai aleasă
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măestrie, și cu sistemul cel mai perfecţionat, pentru educarea, 
instruirea, cultivarea şi creșterea tinerilor generaţii,  câtevă 
zeci de ani dearândul de acum încolo; program alcătuit pe 

perioade de timp, ţinând seamă de împrejurările tmpului în 
care se desvoltă, de greutăţile sau de ușurințele momentului. 

Asta va duce la victorie. Nu vor trece prea multe decenii 
şi rezultatele fericite se vor vedea la fiece pas, și în toate 

direcţiile. 
Dacă, însă, zăpăciţi şi ameţiţi de otrava aruncată de 

cei cari ne vor pieirea, de toţi răsvrătiţii, de toţi vânduţii și 
de toţi trădătorii și josnicii cari otrăvese izvoarele dătătoare 
de viață ale ţării și ale neamului, ţara va apucă un alt drum 
neprielnic, ea va rătăci în pustiu, în seceta arzândă a deșer- 

tului fără capăt, pentru a cădea definitiv în prăpastie. 

Vai nouă! 

d. LIMBA ROMANEASCA 

Bineînţeles toată această cultură unitară, naţională și 

intensă. trebuie făcută numai în dulcea limbă a noastră ro- 

mânească. 
Limba este elementul static, preponâerent pentru man:- 

testarea unităţii sufleteşti a unui. neam, fiindcă în jurul ei, 

ca şi. în jurul credinței, se strânge întreg neamul. Ea este 

steagul tricolor, ce fâlfâie bogat în soare şi care strânge la 

sânu-i cald, pe toţi îii aceluiaș popor. 
„Cine zice limbă, nu zice numai posibiltatea de a stabili ra- 

portul între om şi om; cine zice limbă arată cum se reflectă 
în inima și sufletul nostru tot universul care ne înconjură. 

„Cine zice limbă, zice modul nostru de a iubi, modul nos- 

tru de a urî, modul nostru de a ne bucură de prezent și dea 
pregăti viitorul prin forma ce dăm ideilor noastre. Iară acei ce 

cred că Românii vor adoptă o altă formă de a iubi, de a uri, de 
a-și apăra prezentul și de a-și pregăti viitorul, aceia amarnic 
se înşeală“ (P. Carp). 

Timotei Cipariul la inaugurarea Astrei, vorbind de limbă, 
a spus: „tezaurul limbii române, a acestui tezaur duice ca să- 

rutările măicuţelor noastre, când ne aplecăm la sânul lor, te- 
zaur mai scump decât viața, tezaurul pe care dacă l-am fi 

pierdut, dacă l-am pierde, de vom suferi vreodată, ca cinevă 
cu puterea, cu înșelăciunea sau cu momele să, ni-l răpească din 
mâinile noastre, atunci mai bine să ne înghită pământul de vii. 

Să ne adunăm la părinţii noștri cu acea mângâiere că nu am 
trădat cea mai scumpă ereditate, fără de care nu am fi demni 

a ne numi fii lor : limba românească“. 
„Limba este cercul e foc, care încinge un neam din toate
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părțile, şi îi ţine vie conştiinţa fiinţei sale unitare, căci cine 
zice „limbă”, acela nu zice numai un sunet oarecare al gurii, ci 
zice felul de a gândi, simţi și voi, într'un cuvânt: partea cea 
nai tainică și mai personală a unui neam”. „Cu toată vitregia, 
vremurilor după cum mușchiul se lipeşte de stâncă așă ne-am 
lipit şi noi de acest pământ, păstrându-ne obiceiurile și limba”. 

„Limba este un organism viu şi ea e hotârită, nu prin în- 
voirea oamenilor, ci de însuș puterea tainică a cugetului şi 
simțirii întregului neam“. 

„Limba românească este o limbă veche, şi înţeleaptă a unui 
popor îndelung răbdător și îndelung gânditor! Grai născut în 
răcoarea codrilor, la șoapta izvoarelor pe înălțimile plaiurilor 
şi în largul câmpiilor. Limba românească este plină de frăge- 
zime și de mlădiere în care poţi spune frumos şi deplin toată 
cumințenia, cugetul și toată taina simţirii omenești“ 2), 

„Limba noastră-i o comoară, 

„In adâncuri înfundată, 

Un şirag de piatră rară, 
Pe moșie răvărsată, 

„Aimba noastră-i vechi izvoade, 

Povestiri din alte vremuri 
Şi, cetindu-le'nşirate, 

Te'nfiori adânc şi tremuri“ (!) 

Și când aşă este limba noastră dulce românească; când 
altă limbă armonioasă ca ea nu găsim; când la fiecare pas des- 
coperim în ea comori de nestimate, de „doină“, „duioşie“ „de 
dor“ şi de „drag“ cum nu se găsește în nici o altă limbă de pe 
pământ ; când accentele ei sunt dulci şi calde ca și sânul cală 
al mamei noastre; când consonantele și vocalele se imbină, 
fără nici o îorţare, de parcă-ţi ung buzele cu miere, când le 
pronunţăm şi când știm şi cunoaștem din toată istoria lumii şi 
din toate timpurile, că popoarele destinate peirii îşi - pierd 
sufletul, dar mai întâiu îşi pierd limba, care formează cercul de 
foc al mândriei naţionale, și când cunoaștem și ştim toate 
acestea, nici nu mai trebuie să ne gândim să discutăm necesi- 
tatea absolută, ca numai în limba românească, dominantă şi 
singură, în conducerea statului, să ne facem întreaga cultură, 
cât mai înaltă, cât mai adâncă, cât mai românească. 

Ori și ce cetățean al Țării Româneşti, cu năzuinți de a trăi, 
în această țară, în mod cinstit şi cu cuget curat pentru țara 
ce-l adăpostește şi-l hrănește, ce-l cultivă şi-l apără, la fel ca 

1) Matievici. L. Românească. 

'2) 5. Mehedinţi. Către noua generaţie.
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pe toți fii săi, trebuie să înțeleagă că numai O singură limbă 

este a țării: numai o singură limbă este oficială și legală şi pe 

care orice cetățean conştient, cinstit, muncitor şi cu gânduri 

vune, trebuie să o cunoască, să o vorbească și să o scrie. Da! 

Să o vorbească și să o scrie la perfecție, atât în raporturile cu 

particularii cât şi, mai ales, cu instituţiile sau . serviciile țării, 

tot aşă cum trebuie cunoscute și executate legile, cu adâncă 

sfinţenie şi cu neşovăită credință. 

Numai o singură limbă românească trebuie să cunoască 

toţi literaţii, toţi scriitorii, toţi publiciștii. Numai o singură 

limbă românească trebuie să se tipărească în toate tipografiile 

şi anume : limba românească hotărită de instanţa superioară, 

a culturii românești, de Academia română şi care instituție să, 

aibă şi dreptul să urmârească pe toți contravenienţii ca şi pen- 

tru o crimă în contra statului, „căci scrisoarea este un lucru 

veşnic“ şi nu-i îngăduit să-ţi baţi joc de limba unui popor. 

unui neam, în mijlocul căruia trăieşti. 

„O ! vorbii, scrieţi românește, pentru Dumnezeu !“. 

Desigur, nu voim a distruge limba celorlalte naţionalităţi 

minoritare. 

Fiecare are dreptul să vorbească, la el acasă, și în limba sa 

proprie. 

Liber este oricine ca acasă ia el, în cadrul cald al familiei 

lui, să întrebuinţeze şi limba lui maternă îngăduită, ba chiar și 

ajutată, când este gând curat la mijloc, chiar, de statul în mij- 

locul căruia trăiește. 

Cultura noastră românească, adâncă și unitară, trebuie să 

se îndrepte în toate direcţiile literaturii, ştiinţei și artei, așă 

fel ca să cuprindă, un câmp cât mai vast şi mai frumos împo- 

dobit şi care să dea putinţă ca genialitatea latentă a neamului 

sâ-şi ia avântul necesar pentru a scoate la iveală opere geniale, 

din care să se uimească o lume. 

Când în scurtul timp de când a început renașterea noastră 

- culțurală din secolul al XIX-lea, sau putut ivi genii ale nea- 

mului nostru, în atâtea şi atâtea direcţii de literatură, artă, 

muzică, ştiinţă; când operile lor încep a pătrunde, în cetăţile 

culturii apusului european; când multe din aceste opere au 

trecut şi Atlanticul și canalul La Manche, pentru a uimi şi 

lumea americană sau anglo-saxonă, atâta de greu de uimit sau 

de mişcat, cum au uimit şi pe atâtea altele; când această mi- 

nune s'a făcut imediat după timpuri de subjugare, în care 

limba și naţionaiitatea noastră erau pe pantele prăpăstiei, iar 

întreg poporul nostru, ori de unde, era încătușat în robie, ba 

aproape dispărut chiar ca neam, nu numai ca țară; când în 

trecutul mai depărtat, aveă atâtea şi atâtea stele lucitoare ca 

şi sorii, în arta răsboiului, în arta literilor ca şi a scrisului cro- 

nicilor, documentelor şi cercetărilor istorice, suntem în drept 

Lă
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să sperăm, ba să fim chiar siguri, că la adăpostul statului 
nostru unitar, liber şi de sine stătător, în cadrul frumos al uni- 
tăţii noastre naţionale, şi al unităţii noastre sufletești, care 
trebuie să se înfăptuiască cât mai adânc, mai complet și mai 
iute posibil, se vor găsi prilejuri fericite de a ieși la viaţă, de 
desvoitare și de afirmare, în multe direcţii, a diferitelor genii, 
cari nu așteaptă decât câldura prielnică, ploaia bineftăcătoare 
și mâna caldă părintească pentru plivitul buruenilor, ca să, 
răsară cu toată vigoarea şi să crească, să înflorească, ca și mi- 
nunile cereşti, şi să împodobească fruntea neamului nostru eu 
nimbul nemuririi. 

Ai dreptul la aceasta mângâiere, popor românesc, fiindcă 
a! suferit prea mult în trecutul tău și trebuie să se adeverea- 
scă vorbele scripturii, că : „fericiţi cei ce vor semănă întru 
lacrămi, căci ei vor culege și vor secera întru veselie“. 

„Per aspera ad astra“. _ 
In mijlocul poporului nostru, ce urcă spre culmea gloriei 

și nemuririi ; ce urcă spre înălţimea sursei glorioase a stră- 
moşilor noștri direcți, a poporului-rege și a poporului ce a 
preferat moartea înfrângerii şi umilinţii ; ce urcă spre înăl- 
țimea obârșiei celei mai' măreţe și mai înalte de popor, din 
câte sunt azi pe pământ, sunt naţionalităţi minoritare şi grupe 
mai mici de popoare ce sunt ursite să trăiască în mijlocul po- 
porului românesc. Firesc este ca ele, azi, la începutul desvol- 
tării noastre culturale, să se simtă streine şi înstreinate în 
țara în care trăiesc; să se gâsească și să se creadă stinghe- . 
rite în desvoltarea lor naţională culturală ; să aspire la o 
viață liberă, alături de fraţii lor, de cari soarta i-a despărţit 
și așezat în altă ţară, cu alte limite. Firesc este că acum, la 
începutul nouilor stări de lucruri, gândul lor, ca și sufletul lor 
să le fie îndreptate spre ţara şi neamul lor de origină ; dar 
nu-i cinstit și nici drept, să pună piedici în desvoltarea cul- 
turală a ţării și neamului dominant; nu-i nici cinstiţ, nici 
drept, să ceară ei mai multe drepturi și mai multă viaţă decât 
câte au poporul de baștină ; nu-i nici cinstit și nici drept să 
se plângă in toate părţile, sau chiar să uneltească în contra 
dominaţiei legale și drepte, de azi. 

Desigur, nici poporul românesc, nu trebuie să ia în prea 
tragic toate aceste manifestări, mai mult sau mai puțin, ex- 
plicabile ; dar în tot cazul, trebuie să fie veşnic în suprave- 
ghere, cu atenţia încordată și să distrugă, din rădăcină, orice 
atentat la, viaţa, și liniștea, ţării noastre, în timp ce îşi urmează 
desvoltarea sa culturală, mergând victorios pe panta ascen- 
dentă a înălțării sale, spre culmile gloriei. - 

Când, peste câteva decenii, să zicem chiar, o jumătate de 
secol, poporul român va fi ajuns la o așă treaptă, de pregătire - 
încât să stea cu mândrie legitimă în rândul marilor şi culte-
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lor popoare europene; când poporul românesc, va îi ajuns 
la un așă punct de desvoltare, în toate direcţiile științei, artei, 
literaturii, etc., încât poeţii și artiștii săi să fie căutați și 
cântaţi şi de alte popoare, ce s'ar simţi mândri să-i aibă în 

cercul lor ; când limba noastră dulce și armonioasă, va putea 
pătrunde, numai prin puterea sa divină, în mijlocul celorlalte 
popoare culte, iar statul nostru puternic va putea să dea adă- 
post sigur, acestor nemăsurate bogății, prin puterea ce el își 
va croi atunci, în acele timpuri, să fim siguri că naţionalităţile 

minoritare, de cari cu drept cuvânt azi ne îngrijorăm, atât de 

mult, și cari ne fac azi mult sânge rău, nu vor mai există. 
De sigur, nu vor dispărea, ca oameni; din contră, numărul 
lor poate îi sporit ; dar mentalitatea lor va fi cu totul schim- 

bată, simțindu-se şi ele mânare că fac parte dintre cetățenii 
unui popor, unei ţări încununate de gloria nemuritoare a cul- 
turii ; că trăiesc libere în mijlocul unui popor liber și puter- 

nic. Fiecare, fără să uite că are o origină streină, va spune, 
însă, cu mândrie : „sunt cetățean român, de origină germană“ 

ete. 
„Civis romanus sum“. 
Aşa spuneau, ridicând capul în sus de mândrie, şi cetă- 

țenii cuceriţi de maica noastră Roma, după o trecere de timp 

oarecare, trăită sub stăpânirea romană. Erau mândri că fac 

parte din poporul cel mai puternic și cel mai cult al timpu- 
rilor acelea, deşi ei erau de origină streină celei romane. 

Acesta-i punctul la care trebuie să tindă toată strădania 
noastră, şi a urmaşilor noştrii, în viitor, în direcţia culturală. 

e. BISERICA. — LEGEA STRĂMOȘEASCĂ 

Unul din factorii dominanţi, dacă nu cel mai dominant, 
pentru înfăptuirea unităţii sufleteşti a unui popor, și în speță 

a poporului românesc, în situaţia de azi, este biserica, fiindcă 

la baza bisericii noastre creştino-ortodoxe este „iubirea“ ; iar 
alături de unitatea, suifleteaseă şi strâns legată de ea, este 
unitatea culturală. Prin urmare biserica, factor dominant în 
înfăptuirea unităţii noastre sufletești, este și trebuie să fie 

factor tot așă de dominant și în direcţia unităţii noastre cul- 

turale. 
„Lubeşte pe aproapele tău, ca pe tine însuți“. 
„Să ne iubin unii pe alţii, ca într'un gând să mărturisim“. 
Aceste două precepte stau la baza bisericii noastre creştine- 

ortodoxe, și ele formează cel mai puternic și mai măreț piedes- 
tai pe care se poate clădi o înaltă morală creștină. 

In timpurile de azi, când în Rusia bisericile au fost trans- 
formate în grajduri, noi trebuie să le transformăm în altare 
și mai sfinte, tot atât de mari ca şi dumnezeirea, fiindcă numai
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în sânul bisericii găseşti adevăratul liman al alinării turbură- 
rilor sufleteşti. 

Când genii politici, ca un Bismark, spun că „orice stat, 
dacă vrea să existe, trebuie sâ-si așeze temelia pe o educaţie 
religioasă, numai atunci înţelegem ruina din fostul imperiu 
moscovit, a cărui prăbuşire, încă, nu s'a terminat, a cărui re- 
voluţie nu-i încă încheiată, şi a cărui distrugere este, abia, 
la începutul ei. Flacările incendiilor nenumărate și nemăsu- 
rate înroşesc tot orizontul stepelor rusești pe tot întinsul ţă- 
rii, tot âșă cum se înroşește și pământul de sângele ce curge 
gârlă din vieţile nevinovate ale nenorociţilor ce „incă nu s'au 
deşteptat“. Nu va rămâne nici piatră peste piatră în prăbu- 
șirea ce va distruge totul. Din mijlocul ruinelor, din mijlocul 
fumului şi al flacărilor ce vor arde, până'n temelie, toate cele 
făcute de necredincioşi şi de cei fără morală și fără iubire, va 
naște o viaţă nouă; iar Dumnezeu, Stăpânitorul etern și bun, 
își va întinde dreapta, oprind prăpădul şi îndreptând restul, 
celor ce vor mai vieţui, iarăş pe calea, binelui, dreptăţii, bu- 
nătății și mai ales a iubirii. 

Tocmai în timpurile acestea atât de grele și cu atâta mai 
neînţelese prin care trece poporul nostru, ca şi întreaga ome- 
nire, tocmai acum, avem nevoe de un sprijin moral puternic 
şi de neînvins și de salvarea sufletelor noastre. Acest sprijin 
nu-l putem aveă decât în biserică, în mijlocul bunătăţii, iu- 
birii și învățăturilor Domnului nostru I. Ch. Cu toţii, mari, 
și cât mai mari, şi, apoi, până la cei mai mici, să îngenuchiem 
cu toată credința în faţa lui Dumnezeu Tatăl, arătându-l și 

- dându-l seamă de faptele noastre și să-L rugăm să ne lumi- 
neze calea pentru binele ţării şi neamului şi pentru preamă- 
rirea și lauda Domnului. Şi, apoi, ...la luptă, cu credinţa, cu spe- 
ranța și cu iubirea în suflet ! 

Biserica noastră, creștină ortodoxă, moștenită dela moși 
strămoși, reprezintă poporul nostru în iubirea, şi în bunăta- 
tea lui sufletească, calităţi ce nu le are nici un alt popor; re- 
prezintă statul nostru unitar, suveran-unitar, cu o singură 
credință, aceea moştenită din strămoşi ; reprezintă legăturile 
noastre dintre fraţi şi începutul unirii noastre naţionale în 
trecut, de sute de ani. In primul rând, credința noastră co- 
mună, alături de limba păstorilor, formau legăturile ds ne- 
distrus dintre fraţi, şi cari legături treceau, nevăzute, barie- 
rile, oricât de înalte şi oricât de apărate, erau de către cei cari 
ne despărțeau. Când turmele miilor și mii de oi, conduse de 
ciobanii, purtători ai sufletului naţiei, coborau din munţii Bu- 
covinei, sau din Detunata munţilor Apuseni şi treceau, în 
spre sud, spre Dobrogea caldă şi primitoare a lui Mircea, ei 
se simțeau la ei acasă, între fraţi, fiindcă pe tot drumul, de
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săptămâni şi luni, peste tot, vorbeau aceeaș limbă şi se în- 

chinau aceluiaș Dumnezeu şi cu aceleaşi rugăciuni. 

Biserica noastră strămoşească, a adăpostit, în altarele sale 

sfinte, credința temeinică a întrunirii, odată şi odată a tutu- 

ror fraţilor, la un loc, sub acelaş steag, la un loc, sub-un acelaş 

conducător. 

Din istoria suferințelor poporului românesc, de oriunde 

ar fi fost, dar în special din Ardealul îngenuchiat şi iobăgit, 

vedem că sute de ani, adeseaori biserica a fost singurul sprijin 

ai poporului cel fără nici un arept. In altarele sfinte ale bi- 

sericii- s'au alinat suferințele sufletului și sau oţelit nouile 

energii ale luptelor următoare. Biserica noastră naţională a 

ținut loc, în fața poporului desnădăjâuit şi desorientat, şi de 

adăpost al credinţei, şi de sprijin al limbii şi de rezistenţă, 

victorioasă în contra încercărilor de desnaţionalizare, încer- 

cate fără preget de dușmani înveninaţi. Crucea xidicaţă dea- 

supra credinței noastre a făcut minunea de a păstrat sufletul 

curat, în mijlocul tuturor loviturilor și tuturor furtunilor ce 

se îngrămâdeau asupră-i. 

In Biserica credinţei noastre strămoşeşti, găsești alinare 

în durere şi speranță în desperare, sau desnădejde, ca şi cum 

degetul lui Dumnezeu s'ar apropia de cei ce se roagă Lui, şi-i 

mântuie şi-i susține. 

Copiii alături de părinţii lor, în biserică, se simt ridicați 

la înălţimea, lor, fiindcă tot așă fac crucea ca şi ei, îngenuche 

ca și ei, şi spun rugăciunile ca și ei; iar ca părinţi, octrotitori 

legitimi ai copiilor noştrii, ne simţim, par'că, mai aproape de 

tine Doamne, căci Tu ai spus: „Lăsaţi copiii să vină la mine”, 

iar noi venim, cu ei, să ne închinăm Ție, izvorul de dreptate, de 

punătate şi de iubire. 

Sentimentul cel mai adânc, religios, creiază cea mai înaltă 

morală și nicăeri, în nici o altă religie, nu găsim mai adânci 

precepte morale, câ în religia noastră străbună, care dorește 

şi propovădueșşte, binele tuturora ; care nu cere distrugerea 

altora ; care propagă iubirea pentru toţi, ori cine și ori unde 

ar fi. 

Această biserică, reprezentanța credinţei noastre strămo- 

şeşti, este a noastră, credem în ea ca şi în Dumnezeul nostru - 

şi nu ne vom despărți de ea mici morţi. In credința ei ne-am 

_născut, am crescut și tot în sfintele ei taine şi învățături vom 

muri. 
Biserica noastră a fost cea dintâi și cea mai puternică 

legătură, dintre. fraţi, de sute de ani născând, astfel, ideia 

unirii naţionale prin biserică. De pe timpul lui Mircea și până 

târziu, după Mihai Viteazul, Mitropolia creștină ortodoxă a 

Munteniei avea supremaţia bisericească şi dogmatică asupra 

întregului cler din Ardeal. Chiar în timpurile lui Mihai Vi-
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teazul s'a încheiat, de către acesta cu Sigismund, un tratat, 

reînoindu-se cel vechiu, prin care se statornicea, tot așă cum 
fusese mai inainte, că toţi vlădicii, episcopii, etc. din Ardeal, 

pentru a fi întăriţi, în slujba lor, trebuiau să capete inves- 
titura sfinţită dela mitropolitul Munteniei, care sta, la început, 

la Curtea de Argeş, apoi la Târgoviște, iar pe timpul lui Mihai 

în Bucureşti. De aceea mitropolitul Munteniei, purta și poartă 
şi azi titulatura de „Al Ungro-Vlahiei și al Suceavei“. De 

asemenea ordinea serviciului în biserica ardeleană, eră întoc- 
mită, și aranjată, tot de către mitropolitul Ungro-Vlahiei. 

Este uşor de înţeles influența covârșitoare asupra popo- 

rului românesc din Ardeal prin această dispoziţie politică, re- 

ligioasă şi naţională a bisericei creştine ortodoxe, precum şi 
posibilitatea de a ce o propagandă între fraţi în direcţia uni- 

tăţii noastre naţionale. 

Asemenea, domnitorii noștri din Muntenia ca și cei din 
Moldova, tot prin biserică găseau mijlocul de a păstră şi în- 
tări legăturile sufletești cu poporul ardelean, prin clădirea de 
biserici la Făgăraș, Alba-lulia și aiurea, sau de episcopii ca 

aceea a Vadului și Feleacului, Prislopul, şi Geoagiul, precum 

și înzestrarea lor cu moşiile necesare existenţei lor și vieţii 

lor, neatârnate de nimeni, dându-le și subvenţii bâneşti, tri- 
mise regulat anual, indiferent de cine eră pe tronul ţării. 

Numai la adăpostul bisericii, puteau face aceste fapte na- 

tionale românești, fără a produce vre-o protestare și cari fapte 
constituiesc cele dintâi şi cele mai puternice legături între 
îraţi, croindu-se astfel, pentru mai târziu, căile unităţii noa- 

stre naționale. Dacă r'ar fi decât aceste fapte uriaşe și mă- 

rețe şi încă recunoştinţa noastră, de buni Români, faţă de 
biserică, trebuie să fie nemâărginită, nesdruncinată şi eternă. 

Tot la adăpostul bisericii a putut, mai târziu, marele Şa- 

guna să îniiințeze prin acea „magna charta“ Statutul Orga- 

nic, un adevărat parlament al Românilor care-și ţineau ședin- 

tele naţionale şi libere în mijlocul împilărilor şi suferințelor 
fără limită, făcute Românilor de către Unguri. Genialul Şaguna 
a înțeles, că zidurile bisericii pot adăposti mai bine, ca orice 
şi ca oriunde, toate aspiraţiunile unui neam, toată credinţa 

ca şi toată speranţa lui în zile mai bune și că tot acolo se 

poate sună, din trâmbiţa redeșteptărei neamului, fără ca im- 
pilatorii să poată să se opună, și nici să reacționeze cum ar 

fi tăcut-o faţă de orice altă direcţie politică, luată de poporul! 
român, în afară de biserică. 

Biserica noastră trebuie îmbrăţișată şi susținută cu toată 
căldura sufletului nostru, de către toţi bunii români doritori 

de a vedeă țara noastră și întreg poporul nostru strâns la un 
loc, trăind fericit într'o ţară fericită. 

Biserica noastră, formează azi, ca şi în trecut, cea mai
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puternică pârghie a naţionalismului nostru în lupta ce o du- 
cem și ce va trebui să o ducem, atât pentru unitatea sufle- 
tească cât şi cea culturală, mai ales faţă de două mari greu- - 
tăţi, ce ni se pun în cale: „uniţii“ şi „minoritarii“. 

„Uniţii“ fraţi de-ai noștri, buni Români, cu sufletul tot 
atâta ae bun şi lesne crezător, ca toți Românii, au trecut la o 
altă formă de legătură cu credinţa noastră ascultând de un alt 
cap religios decât cum au ascultat, sau cum ascultă azi, marea 
majoritate, imensa majoritate, a celorlalți Români. Nu discu- 
tâm aci dreptatea sau nedreptatea, punctului de vedere al 
„uniţilor““, deși ne-ar fi ușor să o facem. O vom arăta-o, însă, 
destul de pe larg, în partea din acest volum unde vorbim des- 
pre Șaguna. Aceea ce vroim, însă, să arătăm aci, este că acea- 
stă despărţire de biserica creştină ortodoxă, este contrară 
spiritului de „unire” pe care tot Românul, cu dor de țară și 
de neam, îl propovăduește ain toată inima. Tocmai azi când 
țara, ca și neamul întreg, are nevoie imperioasă de unitatea sa 
culturală, tot așa cum a avut nevoie de unitatea sa politică 
naţională ; când are absolută nevoie de toate puterile trupeşti 
și sufletești ale tuturor fiilor săi, mai ales în lupta culturală 
ce trebuie să o ducă în faţa minoritarilor, tocmai azi să stăm 
desuniţi între noi, fiindcă unii spun că „Sfântul Duh vine 
numai dela Dumnezeu“, iar ceilalţi și „dela Fiul“ sau pentu 
aşă cevă, poate și mai mărunt ? 

Domnul Dumnezeul nostru Cel Mare, este unul şi pentru 
toţi acelaş, cel puternic, arept şi nemărginit de bun. La El 
să ne închinăm cu toții la fel; la picioarele Lui să cădem şi 
în fața Lui să ne înălțăm sufletul până la sufletul Lui, ca să 
ne insufle gândul cel bun și să ne dea puterea necesară în 
lupta noastră, cea de toate zilele, față de străini şi de înstrei- 
naţii neamului. 

Petru Maior, vorbind de trecerea unei părți dintre Români 
„13 catolicism, sub numele de „uniţi“ spunea: „O  meteahnă 
streină voi ca Românii să se desbine în două părți”. Această; 
meteannă străină, trebuie să dispară cu un minut mai cu- 
rână, pentru ţară, neam și rege. 

Haideţi fraţi Români de pretutindeni ! Gândiţi-vă la bi- 
nele neamului și al ţării, care deopotrivă vă încălzeşte, vă iu- 
beşte şi vă îmbrățișează, haideţi! daţi-vă mâinile şi faceţi 
acuma sfânta unire a bisericii noastre creștine ortodoxe, fa- 
ceţi-o așă cum eră pe timpul lui Mircea și Ştefan și al lui 
Mihai Viteazul şi cum a fost, din capul locului, una singură 
şi nedespărțită. Voi știți că sufletul tuturor Românilor este 
acelaș, ori unde ar fi ei, faceţi ca şi forma această exterioară 
să fie la fel, ca să dispară desbinarea, ura și vrăjmășia aintre 
fraţi. Nu sunt destule exemple, în istoria popoarelor, că din 
cauza luptelor dintre fraţi, s'au ridicat deasupră-le vrăjmaşii ?
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Azi, la noi, ei sunt mai puternici ca oricând şi o victorie a lor 
va fi, poate, pentru totdeauna, îmmormântarea întregului po- 

por român. Pe vorbe deşarte, de promisiuni, de laude, sau de 

încriminări, nu puneţi niciun temeiu, fiindcă acestea sunt nu- 

mai arme pentru ruina, iar nu pentru înălțarea noastră. Exem- 

plui lui Micu Inochentie stă ca mărturie vie, ca nici o altă, că 
odată ce el a cerut drepturi legale consfinţite prin tratate şi 

angajamente, a fost lovit și isgonit din ţară ca să moarâ în 
mizeria surghiunului ! 

Nu uitaţi că în faţa altarului sfânt al patriei noastre în- 
tregite, nu poate fi de cât o singură credinţă, aceea moște- 

nită dela strămoşii noștri şi în care au crescut și au crezut 

şi părinţii noștri. 

Aduceţi-vă aminte că în măreaţa zi dela 1 Decembrie 1918 
la Alba-Iulia s'a strigat, de către cei mai mulţi în 'runte cu 
toate femeile române, „unirea fără condiții” şi că puţin a 

lipsit ca biserica noastră, să-şi capete deatunci, numai prin- 

tr'un „DA“ al câtorva, foarte puţini, cari s'au opus, forma sa 

cea mai măreaţă, ce sar putea închipui, puterea sa cea mai 

strălucitoare. Acea zi ar fi fost cea mai mare sărbătoare creş- 
tinească a tuturor Românilor, egală, aproape, cu botezul Dom- 
Gului. 

Faceţi-o azi ; numai în mâna voastră e această putere. 
Luaţi aminte, fraţi Români, de pretutindeni, că acuma 

este ceasul hotăritor al, soartei Românilor : Ori învingem, prin 
unirea noastră pe toate tărâmurile, şi în toate direcţiile, ori 

vom fi subjugaţi şi stăpâniţi de dușmanii minoritari. Pe când 

noi clădim, visând, castele, cu legi peste legi, în certuri, in- 

sulte şi vrăjmăşii nemai pomenite ; pe când ne irosim forţele 

în lupte dintre fraţi aruncând unul în altul cu cele mai uci- 
gătoare otrăvuri sufleteşti, dușmanii ajutaţi fățiș, sau pe as- 

cuns, și din afară, lucrează cu toată puterea, la ridicarea lor 

culturală, economică, naţională ; iar când vom deschide ochii 

va îi prea târziu, căci îi vom găsi pe ei înarmaţi, până în 

Ginţi, în lupta ce se va deschide. 

Ia aminte popor al lui Traian şi al lui Decebal! 

Minoritarii sunt în ţara noastră, în proporţie de cam o 

cincime. Enorm număr din care cea mai mare parte sunt ve- 

niți numai acum în ultimii zece ani. O adevărată invazie care 

poate îi asemuită, invaziei barbarilor. Acuma-i lupta hotări- 

toare : ori îi învingem, prin unirea noastră, prin cultură, prin 
biserică, prin limbă şi prin armată, ori ne înfrâng ; ori îi trans- 

formăm în buni cetăţeni ai ţării, ori ne lipsim de prezența 
ior în ţară, printr'un mijloc sau altui; ori vom rămâne noi 

streini şi slugi oropsite în ţara noastră de baștină, pe care nu 

am știut să o apărăm, numai din nimicnicia noastră. 
Mai bine să se deschidă pământul şi să ne înghită pe toţi
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de vii. Pe pământul nostru va naşte, poate, alt popor, care 
za îi mai cuminte şi mai înţelegător, al timpurilor prin care 

trecem. 
„Toate dispoziţiunile care ating viaţa juridică și econo- 

mică a naţiunei, trebuie să rezulte, inainte de toate, din su- 

prema lege a conservării naţionalităţii şi a ţării şi orice mii- 

loc şi pe orice cale, chiar dacă mijlocul și calea, n'ar fi cor- 

forme cu civilizaţia şi umanitarismul, care îi formează masca 
și pretextul sub care apusul se luptă, cu toate civilizațiile râ- 

mase îndărăt. Ţinta noastră a fost totdeauna conservarea elc- 
mentului naţional şi ocrotirea acestui element contra concu- 
renţei excesive şi a propriei lui răspunderi“. 

„Națiunea, română va trăi şi va jucă un rol eminamente 
activ în lume“. (M. Eminescu). 

Biserica noastră, una şi nedespărţită, care a fost protec- 
toarea, şi sprijinul tuturor bunilor Români, în toate timpurile 
de restriște, poate fi şi azi, încă şi mai mult, pârghia cea mai 
puternică de susținerea poporului român și a naţionalităţii 
sale, în lupta grea ce o duce şi o va duce, pentru afirmarea 

sa în lume ca popor cult şi cu însuşiri alese şi superioare. In 

special faţă de necreștini, de sigur față de toți minoritarii, 
dar mai ales faţă de ovrei, biserica noastră dacă ar avea cu- 

vânt hotăritor în şcoală, atunci de sigur că acel „numerus 

clauzus“ atâta de dorit azi, şi pe care suntem departe de a-l 

aveă, ar căpătă fiinţă, ba, poate, aproape sigur Par depăşi, 
fiindcă acei minoritari atât de nedoriți, cari au căzut peste 

noi ca o adevărată invazie a barbarilor în ultimii zece ani, 

ei singuri sar elimină din şcoalele în fruntea şi deasupra că- 
rora ar tronă crucea, ă 

f. PREGĂTIREA MILITARĂ. — POPORUL. — SOLDATUL.— 
PREOTUL. — INVĂȚĂTORUL 

Statul nostru unitar, cu unitatea sufietească desăvârșită, 

cu o cultură unitară naţională românească, în plin progres, 
cu bogățiile imense dăruite, cu mână largă, de bunul nostru 

Dumnezeu, precum şi acele izvorite din munca noastră de 
toate zilele, muncă fără preget a unui popor cuminte şi în- 

țţelegător, nu ar puteă să-și afirme în lume valorile lui ne- 
întrecute sufleteşti și nu ar puteă să se desvolte în pace, de 
cât numai la adăpostul unei puteri, care să inspire teamă şi 

îngrijorare vecinilor turburători și doritori de aventuri şi de 

bunurile altuia 
„Noi nu dorim nimica din al altuia ! Aceasta-i lucru ho- 
tărit ! Dar, tot aşă de hotărit e că pentru nimica 'n lume nu 
putem îngădui nimănui să-și întindă mâna rapace înspre aceea 
ce-i al nostru. Pe viaţă și pe moarte ne vom apără !
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Pentru aceasta, însă, trebuie o putere care să exprime şi 
să pună în acţiune acest sentiment al voinţei ţării și nea- 
mului. 

Puterea care ne trebuie pentru apărarea ţării şi neamu- 

lui şi care este exponentul voinţei și virtuţiilor bărbătești ale 
poporului, este armata. 

Cu cât armata va fi mai puternică, din toate punctele de 
vedere, cu atâta, este de presupus, că şi voinţa poporului va 
fi mai neinfrântă. 

Starea de răsboiu, în lume, este aproape permanentă. Nu 

este an în care să nu auzim de răsboiu, iar răsboiul cel mare, 
care a ruinat atâtea popoare și a sdruncinat, din temelie, în- 
tregul așezământ al celor mai mari ţări din lume, răsboiu 
care nu e încă stins complet, fiindcă  mocneşte sub cenușa 
tirapuiui, este și azi gata să reisbucnească, poate, cu o furie şi 
o distrugere incomparabil mai mari și mai distrugătoare, ca 
înainte: 

„Vae victis“ ! 

Așă cum sa terminat răsboiul cel mare, cu tot prăpădul 

ce In adus în lume, totuș prin puterea lor şi munca fără pre- 

get, popoarele au putut să se refacă, mai mult sau mai puţin; 
au putut să-și vindece ranele, pânâ la oarecare punct, şi au 
putut să-și reia firul vieţii de unde-l întrerupsese cataclismul. 
In răsboiul ce va fi, când va fi, distrugerile vor fi de așă na- 
tură încât nu va mai rămâne nici piatră peste piatră și nici 
iarba, nu va mai încolţi pe unde vor trece luptele. Aşă cum 
au fost înghiţite, pe vecie, Sodoma și Gomora, așă vor dispare 
capitale de ţări şi oraşe cu mii şi sute de mii ae locuitori, fa- 
brici şi industrii, instituţii şi palate, ce fac azi mândria popoa- 
relor stăpânitoare. Toate vor fi distruse într'o clipeală, în- 
gropând sub ele pe toți apărătorii ca şi pe paşnicii locuitori. 
Cele mai îngrozitoare cataclisme, ce au fost până azi în lume, 
vor îi jucării de copii, în comparaţie cu aceea ce va produce 
răsbnpiu. viitor ; iar pentru Români, vor fi nimicuri toate dela 
naştere, descălicătoare și cu răsboiul cel mare la un loc, faţă 
de aceea ce va fi, mâine. 

Cei puternici vor rezistă acestor dezastre, se vor reface cu 
timpul şi vor trăi. Cei nepregăftiţi şi neisprăviţi, cei netrebnici 
şi neinţelegători ai timpurilor prin care trecem, vor pieri, sau 
în cel mai bun caz, pentru ei, vor fi îngenuchiaţi pentru sute 
de ani, sclavi și robi în ţara ce n'au știut cum să o apere cu 
viaţa lor, cu sufletul lor și cu tot avutul lor. 

Ori câte comisii de dezarmare se vor alcătui, întruni şi dis- 
cută, toate vor rămâne, pentru mult timp, numai în lumea, 
idealului. Realitatea azi este precisă : o ţară nu poate merge 
în lume fără armată, cât mai bine pregătită sufletește și ma-
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terialiceşte și cât mai bine înarmată, care să o apere în contra 
ori căror încercări vrăjmașşe din afară. 

O ţară fără armată, sau chiar cu armată nepregătită, este 
la discreţia celui dintâiu venit şi este considerată mai mult ca 
un teren viran, pustiu, în care oricine își poate arunca gu- 

noaiele în bună voie. 
Nu trebuie să ne temem de răsboiu, cu atât mai mult cu 

cât îl considerăm inevitabil. Până ce popoarele mari vor găsi 

soluţia problemei dezarmării, dacă o vor găsi; până ce se vor 

pure în practică dezarmarea, dacă o vor pune; până cese va 
înfăptui înfrățirea popoarelor pe pământ, dacă se va înfăptui; 

până atunci ţara românească trebuie să aibă armata de care 

are nevoie, să-i apere averea și bogăţiile muncii sale. La adă- 

postu! ei ea se poate desvoltă în linişte, să se cultive în voe, să 

progreseze, şi să-și arăte lumii bogăţiile intelectuale și suile- 

tești cu cari este dotată, 

Poporul românesc, fără să caute răsboiul, nu se teme de 

el; iar armata sa puternică, ce trebuie să o aibă, nu trebuie să 
fie considerată ca un semn de frică și nici de un semn de sâl- 
băticie, ci mai degrabă de bărbăţie înțeleaptă, de curaj prevă- 
zător, fiindcă ţara, prin voința sa, poruncește armatei, alcă- 
tuită din toţi fii ei, să se iupte până la moarte, ca să o apere, 

să-i apere neamul, bogăţiile ei şi frontierele. 

Roosewelt şi-a exprimat părerea sa asupra înarmării unui 

popor, în următoarele cuvinte : „Națiunea care își întocmește o 
viaţă lesnicioasă, și începe a, se speriă de răsboiu, putrezeşște lo- 

cului. Ea e menită să cadă și să ajungă roabă altor neamuri 
cari nu au pierdut, încă, însușirea bărbăţiei lor”. Iar Carlyle, 
vorbind de câmpul de luptă, de răsboiu a zis: „Şi câmpul de 

răsboiu e ceva mare !... Bine privit el este un fel de quintesență 

de muncă, muncă distilată până la ultima concentrare, rodul 

a mulți ani de muncă, arătat intr'un ceas”. 
Tara noastră, România Mare, are cinstea de a fi pe trei 

părţi şi jumătate, înconjurată de dușmani cu adevărat înver- 

şunaţi și înveninaţi. Este destul să le reamintim numele: Rusia, 
Ungaria, Bulgaria, ca să vedem la ce ne putem așteptă din 

partea, acestor vecini, cari nu se sfiesc, ca în gura mare, să 

ceară teritorii din ţara noastră, ca și cum ar fi ale lor. Intr'un 
conflict armat, ce, eventual, Pam avea cu. unul din aceşti ve- 
cini, cu oricare dintre ei, aproape cu siguranţă că, și ceilalţi doi 

s'ar repezi, în spatele nostru ca, să ne înfigă cuțitul pe la spate 

şi să ne jeiuie, ca şi tâlharii de drumul mare. 
Ca să ne mai amintim de sălbăticiile fără limită și fără 

pereche ale Bulgarilor făcute în 1912—1913 pe timpul răsboiu- 

lui, în contra Tureilor, în contra Grecilor și Sârbilor și, apoi, 

i) Citate din: Către noua generație. S. Mehedinţi.
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din nenorocire, reeditate, şi mai crud, în contra Românilor în 
1916, cu Turtucaia-Dobrogea, malul Dunării, etc., sau de acelea, 
ale Ungurilor făcute în diferitele timpuri, în contra Românilor 
din Ardeal, dar în special în anii mișcărilor naţionale din 1784 
etc., şi din 1848, ar fi să mai râscolim cuțitul în rănile încă 
sângerânde şi să vedem iarăş cu ochii, durerea ce am îndurat 
aşă cum nici pe timpurile năvălirei barbarilor nu a avut-o 
nici un popor. Ce să mai spunem despre vecinii Ruși, care ar. 
veni asupră-ne cu,, raiul“ lor de chinuri, mai grozave decât 
acelea din timpul inchiziţiei ? | 

Popor român ! Ia aminte că azi, ca şi altă dată, de cânde 
lumea, dreptul, ori cât ar îi de drept, nu are valoare decât 
dacă e sprijinit pe forţă; ia aminte că azi, ca şi altă dată, în 
lume, nu pot trăi decât cei mai bravi, cei mai pregătiţi şi cei 
mai hotăriţi să lupte, până la moarte, pentru apărarea celui 
mai scump tezaur al lor, ţara și neamul; şi, ia aminte că orice 
slăbiciune din parte-ţi, orice lupte între fraţi, orice amânare 
a pregătirii ce trebuie să o ai la maximum, orice adormire pe 
laurii câştigaţi, cu atâtea jertfe, îţi vor fi fatale şi nu vei mai 
găsi mi;locul să te refaci, dacă vei mai puteă vreodată, decât, 
poate, după secole. In acest nenorocit caz, în zadar ţi-au fost 
toate sacrificiile; în zadar tot sângele vărsat; în zadar, luptele 
de secole, pentru înfăptuirea unităţii tale naţionale, fiindcă 
tocmai în partea finală și cea mai puternică, aceea a păstrării 
şi desvoltării, a aceea ce ai câştigat, prin sacrificiile atâtor 
generaţii, nu ai vrut sâ faci, ceeace trebuia: Sfânta unire! 

De altfel, în tot trecutul istoric al vieţei poporului româ- - 
nesc, numai armata, expresiunea energiei și voinţei neamului, 
este aceea care a sprijinit ţara şi a apărat-o în contra tuturora 
-- şi slavă Domnului, au fost destui vrăjmaşi — şi a înălțat-o 
şi mărit-o. , 

Kogălniceanu, marele patriot, în istoricul și epocal-ul său 
discurs la Academia Mihăileanu a spus, între altele: „Pentru 
Komâni se poate zice, mai bine decât pentru orice altă nație, că 
istoria, armatei sale este istoria ţării şi întradevăr: mai cu- 
prinde oare alteum istoria noastră decât un şir de lupte con- 
iinue? De avem azi un pământ al nostru; de putem mulţumi 
şi rugă pe Dumnezeu e chipul cum Fiul Lui a propovâduit oa- 
menilor, cui datorăm toate acestea de nu armatei ? Nu! Istoria, 
noastră e mare, numai prin armată. Ea nu cuprinde şi nu cată 
să învăţăm într'insa decât felul cum se luptau străbunii noştri 
şi mijloacele ce au întrebuințat spre a rămâne liberi în mijlocul 
unor vecini atâta de puternici. România n'a fost mare decât pe 

„câmpul de luptă“. 
Acest discurs izvorit din sufletul celui mai de seamă patriot 

a! timpului, trebuie să răsune şi azi și mai puternic 1a urechile 
- Şi în inimile tuturora celor ce visează dezarmarea. El trebuie
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să, răsune mereu şi cât mai tare ca să-l audă și să-i deștepte şi 

pe cei adormiţi în braţele nepăsării, şi până ce va fi auzit de 

intreaga suflare românească, ori de unde va fi ea. 

„Ea nu cuprinde şi nu cată să învăţâm într'ânsa decât felul 

cum se luptau străbunii noștri și mijloacele ce au întrebuințat 

spre a rămâne liberi în mijlocul unor vecini atâta de pu- 

ternici“. 

Iacă aceea ce trebuie să ne răsune ca și o trâmbiţă a re- 

deşteptării naţionale, până ce-l vom auzi cu toţii, strigătul ce 

ne vine de dincolo de moarte! Este vocea străbunilor care ne 

chiamă la împlinirea datoriei celei supreme: „Liberi în mâjlo- 

cul unor vecini atâta de puternici“. Liberi pe voința noastră, 

liberi pe limba noastră, pe credința noastră, din moși-strămoși, 

liberi în alegerea legilor noastre, a hotăririlor noastre, liberi să 

respirăm aerul limpede şi să bem apa cristalină! liberi! liberi! 

Liberi ! Căci numai liberi, sprijiniți pe o armată puternică 

şi qe neînvins vom puteă să ne desvoltăm şi să îndeplinim 

porunca cea mai de căpetenie a destinului nostru, scrisă în 

cartea popoarelor, de a ne afirmă în lume, în toată puterea 

noastră intelectuală, culturală și sufletească. 

Armata ce trebuie să avem, trebuie să fie tot poporul valid, 

bărbaţi şi femei, tineri şi tinere, vrâstnici şi vrâstnice. Toţi să 

vină la luptă, toţi să alerge ca un uragan ce se ridică, cu nemi- 

luita şi cu toată puterea de a distruge tot ce îi stă în cale. 

Bătrânii şi bătrânele, copii și copilele, să ia locul tuturor celor- 

lalţi luptători, în ţară, la lucru, spre a conduce, mai departe, 

mersul ei, până ce luptătorii, câţi vor mai rămâne, se vor în- 

toarce victorioși şi „liberi“ ! 

Nu-i altă cale! Nu putem alege alt drum! Sau, orice altă 

cale-i dezastru şi ruină ! 

Modul de luptă pentru a fi liberi „în mijlocul atâtor vrăj- 

maşi“ îl găsim mai de grabă și îl învăţăm nu numai din cărţile 

de organizare, dela Francezi sau Germani, ci mai ales din îap- 

tele din trecut ale Românilor. Când Mircea bătea pe Turci Ja, 

Rovine, sau Ştefan la Rahova și Războieni, sau Mihai la Călu- 

găreni, oastea românească era oastea naţională, chemată şi 

venită în fuga mare, dela coarnele plugului, să lupte pentru 

apărarea, moşiei strămoșești. | 

Şi cu cine se luptau acești eroi ai ţărilor române, aceste 

genii ale neamului ? Cu Turcii cei nebiruiţi până atunci, și 

cari înfipsese, până la Buda, în inima Ungariei, steagurile lor 

victorioase. ” 

Când faţă de populaţia Moldovei sau Munteniei, pe acele 

timpuri, puteă Ştefan să strângă o armată naţională de 

40—50.000 de luptători, cu hrana în spate şi cu sulițele şi să- 

geţile în mână, nu se poate înţelege decât că întreaga ţară, ca 

unul, se ridică şi luptă sub ordinele „Domnului”. Când Ungurii 

.
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intrau în munţii Zarandului, chiar şi femeile române luptau 

și-i înfrângeau de fugeau mâncând pământul; iar cei ce nu 

mai puteau fugi, rămâneau locului. pe veci. Numai așă au putut 
învinge şi păstră libertatea ţării lor, neamului lor. 

Asta-i armata ce ne trebuie! Tot Poporul! Toată țara! 

Pentru a ajunge aci trebuie însâ: a) Pregătirea sufletească, 

a poporului, b) Pregătirea intelectuală și morală a armatei c) 

Pregătirea materială a armatei. 

Armata fiind expresiunea sentimentului voinței poporului 

este natural ca armata să reprezinte în întregime sufletul 

poporului din care se ridică. Aşă cum va fi sufletul poporului, 

aşă va fi şi sufletul armatei izvorite din acel popor. 

Prin urmare prima grijă, grija de căpetenie, este ca sufle- 

tul poporului, să fie înălțat și pregătit, în direcţia urmărită de 

marii conducători ai ţării, de marii patrioţi. 

Reamintim, în treacăt, ce au făcut şi cum au făcut Ger- 

manii după înfrângerile suferite dela Napoleon. Ţara deşi eră, 

aservită și îngenuchiată, poporul german, însă, nu sa dat 

învins. Doi mari eroi naţionali, Fichte și Froebel, au propovă- 

duit, unui către națiunea germană toată ; iar celălalt către toți 
copiii germani, redeșteptarea naţiunii şi înălţarea patriei. Copii 

mici de 3——A ani, până ce intrau în şcoala primară, se jucau şi 

învățau, cântând puterea de neînvins a Germaniei ; copii, în 

școalele primare şi în cele secundare, primeau dela toţi prote- 
sorii, învățătorii şi institutorii, focul sacru al iubirii de ţară şi 

al sacrificiului ce-l datorau, fiecare din ei, pentru poporul și 

neamul din care se trage; iar poporul German întreg, ori de 

unde ar fi fost, învăţă pe de rost scrisorile și apelul marelui 
Fichte, trimise „câtre întreaga naţiune germană“ şi le reciteau, 

_declamându-le în public, în orice ocaziune. 

Un cântec de victorie răsună dela o margine ia alta a tu- 

turor ţărilor Germane, un cântec de glorie neperitoare, cântec 
de revanșă şi răsbunare, de redeşteptare, de „Deutschland 

iber alles“, se auzeă ca şi un tunet, peste tot pe unde se 
strângeau doi Germani, la un loc! 

Şi au învins! Sau răsbunat! Sau unit! Şi au devenit 
poporul cel mai puternic şi mai de temut din Euopa. 

Dacă n'au învins și în marele răsboiu, pentru fericirea 

popoarelor aservite, aceasta nu-i vina poporului german, nici a 

lui Pichte sau Froebel, ci a conducătorilor de azi cari n'au fost 
la înălțimea evenimentelor și timpurilor prezente. 

Asta-i pregătirea sufletească ce ne trebuie și nouă, nu 

pentru a merge la alții să cucerim ce nu-i al nostru, ci pentru 

a apără, până la ultima suflare, numai aceea ce-i al nostru. 

Şi chiar murind, de va fi nevoie, în lupta cea mare, vom muri 

cu dinţii încleștați şi cu brațele strânse pe pământul nostru 
siânt, de care ne leagă întreaga noastră făptură:
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Poporul român moștenind direct sufletul înaintaşilor săi de 
secole, este uşor de îndreptat pe calea arătată pentru că răsu- 

netele vocilor celor ce vor cântă și glorifică trecutul neamului, 

vor aveă în sprijinul lor fapte cu adevărat eroice şi neperitoare. 

La cel dintâiu suflu al cântăreților, se va redeșteptă, în fiecare 
din noi, gloria romană a poporului rege, cuceritor de popoare, 

înfiinţător de state și de dreptate în lume, precum și vitejia 

dacă a poporului, ce știă să moară, mai bine, decât să fie robit. 

Atunci în lupta ce s'ar da, alături de noi, cei prezenţi azi, ală- 

turi de sufletul nostru, vor luptă și sufletele tuturor inaintași- 

lor, din secol în secol, iar victoria noastră va fi sigură, pentru 

cea mai mare glorie străbună. 

O întâmplare fericită mă pune în faţă cu o circulară câtre 

toţi profesorii din ţară, dată de Spiru Haret, ca ministru al 
instrucţiunii publice, din care se poate vedeă grija cea mare a 
reputatului ministru, ca toţi şcolarii să fie luminaţi asupra si- 
tuaţiei şi rolului poporului românesc în lume : 

„Căutaţi a face pe elevi să preţuiască evenimentele mari 
ale istoriei noastre, mai mult decât pe acelea din istoria altor 
popoare ; să se convingă că strămoșii lor au fost eroi; câ au 

luptat şi au vărsat sângele, ca să conserve țara care îi adăpos- 
teşte azi ; redeșteptaţi, în inima lor, aceeaş iubire de țară, ca 
urmași al acelor mari eroi. 

„Siliţi-vă a-i convinge că ţara lor este cea mai bună ţară, 

că neamul nostru este cel mai viteaz, cel mai nobil, cel mai 

energic, din toate neamurile. Nu vă temeţi că veţi cădeă în ex- 
ces pe calea aceasta. Ori cât de departe veţi merge cu atât mai 
bine va fi! Căutaţi, încă, a face să intre adânc în minţea tine- 
rilor, că epoca în care trăim, este una din cele mai mari din 

istoria noastră ; că Suveranul nostru, este unul din cei:mai 

mari din câţi au ocupat până acum tronul ţării; că niciodată 

poporul român, nu a avut mai bine cunoștința exactă, a valorii 

sale ; că niciodată nu a dat, într'un timp așă de scurt, mai 

multe şi mai mari dovezi de vitalitate și de pricepere ; că nici- 
odată nu a avut o poziţie mai înaltă între popoarele Europei, 
decât aceea pe care şi-a câștigat-o în această din urmă jumă- 
tate de secol, prin vitejia şi înţelepciunea lui. Luptaţi pentru a 
nu lăsă să prindă rădăcini la dânşii deprinderea de a găsi rău 

tot ce văd şi tot ce-i înconjură în țara lor”. 
„Combateţi, din toate puterile, tendințele unei școale ne- 

norocite care lucrează pentru a distruge în sufletul lor orice 
avânt generos şi orice încredere în oamenii şi instituţiile ţării, 
iarbă veninoasă, care paralizează tocmai ceeace face puterea, 

și bucuria tinereţei : credința în bine“. 
Acelaş lucru ar trebui făcut şi azi, ba încă pe o scară muit 

mai accentuată ; la maximum ! 
Pentru această redeșteptare nouă naţională şi de spirit
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răsboinic, avem două pârghii puternice, aouă instituţii care 
trebuiesc puse deopotrivă la contribuţie: școala și biserica. 
Aceste două instituții sunt la începutul vieţii copilului, dela 
câţivă ani şi până câna ajunge om matur. 

Armata, al treilea stâlp puternic al conducerii în viaţă, vine 
abiă mai târziu, la vârsta de 21 ani, atunci când copilul a de- 
venit, aproape, bârbat prin învăţăturile școalei şi morala bi- 
sericii. 

Armata, sufleteşte vorbind, este rezultatul creşterii şi edu- 
caţiei înfăptuite în şcoală şi moralei din biserică. De aceea, 
fiecare popor are armata ce o merită! Tinerii bine pregătiți 
sufletește în epoca copilăriei și tinereţei vor fi buni soldaţi. 

De aceea, școala este marea armată a națiunii! Aci se face 
începutul pregătirei tineretului în vederea luptei în viață. 

In armată tânărul învaţă multe, dar învaţă mai ales ches- 
tiunile militare, ce-i trebuiesc pentru luptă, învățând, însă, și 
chestiuni în legătură cu sufletul şi cu morala. 

Armata este marea şcoală a naţiunii ! 

Cele două pârghii dela început, școala şi biserica, trebuie 
să fie considerate, de toată lumea, ca două apostolate. Așă cum 
apostolii lui Christ, au mers şi au propovăduit în lume „ade- 
vărul“ tot așă învățătorii și preoţii trebuie să se considere ca 
adevăraţi apostoli, ai adevărului ce trebuie să iasă din sufle- 
tul lor, din gura lor, faţă de copii, de şcolari și de toţi drept 
credincioșii. 

Apostoli ! Ce frumoasă titulatură ! Ce inălțătoare sarcină ! 
Dar unde sunt apostolii? Nu se poate face apostolat fără 
apostoli, și din nenorocire mai toţi aceia cari trebue să fie 
apostoli, marea lor majoritate, și-au îndreptat activitatea în 
altă direcţie decât şcoală sau biserică. Găsești o bună parte 
din învăţători și profesori, ca şi pe preoţi, ori unde ; iar acolo 
unde ar trebui să fie, în permanență, îi găseşti foarte rar, 
numai în timpuri scurte și chiar și atunci sunt foarte preocu- 
pați de alte îndeletniciri, cari le ocupă toată puterea de cuge- 
tare și de simţire. 

Apostolii, preoţii şi profesorii, sau transformat în unelte 
politice, în oameni de afaceri, în oameni de bani prin bănci, 
prin cooperative, prin administrații, prefecturi, primării, etc. 
care-i îndepărtează cu totul dela adevărata lor îndeletnicire 
în viaţă și-i învrăjbesc pe unii cu alţii, de nici nu-i mai cu- 
noşti că sunt oameni. 

Au intrat, aproape cu toţii, în vălmășagul otrăvitor al po- 
liticii şi au lâsat catedrele şi altarele pe mâna nepregătiţilor 
sau chiar și-au închis „taraba”, cum numesc unii catedra şi 
altarul, pentru timpul cât sunt ocupați cu alte îndeletniciri, 
mai „sunătoare” pentru ei și mai „importante” pentru stat !? 

Și, atunci, bisericile rămân pustii de drept credincioşi, căci
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nimeni nu mai vine să se închine înaintea, preotului cu care a 

băut la cârciumă, până s'au îmbătat; cu care s'a certat, înjurat, 

ba chiar şi bătut, la alegeri, la bănci, etc.; iar școalele se dă- 

rapănă fără, copii şi fără conducători, câci apostolii nu mai 

fac apostolat ci afaceri ; nu mai vin la școală, sau la altar, ci 

la clubul politic, din oraș sau dela ţară, unde intriga, vrăj- 

măşia şi ura, domină. 

Un raport oficial, al unui înţelept revizor şcolar, spune pre- 

cis și apăsat: 

„Invăţătorii sunt în majoritatea lor, azi, agenţi electorali. 

La datorie Nici 20%. 
„De învăţători cari să meargă duminica și în sărbători la bi- 

serică cu elevii spre a le face educaţia morală și ca îndemn 

bun sătenilor, nici vorbă nu poate îi“. 

Vai! In ce timpuri trăim! Şi nu vede nimeni, că în acest 

mod piere țara şi se distruge neamul ? 

Inapoi, la altar, la biserică, prea cinstite părinte, căci 

acolo e adevărata menire a unui apostol, a unui apostol al 

moralei şi al iubirii; înapoi la catedră frați învăţători, insti- 

tutori şi profesori, de orice grad, căci acolo e adevărata me- 

nire a unui apostol al adevărului, acolo e fericirea, adevărata 

fericire sufletească, pe pâmânt, acolo, în mijlocul tineretului şi 

în fruntea copilaşilor, cari se uită la „Domnul“ ca și la 

Dumnezeu. 

Inapoi la adevărata voastră meserie, fiindcă numai aşă, 

veţi face fericirea ţării şi a poporului şi numai aşă veţi bine 

merita dela patrie. Unitatea Germaniei, este adevărat că-i 

datorită învățătorului; da! Dar a învățătorului croit pe vor- 

bele sfinte a lui Fichte şi care-și făcuse din catedră un ade- 

vărat apostolat; pe jocurile patriotice ale lui Froebel, iară nu 

a învățătorului care a uitat de existenţa școalei sau a profe- 

sorului care nu ştie nici ora din program, și nici a preotului ce 

vine, în sfântul altar, în stare neomenească, sau care, în ziua 

alegerilor, se înjură, sau se bate, cu adversarii politici, tot așă 

cum se bat rândaşii, la, petrecere. 

Asta-i prima îndreptare ce trebuie să o facă conducătorul 

de ţară. Toţi profesorii, de orice categorie, să fie trimiși la ca- 

tedră, scoțând, cu totul, şcoala ca şi biserica, din luptele otră- 

vite ale politicei; iar preoţii să-și vadă numai de altarul sfânt, 

unde au atâta de lucru pe terenul sufletesc. 

Activitatea extra-școlară şi extra-bisericească, da! să se 

facă! însă îndreptate numai înspre cultura morală, educaţie 

sufletească, etc., ca : societăţi culturale, atenee populare, con- 

ferimţe, şezători, îndrumări, coruri, concerte, datini și jocuri 

strămoșești, ete., etc., nimic altcevă care să strice acest drum 

drept şi curat, de adevărată însănătoșire suiletească. 

Intoarcerea neintârziat, spre şcoală şi biserică a învățăto-
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rilor de orice grad, a preoţilor, elevilor și întregului popor 
trebue să fie pentru toţi o lege sfântă, fixă şi imperâtivă. „Cel 
mai mare om politic al școalei, va fi acela care va da, politica 
afară din învăţământ“ '). Pe marginea, cărţii unde este scris 
acest adevăr de iînsănătoşire naţională, eu am scris cu creio- 
nul: „ca şi din biserică, magistratură, administraţiile publice, 
armată, etc“. 

b) Pregătirea intelectuală şi morală a armatei se îace în 
școalele militare și în cazărmi. Prima, grijă a conducătorilor 
trebue să fie alcătuirea unui corp ofițeresc de elită, prin selec- 
țiune morală, și intelectuală. Fruntea. liceelor din ţară trebue 
să fie chemată, Ia școalele militare, iar şcoalele militare trebue 
alcătuite pe noui principii, pe noui baze, aşă cum s'au arătat 
in tucrarea „Indrumări nouă în organizarea armatei“ de C. G. 
ia paginile respective unde se vorbește despre şcoale. 

Un ofiţer trebue să fie prototipul cinstei, muncii şi demni- 
tăţii, iar caracterul ales să-i formeze curonamentul. 

Atunci când tot corpul ofițeresc va fi „de frunte“, cât mai 
bine ales, şi mai bine pregătit, pentru marea cinste de a 
duce la luptă pentru neam Și țară, pe apârătorii patriei, atunci, 
de sigur că, tinerii ce vor veni sub drapel vor fi instruiți, edu- 
caţi şi îndrumați, cât mai bine posibil, chiar în puţinul timp 
ce le este acordat. 

Cu cât tinerii vor fi mai bine pregătiţi sufletește în şcoa- 
lele de copii, în licee şi universități şi în biserică, cu atâta, și 
tinerii recruți vor deveni mai buni soldați; cu cât aceste două. 
pregătiri, din şcoală și din cazarmă, vor fi mai complete și 
mai bine făcute, mână în mână, cu atâta şi moralul întreg al 
armatei, va fi mai înălţat, mai ales dacă și cealaltă pregătire, 
ces materială, va fi la înălțimea cerinţelor timpului şi împre- 
Jurărilor. 

Pregătirea, intelectuală, şi morală a soldatului trebue să 
caute a atinge perfecțiunea. Soldatul, tânărul recrut, venit la 
cazarmă, destul de pregătit suileteşte de către profesor și preot, 
trebue să găsească, în cazarmă, continuarea şi perfecţionarea 
acestei pregătiri şi, mai ales, îndreptate în direcția cerută qe 
armată, de lupta pe viaţă și moarte, ce va trebui să o dea pe 
câmpul de bătae. 

In acest mod pregătit, tânărul recrut, va fi ușor condu- 
cătorului lui militar, să-i vorbească și să-l convingă câ orice 
şovăire a sa pe câmpul de luptă, ar puteă atrage şovăirea şi a 
altora de pe lângă el, şi că orice şovăire a lor, ar putea fi o 
şovăire a armatei şi o lovitură dată țării, precum şi pierderea 
cinstei de om şi de român ; iar orice glorie şi victorie a lor, o 
glorie şi o victorie a ţării. 
  

1) S. Mehedinţi, către noua generaţie. .
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Atunci, când toți soldaţii vor fi convinşi, pe deplin de acest 

adevăr, pe câmpul de luptă nu vor fi decât eroi care vor 

strigă chiar şi în momentul când vor cădeă străpunși de gloanțe 

” „trăiască Regele, ţara şi neamul“. 

“In legătură strânsă cu această, pregătire sufletească mMo- 

rală, trebue săi se facă tânărului recrut o pregătire cât mai 

intensă şi cât mai completă intelectuală științifică, de cunoş- 

tinţele de cari el ar aveă nevoie pe câmpul de luptă unde ar 

fi chemat să-şi arate nu numai valoarea sa sufletească, dar 

şi pe cea ştiinţifică. Azi, pe câmpul de luptă, solăatul nu mai 

luptă cot la cot, sau în falange, ca în vechime, când ochii şe- 

fului erau în tot minutul lângă soldat și îl priveau, îndem- 

nându-l la luptă, ci luptă risipiţi, în grupe mici, cât mai mici, 

pa chiar, normal, risipiţi unul de altul la depărtări destul de 

mari, iar şeful lor, cel mai apropiat, stă departe în urmă la 

zeci de paşi, şi-i ascuns că nici nu se vede. 

Câmpul de luptă are aparenţa că este pustiu de oameni. 

Pe el domneşte numai moartea reprezentată prin glonț, obuz 

şi gaze, cari, ca o pânză ucigătoare şi distrugătoare se întinde 

peste tot locul. Ei bine, tocmai în aceste momente groaznice, 

cu moartea-n faţă, soldatul trebue să găsească, în puterea 

lui sufletească, în moralul lui şi În cunoştinţele lui, tot spri- 

jinul care să-l ducă la victorie. Puterea sufletească şi moralul 

inlocuiesc ochiul şi îndemnul, imediat, al şefului şi care-i spun: 

„luptă soldat român până la moarte, pentru ţara ta, neamul 

tău şi Regele tău” ; iar pregătirea ştiinţifică-intelectuală, înlo- 

cuește, în aceste clipe grele, povaţa şefului şi îl face să ia ho- 

tăririle şi măsurile cele mai potrivite situaţiei. 

| Numai aşă, un tânăr cetăţean şi, apoi, soldat pregătit în 

şcoală, în biserică, în eazarmă, va putsă 'obţine victorie, iar 

tara. va trăi liberă, pe vecii vecilor. 

c) Pregătirea materială şi. înarmarea armaătei, este o ches- 

țiune de o importanţă tot aşă de capitală ca şi pregătirea su- 

fletească a ţării şi ca şi aceea intelectuală şi morală a armatei, 

fiinăcă oricât de bine ar fi făcute, oricât ar fi de complete, 

toate pregătirile sufletești, aacă nu sunt susținute ae o pregă- 

tire materială — îmbrăcăminte, echipament de tot felul, hrană 

etc., şi de un armament cât mai perfecţionat şi cât mai bine 

utilat, vom merge tot la prăbuşire. Ba cevă și mai mult: cu 

cât pregătirea materială și armamentul vor fi mai complete 

şi mai perfecte, cu cât vor fi puse la îndemâna soldaţilor, mij- 

loacele de luptă cele mai perfecţionate și mai complet apro- 

vizionate, sau aprovizionaţi cu tot ce le este necesar, cu atâta 

şi moralul armatei, până la ce! ain urmă soldat, va fi mai 

înălţat fiindcă el este mai sigur şi-şi dă mai uşor seamă că în 

luptă, va aveă la îndemână totul ce-i trebuie, ca să reuşească 

în acţiunea sa, în contra inimicului. Să nu se uite și să nu se
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treacă cu vederea o chestiune de foarte mare importanţă, aceea că materialul avut de noi în răsboiul trecut, trebue înregistraţ sub „fier vechiu”. Procurarea, din nou, a întregului armament : și muniții pentru întreaga armată, ce va merge la răsboiu, armată, de uscat, de aer şi de apă, va trebui să fie făcută din nou, din timp de pace, aşă că la isbucnirea răsboiului, care poate veni din senin, ca şi un trăsnet, să nu avem altă grijă decât ale da în mâna luptăţorilor, tot aşă cum vechii Spartani dădeau scutul cu vorbele : „cu scut sau pe scut“, 

Domnul Profesor Mehedinţi, în această privință, spune lucruri atâta de adevărate, încât nu mă pot opri de a le repro- duce: „cu muniţie comandată în ajun, sâu atârnând de vămile vecinilor, politica naţională. a unui popor nu poate avea nici- odată mâinile libere“. 
Când un profesor, desigur dintre cei mai aleși profesori universitari, care însă nu-i de: meserie, ci-i un civil, a cărui pregătire este cu totul alta decât a chestiunilor militare, cu- noaște acest adevăr, atâta de important, pe care mulţi dintre cei de meserie, îl ignorează, sau îl trec cu vederea, atunci ne putem face idee că chestiunile militare, în special de organi- zare şi de aprovizionarea materialului şi armamentului, au in- trat în domeniul public, şi sunt văzute şi de către cei neprofe- sioniști, tot aşă ca; şi de către militari, ba cu un avantaj asupra profesioniştilor, prin aceea că, civilii pot să le spună şi prin gazete şi să le strige în orice ocazie, ceeace armata nu o poate face. . 
Asta-i un adevăr care nu mai are nevoie de nici-o Gemons- trație. Armamentul trebue adus âin vreme în ţară ca şi muni- țiile pentru o întrebuințare de atâtea zile de luptă, câte se' so- cotesc de către cei în drept. Restul trebue făcut în ţară, peritru improspătare în toate direcţiunile. Şi avem această putinţă cu fabricile existente şi cu cele ce se vor mai face. 
Desigur, în această direcţie intră: gazele, măștile, aviația, marina, etc. cu toate cele ce trebuesc pentru o luptă până 1a completa victorie, sau până la moarte, în afară ae armamentul 

de tot felul. 

g. CINE POATE FI SALVATORUL ȘI INDRUMATORUL ? 

Ce câmp mare, vast şi variat, de activitate şi de muncă, 
pentru întreg poporul nostru, dar mai ales pentru conducătorii țării! Ce glorie îi așteaptă. Dar şi ce răspunderi, în fața ju- decăţii neamului, în special pe aceştia din urmă. 

Unitatea sufletească, unitatea culturală, limba, biserica, 
şcoala, armata, întreaga gamă a muncii, de zeci și zeci de ani, a unui popor, muncitor, cinstit şi cu dor de viață, trebue 
pusă în funcţie imediat, și cât mai imediat, atacând problemele 
deodată, toate, din toate părţile, iar nu pe rând, începând cu
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una şi lăsând pe cealaltă să aştepte până ce s'o înfăptui cea 

începută. Așă, nu s'ar mai isprăvi niciodată. i 

Fiecare în parte, din aceste capitole, de activitate, sunt 

imense în forma şi în fondul lor, pentru a fi duse la bun 

sfârşit. Dar toate la un loc? Uriaşe !  Nesfârșite ! Asta-i 

treabă și muncă de un uriaș, în ale gândirii, ale științei și în 

ale simţirii, ajutat de alţii, tot așă de mari, tot așă de puter- 

nici, tot aşă de uriași şi, apoi, de întregul popor care să exe- 

cute, cu sfințenie, toate ce i se vor spune şi cari sunt numai 

spre binele lui şi fericirea ţării. 

Poporul în întregime, de orice grad şi rang, dela vlădică 

până la opincă, trebue să înţeleagă că numai munca fără 

preget, ziua şi noaptea, îl poate salvă din situaţia, extrem de 

grea, şi cu deosebire de periculoasă, în care se găsește; trebue, 

în acelaş timp, să înţeleagă că munca nu micşorează, și mai 

puţin, încă, nu necinsteşte pe nimeni, oricine ar fi, din 

contră, aceea ce dezonorează pe om este lenea și sunt iaptele 

urite în frunte cu necinstea, necredința şi neomenia. 

Fiecare cetăţean vrebue să fie convins, prin exemplele date 

de toți, că un om se poate ridică la conducerea celorlalţi, 

numai prin valoarea sa şi prin munca proprie, iar nu prin 

moșteniri, de averi sau de nume ilustre, şi care-i fac, adesea, 

pe netrebnici, și nepregătiti, să treacă inaintea celor muncitori 

şi cu valori necontestate, și care-şi aşteaptă rândul, cu toată, 

încrederea, în selecţiunea valorilor, în mod natural și logic. 

Din munca aceasta a tuturora, fără preget, de zi şi de noapte, 

de ani şi de ani, de cel puţin, a unei întregi generaţii, va 

trebui să iasă la iveală rezultate uimitoare în toate direcţiu- 

nile activităţii româneşti, fiindcă în poporul nostru sunt ta- 

lente, cari nu aşteaptă decât momentele prielnice, timpurile 

propice ca să se manifeste. Din mijlocul acestor talente, vor 

ieşi, cu siguranţă, şi suflete cu deosebire de superioare, genii 

ale neamului nostru, cari să reinvie, cu toată puterea lor» de 

neînvins, viaţa moartă de azi a poporului românesc. 

Greutatea, însă enormă azi, pentru țara noastră, nou în- 

tregită şi pentru poporul nostru, strâns tot laolaltă, în unitate 

națională, atâta de visată și de dorită, de sute de ani, nu este 

numai în soluţionarea problemelor de cari am vorbit aci. De- 

sigur, chestiunile arătate mai sus: unitatea, sufietească, unita- 

tea culturală, protejarea și înălțarea limbii strămoșești, ca şi 

ridicarea la rangul de temple a şcoalei, bisericii și cazărmii, 

iar pe slujitorii lor, profesori, preoţi şi ofițerii, la demnitatea 

strălucitoare de apostoli, toate aceste activităţi uriașe, se vor 

înfăptui „cu atâta mai ușor, mai iute şi mai adânc, cu cât'în 

restul activităţilor, din țară, va fi ordine, cinste, linişte, 

omenie. 

Din nenorocire, însă, tocmai acum când trebue să înceapă
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în ţară munca uriașă a consolidării și îndrumării celei noui, 
tocmai acum avem impresia că țara se clatină şi că merge pe 
un povârniș foarte periculos. De câţiva ani, ţara noastră dragă 
se sbate în probleme din ce în ce mai grele, din ce în ce mai 
ruinătoare. Ea vede, cu ochii scăldaţi de lacrimi, și cu sufletul 
plin de jale, cum i se răpesc, una câte una, bogăţiile materiale 
și morale ce-i formau odinioară faima 'n lume, şi asistă, ea 
însăş istovită şi sărăcită la ospăţurile criminale ce se fac, la 
capul ei cernit, de către toţi streinii și înstrăinaţii cari nu pot 
privi cu ochi buni România Mare ca pe o țară puternică, bogată 
şi de ordine. 

„Ca'n codru“, ne spune profesorul Simionescu ! 
Doamne ! In ce timpuri trăim! Scumpa noastră țară, şi 

marele nostru popor, trebuie să bea şi acest pahar cu otravă ! 
„Mai ales în timpuri de frământări sterile ca cele de azi, 

când poporul nostru abiă își mai poate strecură prin vămile 
vieţii traiul său sugrumat, când în lipsa unei conduceri unitare 
și orientări sigure, răsar în toate tolțurile indrumâtori mărunți, 
cu pretenţii atâta de mari pecât de mici li-s putințele şi ae 
încureate poveţele...“ 1). 

Tocmai acuma, când aveam altcevă de făcut, trebue concen- 
trată toată munca, toată energia, toată priceperea, și toată 
cinstea, a tuturor bunilor români, de pretutindeni, pentru a 
scoate, mai întâiu ţara din prăpastia în care se afunqă mereu, 
văzând cu ochii. Trebue, mai întâiu, salvată ţara dela peire, prin 
o îndrumare sănătoasă, în toate direcţiile vieţii publice. 

Toţi Românii, cei buni, de pretutindeni, cari să aibă ca, 
deviză sfântă : „Totul pentru tară, nimic pentru noi“, trebue 
să-şi dea mâna, cu un minut mai curând, pentru salvarea ţării. 
Toţi să pună umărul, priceperea, munca şi cinstea numai în 
serviciul patriei amenințate și cu toţii să se sacrifice pentru 
binele ei și al neamului. 

Așă au făcut marile generaţii din trecutul nostru istoric, de 
au salvat ţara din timpurile grele prin care a trecut. Cu 
aceeaș deviză au luptat și ei, cu aceeaș trebue să lupte azi, 
toţi cei cu inima română. - 

Vor binemerita dela Patrie ! 

z 

Dar cine va conduce pe drumul propăşirei, pașii poporului 
românesc ? Cine va strânge la un loc toate energiile, toate ta- 
lentele, toate valorile și toate virtuţiile ca, apoi, cu toţii, să 
arate, prin munca lor neobosită și nelimitată, calea adevă- 
rului ? Cine va avea puterea aceea uriașă, ca să salveze, mai 
întâiu ţara şi apoi să ia în spinare munca de zeci și zeci de 
ani, a unui neam în toate direcţiile şi, să o ducă la un bun 

1) ă. Lupaș. Prefaţă la opera monumentală: Şaguna.
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liman, călcânăd şi distrugând în arumu-i, toate piedecile și 

toate buruienile ? Cine va fi salvatorul neamului, din groaz- 

nica stare în care l-au dus timpurile şi nepregătirea oamenilor, 

tot aşă ca şi necinstea, necredinţa şi neomenia, atâtor neche- 

maţi ? Salvatorul! Unde-i salvatorul ? Inainte-i vine să i se 

închine un neam întreg. Dar unde-i? In mijlocul poporului 

românesc, în lungul și latul acestui ogor, cald şi plin de flori 

mirositoare şi îmbătătoare, de aromă parfumată, dela ţară; în 
sufletul poporului rămas acelaş, de sute şi sute de ani, cu toate 

vicisitudinile şi loviturile nebune ale soartei; în mijlocul 

acele. „rustica-gens“, se găseşte izvorul puterilor fireşti ale 

neamului nostru. De acolo, din mijlocul acelei genialităţi la- 

tente, care nu aşteaptă iecât soarele cald şi dătător de viață 

al primăverii şi al muncii noastre a tuturora, vor răsări florile 

minţii și sufletului culturii româneşti ; iar în jurul ior se vor 

adună toţi şi toate, acelea .şi aceia, cari vor vorbi aceeaș limbă 
şi vor avea aceeaş credinţă, tot aşă cum se strâng albinele, în 

jurul reginei mamă, pentru ca, apoi, cu puteri unite să dea bo- 
găţie și fericire casei lor, familiei lor și stupului lor, ţării noas- 

tre drage. 

De sigur, poporul românesc, având la baza sufletului său 

cultura şi virtuțile strămoșești, va ști să iasă din vâltoarea 
fără fund și fără margini a ruinii, din timpurile neasemuit 

de grele prin care trecem, și fără un conducător salvator, 
condus numai de mintea lui, de munca lui, de genialitatea 

latentă, a lui; dar, cu câtă muncă uriașă şi cu câte sacrificii! 

Dar, după cât amar de vreme, de zeci şi zeci de ani poate! 
Se va salva şi singur, numai prin puterea lui, dar.... cât timp 
pierdut pentru el și pentru omenire! In tot acel timp de 
ruină, timp mort pentru progres, în tot acel timp de lupte, 
fără nici o conducere, de chinuri și jertfe inutile, mintea lui 
nu va produce nimica util omenirii, fiinacă toată energia și 

toată valoarea sa ar fi întrebuințate, în luptele greie de des- 

cătuşare. 
Sufletul neamului nostru, izvorit din sufletul „poporului 

rege“ şi al „poporului dac“ şi sporit cu sufletele tuturor înain- 
tașilor, jertfiți pe sfântul altar al ţării și al împlinirei da- 
toriei către popor, a trimis totdeauna, în timpurile cele mai 

grele ale neamului pe cel mai ales dintre fii săi, ca să redea 
viață poporului ales şi hotărit de Dumnezeu, ca să trăiască 
cu vrednicie în mijlocul celorlalte neamuri. 

Descălicătorii de ţară, Dragoş și Negru, unul din Maramu- 

reș și altul din Făgăraș, vin cu toată puterea lor, dar călău- 
ziţi numai de sufletul neamului, şi croiesc ţări nouă, che- 
mând la viaţă poporul românesc, aflat pe acele plaiuri. 

Sufletul neamului a făcut minunea, văzută cu ochii noș- 
tri, cei de azi, ca după aproape două mii de ani, poporul ro-
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mânesc să iasă la iveală, mai mare şi mai strălucitor, în limi- 
tele vechii „Dacia Felix“ fiindcă el a trecut peste toate barie- 
rele și peste toate pazele și a mers, dela suflet la suflet, la 
toți cei ce aveau acelaş suflet și le-a infiltrat, fiecăruia spe- 
ranța unor vremuri de redeşteptare națională ; iar când bu- 
ciumul a sunat „plinirea vremei'“, ca lovite de trăsnet s'au sur- 
pat toate barierile, ca şi cum n'ar fi fost de câna lumea, iar 
îraţii „viu mâinile şintind. Se cunoscură“. 

Sufletul neamului, a poruncit lui Ştefan să întemeeze epis- 
copia Vadului, ca prin ea să reamintească Ardealului, că sunt 
fraţi ai lor și dincolo de munţi, tot așă cum a spus lui Mihai 
să arunce sămânţa unităţii naţionale, a tuturor Românilor, ca 
apoi, la adăpostul marelui copac, ieșit din jertfa vieţii lui, să 
crească fructele cele mai gustoase şi cele mai atrăgătoare, ale 
unirii celei mari, de veci înfăptuită. 

Sufletul neamului a trimis prisosul energiilor neamului 
acolo unde eră nevoe de mai mult sprijin. Işi destină pe cel mai 

ales și-l îndreptă unde era chemat; de cei în suferinţă. Așă: 
„Traian veni din Ispania pentru a se urcă pe tronul impe- 

riului; Dacia a dat pe Regalian, Docolina pe Rareș, Timocul pe 
Brancovici“ ;  Avrigul pe Lazăr, care a redeșteptat din morţi 

aceea ce sta să piară, limba noastră strămoșească; iar Mace- 
donia ne-a trimis pe Şaguna, tocmai pe timpurile cele mai uci- 
gătoare ale credinţei şi limbii poporului român din Ardeal, 

Sufletul neamului a ales pe Cuza să facă începutul Uni- 

rii, a chemat pe Carol dela izvoarele Dunării, ca la gurile ei 

să intemeeze un regat liber și puternic si tot așă cum a ho- 

tărit pe Ferdinand cel Mare şi loial, sâ-şi întregească neamul, 
peste care domneă. 

Tot sufletul neamului va face această minune, ca din iz- 

vorul muncii noastre, întru sudoarea feţei, să, așeze în frun- 

tea noastră, pe acela hotărit şi de Dumnezeu, ca să salveze 
neamul şi să-l îndrepte pe calea „adevărului“ și a „binelui“. 

Cine va fi alesul lui Dumnezeu și al sufletului neamului 

de data aceasta ? Căci este mare nevoie ca cinevă să ia con- 
ducerea muncii uriașe, cu mâna, de fier, cu minte luminată și 
cu voinţă hotărită de a învinge și mai ales cu dragoste. Cine ? 

Munca ce se cere poporului românesc este atâta de mare 

şi atâta de multă, încât nimeni dintre conducătorii de rând 

şi mai ales de azi, nu se poate încumetă să-şi ia asupră-i 

atâta răspundere. Ar cădeă prăbuşit sub greutatea, poverei mai 
ales că nimeni, din ceilalţi de pe de lături, din răutate, din 
nepricepere, sau invidie, nu i-ar da nici un ajutor, ba dim- 

potrivă. ” 

Munca este atâta de variată, încât ar fi peste puterile 

omenești, ca numai un om de rând dintre conducătorii de azi 
şi de ieri, să o poate face, căci ea trebuie atacată deodată din 

.
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toate colțurile şi dusă la bun sfârşit, pe aceeaș linie, din toate 

unghiurile. 

Numai cu toţii la un loc, cu toţi fii ţării, cu toate valorile 

și toate energiile, mână în mână şi umăr la umăr şi printr'o 

muncă de o viată întreagă, şi neîntreruptă, sar puteă ajunge 

la bun rezultat. Dar cine va organiză lupta? Cine va armo- 

niză storțările? Cine va unifică sufletele în direcţia hotărită ? 
Aici, intervine puterea Dumnezeiască și numai ea hotărăşte 

pe Acela care să salveze poporul românesc și ţara românească 

din prăpastie, să-l oprească pe povârnișul ce-l duce la pieire 

și să-l ridice iarăș la suprafaţă, având, în ajutorul lui, tot 

neamul conștient de marea menire a momentului, de impe- 

rativul momentului istoric. 

Acel ales de Domnul ar puteă îi însuş Regele Ţării. 

Avem un Rege, atât stăpânitor peste scumpa noastră Ţară 

Românească şi conducător al întregului nostru popor. El poate 

și chemat, de Domnul Dumnezeu, să fie salvatorul neamului 

peste care domneşte și care se uită la El cu toată încrederea 

şi cuminţenia moştenită din moşi-strămoși. 

E! este singurul care ar putea să facă minunea de a strânge 

18 un loe toate voințele, toate energiile, toate valorile, şi cu 

". ţoţii, sub puternica Lui conducere să îndrepte răul în care se 

Sbate biata noastră ţară, bietul nostru popor, zără ca poporul 

şi țara să fie vinovate cu vreun păcat decât că s'au încrezut 

orbeşte în acei ce i-au stat în frunte. . 

| Unui geniu, ieșit din mijlocul puporului, i sar vedeă ge- 

nialitatea abiă după ce ar închide ochii, abiă atunci i sar în- 

chină întregul popor, dar mai ales aşă numita pătură condu- 

cătoare ce nu ar admite, în viaţă, să-i fie cinevă superior, cu 

nimica. Un geniu ieșit din sufletul unui neam, ori cât de mare 

ar fi, nu ar putea să-şi ridice neamul, decât stând la adă- 

postul puternic al unui cap al ţării, înțelegător al oamenilor și 

al timpurilor și mai ales având sprijinul Lui puternic pentru 

binele ţării. 

Numai suveranul, capul statului, Domnul ţării, poate să 

facă minunea de a strânge toate talentele adevărate, toate va- 

lorile reale, și toate puterile ţării, pe lângă EI, ca să pornească, 

de îndată, la înfăptuirea programului atâta de vast și atâta 

de variat: întâiu îndreptarea, apoi îndrumarea. 

„Asa si un stăpânitor, au împărat, acela se poate scrie 

în condica. veacurilor de înțelept şi vrednic, care știe să-și 

aleagă pentru fieși-ce tagmă de slujbă, sfetnici și miniștri 

arnici şi destoinici, pentru că un om singur nu e nici un 

0m....!), 

1) Gh. Lazăr, din dscursul ţinut la înscăunarea domnitorului Gr. 

Ghica Vodă 1822.



DIN GENIILE NEAMULUI 51 

In jurul Său, în jurul puterii Lui suverane cu care este 
ivestit chiar de popor, și la adăpostul purpurei, toate for- 
tele neamului chemate de EI, vor veni să- -și dea obolul, fe- 
ricite că pot lucră pentru tron, ţară și neam. Atunci, la stri- 
gătul Lui de alarmă şi de chemare, ca şi cum sar sună din. 
trâmbiţele dumnezeeşti, vor ieși, ca din pământ, eroii, poeţii 
și artiștii, geniile în literatură, în muzică, în pictură, în fi- 
nanțe, științe, artă militară și în politică, etc.; iar cultura 
își va luă avântul, înălțându-se spre Dumnezeu. Și apoi cu 
toţii vor lucră fericiţi, tot aşă ca în epocile de glorie ale lui 
Ludovic al XIV-lea, al regelui-soare, ca pe timpul lui Pericle 
sau ale lui Ștefan cel Mare, lui Mircea, lui Mihai Viteazul, Cuza, 
Carol 1, și Ferdinand cel Mare. 

Regele, în mână cu toată puterea legală, urmaş al celor mai 
mari Regi ai țării noastre, cel dintâiu născut pe sfântul pă- 

_mânt al ţării noastre și crescut în credința dulce și bună, 
plină de iubire a înaintașilor noştri, din care ştim că s'a adăpat, 
descendent din acel Zoilern, venit dela izvoarele Dunării, să 
lupte pe malul Dunării, alături de Mircea cel nebiruiţ; Regele 
nostru care cu mândrie și cu toată convingerea și-a dat sin- 
gur titulatura de Regele culturii româneşti : „,...urmând pilda CR 
marilor voevozi ai țărilor românești, îmi iau angajamentul, 4 Sp, 
să fiu, cum a fost Brâncoveanu şi alţii, un Vodă al culturii g 
mâneşti”, numai El ar puteă fi salvatorul! 

El şi numai E], are putinţa să facă minunea atâta de aci 
rită, atâta de variată şi atâta de necesară, pentru salvarea, 
neamului, ţării şi tronului. 

Va, îi o răspundere mare! O știm! Va fi o muncă de 
martir ! O ştim! Dar, ce răsplată mai frumoasă și mai stră- 
lucitoare se poate găsi pe pământ și în ceruri? A fi salva- 
torul neamului și ţării Tale; a îi trecut în istorie ca mântui- 

torul poporului, peste care ai fost hărăzit de Domnul să stă- 
pânești ! Ce alt titlu ar putea să împodobească coroana pur- 
tată mai înainte de „un întemeetor de regat“ și de „un între- 

gitor de neam“ şi tronul acoperit de glorie nepieritoare pe 
care au stat, în trecut, un Cuza, Stefan, Mihai, și alţii tot așă 

de mândri, de locul mare pe câre au fost puși de Dumnezeu? 
Sire și Mărite Doamne, salvează ţara ce Te urmează cu 

atâta încredere ! Salvează Poporul ce se închină cu toată cu- 
minţenia Inălţimei Tale ! 

„In adevăr când geniul suveran se ivește, suma puterilor în- 

tregii generaţii, pare că se adună dela sine. Cei buni ies la 
iveală de pretutindeni şi avem epoci de vitejie militară, de 
pictură, de poezie, de mari mișcări religioase, ori naţionale. 
Căci prin esenţă omul superior, nu cunoaşte pisma. Geniul nu 
poate fi invidios, după cum nici invidiosul nu poate fi geniu. 

Cel ce vine pe pământ „din graţia lui Dumnezeu“, adică din 

CAL Gila E 

£ 
e dă
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graţia unei nașteri fericite, are dela început bunătatea suve- 
rană, care îndeamnă la fapte pe toţi cei dimprejur — din plă- 
cerea superioară de a vedeă creind. Selecţiunea valorilor se 

face atunci, spre optimum, iar urmarea e un fel de „sturm“ 
und drang periode“, o aţâţare a tuturor energiilor, un vije- 
lios avânt spre viitor.......... 1), 

Acei ce au văzut pe Regele de azi, „mic“ și pe care L'au 

dorit şi visat „Mare“ așteaptă acuma cu toată increderea, ca 

şi dela Dumnezeu, salvarea Ţării dela El, căci numai El ar 

puteă să o facă. 
Iar dacă nici această visare nu se va înfăptui, va fi: Vai 

nouă ! 

1) Mehedinţi. — Către noua generaţie.



II. 

MIHAI VITEAZUL” 

Iată ce spune istorici şi unii din scriitorii şi oamenii po- 
litici contimporani lui Mihai, sau nu, despre acest mare domn 
al Românilor 

CARLO MAGNO, Italian, sol al împăratului Rudolf și con- 
timporan al lui Mihaiu, spunea în anul 1600, că Rudolf îm- 
păratul a numit pe Mihaiu „un al doilea Alexandru'““, şi cere 
tuturor popoarelor creștine să-l ajute cu bani, pentru a puteă 
luptă în contra Turcilor. 

UNGURUL GHEORGHE ZAVODSKI, îl consideră pe Mihai 
ca fiind o adevărată „virtute eroică“. , 

GASPAR VERES BOITINUS, istoric ardelean, îl .asemue 
pe Mihai cu Anibal al Romanilor. 

MARELE ISTORIC ENGEL, spune despre Mihai: Mihai 
Viteazul, domnul Ţării Românești, bărbatul de arme, îmblânzi- 
torul și învingătorul inimicilor, dar totdeauna om de o am- 
biţie nemărginită şi de o inimă neinfrântă întru -a vână sco- 
puri înalte. 

„Prin geniul şi vitejia lui, determină şirul împrejurărilor, 
concentrează, asupra lui, privirile lumii politice şi devine un 
factor însemnat în evoluţia istorică a timpului său. 

„Să aruncăm dragi flori pe mormântul unui prinț Român 
care interesează istoria lumii; şi el a lucrat, și puternic a, lu- 
crat, spre a îmbrânci barbaria turcească despre celelalte părti 
ale Europei“. 

ION BISSELIN scriitor iezuit, spune că după cum Arhan- 
ghelul Mihail a fost „marele voevod al oștirilor cerești“, tot aşa, 
și Mihai al Românilor ar putea fi asemuit cu un conducător de 
oaste mereu biruitoare, și adaogă: „că în mintea popoarelor 
creștine s'a format, cu încetul, părerea că cu puțină schimbare 
de cuvinte, sar puteă aplică foarte bine și lui Mihai Vodă, ve- 
chea cântare de biruință a bisericii şi mai ales partea aceea
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în care preoții şi corul cântă: „Lăudaţi și preamăriţi pe toţi 
ostașii în genere, iar mai presus de toţi, pe Mihail, căpetenia 
oștii învingătoare, care sfarămă Bosforul, prin puterea și vir- 

tuțile sale“. 
POETUL GREC STAVRINOS: în epopeea sa despre Mihai 

Viteazul, pune pe acest erou Român în linie cu cei mai mari 
eroi ai antichităţii, cu Achile, cu Hector şi chiar cu Alexandru 

cel Mare. E] spune, între altele și următoarele: 
„Cade-să dară să-l plângeţi, avuţii și sărăcii, pietrele și 

lemnele, arborii și râurile, se cade să verse şiroae de lacrămi, 

că onoarea vitejilor a pierit. Cuvine-să că, în toată ţara Ro- 
mânească, mici şi mari, să se îmbrace în haine hegre și să 
plângă pe Mihai, căci au pierdut pe Domnul lor, pe acel mare 
viteaz care îngrozeă pe Turci, acela de care se temeau şi tre- 
murau ca peştii, Turcii, Yătarii, Ungurii şi Polonii“. 

1) Lucrarea aceasta, despre Mihai Viteazul, a fost făcută, 

la început, sub formă de conferință publică și ţinută, pentru 

prima dată, în seara zilei de 6 februarie 1920, în cadrul con- 

ferințelor publice, din acel an, ale ateneului român. 
Numerosului public asistent a plăcut conferința, arătând 

aceasta prin repetate şi unanime aplauze. Inalții prelați ai 

României, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit primat Miron Cris- 

tea, astăzi Patriarh şi cu.1. P. S. Mitropolitul Pimen al Mol- 
dovei cari au asistat și cari au urmărit expunerea, cu toată 

atenția, au îmbrățișat, la sfârșit, pe conferenţiar, felicitându-l 
călduros, şi îndemnându-l să ducă, și prin alte locuri, această 

conferință înălţătoare de românism și de mândrie națională”. 
După conferință, am primit Joarte multe îndemnări, învi- 

tațiuni şi solicitări ca să o repet și în alte orașe din țară, spre 
a cunoaște, cât mai multă lume românească, pe Mihai Viteazul 

ul nostru şi sub forma nouă, de geniu militar. 
De aci a născut ideea că odată cu tinerea conferinţei să 

se încaseze şi o taxă de intrare, iar fondul, ce se va strânge, 

să fie destinat pentru ridicarea unui monument lui Mihai 

Viteazul, fie la Șelimberg, fie la Alba-Iulia sau chiar la Turda. 
Am prezentat ideea aceasta în anul 1921 Inaltului nostru
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Erarch, Inalt Prea S. Mitropolit Primat Miron Cristea, azi 

Marelui și sfântul Patriarh al bisericii noastre creştine ortodoze 

şi i-am solicitat favoarea de a luă sub Inalta sa ocrotire 

această hotărire, rezervându-mi mie toată cealaltă strădanie 

spre a nu încărcă umerii Inaltului Prelat și cu alte chestiuni, 

în afară de cele de patronare. 

In anul 1921 şi 1922 am ţinut această conferință în urmă- 

toarele localități : Lugoș, Caransebeș, Arad, Timişoara, Sibiu, 
Alba-lulia, Craiova, Cluj şi Blaj, de unde s'a putut colectă 

suma de lei 94.100,50. Banii toţi au fost depuși pe numele 

I. P. 5. Mitropolit Primat, constituind „fondul pentru monu- 

mentul lui Mihai Viteazul“. 

In anul 1925, revista eclesiastică a Patriarhiei „Apostolul“ 
a publicat în numărul său din luna Mai 1925 următoarele : 

ACT FUNDAȚIONAL 

Generalul Constantin Găvănescul, un bun cunoscător al 

răsboaelor purtate de voevodul Mihai Viteazul, a ținut în mai 

multe oraşe din țară o interesantă conferință, cu indicarea pe 

hartă o locurilor cu răsboaiele lui Mihai pentru cucerirea  Ar- 

dealului şi a Moldovei, reînființându-se, pe un scurt timp, 

vechea Dacie a lui Traian. 

Taxele de intrare la aceste conferințe le-a trimis la adresa 

noastră, spre a le administră în scopul ridicării, la timpul său, 
a unei statui acestui mare voevod în Ardealla Alba lulie, 

Turda sau Șelimberg. 

Aceste taxe au sosit astfel : 

1) 20 Aprilie 1921 dela comand. garnizoanei 

Lugoj, colonel Justinian, cu  recipisa No. 100 dela 

perceptorul regesc din Lugoj lei . . . 9.391,00 

2) 22 aprilie 1921 dela comand. garnizoanei Ca- 

ransebeş cu recipisa No. 1701921 percep. reg. din 

Caransebeş lei , . aa 4.000,00 

3) 29 aprilie 1921 “dela comand. garnizoanei 

Arad prin banca rom. . . „+ 20.827,50 

4) 18 iulie 1931 dela oraşul Timişoara lei „2.000,00 

5) 10 iulie 1921 dela Timișoara lei A „. 18.731,50 
6) Generalul Makarovitsch Sibiu, festival lei „+ 14.066,00 

7) Lit.-colonel Pârâianu şef stat major Alba- 

Iulia, suma era 7.536, dar ridicând banii s'a reținut 

ce adm-ția financiară Bucureşti lei 1226 impozit, f. 

docum. . „aa 6.810,00 

8) 22 ianuarie 1923 “ar. “Laugier Craiova dela 

conferința General Găvănescul cu recip. No. 24866 lei 5.415,00 
9) 31 ianuarie 1923 Episcopul N. Ivan Ciuj de- 

puşi la bancă lei . . . ae a 11.141,50
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10) 19 aprilie 1923 dela Conferința din Blaj 
4 1211922 lei . „2.763,00 

11) 14 martie 1924 reuniunea femeilor române 
Siria 16/X11923 lei 446 anunțați dar nesosiţi 

Suma colectată. RR ea e 94.100,50 

Noi am concentrat această sumă “în carnetul 

No. 167142 dela „Banca Ardealului“ din Bucureşti 

suma originală era lei. . . . . . . . . . . . 94.100,50 
Din camătă sa adunat . . . . . . . „ . . 17.353,50 

Suma totală face per. 21 aprilie 1925  . . . . . 111.454,00 

Suma aceasta de (una sută unsprezece mii, patru sute 

cinci 2eci şi patru lei) se va administră sub denumirea de 

fondul pentru statuia lui Mihai Viteazul, de ojiciul cassei ar- 

hiepiscopiei ortodoră din Bucureşti, îndată ce va fi organizat, 

capitalizându-se interesele până când Arhiepiscopul Patriarh 

o va ordonanță în scopul amintit în cele de mai sus. 

Până tirăeşte Generalul C. Găvănescul e bine să îi se arate, 

din an în an, mărirea sumei, spre orientarea sa”. 

Patriarh (ss) Miron. 
București 1 Mai 1925. 

In anul 1928, alături de asociația „Cultul Patriei”, am 

fost în unsprezece zile, cu începere dela 26 martie până la 6 
aprilie şi am ținut conferințe în următoarele localităţi : Bucu- 

rești la Ateneul român, Ploești, Buzău, R.-Sărat, Focşani, 

Bacău, Cernăuţi, Iași, Chișinău, Vaslui, Bârlad, Tecuci, Galaţi, 

Brăila, având adesea, câte două conferinţe, în aceeaș zi, adică 
una 2iua, într'o localitate şi alta seara, într'o localitate vecină. 

Din acest turneu cultural și de propagandă naţională ro- 
mânească s'au strâns următoarele sume repartizate pe locali- 

tățile unde a avut loc conferința : 

ASOCIAȚIA „CULTUL PATRIEI“ București, 1 lutie 1929 

Domniei- Sale 

Domnului General C. Găvănescul 

Comandantul Corpului 7 Armată. 

Sibiu 

„Mult Stimate Domnule General şi Iubite Frate întru 

„Cultul Patriei * 

Potrivit dorinței Dvs. avem onoare a Vă face cunoscut că, 
între 26 martie—6 aprilie 1928, sau ținut conferințe pentru
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strângerea fondurilor necesare ridicărei unui monument lui 
Mihai Viteazul, în următoarele oraşe: Bucureşti, Ploeşti, Bu- 
2du, R.-Sărat, Focşani, Bacău, Roman, Bârlad, Cernăuţi, Iăşi, 
Chișinău, Vaslui, Tecuci, Galaţi şi Brăila. 

Conform actelor ce posedăm din partea comitetelor însăr- 
cinate cu organizarea conferințelor, în afară de comitetul de . 
organizare al oraşului Chişinău, care până în present nu ne-a 
comunicat rezultatul  serbării, s'a realizat suma de lei 
317.705,50%, precum urmează ; 

1. Brăila . . . . . . . . . . 20.381.— 
2, R-Sărat . . . . . . . . . 20.508.50 
3. Buzău . . , , , . . . 27.518.— 
4 lași a 38.867.-- 
5. Cernăuţi . . . . . . . . . 53.436.— 

- 6. Roman. ........ 32.983. — 
7. Ploești. . . . . . . . . . 27.925.— 
8, Focşani .. . . . . . . . 43.170.— 

9. Bacău . . . . . . . ... . 27.158— 
10. Vaslui . . . . . . . . „ . 4.992,.— 
MI. Bârlad . . , . . . . . . . 30.400.— 
12. Tecuci . . . . . . . . . . 14.000.— 
13. Galaţi .... . . . .:. . 21.670.— 
14. Bucureşti . „36.7183.— 
15. Chişinău, nu a comunicat - 

Total lei 203 57 50% 
Se scad chcltuelile făcute „ 26.772.— 

Rămâne „, 3717.705.50% 

Odată cu aceusta, bine voiţi a cunoaşte că suma de lei trei „ 
sute şeapte zeci și șeapte de mii, şeapte sute cinci, bani cinci 
zeci, a fost depusă la Banca Românească pe contul Patriarhiei 

“pentru fondul destinat ridicării unui monument lui Mihai 
Viteazul. . 

Asociaţia „Cultul Patriei“ 

Secretariatul General, Dr. Panait Bobeş 

„A, suma totală strânsă se ridică la peste șapte sute de mii 
lei împreună cu dobânzile la zi ; și se află depusă în păstrarea 
sfintei Patriarhii. . “ 

SF. MITROPOLIE A UNGRO-VLAHIEI București, 25 Mai 1931 
ARHIEPISCOPIA BUCUREŞTILOR 

Domnule General, 

Spre cuvenita orientare a Dvs., vă - aducem - la cunoștință 
că „Fondul Mihai Viteazul“ ce se află în administrarea Ar-
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hiepiscopiei Noastre, a ajuns la 31 Decembrie 1930, !a suma de 

lei 656.447 (șase sute cinci zeci şi şase mii patru sute patru zeci 

și șapte). 

- Patriarh, Miron 

Dacă împrejurările viitoare îmi vor fi prielnice, socot să 

măresc și mai mult acest fond, iar urmașii vor înfăptui aceea 

ce am găndit cu atâta drag, cu nespusă admirație şi închină- 
ciune unuia din marile genii militare al neamului nostru, 

aceluia care a aruncat cu mâna largă, în pământ mănos, să- 

mânța unității noastre naţionale; aceluia care a fost marele 

precursor al întregirii neamului nostru scump, Mihai Viteazul. 

In conferințele din seria anului 1928 ținute în Moldova, Bu- 

covina și Basarabia şi arătată la pagina 63 introducerea a su- 

ferit modificări față de conferința ținută la ateneu, în 1920, 

sau de acelea ţinute în seria anului 1921—22. Intrucât cred că 
interesează pe cititori o dau aci pentru cunoștința tuturora. La 
conferinta dela ateneul român din seara de 26 martie 1928, 
prima din seria nului 1928, au asistat şi A. S. R. Principele 
Nicolae și cu Sanctitatea Sa Patriarhul României, Inalţi re- 
genţi. 

Alteță regală, Sanctitate 

Onorat auditoriu, 

Conferinţa ce am Inalta cinste de a o ţine astăseară, înain- 
tea Inaltei regențe şi a unei asistențe atâta de numeroasă şi 

atâta de selectă, este aceeaș pe care am avut cinstea să o mai 
țin acum opt ani, tot aci în sala ateneului român. 

De data aceasta, însă, conferința făcând parte dintr'un 

program ce se va desfăşură în cincisprezece orașe din ţară, 
are un îndoit scop: a) de a arătă lumii întregi românești pe 

marele nostru Voevod, Viteazul Mihai, sub forma genială a înal- 

telor operaţiuni militare; b) prin banii strânşi depe urma, aces- 
tei conferinţe, ca şi depe urma tuturor conferințelor, ce vor 
urmă, şi începând cu aceasta, de astăseară, să putem să ridi- 
căm un monument marelui erou naţional, la Şelimberg, Alba 
Xulia sau Turda, arătându-ne, astfel, atât admiraţia cât și re- 
cunoștința, față de un mare precursor, poate cel mai mare, al 
unităţii noastre naţionale, ca și de un geniu militar al româ- 

nismului, cu care ori care altă ţară, din lume, sar putea mândri. 
Şi de data aceasta, ca și de alte dăţi când în 1921— 1922, 

am ţinut aceeaș conferinţă, în alte localităţi din apusul ţării 

noastre, am luat, mai întâi, Inalta binecuvântare, precum și 
Inaltul patronagiu al Sanctităţii Sale Inaltul Patriarh al bise- 

ricii noastre şi trebue, sunt dator, să arăt, aci, tuturor, Inalta
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şi părinteasca bunăvoință cu care am fost primit şi îmbră- 
țișat, precum și urarea și sprijinul moral de frumoasă isbândă, 
cu care m'a însoţit la plecare. Sanctitatea Sa mi-a spus, între 
altele, să arăt tuturora, pe oriunde voiu merge, prin toate 
orașele, cuvântul de Inaltă binecuvântare al Sanctităţii Sale, 
şi mi-a mai spus să arăt tuturora, dorința vie ce o are ca: 

„Fiecare să gândească mereu la marile fapte ale lui Mi- 
hai Viteazul, pe terenul artei militare, dar mai ales pe acela 
al unităţii naţionale și al „unirii“ și fiecare să se străduiască 
a-l imită, fie pe el, fie pe voinicii săi ostaşi, cari cu sacrificiul 
vieţii lor au putut face fapte nepieritoare pentru binele și prea 
mărirea, ţării și neamului lor, și pentru credinţa către Domnul 
lor, ca și către Dumnezeul lor“, 

Cred că am prins cât mai fidel vorbele Sanctităţii Sale 
şi le. redau aci, d-voastră, aşă cum mi-au fost încredințate, 
în speranţă că, ideea, călăuzitoare, va, prinde și-și va produce 
roadele binefăcătoare, în sufletele tuturor Românilor. (Aplauze 
puternice, îndreptate spre loja regală). 

Nu pot să trec la desfășurarea conferinţei mele fără a 
relevă o chestiune foarte importantă şi fără a face mai întâi 
o închinăciune memoriei a celui mai bun Român. 

Acum câteva luni, am primit o scrisoare dela o Doamnă, 
mare și aleasă româncă, care-mi povestea, în colori foarte în- 
duioșătoare, dureroasa impresie ce a avut-o, la Curtea de Ar- 
geș, cu ocazia parastasului făcut Marelui dispărut Regele Fer- 
dinand, și-și termina, scrisoarea cu vorbele : „„Comme les morts 
vont vite ! . 

Am rămas adânc îndurerat ! 
Da ! In genere, la noi, toate se uită destul de repede, 

dar mai ales recunoștinţa, ce ar trebui să o avem faţă de ci- 
nevă ! Și'i trist, şi'i păcat! Dar este cevă şi mai mult, este 
chiar o crimă când această împietate se produce față de aceia 
care și-au jertfit în lupta întreprinsă, tot ce-au avut mai 
scump în viaţa asta, viața lor, sau faţă de aceia cari o viață 
întreagă ne-au ajutat, îndrumat, povăţuit, pe calea cea mai 
bună și mai curată a drumului de urmat pe pământ! 

Da! Uităm lucruri ce ar trebui să le reținem o viață în- 
treagă ! Uităm chiar fapte cari ar trebui să constitue edificiul 
recunoștinței noastre pe vecie. Să fie oare, recunoştinţa și 
amintirea, flori aşă de rari, încât să nu crească chiar de 
loc în grădina sufletului nostru ? Citind aceste vorbe atâta 
de triste şi atâta de dureroase, n'am găsit consolare, în 
sufletul meu înduioșat până la lacrămi, nam găsit mângâiere 
şi reconfortare, decât în amintirea măreţului, emoţionantului 
şi neuitâtului gest din viaţa noastră de azi, când „Asociaţia 
Cultul Patriei“, născută. numai din dorinţa nestrămutată de a 
reînviă virtuțile străbune şi de a păstră aprins etern focul sa-
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cru al conștiinței naţionale și al împlinirei datoriei până la 

capăt, de către toţi, către Tron, Patrie și Neam, a aprins, prin 

cel mai de seamă reprezentant al său, și al ţării, candela cu 

„focul nestins“ la mormântul ostaşului necunoscut. 

Acel foc etern și sacru, ca și focul vestalelor, va reaminti 

tuturora, şi fiecăruia în parte, azi şi totdeauna, pe toți aceia 

cari sau jertfit pentru țară și Regele lor, în împlinirea da- 

toriei până la capăt și înaintea memoriei cărora îngenuchem 

cu toată evlavia ; şi va mai reaminti, apoi, fiecăruia, dintre 

vii că în orice clipă, trebue să-și ţină fiecare „candela aprinsă“ 

a conştiinţei sale şi a împlinirii datoriei până la capăt, dân- 

du-și fericit fiecare viata pentru a preamări pe a ţării. 

Aceasta este împlinirea datoriei până la capăt, către totul 

ce avem mai scump în viaţa aceasta, țara, neamul şi tronul, 

aşă cum a făcut şi reprezentantul cel mai demn al ostașilor 

eroi necunoscuţi, morţi pentru țara lor. 

Nu ! Morţii noştrii n'au murit! Ei trăesc în sufletul nostru, 

în fiecare clipă; amintirea lor ne este vie ca şi cum i-am 

aveă în faţa noastră ; iar sacrificiul lor va fi sacrificiul nostru, 

atunci când ţara va aveă, nevoe de noi. 

Cel mai mare dintre morţii noștri, din ultimul timp, acela 

care şi-a jertfit totul, pe sfântul altar al ţării peste care 

Domnul Dumnezeu cel Mare și drept L-a pus să domnească, 

Marele, Viteazul, Neiniricatul şi Credinciosul Ferdinand 1-ul 

trăește viu în mintea şi în sufletul întregului popor românesc, 

dela un cap la altul de ţară, și va trăi cât timp va fi o suilare 

românească, pe pământ. 

Noi, ostaşii şi cu toţi Românii adevăraţi, nu-L uităm și nu-L 

voin uită, niciodată, iar memoriei lui sfinte și neprihănite îi 

facem închinăciune,  îngenuchind cu toată evlavia ia mor- 

mântul lui, încă, proaspăt. 

In jurământul său la urcarea pe tron, a spus între altele: 

„Dumnezeu va ocroti, cu dragoste pentru acest popor, 

munca fără preget ce.sunt notărit, ca bun Român şi Rege, să 

închin iubitei mele ţări“. 

Şi şi-a îndeplinit, cu largă prisosinţă, acest jurământ. 

Fac o apropiere fără să vreau, între marea acţiune româ- 

rească şi neîntrecută a acestui Mare Rege, în râsboiul făcut 

pentru întregirea neamului și testamentul, lăsat scris, al Ma- 

_relui Ştefan, cu peste patru sute de ani înainte. 

Acela a spus, pe patul de moarte, între altele : 

„Dacă dușmanul vostru va cere legăminte ruşinoase dela 

voi, atunci mai bine muriţi prin sabia lui decât să fiți privitori 

împilării şi ticăloșiei țării voastre. Domnul părinţilor noştrii, 

însă, se va îndură de lăcrămile slugilor sale şi va ridică dintre 

voi pe cinevă, carele va așeză iarăș pe urmașii voștrii în voi- 

nicia; şi puterea, de mai înainte“. -
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El este Acela, care a fost trimis de Domnul părinţilor NOȘ- tri pentru a așeză pre urmașii Marelui Ştefan, „în voinicia. şi 
puterea de mai înainte“ PI 

El este Acela care prin puterea braţului său armat, a 
schimbat drumul croit de dușman, în victorie desăvârşită a 
neamului românesc; 

El este Acela care prin puterea sufletului Său cel mare a înfrânt trecutul şi a rupt, desigur, cu durere, dar fâră şovăire, 
legăturile de sânge, de familie, de prietenie ale copilăriei sale 
ale întregii vieţi, trăite sub un alt cer decât al românismului, 
și s'a alipit, pe dea, 'ntregul, de poporul peste care Dumnezeu L'a hărăzit, să domnească, ducându-l, apoi, la isbândă. 

Multe s'au scris, de mulţi, din toată lumea, despre Regele Ferdinand, cu ocazia morţii Sale. Cele publicate, însă, de doui 
mari priteni ai României, contele de Saint Aulaire şi marchizul 
Robert de Flers, sunt îmbrăcate, complet, în haina adevărului, fiindcă sunt scrise de qoui cari au trăit şi îndurat cu noi, momentele tragice ale neamului nostru. De aceea mă opresc, în treacăt, numai la ele. 

Contele de Saint Aulaire, fost ministru și trimis extraordi- nar al Franţei în România pe timpul neutralității noastre și al. râsboiului, a scris cu ocazia morţii regelui, în marele cotidian „Le Temps“, un articol de o putere şi de o duioşie care nu se găseşte usor oriunde și la oricine. Din acest articol se constată o mână a unui scriitor de frunte, o inimă a unui „0m” şi o minte a unui înțelept. El a trăit cu noi în zilele grele ale în- îrângerii, dar a văzut cu inima, săltândă de bucurie şi zilele glo- rioase dela Mărăști, Mărășești, ete., apoi a sărbătorit cu întreg poporul nostru, „România Mare“. 
In istoricul şi magistralul său articol, spune între altele : „La sfârşitul consiliului de coroană, care în unanimitate aco- perise glasul bătrânului P. Carp şi care consiliu hotărise intra- rea în răsboiu a României, alături de aliaţi, încăpăţânatul moșneag a ștricat: Fie! Fiindcă zarul s'a. aruncat, mă îneclin. Dar doresc din suflet ca România să fie bătută, fiindcă sub steagurile Germaniei se luptă principiile, cari sunt salvarea, ci- vilizației și asigură viitorul și al ţării noastre. Acestea, spuse, dau patriei pe cei trei fii ai mei“. | 
Se urmează, apoi, următorul dialog între Rege și P. Carp: — “Sunt convins că aceea ce spuneţi din gură, d-le Carp, nu aveți în inimă“, îi spuse regele cu vocea dulce și par'că mustrătoare. 
— „Sire, nu se poate învinge un Hohenzolern“, arătând de- sigur prin aceasta că partida va fi desigur, pierdută pentru România. 
— „Ba da! Vă înselaţi, domnule Carp ! Am învins dejă pe 

unul. Pe mine!“
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Această vorbă a regelui este atâta de energică, atâta de 
tragică, şi atâta de duioasă și de alinătoare de suferinte, pen- 
tru poporul român, încât nu găsim o alta oriunde am căută, 
care să poată să-i stea alături, cu aceeaș tărie și cu aceeaș 

valoare. 
Dacă ne ducem acum la articolul Marchizului Robert de 

Flers, iarăş un mare amic al Românilor, și care a trăit tot ca 
și Saint Aulaire, în imediata apropiere a Regelui și alipit su- 

ferințelor noastre ca și bucuriilor cari veneau câteodată asu- 
pră-ne, vom găsi desenate alte caracteristice ale marelui erou 

naţional, Ferdinand, și cari ni-L leagă pe vecie de sufletele 
noastre şi de ale neamului românesc, 

Robert de Flers a scris articolul citat, cu ocazia vizitei pe 
care Regele a făcut-o în Franţa în anul 1922, pentru a-L arăta 

şi Franţei şi lumii în adevărata Sa valoare de erou național 

neînfricat şi neîntinat. 

„„.Revăd dimineaţa tristă, când trupele austro-ungare in- 

traseră în București, 
„De trei. zile, pe Argeş, bătălia eră în toiul ei. Câtevă ore 

mai târziu ne gândisem că vom avea victoria, și fără înfrân- 

gerea generalului Socec, trupele dușmane. care trecuseră Du- 

nărea, sub ordinele lui Makensen ar fi fost aruncate, dincolo 

de fluviu, în desordine. Ar mai fi trebuit fără indoială să se 

dea o a doua bătălie cu armata lui Falkenhayn, care invadase 

România prin valea Jiului, dar țotul eră prevăzut pentru a 

face faţă către vest și a scăpă Bucureștii de acest nou pericol. 

„Soarta armelor nu a vrut să fie cu noi şi armata română 

trebui să se retragă spre nord. 
„Il revăd pe Rege coborind din automobilul său, în fața 

primării din Buzău, şi îndreptându-se către unul din: ofițerii 

noștri : 
— „Colonele, ai văzut pe generalul Berthelot ? 

— „Da, Sire! 
— „Ii veţi spune că încrederea mea rămâne nezdruncinată,; 

și că nu regret nimic“. 

Cele mai grozave nenorociri: înfrângerea, molima, foame- 

tea, nu isbutiseră să dobare hotărirea şi încrederea regelui, nici 

să-I inspire vre-o părere de rău, de pasul ce L-a făcut. 

„De cinci iuni, de când durează răsboiul nostru, îmi spuse 
regele, nici o clipă nu m'a încercat părerea de rău, căci nici 
o clipă n'am avut sentimentul că m'am înșelat asupra desti- 

nului acestei ţări. Când eu m'am suit pe tron gândul rolului, 

pe care România trebuia să-l joace în marele conflict îmi ab- 

sorbi toate minţile vieţei mele. Eră o mare datorie dela care 
nu mă puteam da înlături. Ce de lupte! Ce zbucium intern! 

„Dela început mi-am impus această regulă de conștiință : 
să fac abstracţie de mine însu-mi, să nu ţiu socoteală nici de
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originele mele, nici de familia mea, să nu văd în fața mea de 
cât România, să nu mă gândese decât la ea, să nu lucrez decât, 
pentru ea. Nu se domnește asupra unui popor pentru sine în- 
suşi ci pentru acel popor. In aceasta constă onestitatea unui 
rege. ku m'am sforţat să rămân credincios acestei credințe. 
Când puțin câte puţin, gândindu-mă mereu și neîntrerupt, am 
căpătat convingerea, că locul României eră alături de popoa- 
rele înțelegerii ; că ea era de rasă şi aspirații latine ; că inte- 
resul său, permanent şi istoric, trebuiă să o alăture de Franţa, 
Anglia și Italia şi că dacă aș fi neglijat această misiune, ea 
ar fi devenit, aceea ce a fost mult timp înainte, vasala unei 
alte puteri, şi că sar fi nimicit tot ceeace face mărirea şi 
mândria unei ţări: Unitatea naţională, libertatea de acţiune 
şi independența, atunci avusei o mare ușurare, fiindcă văzuiu, 
cu siguranţă, drumul ce trebuiă să-l unmez. 

„Dar, în acelaș timp resimţiiu o odâncă tristeţe, când în- 
țeleseiu totul ceeace această cale trebuia să-mi depărteze pen- 
tru totdeauna : familia mea, prietenii mei de altădată, afec- 
țiunile copilăriei... Se dădu atunci în mine lupta dintre con- 
şliință şi inima nea. Cea dintâiu a învins, şi trebuiă să fie 
aşă. Atunci am putut să am credinţa că voiu învinge un Ma- 
kensen, deoarece învinsesem dejă în mine un Hohenzollern“. 

„German de origină, văr cu Wilhelm II-lea, cu fraţi cari 
serveau în rândurile germane, adânc legat de trecutul Său, 
nu se gândi decât la soarta poporului peste care fusese che- 
mat să domnească şi să-l cârmuiască, şi... se hotări să intre 
în luptă în contra puterilor centrale. 

„Dar câte dureri intime nu-l costară supunerea sa faţă de 
această imperioasă datorie! A trebuit să facă să amuţească, 
în EI, toate amintirile tinereţii Sale, pe cele mai vechi: amin- 
tirea castelului Sigmaringen şi a teilor lui seculari, a lacului 
liniştit ca un „lied“, amintirea adunărilor de familie la zilele 
mari ale anului, într'o atmosferă pioasă, burgheză şi princiară, 
de bătrâne rugăciuni, de vechi cântece, şi vechi datine ; amin- 
tirile nopţii de crăciun, cu sonorităţile și luminile ei de rugi 
cântate şi de stele la cari, ca să fie invitată și pădurea, se 
aşeză pe masă un brad mic. A trebuit ca să șteargă din spiri- 
tul sâu figurile iubite, peisagiile copilăriei și să stingă, una 
câte una, lumânările micului brad de crăciun... Toate acestea 
a trebuit să le facă să moară în el încet înceţ...! Când ceasul 
marei hotăriri sună, jertia sa era consumată. El era gata. 

„Cât e de ciudată viața, spunea marele rege. Un mare 
număr de ofițeri, cari se luptă în contra trupelor mele, au 
fost prietenii mei,. camarazii mei de arme. Cunosc bine pe Ma- 
kensen care locuește azi în palatul meu dela Bucureşti. Ad- 
versarii mei credeau că toate acestea trebuiau să facă legă- 
turi eterne cu regele României. -
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„Nu .ştiu ei că datoriile au o erarhie, că fiecare din noi 

alege, și că datoria care mi sa impus mie eră de a apără Ro- 

mânia. și de a-i asigură independența în prezent şi mărirea 

în viitor. - 

„Germanii spun: Germania mai presus de .orice. Eu am 

spus : datoria mea mai presus de orice je, 

Aceste vorbe, aceste gesturi și aceste fapte, ale marelui 

Rege Ferdinand I-iul îl aşează în rândul prim, alături de cei 

mai mari voevozi ce i-au avut țările Române, tot așă cum îl 

așează în sufletul tuturor Românilor, pentru totdeauna. 

E! trăește nepătat în inima noastră a ostașilor conduși 

de EI la victorie şi la împlinirea visului strămoșesc ; iar îna- 

intea amintirii Lui strălucitoare, cu toţii îngenuchem și ne 

închinăm. 

Nu! Ferdinand I-iul n'a murit! El sa înălțat! 

Ulţimul gest măreț al Lui, a pătruns şi mai adânc în su- 

fletele Românilor de pretutindeni. A mers, El, întregitorul de 

neam, să se închine şi să se roage, în genuchi, la mormân- 

tul lui Ştefan Cel Mare. Rugăciunea Lui este mai mult o 

mărturisire a faptelor făcute azi, de El, făcute ca din porunca 

lui Ştefan, cel mai de frunte domn al neamului nostru, ce- 

rând, apoi, dela Marele Voevod, ajutor pentru preamărirea, 

țării lui întregite. 

Nici în basmele cele mai mărețe, de visări și strălucire 

neînchipuită nu poţi găsi cevă mai înălțător. 

De aceea, Ferdinand cel Mare va trăi cât va trăi nea- 

mul românesc! şi se va stinge odată cu ultimul suflet ro- 

mânesc ! . 

REGELE FERDINAND ȘI ŞTEFAN CEL MARE 

Cuvintele de pietate rostite la mormântul dela Putnd 

„Călcând pentru întâia oară pe pământul frumoasei Bu- 

covine, readuse la sânul patriei mume, am socotit o datorie, 

ca întâiul meu pas să se îndrepte spre acest locaș atât de 

scump oricărei inimi românești, pentru a aduce marelui erou 

al Moldovei şi al creştinătăţii, Ştefan cel Mare și Bun, pri- 

nosul de recunoştinţă naţională și de adânc simțită slâvire 

din partea întâiului Rege al României întregite. 

Veacuri de restriște au înşirat, an după an și au împle- 

tit o cunună de dureri și suspine în timpul când ţările ro- 

mânești căzuseră sub îndelungata robie turcească ; dar mai 

cu deosebire dela deslipirea acestei părţi, celei mai vechi și 

mai frumoase ale Moldovei, din trupul părintesc. Inimile ro- 

mâmeşti rosteau numele marelui Voevod plângând, pentrucă 

mormântul său se află pe pământ robit. Şi atât de adâncă
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şi reală eră această durere că în anul 1870, ia serbarea dela 
Putna, marele nostru Eminescu cântă : 

Durere !... și-i profundă când România plânge 
Cu fruntea 'nfăşurată de doliu la mormânt; 
Durere-i pretutindeni, durerea se răsfrânge 
In valea şi Carpatul ce-i românesc pământ. 
Dar sufletul românesc și-a făurit, din icoana eroului său, 

simbolul de mângâere și de nădejde a unor timpuri pe care 
povestea și le închipuise ca testament al lui Ştefan cel Mare. 

„Dumnezeul părinţilor noştri se va îndura de lacrâmile 
fiilor săi, şi va ridică dintre voi pe acela care vă va aşeza ia- 
răș în voinicia şi puterea de mai înainte“. 

Acesta era cuvântul fermecător al nădejaii. 
Răzeşii, cari fuseseră sădiţi de mâna lui Ştefan cel Mare 

la toate hotarele, l-au purtat cu sfinţenie gin tată 'n fiu, 
in sufletele şi legendele lor. 

Bisericile şi mânăstirile semănate pe tot întinsul ţării, 
ca prinos de recunoștință celui Atotputernic, pentru biru- 
ințele împotriva atâtor dușmani i-au păstrat evlavia sufle- 
tului său sfânt şi cărturarii i-au preamărit numele din se- 
col în secol. 

Până şi în veacul cel mai ruinător... al Fanarioţilor ne- 
cunoscutul scriitor, în vestitul cuvânt de pomenire al Ma- 
relui Ştefan, îl preamăreşte astfel : 

„Ce minte așă bogată în gânduri, ce limbă aşă de îndes- 
tulată în voroave, ce meșteșug așă de iscusit la împlinirea 
cuvântului, să poată împodobi atâtea  risipe a vrășmaşilor, 
atâtea sfărâmări de cetăţi, atâtea, zidiri de lăcașuri sfinte şi 
atâta înțelepciune a acestui bărbat, care cu vitejie ne-au apă- 
rat, cu înțelepciune ne-au ocârmuit și încât au trăit voinicia, 
noastră și fericirea au înflorit și carele pe toate lucrările lui, 
cu credinţă în Isus Hristos le-au pecetluit la răsboiu, birui- 
tor smerit, la pace Domn drept şi bun, în viaţa sa din parte 
credincios adevărat“. 

Ștefan al Moldovei ai trăit veacuri în sufletele românești 
și vei trăi de-a, pururea. Sămânţa ce ai pus în inimile noastre 
a rodit şi poruncile tale sau împlinit. 

Prin jertfa de sânge a sute de mii de fii ai patriei, am 
împins hotarele până la marginele însemnate de graiul şi de 
sângele românesc. Chilia și Cetatea-Albă, la pierderea cărora, 
a sângerat inima Ta, sunt ale noastre, şi Ardealui pentru 
care Tu și viteazul Tău fiu Petru Rareș, aţi purtat armele 
victorioase peste munţi, este al nostru. Al nostru-i malul 
Mării și bogata Dunăre de jos. 

Și tot după a Ta poruncă făcut-am răzeși, în tot întin- 
sul pământului românesc, pe. toţi aceia cari au purtat arma 
în timp de războiu, lucrânâ cu plugul în timp de pace.
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Steagul Tău purtător de biruinţă l-am aşezat în Mitropo- 

lia capitalei noastre, spre a fi înfățișat mulțimilor la zile 

mari de sărbătoare pentru întărirea şi înălțarea sufletelor 

noastre. 

Şi totuș, când am plecat genuchii în fața scumpului Tău 

mormânt, în sufletul meu s'a născut încă o duioasă rugă, pe 

care o îndreptăm către tine ca unui părinte. din veac ador- 

mit, dar necurmat alăturea de sufletele noastre. In numele 

Tău şi al marilor Tale fapte am găsit izvorul nesecat al răb- 

dării în timpul de umilinţă şi al curajului în timpul de res- 

trişte. Insuflă-ne duhul sfintei uniri în inimile noastre pen- 

truca să putem duce înainte greaua sarcină a statului nos- 

tru întregit“. 

Şi, regele întregitor de neam, cu genuchiul plecat, în 

faţa mormântului sfânt, dar cu sufletul înălțat la Domnul, 

vorbeşte către Marele voevod al neamuiui românesc, şi par'că-l 

dă socoteala de faptele sale aici pe pământ pentru a-l exe- 

cută porunca transmisă din secol în secol, „ca să așeze iarăş 

pe urmaşi în voinicia şi puterea de mai înainte“. 

Sau executat, Mare Voevod, poruncile Tale; sa: între- 

git neamul, sa mărit țara până aproape de limita graiului şi 

sulfetului românesc ; iar Acela ursit de Domnul să împli- 

nească poruncile Tale, a fost Ferdinand cel Mare, cel Bun și 

cel drept. 
Acuma nu rămâne decât ca duhul sfintei uniri să fie 

insuflat în inimile tuturora, ca să putem duce înainte greaua 

sarcină a statului nostru întregit“. 

Dumnezeu şi înţelepciunea „din urmă“ a poporului ro- 

mân, va înfăptui şi această minune, spre eterna laudă celui 

Atotputernic 
+ 

* = 

Solicitat de comitetul ateneului pentru a ţine o conferintă 

în ciclul normal de conferințe, am primit cu plăcere. 

Subiectul şi data tinerii conferinţei, mi-au fost lăsate la 

dispoziție. 

Am ales ca subiect „novă luni din domnia Marelui Minai“. 

Am ales acest subiect din trecutul nostru, ca unul din cele mai 

măreţe fapte ale înaintaşilor noştri, ca unul din cel mai plin 

de glorie pentru trecutul neamului nostru. 

Am gândit că, la căldura dogoritoare a : acestor. fapte ro- 

mânești, să ne încălzim niţel sufletul și să ne luminăm mintea 

în aceste zile turburi și neînţelese prin care trecem. 

Am ales ziua de 24 Ianuarie. 

Prin o interpretare greșită mi sa fixat această zi, de 6 

februarie. Eu voiam ca subiectul, ce-mi alesesem, să-l tratez 

în ziua aniversării unirii Moldovei și Munteniei, ca fiind una 

ân cele mai mari sărbători naţionale ale neamului nostru.
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Nu s'a știut, desigur, că această aniversare se va sărbători 
la 6 februarie şi așă mi s'a fixaţ conferinţa azi. 

Azi o ţin, căci ziua de azi prin data sa ne reamintește ziua 
de 24 ianuarie 1859, adevărata sărbătoare a unirei neamului. 

Venind să vorbesc înaintea D-voastră, dela această tri- 
bună, în această zi mare şi cu un subiect ca acela pe care mi 
Yam ales, sunt. stăpânit de un întreit sentiment: acela al mân- 
driei, al fericirii şi al admiraţiunii. 

Sunt stăpânit de sentimentul mândriei, fiindcă  vorbese 
dela această tribună ilustrată, în trecut, de marii oameni'ai 
neamului nostru, iar azi încununată de primu! parlament al 
României Mari şi de munca lui rodnică pentru scumpa noastră 
țară '. Avem credința că de aci se vor făuri primele îndrumări 
fericite ale marelui nostru popor şi de aci i se vor eroi şi des- 
chide căile largi şi frumoase ale viitorului. 

Sunt stăpânit de sentimentul fericirii fiindcă, în această 
zi mare a neamului, 24 Ianuarie, care este începutul formărei 
României de azi, aniversarea unirii celor două ţări surori, Mol- 
dova şi Muntenia, putem vorbi aci, azi, în cadrul mare, fru- 
mos și luminos al Țării Românești, una și nedespărţită, din 
Maramureş la Dunăre și dela Nistru până la. Tisa. 

Sunt stăpânit de sentimentul admiraţiunii, când vorbesc 
de acţiunile marelui nostru Mihai, acţiuni pe care le jude- 
căm acuma şi din punctul de vedere curat militar dar şi din 
punct de vedere național românesc. - 

Ziua de 24 Ianuarie este pentru românism expresiunea 
cea mai înaltă a inceputului libertăţii noastre, este începutul 
României de azi, este amintirea luptelor aesnădăjduite și vic- 
torioase duse de înaintaşii noştri pentru înfăptuirea idealului 
strămoşesc : Unitatea Naţională. 

Coloniștii Romani, aduşi de împăratul Traian pe aceste 
plaiuri frumoase, mănoase şi binecuvântate de Dumnezeu au 
alcătuit, împreună cu poporul băştinaş, Dacii şi Geţii, popo- 
rul strămoşesc din cari s'a tras poporul român. Dacia, colo- 
nie Romană eră cuprinsă între Tisa, Dunăre, Nistru şi” chiar 
dincolo de Nistru. 

După Traian, au urmat, multă vreme, timpuri de aur iar 
Dacia se numia „felix“. Năvălirea barbarilor, însă, îneacă şi 
distruge totul ce erâ bun şi frumos. 

Neamul ni se imbucâtăţeşte, se risipește, intră pe stă- 
pâniri străine ; se retrăgea în munţi, când pericolul eră prea 
mare ;revine la lumină când el trece; luptă cu aisparare, dar 
trăeşte și reapare, deodată, după un întuneric continuu de 
peste 800 de ani, aproape în acelaş timp şi în Moldova și în 

1) Parlamentul României Mari s'a deschis pentru prima dată, în sala 
Ateneului român.
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Muntenia, venind din munţii Făgărașului şi din ai Maramu- 

reşului, 
Unii pun începutul Munteniei și alţii pe al Moldovei. 

Incet-incet, câmpiile se populează şi poporul românesc 

vine iute şi sigur la viaţă ; dar întunericul în cari au luptat, 

atâta amar de vreme, ca şi munţii și străinii, au avut arept 

rezultat că poporul românesc revine la viaţă cu trupul frânt 

în trei: o parte între Carpaţi și Tisa, o parte între Carpaţi și 

Dunăre şi altă parte între Carpaţi și Nistru, având cu toţii 

o latură comună, șiru: munţilor Carpaţi cari constituesc o- 

satura scheletului neamului şi care de fapt ne-a legat. 

Şi au trăit așa, răsleţi, unii de alţii, ba chiar dușmănindu- 

se, câteodată, mai multe sute de ani. 

Mihai Viteazul, cel dintâiu după Traian, își ia sarcina reu- 

nirii întrun mănunchiu a tuturor Românilor. El pornește și 

trece ca un semănător harnic pe locurile vechii Dacii și a- 

runcă sămânța unităţii neamului, care sămânță a crescut, în- 

cet dar sigur, și s'a transformat, după 300 ani, dela trecerea 

semănătorului, întrun copac puternic, mare şi viguros, ce a- 

dumbrește sub mănoasele-i crengi, aproape, pe toți Românii, 

alcătuiți azi în România Mare. 

Până acum vreo 60 de ani, adică după vreo 210 de ani 

dela moartea lui Mihai, tot neamul ne eră încă tot împărţit, 

îmbucătăţit și sub stăpâniri străine, chiar mai rău ca pe tim- 

pul lui Mihai, căci în decursul vremii ni sa răpit și Buco- 

vina şi Basarabia, aşa că vechea Moldovă, a lui Ştefan cel 

Mare şi sfânt, aceea pe care Mihai o unise cu Ardealul şi cu 

Muntenia, se găseă chiar mai mică de jumătate. Sămânţa a- 

runcată de Mihai prinsese însă rădăcini puternice. 

Ideia unirii tuturor Românilor există în mintea şi în i- 

nima marilor patrioţi, din toate ţinuturile locuite de Români, 

puţini la număr atunci, este adevărat, dar mari ia suflet și 

care au pus viața neamului mai presus de orice, mai pre- 

sus chiar de viața lor. 

Insă, greutatea cea mare eră că nici o părticică, oricât 

de mică, din pământul nostru românesc, din neamul nostru, 

nu eră liberă, ca să servească drept busolă călăuzitoare pentru 

ceilalţi. Intregul neam ne eră îmbucătăţit și pe mâinile străine 

3 trei mari imperii vecine, Rusia, Austro-Ungaria şi Turcia. 

Trebuia, mai întâi, constituit un stat românesc inde- 

pendent, oricât de mic şi, apoi, în jurul lui să se grupeze, în- 

cet-încet, toate celelalte părți ale nearhului. 

Munca începutului unirii noastre a tost, prin urmare, e- 

normă, uriașă şi păreă de neînvins ; dar, totuș, cu credinţă şi 

luptă fără preget s'a învins. Nu se puteă face dela început, 

și dintr'o singură lovitură, unirea şi libertatea tuturor Româ- 

nilor, căci atunci ar fi trebuit ca poporul românesc să se ri-
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dice deodată în contra a trei mari puteri europene: Rusia, 
Austria şi Turcia. 

Generaţia, cea mare dela 1848 şi 1859 a înțeles aceasta și 
a căutat atunci ca, pentru început, să elibereze mai întâi ţă- 
rile ce se aflau sub stăpânirea statului intrat -cel dintâiu în 
descompunere : Turcia. Omul bolnav a trebuit să se supună, 
deși cu adâncă durere, la amputarea ce i sa făcut. 

Nu este locul a face azi descrierea, evenimentelor şi mă- 
reţia faptelor generaţiunii uriaşe. Destul numai că în anul 
1859, în ziua de 24 Ianuarie, s'a făcut unirea, Moldovei cio- 
pârțită și lipsită de Basarabia şi Bucovina, cu Muntenia, sub 
un singur Domn Alexandru Ioan I. Cuza ; iar la 1877 şi 1881, 
această nouă ţară, devine liberă prin puterea armelor sale, 
prin sângele vărsat gârlă, spre gloria străbună și se înalță 
la rangul de regat, spre a-şi afirmă şi mai mult în lumea 
întreagă, dar mai ales în lumea românească, de ori şi unde, 
viaţa, puterea şi dreptul său pe lume. 

Unirea delu 1859, independența dela 1877 şi regalitatea de 
la 1681, sunt sidlpii piedestali, temelia puternică, ai mărețului 
edificiu peste care urmă să se clădească mai târziu, cândvă, 
Când va veni momentul istoric al neamului, România cea mare, 
în unirea cea mare. 

Alcătuindu-se astfe: România liberă şi independentă, ea a 
început să-şi trimită razele sale de căldură şi de lumină în 
toate părțile unde se găseă aceeaş limbă şi acelaș sânge, la 
început mai slab, mai palid, ca orice început, apoi, treptat- 
treptat, din ce în ce, cu mai multă viaţă, mai puternic, mai 
îrumos şi mai strălucitor şi reuşeşte în cele din urmă să-și 
trimită razele sale părintești şi calde, frățeşti și scumpe, până 
în adâncurile cele mai îndepărtate unde se găseau îrați de-ai 
noştri în suferinţă şi în robie. _ 

O! Aceste raze au pătruns repede în adâncul sufletului 
Românilor subjugaţi și le-au aprins și lor dorul unirii și al 
libertăţii. Au pătruns în sufletul şi gândul lor și le-au reîn- 
viat marea ideie a unirii, renăscându-le astfel speranţa unor 
zile mai bune pentru neamul nostru întreg, 

Fraţii noștri dinspre răsărit, dintre Prut şi Nistru, au ge- 
mut, mult amar de vreme, sau sbătut mai bine de un secol 
sub cnutul moscovit și aproape nu li se mai auzeau gemătul. 

Făceau impresia, pentru cine nu ştia să audă bătăile i- 
nimii, că ei sunt sau fericiţi sau nu mai au suflet. Au venit, 
însă, viforoasele zile ale uriaşului răsboiu şi cu ele și întune- 
catele vremuri ale nebuniei rusești, cari au redeșteptat pe Mol- 
dovenii înstrăinaţi, şi s'au repezit, cu braţele deschise şi la- 
crămi de bucurie, în brațele mamei lor 

In Ardealul martirizat, suferințele au fost tot aşă de 
mari, ba poate şi mai mari, ca în Basarabia. Lupta, însă, aci
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a fost dusă dârj, iar Ungurii nu au putut, nici odată, să înă- 

puşe sufletul și dorul de libertate şi de dreptate al fraţilor din 

acea parte. ! 

Ideia libertăţii şi a unirii tuturor fraţilor cu țara, rămâ- 

sese parcă mai vii în mintea şi în sufletul tuturor Românilor 

în Ardeal. 

Sămânţa aruncată de Mihai Viteazul prinsese, în special, 

acolo rădăcini adânci. Tot acolo s'a păstrat, în vremurile negre 

ale fanarioţilor, limba și credința noastră, nepătate şi neîn- 

tinate. 

De acolo ne-au venit, apoi, nouă celor „din ţară“ înapoi, 

sub forma dascălilor, pentru a reînviă şi la noi aceea ce sta 

să piară. 

Lazăr, ca un apostol, stă în fruntea dascălilor. 

Horia, Cloşca şi Crișan, şi mai târziu Iancu, sunt măr- 

turii, veşnic vii, de aceea ce se petrecea în sufletul acelor 

fraţi. Câmpia Blajului a văzut în anul 1848 norod românesc 

câtă frunză şi iarbă, cântând libertate şi unire „cu țara” sau 

moarte, tot așă ca şi la Alba Iulia în 1918. Focul ascuns al 

unităţii neamului mocnea și nu aşteptă decât momentul priin- 

cios pentru a isbucni și topi hotarele blestemate, pentru a 

întregi naţia. 

Dar ochii lor erau, însă, mereu îndreptaţi spre țara liberă, 

spre regatul luminos ce le servea, acuma, de luceafăr al zo- 

rilor, de stea călăuzitoare. Vedeă, fiecare, cu ochii, mântui- 

rea în unire. 

Valea Timocului, malul drept al Dunării, Macedonia și 

Istria sau cutremurat de mânaria numelui de Român şi toţi 

fraţii noştri, din acele regiuni, își așteptau și ei mântuirea 

sufletului dela noua ţară liberă născută pe malul Dunării și 

care slujea, acuma, de îndrumătoare în apărarea drepturilor 

sfinte ale neamului, ori qe unde ar fi fost ele. De aceea, ziua 

qe 24 Ianuarie 1859 şi 1862 constitue cea mai mare zi a nea- 

mului, căci ea, este cheia de boltă a temeliei, pe care sa clădit 

România Mare de azi și de aceea spuneam că sunt fericit că 

vorbesc în această zi, înaintea Domniilor Voastre, în capitala 

României Mari, aşă cum au visat-o moșii şi strămoşii noștri 

răposaţi de dorul visului neîmplinit. 

Sărbătorind în mintea şi în sufletul nostru această mă- 

reaţă zi a neamului nostru, glorificând, până la dumnezeire, 

pe aceia, care au alcătuit generaţia uriașă a anilor 1848, 1859, 

1862, nu trebue, însă, să uităm nici o cilpă că Unitatea Na- 

ţională, întâia după Traian, a fost înfăptuită de către Mihai 

Viteazul în scurta dar glorioasa lui domnie, şi anume în inter- 

valul dintre octombrie 1599 şi Iunie. 1600, şi că el a fost acela 

care a arătat, prin sânge nevinovat şi prin viaţă sfinţită, săpată 

în stâncă, pentru veșnicie, calea ce va trebui să o urmeze ur-
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maşii lui, spre a putea să-şi îndeplinească menirea lor pe pă- 

mântț. 

Faptele lui Mihai începând din octombrie 1599, și până 

în iunie 1600, numai în nouă luni, sunt de o măreţia, aproape 
fără pereche. 

Numai în nouă luni, el cucereşte Ardealul, cucereşte Mol- 

dova, alergând, el însuş, cu sabia în mână, în fruntea oștilor 

sale victorioase, dela un capăt la altul al ţărilor române, în- 

trunind, astfel, pe toţi Românii sub un singur sceptru. 

Am învăţat, ca copil, toate faptele măreţe, de Fât-Frumos, 

ale acestui mare erou naţional. 

Mi-aduc aminte, că istoria aceasta aveă un farmec deo- 
sebit pentru mine și știu că mă dureă sfârșitul tragic al a- 

cestui mare Domn ; dar nu-mi dădeam, încă, seama de adevă- 

rata frumusețe a măreţei epopee creiată pentru vecie de acest 
Domn care, cu drept, și încă cu mare cinste, poate sta ală- 

turi de cele mai mari genii militare ai lumii. Târziu, în urmă, 
când am studiat pe îndelete, aceste fapte, am putut să vâd 

măreţia, lor și lumina în care trebuiă pus acela ce le-a făcut. 

Incepând din actombrie 1599 şi până în iunie 1600, e- 

pocă ce ne interesează pe noi astăseară, asistăm la destă- 

şurarea unor evenimente aşă de repezi ca şi ale unui meteor, 
ce străbate bolta cerească, dela un capăt la altul, și dispare 

inainte de a se aveă timpul să i se admire frumuseţea. Meteorul 

lasă, însă, în urmă-i o lungă dâră luimnoasă care va servi, 

apoi, românismuilui în timpurile viitoare, drept cale conducă- 

toare aşă cum a slujit omenirii pentru salvarea sufletului ei, 

steaua naşterii Mântuitorului lumii. | 

A. MIHAI VITEAZUL CA GENIU MILITAR 

ARDEALUL, OCTOMBRIE 1599. MOLDOVA, MAIU 1600. 

a) Situaţia generală politică externă a Țării Româneşti în 

anul 1599. 

A. In anul 1595 situaţia Ţârii Româneşti, Valachia, eră 

extrem de critică. Turcii se hotăriseră să termine cu acest 
cuib de răsvrătiţi, să ucidă pe Mihai, şi să transforme Tara 
Românească în pașalâc turcesc; apoi, să treacă în Moldova, 

şi să facă acelaș lucru, după care trebuiau să se rabată asu- 

pra Ardealului, și de acolo în Ungaria. 

- Pericolul eră mare pentru toţi creştinii ; dar, fără îndo- 
ială că el eră, în primul rând, foarte mare, aproape de de- 

zastru, pentru “Țara Românească a lui Mihai, fiindcă ea se 
prezentă, cea dintâiu, loviturilor dușmanilor celor mai pe- 
riculoşi, în acele timpuri, din Europa. Turcii erau, încă, pe
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panta ascendentă a mersului şi  desvoltării lor victorioase, 
în lume şi în special în Europa. Nimeni nu le puteă sta în 

cale, fără a fi zărobit! | 
Cei mai renumiţi conducători de oaste, ai armatei os- 

manliilor, au fost chemaţi de sultanul turcesc, în capul ma- 
rei armate destinate a cuceri, sau a sfărâmă totul ce va în- 
tâlni în cale în noua expediţie la care se porneă peste Du- 
năre. La început conducerea fu încredințată marelui vizir 
Ferhat pașa; apoi, însuș lui Sinan pașa, supranumit, între 
Turci, de „Mariu al Osmanlăilor“, și „gaziul“, sau nebiruitul; 
iar sub comanda lui fură puși cei mai vestiți generali Turci, 
cei mai vestiți paşale, cu o armată, aproximativ, de 160.000— 

180.000 de luptători. 
Pentru un moment, până la cucerirea ţărilor românești, 

răsboiul contra Ungariei, fu oprit, pentruca toată puterea o- 
fensivei turceşti să fie întrebuințată, cu maximum de îolos, 
numai într'o singură direcţie și numai pe un singur teatru 

de operaţie, în contra Ţării Românești. 
Pericolul eră mai mult decât mare, și trebuia să i se facă 

faţă cu toată energia posibilă; toate sacrificiile trebuiau fă- 
cute pentru a salvă țara din faţa acestui uragan ce se apro- 
pia încet, dar sigur, urlând îngrozitor de îngheță sufletul în- 

tregii creștinități! 
Din luna aprilie 1595 s'a pornit din Constantinopol ex- 

pediţia spre Ţara Românească; iar armata turcească creştea, 
mereu, pe măsură ce înaintă spre Dunăre, prin sosirea tutu- 

ror paşalelor și tuturor detaşamentelor cari, primiseră po- 
runcă, severă să vină şi să se alăture armatei de invazie, de 
sub ordinele lui Ferhat pașa și apoi a lui Sinan pașa. 

De atunci, și încă înainte de aceasta, Mihai se îngriji 

de armată, şi se îngriji de alianţe. 
Pericolul fiind mare şi pentru ceilalți, creștinii, vecini 

Țării Românești, nu îu prea greu lui Mihai, de a înjehebă 

_ajianţă, cu Ardealul lui Sigismund Bathori, făcându-i jură- 
minte de fidelitate, şi cu Moldova lui Ştefan Răsvan. 

Sigismund însă, tocmai atunci găsi prilejul cel mai ne- 
merit să profite de situaţia grea în care se găsea Mihai, cu 
Tara Românească, în pragul invaziei, și să-l facă vasal, să-l 
îngenuche, iar Ţara Românească să-i fie dată peșcheș, dă- 

ruită lui, domnului Ardealului, așă fără nici un drept, ci nu- 
mai fiindcă Turcii erau la porţile ţării, iar în schimb el, Si- 
gismund se abligă să vină şi să ajute pe Mihai în crâncena 

luptă, ce trebuiă să înceapă în curând. 
Mihai se învoi. 
Ce nu faci pentru ţara ta? 
Mihăi trimise pe mitropolitul ţării și alţi vlădici, cu o 

sumă de bani în Ardeal, ca pentru el şi în locu-i să jure cre-
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dinţă şi supușenie, lui Sigismund. Trimișii au iscălit jură- 
mântul făcut, şi l-au îmmânat lui Sigismund, dar în acel ju- 
rământ și legământ au pus mult mai multe condiţii şi mult 
mai grele pentru tară, crezând că sunt grele numai pentru 

Mihai. 
Mihai, după acest tratat, deveneă numai un căpitan al 

lui Sigismund, fără nici un drept în ţara lui, iar Țara Româ- 
nească era vasală Ardealului, adică lui Sigismund Bathori!? 

Turcii, în acel timp, ajunseseră la Dunăre. Mihai, nea- 

vând ce face, primi toate aceste condiţii umilitoare, numai 
să-i vină ajutoare şi numai să i se salveze, deocamdată, ţara. 
Pe urmă se va mai vedeă ce se va întâmplă! 

Răsboiul cu Turcii. începu. Urmează Călugărenii, renu- 
mitul și gloriosul Călugăreni, unde fiecare oștean român a 
luptat cu câte zece Turci şi unde la 13 august au învins os- 
taşii lui Mihai, fără nici un alt ajutor din partea nimănui, 
mulțimea, turcească, tăindu-le tot avântul. . 

In acest timp, Sigismund făceă nuntă în Ardeal; iar le- 
gământul de alianţă și mai ales de trimitere de ajutoare lui 
Mihai pentru salvarea creștinătății, aveă să fie pus în exe- 
cutie, după petrecerea nunţii. Eră mai importantă, în mintea 
lui Sigismund, nunta, decât răsboiul în contra Turcilor. Şi, 
apoi, eră acolo Mihai, în faţa duşmanilor, și putea să sân- 
gereze el destul singur, cu ai lui, în timp ce Sigismund petre- 
cea; puteau să se verse valuri de sânge românesc, oricât de 

multe, fiindcă la nuntă se vărsau valuri de vinuri și petreceri 
destule. Ba, Sigismund, pentru a-şi arătă și mai mult nepă- 
sarea în fața pericolului, invită chiar pe Mihai la nuntă. Bi- 
ne înțeles, acesta aveă altcevă mai bun de făcut, pentru ţară, 
decât să alerge la petrecere. Stefan Răsvan pornise la 

drum, spre a veni, prin Ardeal, in ajutorul lui Mihai. In ur- 
mă-i, însă, Polonii năvălesc în ţară, în Moldova, şi pun pe 
tronul ţării pe Eremia Movilă, detronând, astfel pe Răsvan. 

Târziu, abiă, pe la jumătatea lui octombrie, după două 
luni dela Călugăreni, sosi și Sigismund în ţară, cu oastea lui 
și cu aceea a lui Ştefan Răsvan, iar în tot acest; timp, în fața 
dușmanului, a stat numai Mihai cu armiata sa de Români şi 

și-a apărat ţara, împiedicând pe Turci de a merge mai de- 

parte, spre Moldova, sau spre Ardeal, cum ar fi dorit și cum 
eră plănuit. 

Campania turcească, în contra Ţării Româneşti s'a termi- 
nat, ventru Turci, cu un adevărat dezastru. Mihai a câştigat 
atâta, glorie și atâta renume, încât Sigismund a şi uitat!? de. 
condiţiile tratatului și de îngenuchierea lui Mihai, făcută 
prin acel tratat. E 

Turcii văzând că drumul şi poarta spre Ungaria este pu- 
ternic închisă prin calea Ţării Românești, își începură, din
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anul 1596, operatiile în contra ei direct, iarăș, prin Banat, 
urcând malul Dunării spre Budapesta, şi apoi spre Viena. 

Tara Românească are astfel acuma timp să se refacă şi 
să se odihnească, pregătindu-se pentru alte timpuri şi alte 
operaţiuni militare, visate de Mihai. 

Dacă în anul 1595, după cum s'a văzut, situaţia politică 

externă, eră foarta grea, pentru Tara Românească, apoi, în 

anul 1599, epoca ce ne interesează pe noi, în studiul de faţă, 
situaţia lui Mihai şi a Ţării Românești, eră cu mult mai cri- 

tică, ca aceea din 1595, cu mult mai periculoasă. Era chesti- 

une nici mai mult, nici mai putin, decât de viaţă şi de moar- 
te, atât a lui Mihai, cât şi de existența ţării, ca ţară liberă. 

In jurul 'Țării Românești se aflau acuma, în 1599, numai 

dușmani, iar Mihai în mijlocul lor, făceă adevărate minuni 
din diplomaţia timpului; promițând unuia, legându-se cu al- 
tul, amenințând pe celălalt, iînșelând pe toţi, spunând și el, 
tuturora, altele de cât ce eră în realitate, aşă cum făceau toți, 

Ge altfel, dimprejurul lui, pregătindu-se, însă, în acel timp, fără 

repaos și în cel mai mare secret, de răsboiul ce-l prevedea 

și doreă,. 
Acești dușmani erau: 

a) Turcii, cei bătuţi de Mihai, peste tot, până atunci, ori 

pe unde s'au întâlnit cu el, îl respectau, de frică; dar stau 

la Dunăre, la, Nicopole, Vidin, etc. gata de a se aruncă asu- 

pră-i la cea dintâiu ocazie. 

Mihai le trimite daruri şi vorbe dulci și chiar le promite 

multe bunătăţi pe viitor; iar altă dată când intră nechemaţi 

în ţară, le trimite și fulgerile sale, distrugând pe cei mai în- 

drăsneţi. . 

b) In Ardeal, Sigismund plictisit de domnie, părăseşte 

ţara Ardealului, lăsând tronul în schimbul Sileziei; dar cu- 

rând se înapoiază și se înscăunează, iară., pentru ca după 

câtvă timp să plece, de data asta, pentru totdeauna, spuneă, 

el, lăsând domnia Ardealului cardinalului Andrei Bathori, vă- 

rul său. - 

Andrei Bathori veneă din Polonia și-și adăogase, la su- 

fletul său de Ungur, o parte din sufletul polon. El venea de 

acolo, din ţara creștină Polonă, unde „se zădărhicise tot... no- 

rocul creștinităţii“. (). Prieten al lui Eremia Movilă, prieten 

al Polonilor, qe unde se inspiră în sentimente, prieten al Tur- 

cilor cu care făcuse alianţă, printr'un tratat și pomenind în 

acel tratat între altele şi de Ţara Românească ca de o țară 

vasală. Pe când trată cu Turcii, încearcă să înșele pe Mihai, 

făcând aceeaş alianţă și cu Mihai, trimițându-i chiar emi- 
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sari ca să-i ia jurământul de fidelitate, aşă, cum eră trecut 
în vechiul tratat încheiat cu Sigismund, în anul 1595. 

Mihai turbă de mânie și tremură de dor de răsbunare!: 
c) In Moldova, Eremia Movilă, ucigașul lui Ştefan Răs- 

van, urcat pe tronul Moldovei, numai cu ajutorul polon, iar 
nu al ţării, eră dușmanul declarat, pe faţă, al lui Mihai și ar 
ii dorit ca pe scaunul Țării Româneşti să nu mai fie Mihai. 
El făcuse alianță cu Turcii, cu Polonii şi Andrei Bathori și 
aşteptă momentul proprice pentru a intră în Valachia cu ar- 
mata sa de Poloni și de Tătari. 

d) Polonii, ca'n totdeauna în trecut, duşmani şi vieleni. 
Acolo, la ei, eră izvorul tuturor intrigilor și tuturor ţesături- 
lor dușmănoase în contra ţărilor româneşti; indiferent de: 
mijloace și indiferent de aliante; indiferent cu cine şi cu ce 
condiţii. Ceeace se urmăreă, în primul rând, eră distrugerea 
tuturora pe cari nu-i puteau cuceri sau cari nu vroiau să li se 
închine. 

e) Impăratul Germaniei, Rudolf, fără nici o putere și 
fără nici o autoritate, asistă la această frământare, fără să 
ia vre-o măsură. 

De altfel el eră prea încurcat cu Turcii, pentru a putea 
să se intereseze de o chestiune atâta de mică!? și fără im- 
portanță !? ca chestiunea „Mihai“ sau „Andrei“, „Basta“ ori 
„Movilă”. Totuș, se pare că, văzând că în Mihai ar puteă avea 
un bun slăjitor și că ar putea, prin el, să-si recapete, iarăș, 
Ardealul, fără ca imperiul să risce cevă, i-a dat câţivă bani 
de pregătire, pentru un eventual răsboiu, şi-a luat şi oare- 
cari dispoziţii ca o, eventuală, intrare a lui Mihai în Ardeal, 
dela sud spre nord, să fie susţinută și de o intrare în Ardeal, 
de către generalul Basta, ce ar fi venit dinspre Casovia. 

Eră singura mână care i se întindeă lui Mihai, deşi pe 

de departe, nesineeră, și nesigură. Totuş, era, cevă. 
După câte se văd din cele arătate: 
Situaţia "Ţării Românești, și a lui Mihai, eră în anul 1595 

foarte grea, foarte critică, în faţa invaziei turcești. 
Situaţia, însă, în 1599 era disperată, fiindcă duşmanii 

erau multi, erau înverşunaţi și erau de jur împrejurul ţării. 

1. RASBOIUL DIN 1599 PENTRU CUCERIREA ARDEALULUI 

a. Cauzele răsboiului din 1599 

1. Situaţia, politică externă în care eră Ţara Românească, 
în anul 1599, nu putea duce decât sau la un răsboiu, în care 
să se încerce soarta armelor, pentru a salvă țara şi tronul;
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sau la o capitulare, cu pierderea tronului, eventual şi a vieţii 
pentru Mihai, și pierderea independenţei pentru ţară. Altă 
cale nu eră. Orice șovăire, orice amânare, ar fi fost fatală 

atât lui Mihai, cât și ţării, mai ales că şi în ţară, erau atunci 
destui boeri, ușor de cumpărat, ba chiar și cumpăraţi, de că- 
tre vrășmași. 

Prin urmare, faţă de cercul de dușmani, care începuse să 
se închege în jurul Ţării Româneşti, şi să se strângă încet-în- 
cet, trebuiă luată repede o hotărire; și luată o hotărire ina- 
inte ca 'cercul să se închidă și înainte ca dușmanii să treacă 
la acțiune, adică înainte de a- şi da mâna, cu armele ridi- 
câte, în contra lui Mihai. 

Din punct de vedere milităresc, acţiunea ofensivă a lui 
Mihai eră pe deplin justificată. Trebuiă ca el să apuce îna- 
intea dușmanilor, să profite de separarea lor, să profite de 
inacţiunea unora dintre ei, din primul moment, pentru a 
bate pe cel mai apropiat lui, pe acela care-i sta mai curând 
în cale, și care se prezintă cel dintâiu loviturilor sale. 

Din istorie se cunosc foarte multe cazuri, când coaliţii 

puternice făcute în contra unui staţ — Franţa sub Napoleon, 

Prusia sub Frederic, ba chiar şi în timpurile contimporane — 
au fost zădărnicite, sau distruse, prin o ofensivă puternică, 
pornită pe neașteptate de statul în contra căruia se făcuse 

coaliția. 
| In anul 1599 eră, de fapt, o întreagă coaliţie, în contra, 
"Țării Românești, iar la această coaliţie nu se puteă răspunde 
decât printr'o ofensivă, dusă cu toată energia, în contra u- 
nuia din vrajmaşi, spre a-l distruge înainte ca ceilalţi să 
prindă, chiar de veste. Ceilalţi, apoi, vor veni pe rând, să 
se prezinte loviturilor victoriosului. Cu aţâta va fi:mai ușoară 
înfrângerea lor, cu cât victoria primă va îi fost mai mare și 

mai completă. 
Toată problema se rezumă, acuma, în a alege direcţia ce- 

lui dintâiu atac sau mai bine zis, a-şi alege Gușmanul asu- 
pra căruia să se repeadă cel dintâiu. . 

Dusmanii imediaţi, erau trei: La sud Turcii ; la nord 

est Eremia Movilă, din Moldova, iar la nord Anarei Bathori 

al Transilvaniei. 
Turcii pentru un moment nu erau prea periculoși pen- 

tru 'Ţara, Românească fiindcă ei erau încurcați în răsboiul 

din Ungaria; în afară de asta, ei erau domoliți faţă de Mi- 

hai prin victoriile ce acesta le câștigase asupra lor și încer- 

cau, chiar ei, prin toate mijloacele, de a și-l face, pe Mihai 

prieten, şi mai mare, fie chiar numai de formă. In afară de 

toate acestea, un răsboiu în contra Turcilor, ar îi cerut timp 

mult și forţe cu pregătiri multe şi mari. 
Eremia Movilă eră asemenea, prea departe, tocmai la
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Iași, și nu făcuse, încă, nici o incercare, prea pronunțată, pâ- 
nă acuma, de a veni direct în contra lui Mihai. 

Din contră, Andrei Bathori, îşi strânsese chiar oastea la 
Sebeșul Săşeşc, lângă Alba-Iulia și lăsase să se înțeleagă, prin 
pregătirile sale că, în curând, se va întruni cu oastea lui E- 
remia Movilă, ca apoi cu forțele unite să meargă în: contra 
lui Mihai, spre a pune pe tronul Ţării Româneşti pe Simion Ba- 
thori îratele lui Andrei. In afară de aceasta se ştiă că: a) 
Andrei Bathori făcuse alianţă cu Turcii, tratâna Tara Româ- 
nească, în această alianţă, ca pe un stat al său, iar pe Mihai 
ca pe un căpitan vremelnic ; b) Andrei Bathori eră cel mai 
apropiat duşman, lângă frontieră, şi se prezentă cel dintâiu 
unei lovituri repezi. Dacă se reușește, din prima lovitură, să-l 
înlăture, apoi, Eremia Movilă nu mai aveă nici o şansă să lu- 
creze singur în contra lui Mihai, iar Turcii vor continuă prie- 
teșugul cu Mihai ca și până acuma. 

In afară de toate acestea, o acţiune în contra lui Andrei 
Bathori, nu eră privită cu ochi răi nici de către Rudolf, îm- 
păratul Germaniei, cu atâta mai mult, în cazul unei vicţorii: 
asupră-i. - 

Deci, din punct de vedere al unei acţiuni Şi după jude- 
carea situaţiei militare, o ofensivă repede, în Ardeal, asupra 
Ardealului, și a lui Andrei Bathori, se impuneă. 

2. O altă cauză a răsboiului din 1599, este și răsbunarea 
firească a lui Mihai şi a Ţării Românești în contra umilinţelor 
suferite, de atâta timp, din partea lui Sigismund Bathori şi, apoi, 
din partea lui Andrei Bathori, umilinţe și insulte, care trebu- 
iau spălate şi șterse, cu desăvârşire, cu un minut mai curând. 
O ţară nu poate suferi o insultă, o umilire, infinit mai mult 
decât nu poate suferi un om. Cinstea tuturora, la un loc, cate 
cinstea ţării; ea trebue păstrată neatinsă și neintirată, şi a- 
poi spălată în sânge, de va fi nevoe. - 

In adevăr, se ştie că în anul 1595 Țara Românească fiind 
în mare pericol, din cauza înainţării uriașe a Turcilor, a fă- 
cut, prin Mihai, alianța cu Ardealul lui Sigismund Bathori şi 
cu Moldova lui Ștefan Răsvan. O alianţă, în faţa unui pericol 
comun pentru toți, se presupune o alianţă cu condiţii egale 
bine stabilite și cu sinceritate deplină și dintr'o parte și din 
alta. Dar, a se profita de greutăţile situaţiei unuia dintre a- 
liaţi, cum eră atunci Țara Românească, prin faptul că ea se 
găsea în pragul primului pas al dușmanului şi deci, până la 
venirea ajutoarelor să susțină singură prima mare izbire a 
lui, și a-i pune condiţii umilitoare, atât pentru capul statului 
cât şi pentru ţară, este, nici mai mult, nici. mai puţin, decât 
o sugrumare, o trădare. Mihai s'a supus atunci la toate con- 
dițiile lui Sigismund, a iscălit jurământul prin care el, Mi- 
hai al Țării Românești, se transforma într'un căpitănaş al lui
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Sigismund, în 'Țara Românească, devenită, prin acest tratat 

de alianţă, vasală și trup din ţara 'Ardealului, sub stăpânirea 

lui Sigismund Bathori. Condiţiile de detaliu erau cu desăvâr- 
şire umilitoare, dezastroase, dar Mihai le-a primit știind că 

în. faţa pericolului iminent nu trebue să-și mai croiască și 

alți dușmani; dar în gându-i a jurat răsbunare, nu atât pen- 

tru umilinţa lui, cât pentru umilința și înjosirea adusă ţării 

lui. 

Răsbunarea strigă puternic în sufletul lui și în sufletul 

tuturora adevăraţilor Români. Momentul prielnic, militar şi 

politic, se ivește în anul 1599 și trebuiă să se rezolve acum 

ori niciodată. 
3. A treia chestiune tot așă de importantă, care desigur 

a contribuit mult ca Mihai să pornească cu răsboiu în con- 

tra Ardealului, se pare că a fost şi „vocea sângelui”. 

Este știut, azi, că Mihai, cu mult înainte de 1599, stătuse 

în legătură cu Românii ardeleni și că prin emisarii săi, le-a 

dat totdeauna sfatul de a rezistă, în contra stăpânirii ungu- 

reşti. Insuși istoricii maghiari recunosc că Mihai pătrunsese 

de mult în sufletul Ardealului, prin influenţa sa politică, prin 

autoritatea religioasă și prin acţiunile sale răsboinice în con- 

tra Turcilor, mai înainte, încă, de a pătrunde cu armata. 

Sentimentul naţional românesc-roman, eră și pe atunci 

destul de întins în întreg poporul românesc ori de unde ar 

fi fost, mai ales că marii domni, din trecut, din Moldova, si 

Valachia avuseseră grijă să le trimită tuturor Românilor, de 

ori unde ar fi fost, scrisori amintitoare despre naționalitatea 

lor. Stefan cel Mare, Petru Rareș, Despot Vodă, ete. totdea- 

una au urmărit, prin acţiunile lor răsboinice și prin politica 

lor, legături cu Românii de pretutindeni, dar în special cu Ro- 

mânii din Ardeal, din Valachia şi din Moldova. 

Deși această din urmă chestiune, de ordin politic naţio- 

nal, nu ar fi fost, poate, în stare, pe acele timpuri, să por- 

nească un răsboiu, având la bază numai întrunirea tuturor 

Românilor laolaltă, totuş, desigur, că în judecata lui Mihai, 

faţă de eventualitatea unui răsboiu, își bizuiă rezultatul ope- 

raţiunilor şi al cuceririlor şi pe influența Românilor localnici. 

Deci ideia naţională, trebuie să îi fost neapărat în judecata, 

făcută de Mihai, asupra rezultatului operaţiunilor, cu atât 

mai mult cu cât legăturile religioase ale ţării, cu Ardealul, fu- 

seseră mult intensificate de către Mihai, din primele zile ale 

domniei lui, după cum sa arătat mai sus. 

Din toate aceste aiscuţiuni, de ordin milităresc, de ordin 

de demnitate domnească și naţională, și de ordin pur naţio- 

nal românesc, se vede clar că răsboiul făcut de Mihai în anul 

1599, eră îngreptăţit; iar hotărirea lui, de a atacă iute şi cu 

toată puterea, în primul rând, pe Andrei Bathori, eră justi- 

ficată.
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b) Descrierea istorică a faptelor 

Faţă de această situaţie politică externă a Tării Româ- 
nești, și față de judecarea situaţiei pe care probabil, că și-a 
făcut-o şi Mihai, asupra modului cum ar puteă rezolvă si- 
tuația grea în care, în acel an, se găseă el și tara lui, s'a ho- 
tărit să pornească cu răsboiu în contra lui Andrei Bathori, 
a-l goni din țara ocupată pe nedrept, și a-i luă această ţară 
în stăpânire, oficial pentru Rudolf, în realitate, şi în fond, 
pentru a o uni cu Țara Românească sub Gomnia sa. 

In vederea executării acestui plan, Mihai a început să-și 
pregătească armata în cea mai mare taină. 

Pentru a nu da nimănui nimic de bănuit, Mihai și-a ri- 
sipit oastea în Oltenia, oastea oltenească, în Muntenia oastea 
muntenească în diferite localităţi din ţară, departe unele de 
altele. 

Acolo în Oltenia și aci în Muntenia în diferitele localităţi, 
în lagăre alese cu multă îngrijire, mai mult sau mai puțin de- 
parte unu! de altul, oastea se formă în liniște și se pregăteă în 
tăcere, instruindu-se și mărindu-se zi cu zi. Așă, în Muntenia, 
se găseau trupuri de oaste la: București, Târgoviște, Ploeşti, 
Gherghița, Florești, etc. și tot așă şi în Oltenia cu oastea olte- 
uneasca, in special în lungul Oltului. 

In acest mod, dușmanul, ori câţi emisari-spioni ar îi a- 
vut, trimişi prin ţară, n'ar fi putut află nimie precis, de cât 
că în cutare localitate se află un mic grup de oaste, care face 
instrucție sau se pregătește militărește. Si atâta loi.. | 

Pe tot timpul cât oastea eră astfel răspândită și pe când 
se pregătea pentru executarea planului, pe care probabil că 
numai Mihai îl știă, Domnul Tării Românești, caută să între- 
țină în toţi vecinii, și în special în Turci, ca și în Andrei Ba- 
thori, credinţa că el, Mihai, nici nu înțelege pericolul ce-l 2ş- 
teaptă dela acţiunea politică îndreptată în contră-i de către 
vecinii vicleni; iar că el, nici nu gândește la o actiune :nili- 
tară în contra cuivă și că, din contră, se încrede pe deplin 
în toate vorbele bune ce-i vin din diferite părți. 

Când a crezut că a sosit momentul prielnic,- Mihai Vitea- 
zul pornește imediat la acţiune. 

Iși strânge oastea întreagă în două mari grupe: în Vala- 
chia, în regiunea Ploeșştilor, oastea muntenească sub coman- 
da sa directă; în Oltenia, oastea oltenească, sub comanda 
Banului Udrea și a lui Radu Buzescu, cam prin regiunea Dră- 
găşanilor, sau, poate cevă mai spre sud. | 

In acest mod, în Muntenia, în cursul zilei de 16 octom-. 
brie 1599, Ploeștii și împrejurimile gemeau de oaste care aler- 
gă din diferite părţi, la chemarea-ordin a lui Mihai. In noap- 
tea de 16-11 octombrie a sosit și Mihai la Ploești; iar în di-
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mineața de 11 octombrie, după ce a pus trupele să-i jure cre- 

dinţă, a şi pornit la drum, în. executarea planului său de cu- 

cerirea Ardealului. . 

La început drumul său, plecând 'din Ploești, a fost direct 

spre est „spre satul Albești; apoi, după câtevă ceasuri, schim- 

bă direcţia, părăseşte acest drum și se îndreaptă spre nord- 

nord-est, pe valea Cricovului, prin Cislău și pe apa Buzăului, 

iar în seara în 19 octombrie, după dovă.ajle de marș; pOpo>- 

seşte la poalele munţilor, la Gura Siriului, făcând. în aceste 

două zile de marș, aproximativ 90 de kim. sau cam câte 45 

km. pe zi. 
In dimineața de 19, înainte de răvărsatul zorilor, a intrat 

în munţi numai cu oastea luptătoare, după ce mai intâiu și-a 

asigurat trecerea prin detașamente trimise din ajun pe cul- 

mea munţilor și la ieşirea din defileu. Toate căruțele și ca- 

rele de bagaje și proviziuni au fost oprite înapoia armatei 

luptătoare la Gura Siriului. Ele aveau ordin să urmeze oastea, 

după ce aceasta va trece dincolo de munţi 

Marșul prin defileu se făcu cu mare iuțeală şi fără o- 

prire; iar înainte de prânz Mihai şi armata sa luptătoare a 

și ieșit din munţi, și a ajuns la „Intorsura Buzăului”, sau „Bo- 

zas“, unde a întins corturile pe șesurile, livezile și câmpiile, 

nemeşului Sas Beldy și unde dădu repaos și odihnă bineme- 

ritată armatei sale. Distanţa străbătută în această jumă- 

tate de zi este cam de 30 kim. 

La 20 octombrie Mihai merge cu toată oastea sa la Prej- 

mar, străbătând în acea zi tot cam 30 klm. 

Aci, răscoală pe Săcui şi începu şi înrolarea lor în o0as- 

tea sa. : , 

Ia 21 octombrie, Mihai pleacă dela Prejmar şi, ocolind Bra- 

şovul pe la nord, trece dela N. E. spre N. V. oraşului și „lasă 

să se audă în oraș zgomotul surlelor, tobelor, al carelor, ropotul 

cailor, şi zăngănitul armelor“. Se oprește la Codlea făcând tot 

cam 30 klm. ' 

Trei zile a mărșăluit astfel Mihai Viteazul împrejurul Bra- 

şovului : 19, când a debușat din munti, 20 şi 21 octombrie. Dar, 

în aceste trei zile el lucrează: a). pregătește și răscoală pe 

Săcui şi pe Sași făgăduindu-le libertăţi ; b) închide, cu deta- 

şamente puternice, trecerile Oituzului și Bicazului în Moldova, 

asigurându-și, astfel, spatele în contra oricăror atacuri din 

partea lui Eremia Movilă, despre care se ştiă că trebuiă să 

vină să se unească cu Andrei Bathori. 

La 22 octombrie, traversează pădurea Dracului şi ajunge 

la Șercaia, făcând în această zi cam 45 Kim. 

La 23 octombrie, sâmbătă, — porneşte din Şercaia și tre- 

când pe lângă cetatea Făgărașului fără nici o oprire, ajunge
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seara la Kertz (Cârtişoara), făcând în această zi, etapa cea 

mai lungă de aproape 50—55 kim. 

Cercetașii săi au luat, aci, în regiunea Cărtişoara, contact 

cu detașamentele de trupe călări, dușmane, trimise de Andra 

Bathorii sub comanda lui Moise Secuiul. 
La 24, duminică, Mihai dă odihnă soldaţilor săi în Cârti- 

şoara. 

Trecuseră șapte zile dela plecarea din Ploeşti și trupele a- 
veau mare nevoie de odihnă, faţă de marșul fulgerător de re- 

pede făcut până aci. In această zi își mai adună şi din os- 

tașii ramași in urma, pe cand el mergea înainte fără ragaz. 
La 25, pe la prânz, porneşte, iarâș, la drum şi ajunge, In 

spre seară, în apropierea localităţii Talmaci „la câtevă mi- 
luri“ la Sud de Sibiu pe „pustietatea qinaintea Turnului Roşu“. 

La 26 sosește și oastea Olteniei care a urcat Oltul, venind 

dinspre Drăgășani și se întruneşte cu oastea lui Mihai. 
In acest timp oastea dușmană eră, deja sosită, de o zi, sub 

comanda şi conducerea lui Andrei Batnhori şi așezată pe pozi- 

țiile alese, dela sudul orașului Sibiu, rezemându-și spatele pe 
muntele Hermansdori (Sibielul). 

Ziua de 27 octombrie a fost destinată odihnei trupelor și 

pregătirii pentru lupta hotăritoare ce urmă a se da foarte cu- 
rând, dela o zi la alta. 

In această zi, de repaos, necesar pentru trupe, Mihai urmă 
tratative politico-diplomatice cu trimişii lui Andrei Bathori, în 
special cu nunțiul papa! Malaspina care stăruia de Mihai să 
se împace cu Andrei Bathori. Aceste tratative şi discuţiuni, din 

partea lui Mihai, aveau drept scop, și au avut drept rezultat, 

câştigarea unei zile — 21 octombrie — atât de necesară odih- 
nei trupelor, sosirii artileriei şi strângerii convoiurilor de că- 
ruțe și de care, rămase în urmă, în timpul fulgerătorului marş, 

precum şi pentru sosirea câtorvă cete de Secui ce veneau să 

se înroleze sub steagurile lui Mihai. 

In ziua de 28 octombrie are loc bătălia. Ea începe prin- 

tr'un atac furios, dat prin surprindere, din partea călărimei un- 
gurești a lui Andrei Bathori, ceiace are drept efect surprinde- 
vea și dărâmarea stângei lui Mihai. Dar, și aci, ca şi la Călu- 
găreni, Mihai intervine, în mod personal, în luptă. Aleargă, 

după fugari, îi adună, se pune în capul lor şi învârtind, nă- 

prazic, pe deasupra capului toporul sâu binecuvântat de Dum- 

nezeu, îşi duce, din nou, oastea spre dușman și dă curaj tu- 

turora. Vai de cei ce-i stau în cale! Victoria, este desăvârșită 
și Andrei Bathori îuge, pierzând toate tunurile şi toate steagu- 
rile ; mii de leșuri dușmane zac pe locul bătăliei. 

Și pentru că veni vorba de intervenţia personală a Vitea- 

zului şi Marelui Mihai, învârtind cu mâna stângă paloşul, nu 
mă pot opri să nu spun câtevă vorbe şi de M. S. Regele Mi-
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hai, I-ul care poartă numele gloriosului său strămoș, Mihai 
Viteazul. Acum câtevă zile am avut Inalta cinste să fiu primit 
în audienţă de către A. S. Regală Principesa mamă, căreia i- -am 

solicitat Inalta favoare de a onoră, cu Inalta Sa prezenţă 'con- 

ferinţa ce o țineam la Ateneu. Cu acea ocazie, A. S. Regală re- 

gretând că nu poate veni, fiindcă tocmai atunci eră ocupată 

în altă parte, m'a întrebat, între altele, dacă-i adevărat că Mihai 

Viteazul a fost stângaciu, la care întrebare i-am răspuns, că 

după căte se știe, Mihai Viteazul a fost, în adevăr, stângaciu. 
Atunci A. S. Regală îmi spune, aproape textual: „Curios; ve- 

deţi că și Regele Mihai este tot stângaciu. Orice am făcut ca 

sâ-i schimb această pornire, mi-a fost imposibil ; iar Sanc- 
titatea Sa Patriarhul, Inaltul Regent, a fost de părere ca să-l 
las așă, căci el seamănă astfel cu Mihai Viteazul și că EL va îi 
un nou Mihai Viteazul al neamului românesc“. 

Când am auzit aceste cuvinte spuse din gura A. S. Regale 
mi-a venit numai decât în minte, acţiunea cea mare politică- 
românească făcută de Mihai Viteazul, Unirea tuturor Româ- 
nilor, pentru prima, dată dela Traian, și i-am făcut M. S. Re- 
gelui Mihai, în mintea şi în sufletul meu, urarea, tot așă cum 

I-o facem acuma, azi, aci, de către toţi, ca Domnul Dumnezeul 

părinţilor noștrii să-L, împuternicească, să-L întărească şi să-L 
susțină, ca atunci când va urcă treptele tronului României mă- 
vite şi întregite, încununându-se ca rege al tuturor Românilor, 

să reușească ca, precum Mihai Viteazul a putut să facă, atunci, 
pentru o clipă, unirea politică a tuturor Românilor, să reușea- 

scă şi M. S. să facă pentru totdeauna unirea, sufletească a tu- 

turor Românilor, ori şi unde ar fi ei. (Intreaga numeroasă a- 
sistență, în picioare, aplaudă puternic și furtunos către loja 
regală, care aplauze durează câtevă minute. Strigăte nesfârşite 
ae: să trăiască M. S. Regele Mihai, să trăiască A. S. Regală . 

principesa Elena;. să trăiască Inalta Regenţă). 

In ziua de 1 noembrie, Mihai Vodă Viteazul intră trium- 
fător în Alba Iulia și se înscăunează în vechiul palat al dom- 

nilor Ardealului. 
Este interesant de amintit pompa cu care Mihai intră în 

Alba Iulia. Cunoscând şi apreciind foarte bine impresiunea ce 

se lasă poporului prin o sărbătoare și o privelişte deosebită, el 

a vrut să dea acestei serbări, intrarea sa în Alba Iulia, pompa 
cea mai măreaţă posibilă pentru timpurile acelea şi să ui- 
mească poporul şi lumea cu măreţia momentului, atât de mult 
așteptat, şi atât de dorit. Nemuritorul Bălcescu ca și doctorul 
Sârbu, dau aproape aceleaşi descrieri a intrării lui Mihai în 
Alba-Iulia. Citesc după Bălcescu : 

„Intrarea sa făcut pe poarta Sfântului George. Dela a- 

cestă poartă până la palatul Domnesc stau înşiraţi ostașii de 
ambele părţi ale căei, pe mai multe rânduri, în dosul cărora
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se îngrămădise mii de popor. Inainte venea episcopul şi clerul 

său, corporaţiile orașului, apoi, o bandă de muzici care se com- 

puneau din opt trâmbițe ce cu multă armonie. modulau sune- 

netele lor, de atâtea tobe de oţel-după obiceiul turcesc, de un 

bun număr de flaute și fluere. In urma acestei orchestre venea 

Mihai călare pe un măreț cal alb. Opt copii de casă, învestiți 

cu mare eleganţă, înconjurau calul .Domnului, 

„Mihai purtă pe cap un calpae unguresc (aproape căciula 

lui de azi), împodobit cu o fulie neagră de pene de cocor, le- 

gată cu o copcă de aur; o mantie lungă de mătase, țesută cu 

. fir, având pe de lături ţesuţi vulturi de aur; o tunică albă de 

aceeaş materie, lungi ciorapi de mătase albă, cusuţi cu pietre 

- scumpe şi cisme de săitian galben ; de brâu atârnă o pală de 

Taban, împodobită cu aur și rubine. 

„O ceată de zece lăutari urmă după Domn cântând cân- 

tece naţionale. Opt seizi duceau de: frâu opt cai acoperiţi cu 

şele preţioase, lucrate în aur şi argint şi împodobiţi la cap cu 

pene mari. Apoi, veneă o mulţime de boeri și ofiţeri  strălu- 

ciţi, toţi  călări şi o numeroasă trupă de soldaţi. Lângă 

Domn se purtau steagurile lui Andrei Bathori, luate în bătălia 

dela Sibiu. Ele erau desfăcute şi plecate în spre pământ în 

"semn că Ardealul este supus. Astfel, în mijlocul concertului 

trâmbiţelor, tobelor şi altor instrumente, în sunetul clopotelor 

și în vuetul tunurilor, cu care se uneau strigările de bucurie 

ale poporului, intră Mihai în capitala Ardealului şi trase la 

palatul Domnesc, ete, ete.!!“ *). 

Suntem acum în ziua de 1 noembrie 1599, adică cu 14 zile 

mai târziu de când a pornit: Mihai din Ploeşti. Deci în 14 zile 

a străbătut un drum lung de peste 400 kim, a trecut munţii 

Carpaţi şi a dat o mare bătălie care i-a pus, la picioare, Ar- 

dealul, o parte din marele său plan de unitate națională. 

STUDIUL CRITIC AL OPERAȚIUNILOR MILITARE 

Ne oprim acum, pentru o clipă, la desfășurarea mai de- 

parte a măreţelor fapte şi ne înapoiem la planul conceput și, 

apoi, executat de Mihai pentru cucerirea Ardealului spre a-l. 

judecă din punct de vedere militar. 

Mihai, după câte se văd, din mersul și desfăşurarea eve- 

nimentelor, constituie în Tara Românească din forţele sale mi- 

litare, două niasse, două grupe de oaste; una, cea mai mare, 

în Muntenia, sub conducerea sa directă, la Ploeşti ; alta, mai 

nică, sub conducerea Banului Udrea și a lui Radu Buzescu, 

în Oltenia. Prima trebuiă să intre în Ardeal, cea dintâi, pe la 

Buzău, pe la un loc cât mai depărtat de oastea probabilă duș- 

mană aflata în regiunea Sebeșul Săsesc-Alba Iulia ; iar cea de 

DN. Bălcescu.
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a doua, urmă a intră, mai târziu, pe la Turnul-Roşu, urcând 
Oltul, în spre luncile Sibiului. Ambele aceste două coloane, 
trebuiau, conform planului, să se întrunească, înaintea bătă- 
liei, şi apoi cu forţele întrunite să acționeze asupra dușma- 
nului. 

Acesta este, în trăsături generale, planul ce şi-a făcut Mi- 
hai pentru cucerirea Ardealului, plan conceput, de sigur, cu 
mult înainte de punerea lui în aplicare, și pregătit în cele 
mai mici amănunte, cu luni, ba chiar cu ani înainte, așă ca e- 
xecuţia să nu întâmpine nici o piedică, și totul să fie prevăzut, 
socotit și calculat, | 

Dela alcătuirea planului şi până la completa lui executare 
terminată cu cucerirea Ardealului, sunt o mulțime de ches- 
tiuni, de puncte luminoase și strălucitoare ca şi soarele, in- 
structive şi de adâncă învăţătură militară, de conducere de 
oaste, de operațiuni militare, de organizări de coloane, de mar- 
şuri, etc., şi apoi de politică şi pe cari trebue să le cunoaștem 
şi să le judecâm amănunţit pentru a puteă apreciă mai bine 
îrumuseţea concepției şi execuției planului alcătuiţ de Mihai. 

A cunoaște numai fapte singure și izolate, că Mihai a ple- 
cat din cutare loc; că a ajuns, apoi, în oraşul sau localitatea 
cutare, şi, apoi, după un repaos de atâta timp, a pornit iarăş 
la drum, eventual, pentru luptă nu avem nici un profit. 

A analiză, pas cu pas, hotăririle, ordinile, dispoziţiile luate 
de Mihai, și comparându-le, apoi, cu situaţia în care se luau. . 
acele dispoziţiuni, numai atunci vom face adevărată învăță- 
tură, şi numai atunci vom cunoaşte frumusețea şi măreţia co- 
vârşitoare a vieţii militare a celui mai mare erou naţional al 
neamului nostru. i 

a) Secretul în pregătirea de răsboiu. Se ştie că secretul ope- 
raţiunilor militare ca şi al pregătirii de răsboiu, constitue prima, 
parte şi poate cea mai grea a unei bune pregătiri militare. Cu 
cât secretul este mai bine păstrat, cu atâta surpriza este mai 
desăvârşită, iar succesul cu atâta mai strălucitor. Secretul s'a 
obţinut prin ştiri false, anunțând în toate părţile că el, Mihai, 
va merge, în curând, în contra Turcilor. In acelaş timp a trimis 
emisari la Andrei Bathori, în Ardeal, prin care îl rugă să aibă 
grijă şi de Țara Românească, dacă, eventual, el va merge, să se 
bată cu Turcii ; ba cevă şi mai mult, ela rugat pe Andrei Ba- 
thori să-i dea voe să-și facă oarecari aprovizionări, chiar în 
Ardeal, necesare unei, eventuale, expediţii în contra Turcilor, 
ceeace a şi obţinut. - 

Cu Turcii, în aceeaş ordine de idei, a dus tratative, ară- 
tându-le că Andrei Bathori şi-a dat mâna cu împăratul Ru- 
doit, făcând chiar act de supuşenie, deci s'a ridicat, de fapt, 
și în contra Turcilor, iar, el, Mihai, are intenţia de a merge 
asupra-i spre a-l readuce, iarăș, pe vechiul drum de alianţă 

”
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şi credință, către Turci. Ba, făgâdui Turcilor chiar un tribut, 

pentru sultanul, bani ce trebuiau să fie strânşi de către un 

trimis turcesc. 

Pe împăratul Rudolf la înșelat, spunându-i că dacă va 

cuceri Ardealul şi va goni pe Anarei Bathori, care sa dat de 

partea 'Turcilor el, Mihai, va face aceasta numai pentru îm- 

păratul, căruia îi va: dărui Ardealul. . 

In acest mod, toată lumea, ce înconjură pe Mihai, se credeă 

îndreptăţită să vadă în domnul Ţării Românești, dacă nu un 

prieten, în nici un caz un duşman care ar aveă de gând să 

pornească, în curând ia răsboiu. Aşă că strângerea oștilor ro- 

mânești la Ploeşti şi plecarea lui Mihai în Ardeal, în timp 

scurt şi cu iuţeală vijelioasă, cum a făcut-o, a fost cunoscută 

abiă după ce el trecuse munţii, și când se apropiă de Sibiu. 

Multora nici nu le veneau să creadă, în această ştire, iar con- 

firmarea le-a venit odată cu vestea victoriei dela Şelembăr. 

O armată mare, cum eră a lui Mihai, şi pe care o pregătea 

pentru răsboiu, este greu să o ascunzi, când o ţii toată strânsă 

la un loc. Mihai a înţeles aceasta, din vreme, şi a putut păstră 

secretul pregătirii, propriu zisă a armatei, prin răspândirea oas- 

tei pe întreg ţinutul ţării, în Oltenia și în Muntenia. Impărţind 

întreaga sa armată în mici corpuri de oaste răspândite prin 

diferite localităţi, mai depărtate sau mai apropiate unele de 

altele a putut -păstră secretul cât mai bine și cât mai mult 

timp. Astfel pentru oastea din Muntenia se ştie că-şi aveă cor- 

purile de oaste răspândite la Ploești, Gherghița, Floreşti, Târ- 

govişte, București, unde-și făceau instrucţia militară în liniște 

şi unde stăteau gata a merge acolo unde le-ar îi chemat Mihai. 

Dar nici aşă, soldaţii nu au fost ţinuţi grămadă în acele loca- 

lităţi. Ei au fost răsfiraţi, prin satele vecine „încât nici sin- 

guri nu ştiau unii de alţii, numai ca să nu li se ducă vestea 

mulţimei”. Această mulțime de oaste răspândită. cu multă soco- 

teală a ascuns foarte bine pregătirile lui Mihai, fiindcă între 

timp, la sosirea diferiților soli ai Ardealului, trimiși oficiali pen- 

tru diferițe tratâri dar, în secret, ca să se informeze despre sgo- 

motele și svonurile cari circulau, cu atâta tărie, despre un răs- 

boiu la care se pregătea Mihai într'ascuns, ei nu au văzut. nici . 

odată corpurile de oaste, nici pregătirea lor, ci numai câtevă 

cete răsleţe cari ieșeau înainte pentru a primi pe trimiși, cu 

toată cinstea ce li se cuveneă. 

Când pregătirea politică a fost ajunsă la capăt, iar cea 

militară terminată, Mihai își strânge o parte din oastea mun- 

tenească la Bucureşti și, apoi, toată oastea muntenească !a 

Ploești. Aci la Ploeşti, Mihai a hotărit să-şi strângă toată oa- 

Stea înainte de a porni la drum în contra Ardealului. In noap- 

tea de 16-17 octombrie, Ploeştii şi cu împrejurimile, gemsau 

de trupe. Nu-i ușor, nici chiar azi, cu atâtea mijloace tehnire 

*
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Și intelectuale, de cari se dispune, ca să organizezi marșul mai 
“multor coloane așă fel, în cât toate să sosească, exact, la tim- 

pul voit, la locul hotărît venind ain locuri diferite; dar atunei? 
Mihai a făcut această operaţie militară acum trei sute de ani, 
rezolvind-o în modul cel mai favorabil posibil. In zorii dimine- 
ței de 17 octombrie Mihai Viteazul, a sosit şi el la Ploești, cu 
ultimele trupe şi pune, mai întâiu, pe toţi oștenii să-i jure 
credință şi supușenie ori unde-i va duce; apoi pornește, îndată, 
la drum spre direcţia care eră numai în mintea lui. 

Ar îi fost peste putință, unui spion, ori cât ar fi fost ae 
dibaciu, să afle mai înainte de sosirea, trupelor toate la Ploești, 
despre planurile iui Mihai. După ce a plecat la drum, însă, 
s'ar fi putut pricepe lămurit unde merge Mihai, după direcţia 
luată, de aceea el a căutat să înșele și acuma pe vre-un spion 
ce eventual, s'ar fi aflat prin vecinătatea taberii din Ploeşti. 

Așa: în loc să ia, cu oastea, drumul direct spre munţi, cum 
ar fi fost normal și logic, dacă ar fi avut intenţia de a merge 
în contra Ardealului, el a apucat drumul spre est, spre satul 
Albești, lăsând prin aceasta să se înțeleagă că el merge în spre 
Moldova şi poate, chiar în contra Turcilor. După un mers, însă, 
Qe câtevă ceasuri, în acea parte, schimbă, deodată, direcţia, şi 
o luă spre nord, pe valea Cricovului și se iîndreptă spre Cislău 
pe apa Buzăului, cu direcţia hotărită spre munţi. 

In afară de toate acestea, putem consideră chiar îimpărţi- 
rea întregii armate în două coloane — a Munteniei și a Olteniei 
— tot ca un mijloc de păstrarea secretului, rezultat din posibi- 

- litatea iuţelii în concentrarea tuturor forțelor, în două locuri 
deosebite şi apoi, pornirea la drum, imediat şi aşă fel încât exe- 
cutarea planului să-se facă cu iuțeala fulgerului, înainte ca 
dușmanii să prindă, chiar, de veste. 

In adevăr, să presupunem că în loc de două coloane cum 
sa plănuit și cum sa efectuat, Mihai sar fi hotăriţ să-și 
strângă întreaga oaste, a Munteniei şi a Oiteniei, după moda 
timpului, într“un singur corp de oaste, şi apoi, cu toate forţele 
întrunite să pătrundă în Ardeal pe un singur drum. Este usor 
de înțeles că în acest caz, secretul operaţiunii ar fi fost greu de 
păstrat, fiindcă strângerea unor forțe mari undevă, acolo unde 
ar fi hotărit Mihai, s'ar fi aflat cu ușurință. Dacă, ar fi vrut de 
ex. să meargă cu oastea muntenească în Oltenia, ca apoi, unin- 
du-se cu oastea lui Udrea, să treacă în Ardeal pe valea Oltu- 
lui; sau dacă ar fi adus oastea oltenească în spre  Ploești, 
ca să treacă, cu toţii, munţii, pe unde i-a trecut, sau prin altă, 
parte, prin munţii Munteniei, această operațiune cereă timp, 
cel puţin 6—8 zile, ori cât de iute s'ar fi mers, iar timpul eră în 
desavantajul' păstrării secretului și în deuna unor - operațiuni 
așă cum cereă situaţia adică, repezi şi făcute înainte ca duş- 
manul să afle de scopurile lui Mihai. Orice zi întrebuințată
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altfel de cât în operatiuui imediate de trecere a munţilor, se 

puteă, consideră ca o zi pierdută. Mihai nu aveă timp de pier- 

ut, nici o zi, nici o oră, nici un minut, și prin operaţiunile așă 

cuni le-a făcut, nu a pierdut. Ca un îulger a manevrat şi ca 

un trăznet a căzut asupra dușmanului. Din modu: alcătuirii 

planului, şi din repeziciunea executării iui, a rezultat și posibi- 

litaţea păstrărei secretului. 

Dușmanul a fost cu totul surprins; iar rezultatul s'a văzut 

din mersul operaţiunilor. 

In acest mod, prin politica ce a dus-o, înşelând pe toti, 

după cum eră obiceiul timpului și după cum este și azi; prin 

răspândirea oastei pe întreg teritoriul țării, pentru pregătire 

militărească și pentru mascare; prin strângerea întregii vaste 

numai în ultimul moment, cână sa hotărit să pornească la 

drum; prin alcătuirea a două coloane separate prin distanță 

mare una de alta și în sfârşit, pornind din Ploești, luând ia 

început, înti'o direcţie falsă, a. putut înșelă, în condiţiile cele 

mai perfecte, pe oricine ar fi fost însărcinat să-l urmărească și 

să-i supravegheze toate mișcările. 

Odată început marșul, el numai are nevoe să se ascundă. 

Merge hotărit spre dușman pentru a-l lovi cât mai curând 

posibil. 
| 

b) Iuţeala marșului. Repaus după mai multe zile de marș. 

Ordinea în coloană. Orientare. Legături. 

S'a vorbit adesea, că secretul marilor victorii napoleo- 

niene, pe cari le admirăm și azi, a fost în picioarele soldaţilor 

săi, fiinacă ei au putut merge distanțe foarte mari, fără popa- 

suri, după cum le-a poruncit împăratul pentru a-şi împlini pla- 

nul alcătuit. In acest mod au rămas memorabile marșurile fă- 

cute de unele unităţi, din armata lui Napoleon, în Italia în 

1796—97 etce., când divizii întregi au făcut câte 3——A zile, una 

după alta, marșuri de câte 40—50 km. pe zi. Nicăeri şi nimă- 

nui, din timpurile de dinaintea lui Napoleon nu i se poate a- 

plică mai bine aceste vorbe, ca lui Mihai Viteazul în cam- 

pania pentru cucerirea Ardealului şi a Moldovei. Dacă ne re- 

ferim, deocamdată, numai la campania Ardealului găsim mar- 

șuri în adevăr remarcabile ca lungime de etape. 

Aşă, Mihai plecând în dimineața de 17 octombrie, din 

Ploești, îl găsim în seara de 18, adică două zile de marş la poa- 

iele munţilor Carpaţi, la Gura Siriului și în împrejurimi, adică 

la. 90 km. depărtare de Ploeşti, ceeace revine la 40—50 km. 

zilnic. : 

In zorii zilei următoare, trecerea munţilor, prin defileu, sa 

făcut aproape fără nici o oprire, așă că în ziua de 19 octom- 

brie, înainte de prânz, armata eră deja trecută în partea nor- 

dică a munţilor. In zilele de 20 și 21 octombrie, a: mers la 

Prejmar și apoi la Codlea, făcând etape numai de câte. 28—35 

- 
7
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km. Această încetineală a marșului, în aceste două zile, ar pă- 
reă neexplicabilă, dar a fost justificată prin măsurile politice 
luate faţă de Secui, pentru a și-i apropia și prin măsurile mi- 
litare luate faţă de un atac, eventual, dinspre Moldova, închi- 
zând toate trecerile ce veneau de peste frontieră. Indată, ce şi-a 
asigurat spatele şi şi-a strâns încă un tovarăș, pe Secui, îşi 
continuă, iarăș mersul vertiginos spre dușman, făcând etape 
chiar de 55 km. zilnic, cum a fost între Șercaia și Cârtişoara, 
în ziua de 23 octombrie. 

Ajuns, aci, la Cârtișoara, își domolește mersul şi dă re- 
paus trupelor pentru ziua de 24 octombrie. Tiecuse șapte zile 
de când plecase din Ploești și trupele înduraseră oboseli foarte 
mari. 

Inimicul eră prin apropiere, fiindcă aci s'a luat contac- 
tul cu cavaleria lui sub Moise Secuiul, chiar în vecinătatea 10- 
calităței Cârtişoara. Erâ deci, nevoie de odihnă, de orientare şi 
de a pune ordine în oastea ce a mers ea un vifor până aci, de 
a aşteptă pe întârziaţi de pe drum, şi qs a-şi realcătui armata. 
din toţi luptătorii, în vederea unei eventuale întâlniri cu duș- 
manul, etc. Și suntem îndreptăţiţi să credem că a mai fost încă, 
un motiv, foarte puternic, care a îndemnat pe Mihai să se o- 
prească o zi pe loc în Cârtișoara, anume acela dea câpătă in- 
formaţiuni despre oastea oltenească, care primise ordinul, după 
cum vom vedeâ, dela Brașov, de a-i ieşi înainte spre luncile 
Sibiului. Desigur, că Mihai. care nu lăsa, aproape, nimic în- 
tâmplării, credem că a vrut să știe, cât mai precis, pe unde 
se găsește oastea oltenească şi dacă este și ea în măsură să-i 
vină în ajutor, la timp după ieșirea din munţi. Dacă Mihai 
s'a gândit la aceasta si credem că s'a gândit, este foarte proba- 
bil ca el să fi trimis statete, fie direct peste munți, fie pe valea 
Oltului, înaintea oastei oltenești, ca să capete legătura cu 
Udrea și Buzescu, comandanții acestei oști, și că numai după 
ce a căpătat această legătură, și numai după ce a avut sigu- 
ranța, că acea oaste va fi în măsură să se unească cu el, nu- 
mai atunci a pornit, iarăș, la drum, pe la prânzul zilei de 25 
Octombrie. Marşul făcut în această zi a fost, însă, domol, liniş- 
tit, cu o etapă numai qe vre-o 25 km,, mergând în bună ordine, 
fiindcă aflase că Andrei Bathori sosise dejă cu oastea sa la.Si- 
biu, deci eră posibilitate de a avsă loc o bătălie, eventual, chiar 
în cursul zilei următoare. 

c) Trecerea oastei prin munţi. Impărțirea oastei, în par- 
tea luptătoare şi neluptătoare, în carele cu provizii. Detașa- 
mente de siguranță, pe flancuri și înainte. Mersul cât mai re- 
pede, în defileu. 

Mihai, îndată ce a ajuns la poalele munţilor, în seara de 
18 octombrie, se și pregătește de a trece munţii chiar în cursul 
nopții și să iasă cât mai repede posibil, dincolo de munţi. Insă,
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trecerea prin defileul munţilor este foarte periculoasă faţă de 

un duşman isteţ și îndrăzneț, fiinacă trupe putine dușmane, 

pot face cel mai mare rău unei oaste oricât ar fi de mare, 

dacă acea oaste nu s'a acoperit şi n'a luat măsurile necesare în 

contra surprinderilor. 

Mihai, însă, a luat din vreme cele mai severe şi mai com- 

plete măsuri de păzirea, de acoperirea şi de asigurarea ieșirii 

ain munţi, a armatei, aşă ca trecerea să se facă în cele mai 

bune condițiuni posibile și în siguranţa cea mai mare. 

Mai întâiu, au fost trimise detașamente de trupe, chiar în 

cursul serii de 18—19 octombrie, cari să ocupe și să păzească 

flancurile defileului, în special, pe acolo pe unde sar fi putut 

apropia mai ușor duşmanul. Un alt detașament de pază a fost 

trimis înainte, la ieşirea din defileu, pentru a-i păzi intrarea 

din acea parte. In acest mod, siguranța trecerii defileului eră 

asigurată. Cum, însă, nicioaată nu te poţi bizui, în mod ab- 

solut, pe aceea că dușmanul nu-și va face apariţia pe neaș- 

teptate pe undeva, mai ales în munţi; cum trebuie să fii în tot 

momentul, gata de luptă, oriunde te vei găsi şi cum, lupta în 

munţi, în defileu, este foarte grea, iar căruțele, convoiurile, 

ete., fac cea mai mare încurcătură şi constituesc cea, mai mare 

greutate în astfel de operaţiuni, Mihai, a împărţit, decuseară, 

- oastea sa în două părţi bine deosebite și notărite: trupele lup- 

tătoare şi convoiurile sau carele cu proviant. Ordinul ce l-a 

dat, după cum reese din istorici, a fost că, în defileu nu va in- 

tra, la început, de cât partea luptătoare, iar cealaltă parte 

va intra în defileu numai când se va primi vestea, că partea 

luptătoare a putut trece fără nici o piedică dincolo de munți. 

Şi s'a urmat tocmai așă. In zorii zilei de 19 octombrie, îna- 

inte de crăpatul dimineţii, cu mult înainte de răsăritul soare- 

lui, Mihai a pătruns în defileu, numai cu prima parte a oas- 

tei, cu luptătorii, și cari au mers fără nici un popas, și aproape, 

fără nici o oprire, până la ieșirea nordică a defileului, unde 

eră așteptat de detașamentul trimis înainte. In urmă a în- 

trat în defileu şi a doua parte a oastei, convoiurile, etc., iar în 

seara zilei de 19, se găsea ajunsă dincolo de munţi, întreaga 

oaste a lui Mihai, poposită pe livezile şi şesurile nemeșului Sas, 

Beldy. 

In timpurile de azi, nu pot îi luate măsuri mai complete 

de siguranța unui marş, în astfel de împrejurări. Ba în râsboiul 

cel mare au fost cazuri nenorocite, în timpul campaniei noas- 

tre, şi încă, în timpul unei retrageri printrun defileu — al 

Oltului, de ex. — că armata care se retrăgeă nu a luat nici 

o măsură de pază pe flancuri, și a fost surprinsă de focurile 

inimicului, așezat pe înălţimi, şi de unde făcea cel mai mare 

rău oastei ce se retrăgeaă. Această oaste a fost surprinsă și 

aruncată în cea mai mare dezordine, cu pierderi enorme.
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Mihai Viteazul, cu trei sute de ani înainte a știut mai 
bine, cum trebue operat în munţi, chiar în marșul ofensiv în 
înaintare, nu în retragere, când se cere pază și mai mare şi 
măsuri și mai riguroase. 

Paza flancurilor și paza înainte, în operaţiuni de trecerea 
munţilor, sunt chestiuni militare de primul ordin; iar împăr- 
țirea armatei, în luptătoare și neluptătoare pe timpul trecerii 
prin munţi, este o măsură de prevedere mai mult, care ne a- 
rată pe eroul neamului nostru ca pe un militar, cu cele mai 
sigure și mai complete vederi juste, şi cu judecata reală a si- 
tuaţiei în care se găseă. 

Marșul, fără oprire, făcut din zori, cu oastea luptătoare, 
și ieșirea cu această oaste, din defileu, înainte de prânzul ace- 
leaș zile, ne arată grija cea mare, precum și importanța deo- 
sebită ce o puneă el, ca trecerea prin defileul munţilor, să se 
facă în siguranţă, în bună ordine, fără nici o piedică și cât 
mai iute posibil, iar măsurile de pază ce le-a luat sunt justi- 
ficate, deși dușmanul eră departe, tocmai spre Sebeșul Să- 
cuesc, căci se putea, foarte bine, ca mici grupe, de ţărani 
Unguri, sau Secui, cumpăraţi, să fie trimise să arunce, în 
calea lui Mihai, bușteni tăiaţi, sau stânci desrădâcinate, să-i 
facă drumul cât mai greu posibil și să-l întârzie în mersul 
său, cât mai mult. 

Odată trecut dincolo de munţi, la prânzul zilei, cu partea, 
luptătoare, Mihai nu merge mai departe, până nu-şi strânge 
întreaga oaste. Așă, el și-a așteptat şi partea 2-a a armatei 
sale, care nu întârzie de a sosi, şi astfel, Mihai, cu începere din 
după prânzul zilei de 19 octombrie este gata de a porni, iarăș, 

_1a drum în executarea planului său de cucerire. 
d) Siguranța înaintării spre vest, prin înţelegerea și atra- 

gerea în spre sine a Secuilor din valea Oltului și prin închi- 
derea drumurilor dinspre Moldova. 

Mihai executase, cu bine, prima parte a planului său, de a 
trece munţii cu toată oastea în timpul cel mai scurt posibil, 
înainte ca inamicul să fi aflat cevă. In trei zile dela plecarea 
din Ploești, ajunsese în șesul Brașovului fără nici o piedică, 
şi fără nici o pierdere. 

Drumul său, de acuma inainte, eră spre vest, spre Sibiu 
înspre dușmanul care-și strângea oastea înspre Alba-Iulia—Se- 
beșul Săsesc. Această, direcţie de marș, întoarce, însă, spa- 
tele Moldovei, unde se știe că domnea Eremia Movilă, duşma- 
nul de moarte al lui Mihai, şi prieten şi aliat al lui Andrei 
Bathori. Eremia Movilă neştiind nimica de trecerea lui Mihai în 
Ardeal se și pregătea să treacă cu oastea sa şi să se unească 
cu Andrei Bathori, după cum avusese înţelegere cu domnul Ar- 
dealului, trecând, din Moldova în Ardeal, prin pasurile mun- 
ților pe la Oituz, Bicaz, etc. Trebuiă, dar, ca Mihai, să închidă, 

7
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cu orice preţ, această poartă de legătură între cei doui dușmani 
ai lui, care îi juraseră pleirea. 

Inchiderea „porţii“, cuprindea două. operaţiuni distincte, 
dar strâns legate între ele. Una politică, de a-şi atrage lângă 
el populaţia toată săcuiască din valea Oltului și săsească dela 
Sibiu și alta militară, de a-și alcătui noui detașamente de oa- 
ste, din Secui şi Saşi, cari să lupte cu el, şi apoi, să pună deta- 
șamente de apărarea trecerilor din Moldova în Ardeal. 

Prima acţiune, deci, a lui Mihai a fost să-și atragă pe 
lângă sine toată populaţia secuiască din această regiune a 
Oltului, precum și a populaţiei săsești din regiunea Sibiului. 

Indată ce a ajuns la nord de munţi, Mihai a și trimis dele- 
gaţi ai săi, pe George Mako și alții, toţi Secui de origină, pe 
lângă, populaţia secuiască din acea regiune, să-i îndemne a 
se uni cu el, făgăduindu-le, în numele lui Mihai, libertăţile 
pierdute în trecut sub Bathoreșşti și după cari ei oftaseră atâta, 

amar de vreme. Toţi trimişii lui' Mihai din convingere, sau 
cumpăraţi de Mihai, stăruiră aşă de bine și de puternic pe 

lângă Secui, încât întreaga regiune sa sculat ca un singur 

om, și s'a alăturat lui Mihai. Ca probă a supuşeniei lor, au 
şi început răscoala în contra stăpânitorilor de până ieri, dă- 
râmând și arzând castelele și ucizând pe oricine le sta în 

cale dintre foștii stăpâni, Maghiari. 
Din acest punct de vedere, al apropieri populației secu- 

ești, Mihai eră acum asigurat ; totuș el nu s'a bizuit numai pe 

asta, şi a trimis și detașamente de oaste cari au ocupat toate 
trecerile munţilor, așă că orice încercare a lui Movilă, de a 
trece munţii, să-i fie zădărnicită, și în tot cazul întârziată, prin 
detașamentele de oaste, și prin populaţia aliată şi prietenoasă, 
până când el va termina cu Andrei Bathori, în lupta pe care o 
căută cu orice preţ şi în timp cât mai scurt. 

Toate aceste tratative și dispoziţiuni ori cât ar fi îost 
duse de repede, totuş cereau timp. Trimișii lui Mihai au plecat 
în regiunile secuești chiar în ziua de 19 octombrie, înainte de 
prânz; iar până în seara de 21 octombrie, până Mihai s'a în- 
vârtit pe la Prejmar şi pe la Codlea, aproape trei zile, toate a- 
ceste dispoziţiuni și pregătiri au fost terminate, cu bine, după 

planul lui Mihai. 
Mihai eră acuma liniștit din această parte ; își avea acuma 

asigurat spatele, mai mult sau mai puţin, și putea, oarecum, 
în bună voe, să-și continue mersul spre vest ; de aceea, de a- 
cuma, cu începere din dimineaţa de 22 octombrie, marșul său 
spre vest este extraordinar de repede, cu etape de o lungime 
cu totul neobișnuită. . 

Această măsură de precauţiune și de prevedere a lui Mihai, 
de a închide trecerile Moldovei, prin oaste, şi de a-și apropia 
populaţia locală din acea regiune, s'a dovedit că a fost pertect
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de îndreptăţită, chiar numai qupă ouă zile, de când se în- 
cepuse executarea, câci a fost prins, pela Făgăraș, un trimis al 
lui Andrei Bathori, cu o scrisoare către Eremia Movilă prin 
care acesta îi spunea, printre altele: „că se bucură de seri- 
soarea ce a primit-o dela Voevodul Moldovei, prin care-i spune 
că va veni în Ardeal pela pasul Oituzului, cu oastea sa, pentru 
a luptă în contra lui Mihai şi se roagă să zboare ziua și noap- 
tea, iără zăbavă, la dânsul, căci necredinciosul Mihai Vodă, 
încrezut în ajutorul nemţesc, se și află în ţară, etc. ete”. 

Prin această acţiune politică şi militară a lui Mihai, făcută 
în regiunea secuiască, pe lângă paza spatelui, mai își asigură 
și o puternică bază de aprovizionare pentru trupele sale, pre- 
cum şi un foarte bogat izvor de noui recrutări de soldaţi, 
dintre Secuii, atâta de nemulţumiţi în trecutul lor. Chiar acuma 
odată cu înțelegerea lor, i s'au alăturat câteva cete, cam de 
o mie de luptători, care s'au şi pus sub steagurile şi ordinele 
sale. 

e) Planul de campanie. Deducaţia logică, rezultată din 
operațiunile militare făcute. Cele două coloane. Alegerea punc- 
telor de trecere. Ordinul trimis trupelor Olteniei, să sară şi ele, 
urcând Oltul. Necesitatea legăturii coloanelor. Intrunirea celor 
două coloane înainte de bătălie, pentru ca bătălia să se dea 
cu totalitatea forțelor. 

Ajungem la partea cea mai importantă din toată concep- 
ţia militară a lui Mihai Viteazul ; ajungem la partea cea mai 
frumoasă, cea mai glorioasă și cea mai strălucitoare din în- 
treaga istorie veche militară românească ; ajungem la partea 
genială a planului marelui Mihai, la planul conceput de el 
pentru trecerea munţilor, pe două coloane separate, una de 
alta, de peste 150 kim. și întrunirea lor la locul voit şi la tim- 
pul voit, înainte de a da bătălia cu inimicul, 

Desigur, că toate operaţiunile militare şi politice arătate 
până aci, făcute de Mihai Viteazul, în executarea planului său 
de campanie, în contra lui Andrei Bathori, ni-l arată pe Mi- 
hai Viteazul ca pe un om, cu adevărat superior, atât ca pri- 
cepere militară cât şi ca prevedere politică. El a luptat singur 
în contra tuturor dușmanilor ce-l înconjurau și care îi jura- 
seră moartea şi a luptat, chiar cu succes, întrebuinţând ace- 
leaşi mijloace pe cari ceilalţi le întrebuinţau şi cari erau ale 
timpului. Toate acestea îl arată însă și ca militar-tactician de 
prima forţă, de întâiul ordin, faţă de toţi cei de pe timpul 
său și chiar din timpurile următoare lui. Risipirea întregei ar- 
mate româneşti, înainte de începerea operaţiunilor, pe întreg 
teritoriul ţării ; strângerea, apoi, a tuturor corpurilor de oaste, 
într'o anumită zi, la Ploeşti şi plecarea, imediat la drum, pen- 
tru trecerea prin defileul munţilor, păzind flancurile Și ieșirile 
din defileu, precum şi intrarea, la început, în defileu, numai
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cu oastea luptătoare, lăsând carele şi convoaele să vină pe ur- 

mă ; atragerea la sine a Secuilor şi paza militărească a trece- 

rilor din spre Moldova ; marşurile fulgerătoare, în etape de 

câte 40—50 klm. zilnic, ete., etc. toate la un loc, și fiecare în 

parte, constituesc măsuri de detaliu măestre ale executării u- 

nui plan conceput dinainte. ale unui plan frumos, socotit şi 

gândit din vreme, pe îndelete, cu pricepere și cu prevedere, 

pentru orice chestiune, nelăsând nimica întâmplării pentru a 

se pune piedică executării acelui plan. Toate aceste detalii an- 

grenate şi înodate artistic ca şi un lanţ frumos și omogen, lu- 

crat de un maestru de seamă, fac parte din concepția înaltă, 

neobișnuit de înaltă și de frumoasă, a unui militar de întâiul 

ordin. înaintea căruia trebue să ne plecăm cu toată evlavia 

şi cu toată mândria sufletului nostru de român, iubitor de tot 

ce-i românesc și mai ales frumos românesc. Alcătuirea, însă, 

a planului, este genială pentru acele timpuri şi chiar pentru 

timpurile noastre de azi, când, în cunoștință de cauză, putem 

face socoteala amănunţită a nenumăratelor lucrări ce trebuesc 

executate, a nenumăratelor dificultăţi ce sar putea întâlni în 

cale și cari trebuesc prevăzute şi înlăturate din vreme, ca pla- 

nul să nu se prăbușească. 

Toate acestea ne arată pe Mihai Viteazul ca pe un om cu 

o concepţie extraordinar de frumoasă, de genială, fiindcă nu- 

mai un geniu ar fi putut, acuma trei sute de ani, să aibă ast- 

fel de concepţii, să alcătuiască astfel de planuri, şi să le exe- 

cute atâta de magistral, cum a fost conceput, alcătuit şi exe- 

cutat planul cuceririi Ardealului. 

Dacă cercetăm istoria militară a timpului acela, rămânem 

îmmărmuriţi când punem îaţă în faţă modul cum se fâceau o- 

peraţiunile militare, în acea epocă, în Occident, şi cum a 0- 

perat Mihai Viteazul. EI a întrecut pe toţi militarii contempo- 

rani lui cu cel puţin două sute de ani, după cum vom vedeă, 

mai târziu. 

Planul de campanie, în trăsături generale, a fost : Intrea- 

ga armată a Ţării Româneşti să fie grupată în două corpuri de 

oaste, una a Valachiei, cea, mai mare, sub conducerea directă, 

a lui Mihai Viteazul; alta a Olteniei, sub conducerea Ba- 

nului Udrea şi a lui Buzescu. Prima, trebuiă să treacă 

munţii urcând valea Buzăului şi să intre în Ardeal prin șesul 

Bârsei ; a doua, a Olteniei, să treacă munţii urcând valea Ol- 

tului, pe la Turnul-Roșu. Ambele coloane trebuiau să se u- 

nească la sud de Sibiu, înainte de a se face întâlnirea cu ini- 

micul ; iar bătălia, ce, eventual, ar aveă, loc, trebuia să se 

dea cu totalitatea forţelor întrunite. 

Simplu ! Precis ! 

Dar tocmai această simplitate şi această precisiune ne fac, 

azi, în timpurile telegrafiei, telefoniei fără fir, și al aeroplanului, 
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să tremurăm, gândind la executarea unui asemenea plan şi 1a, 
nenumăratele piedici, ce se pot întâlni în cale, şi cari pot face 
ca realizarea executării planului să caqă și să se prăbușească. 

Și, totuş executarea a fost la înălțimea concepţiei ; iar 
rezultatul a fost maxim. 

Cea dintâiu chestiune care s'a prezentat judecății lui Mihai 
a fost, desigur, alegerea punctelor de trecere a celor două cor- 
puri de oaste. Aceea a Olteniei avea dela început, fără îndo- 
ială, drumul direct, al Oltului, pe la Turnul-Roșu. Ea, însă, nu 
trebuiă să se aventureze şi nu trebuiă să iasă din munţi prea 
de vreme, înainte de a i se trimite vorbă și înainte de a sosi 
Mihai cu grosul oastei sale, în apropiere de ieșirea defileului 
Oltului, așă ca ambii, să se poată, mai întâiu, întruni, și apoi, 
să lupte împreună cu duşmanul. 

Eră vorba, însă, de ales locul de trecere pentru oastea Va- 
lachiei, a lui Mihai. Această coloană avea posibilitatea de a 
trece munții pela Bran-Rucăr, adică pe acolo, pe unde a trecut 
Sigismund Bathori în octombrie 1595, când a venit cu oastea 
ardelenească și moldovenească, în ajutorul lui Mihai, în lupta 
contra Turcilor ; drum mare, bătut şi cunoscut de toată lumea, 
Acest drum ieșea în Ardeal mult mai aproape de oastea olte- 
nească decât acela de pe valea Buzăului. Și ar mai fi avut şi 
alte drumuri, mai înguste, dar destul de accesibile, urcând alte 
vâi, ale Prahovei, Teleajenului, etc.; dar Mihai nu merge la 
întâmplare, ci socotește și alege, și are pătrunderea să aleagă 
trecerea care conveneă planurilor lui. Drumul ales, poate nu 
era cel mai bun din punctul de vedere al viabilităţii, dar, de- 
sigur, eră cel mai bun din punctul de vedere al concepției și 
executării planului său genial, de campanie. 

Calea aleasă, pe valea Buzăului, este mai întâiu, cea mai 
depărtată de inimicul, care se găseă tocmai la Alba-Iulia-Se- 
beşul Săsesc. Orice încercare din partea aceluia, de a-i împiedica 
trecerea munţilor, ar fi fost zadarnică, fiindcă spaţiul pus în- 
tre cele două oști, eră atât de mare, încât timpul eră cu totul 
de partea lui Mihai. Prima chestiune, deci, a posibilităţii tre- 
cerii munţilor, fără nici o piedică din partea grosului armatei 
inimice, se realiză aela sine, prin depărtarea cea mare de locul 
de unde se află dușmanul. | 

Debușarea oștilor lui Mihai, sub comanda sa directă, chiar 
în mijlocul Secuilor, avea darul și rezultatul de a-i atrage pe 
aceștia, lângă el, ca prieteni. Mihai avea mare nevoe de spri- 
jinul și de prietenia lor. Altfel vorbești și tratezi cu cinevă, 
ia el acasă, direct, ochi în ochi, și gură în gură, înconjurat şi 
de puterea care te însoțește, în tot locul, de armata ta, şi 
altfel vorbești și tratezi, printr'un trimis al tău, tu fiind de- 
parte de acel loc. Așă s'a și întâmplat. Dela primele tratări, 
toți Secuii au trecut de partea lui Mihai.



102 GENERALUL C. GAVANESCUL 

Debușarea oștilor lui Mihai, în regiunea ţării Bârsei și 
în mijlocul Secuilor i-au dat, lui Mihai, şi posibilitatea, fiina 
în vecinătatea munţilor Moldoveni, de a închide toate trece- 
rile munţilor, în acea parte, în timp cât mai scurt posibil, așă 
că orice încercare din partea lui Eremia Movilă de a veni în 
ajutorul lui Andrei Bathori și a cădeă în spatele liniilor de 
comunicaţii ale lui Mihai erau. zădărnicite, sau foarte mult în- 
târziate. 

Este adevărat, însă, că distanța cea mare, ce separă cele 
două coloane, una mergând pe la Buzău, iar cealaltă pe la 
Olt, ţinea separate un timp mai îndelungat cele două coloane, 
şi făceă, astfel, ca pericolul cel mare al interpunerii dușma- 
nului, între ele, să dureze un timp mult mai îndelungat decât 
dacă distanţa ar fi fost mai mică ; dar, prin organizarea chib- 
zuită a executării marşurilor celor două coloane, şi în special 
al coloanei condusă de Mihai, toate aceste inconveniente şi 
pericole se înlăturau cum s'au și înlăturat, rămânână în pi- 
cioare numai părţile frumoase cari au rezultat din măreţul 
plan conceput de Mihai. 

Indată ce Mihai Viteazul, a ajuns cu oastea sa, neturburat 
de nimeni, dincolo de munţi, a văzut că executarea planului 

său începe să capete fiinţă ; începe să aibă oarecare siguranța 
că va putea să-şi execute, în întregime planul. Trebuesc, prin 
urmare, anunțate și oștile Olteniei să vină şi ele la luptă. A 
le fi anunţat mai înainte nu se puteă, fiindcă nici el nu eră 
sigur de buna reușită a trecerii munţilor. Istoricii spun precis 
în această privinţă : „Şi în sfârşit Voevodul mai trimisese, în- 
dată după ce i se închinară Brașovul, şi la Radu Buzescu și la 
Udrea Banul, 'să sară şi ei cu toate oștile Craiovei şi ale Jiu- 
lui, şi ale Mehedinițior şi să iasă cu ele înaintea lui Mihai 
Vodă, către luncile Sibiului“, 

Astfel Mihai, şi-a anunţat oastea Olteniei, să vină -să se 
unească cu el către luncile Sibiului. Care a fost mijlocul între- 
buinţat de a le anunţa ? Cine ar putea spune ? Curier pe jos? 
călare ? releuri ? focuri pe înălţimi, din distanță în distanță ?, 
ete. Pe atunci nu eră nici un mijloc de transmisiune de azi, 
nici bicicletă, motocicletă, tren, automobil, aeroplan, telegra- 

fie cu fir și fără fir, etc., nimic din toate aceste mijloace mo- 
derne care ne stau la dispoziţie nouă, celor de azi, şi cu cari 
totuş, avem inima strânsă de îngrijorare când expediem un 
astfel de curier. cu un orâin de care depinde soarta unei cam- 
panii. Orice piedică, de orice soiu, poate fi egală cu un dezas- 
tru. Curierul lui Mihai a ajuns însă la timp, oricare ar fi fost 
mijlocul întrebuințat de el, iar ordinul s'a executat cu sfin- 
ţenie De asta suntem siguri și constatăm aceasta din rezul- 
tatul la care s'a ajuns: oastea Olteniei a executat ordinul și 

a sosit la timp, la locul de întâlnire.
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Dar în judecarea acestui mare eveniment istorie militar, 
facem numai presupuneri şi tragem concluziile, tot aşă cum 
facem şi asupra planului qe campanie al lui Mihai, în acest 
răsboiu. Nu avem nimica precis, şi mai ales nimica scris asupra 
celor hotărite de Mihai; nimica, absolut nimica, nici asupra 
planului, nici asupra detaliilor de execuţie ; dar, este absolut 
imposibil, dreapta judecată și sfânta logică ne impun să zicem 
că este imposibil, ca totul să fi fost numai o întâmplare, că 
numai întâmplarea a făcut că s'au petrecut lucrurile așă cum 
sau petrecut și că numai întâmplarea și norocul au făcut ca 
trupele românești, cari erau despărțite unele de altele, de sute 
de kilometri, să meargă unele spre altele şi să se unească, sub 
nasul și sub ochii inimicului, înainte de a se ciocni cu el. 

Ba cevă mai mult. Noi credem că planul de campanie pen- 
tru cucerirea Ardealului a început să ia fiinţă în mintea lui 
Mihai, cu doi-trei ani înainte de punerea lui în aplicare, adică 
și presupunem, că pe Ja 159, după ce a terminat de luptat cu 
Turcii. Şi, desigur, că Mihai a studiat, an cu an, şi în fiecare 
an, zile întregi, meditând asupra modului cum să facă, acţiu- 
nea militară proectată. Desigur a studiat liniile de invazie, via- 
bilitatea drumurilor, posibilitatea piedicilor întâlnite în cale, 
şi răsturnarea lor, populaţii vrăjmaşe sau prietenoase, alcă- 
tuirea detașamentelor, modul lor de instruire, de pregătire, de 
camuflare, modul lor de concentrare, unde ? când ? cum ?; a- 
poi, calea sau căile de urmat pentru invazie, etc., etc. Sunţ zeci 
şi sute de chestiuni de studiat, de cercetat, de prevăzut, de 
organizat, de controlat, de verificat, de recunoscut, şi toate fă- 
cute în secretul cel mai mare, fără a atrage vre-o bănuială 
din partea nimănui. 

Toate acestea, operă şi muncă îndelungată, trebuie să fi 
fost numai ale lui Mihai personal, pentru că secretul a fost mai 
mult decât perfect păstrat. Toate acestea trebue să îi fost rezul- 
tatul a meditaţiunilor îndelungate, socotite, măsurate şi qe- 
seori verificate până au căpătat forma definitivă pe care noi 
cei de azi, nu găsim cuvinte, îndestul de înalte, spre a ne a- 
răta admiraţia nemăsurată. 

Și suntem îndreptăţiţi să credem aceasta, fiinacă opera- 
țiunile militare s'au desfășurat cu o preciziune matematică, în 
timp și în spaţiu, ca și cum ar fi fost duse toate de o baghetă 
magică. Nici în zilele noastre, cu atâtea mijloace de legături 
și transmisiuni şi tot nu sar fi putut ace cevă, mai precis. 

Nu se fac astfel de operaţiuni militare, pornind la în- 
tâmplare și alergând în necunoscut şi la noroc. 

In discuţia noastră, însă, suntem nevoiţi să facem mai 
mult presupuneri, fiinâcă nu avem nimica precis și mai ales 
nimica scris, rămas dela Mihai, asupra planului de campanie, 
nici a pregâtirii, nici a execuţiei, decât numai câteva fapte  
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istorice, cari ne pot servi ca stâlpi luminoşi, din distanţă în 

distanţă, discuţiunilor ce facem. 
Da, facem numai presupuneri şi conjecturi socotină şi ana- 

lizând mersul operaţiunilor militare și tragem apoi conclu- 
ziile pe cari le numim logice, fiindcă faptele cunoscute istori- 
cilor, ca reale, ca precise, puse cap la cap, permit să se înşire 
și să se înoade firul istoric, trebuitor înlănţuirii faptelor. 

Așă, de ex. cunoaștem precis, din istoricii timpului, că au 
fost două corpuri de oaste, una în Valachia, alta în Oltenia; 
cunoaștem că oastea din Valachia, sub conducerea lui Mihai 
Viteazul a trecut munţii — cum sa arătat — pe valea Bu- 
zăului ; cunoaștem că îndată ce Mihai Viteazul a ajuns în 
şesul Bârsei a trimis veste celuilalt corp de oaste, oastelor Ol- 
teniei, să sară și ele, să treacă munții, și să se unească cu el 
către luncile Sibiului ; şi mai cunoaștem, localitățile şi zilele 
în cari a poposit Mihai Viteazul, în timpul marșului său dela 
Ploești pe Valea Buzăului, valea Oltului, până a ajuns la Sud 
de Sibiu și vedem executate marșuri de o iuțeală neobișnuită 
până atunci la alţii, mari comandanţi de oaste, şi cunoscând 
toate acestea putem înjghebă planul de campanie făcut de 
Mihai Viteazul, așă cum s'a arătat mai sus, în cursul descrie- 
rilor făcute de no. 

Indată ce Mihai Viteazul și-a asigurat spatele, prin alătu- 
rarea Secuilor și prin închiderea trecătorilor munţilor Moldo- 
vei, și îndată ce a trimis veste oștilor Olteniei să sară și ele, 
apoi, porneşte întrun marș fulgerător de repede, în lungul 

munţilor Carpaţi, străbătând ţara Făgărașului, ca un uragan, 
şi făcând etape zilnice de câte 45 și 55 klm. Grija lui de căpe- 
tenie, acuma, eră desigur de a intra, cât mai repede posibil, 
în legătură cu oastea oltenească. Unde se găseşte ea? Unde 
a ajuns? va putea să sosească la timp? Nu va ieși, ea, oare, 
prea de vreme din defileu, înainte de a sosi Mihai? Nu va 
sosi prea târziu ? Fel de fel de idei şi de planuri se învârtesc, 
presupunem că se învârtese și nici nu se poate altfel, în 
mintea lui Mihai, şi presupunem că ideia dominantă este nu- 
mai grija unirii, cu coloana oltenească, având, însă, în acelaş 
timp, ochii aţintiți mereu asupra dușmanului. In seara de 23 

octomvrie Mihai ajunge la Kertz-Cârtișoara, după un marș, 
făcut în acea zi, de peste 50 klm. De aci până la Sibiu îl des- 
parte o distanţă pe care ar putea să o străbată cu ușurință 
chiar într'o jumătate de zi, totuş Mihai, deveni aci mai pre- 
caut, mai calculat, mai domolit. Duşmanul şi-a trimis cavale- 
ria înainte, sub Moise Secuiul, să cerceteze și a și luat con- 
tactul cu Mihai, chiar în regiunea Cârtişoara ; iar prizonierii 
prinşi, din această cavalerie, mărturisesc lui Mihai că Andrei 
Bathori este la porţile Sibiului. 

D
e
e
p
e
r
 

se
 

îm 
a
e



  

DIN GENIILE NEAMULUI | 105 

Trebuia deci: precauţiune, siguranţă, orientare, legătură, 
ordine în coloană. 

Mihai se opreşte o zi şi jumătate în Cârtișoara, adică ziua, 
de 24 octomvrie întreagă şi 25 octomvrie până pe la prânz, 
dând odihna necesară trupelor sale, punând ordine în trupele 
de oaste care-i alcătuiau armata ; adunându-și pe cei rămași 
în urmă; adunându-și carele cu aprovizionare, precum şi o 
parte din artilerie, care rămăsese prea departe, pe când el 
alergase năvalnic spre Sibiu, spre dușman. 

Dar, desigur, a mai făcut cevă, cel puţin tot aşă de im- 
portant, în ziua și jumătate de repaus, cât a stat în Cârti- 
şoara,. 

"Unde-i oastea oltenească ? Unde a ajuns ? Va sosi la țimp? 
Asta trebue să fi fost pentru Mihai grija dominantă ! 

Mihai, desigur, sta pe ghimpi şi trebuia să afle precis a- 
ceasta și cât mai iute posibil. Desigur că înainte de a ajunge la 
Cârtișoara, știind cum el prevedeă totul şi nu lăsă nimic în- 
tâmplării, și-a trimis curierii săi, în lungul munților, unul-doi, 
mai mulți, pe un drum sau pe diferite drumuri, așă fel ca cel 
puţin unul din ei să ajungă, şi să ia contactul în munți, pe 
Olt, cu oastea oltenească, şi să-i aducă, înapoi, lui, vestea de 
care-i tremură sufletul. Nu mai socotim şi cazul, că, desigur 
și oastea oltenească, Buzescu-Udrea, trebue să fi trimis curieri 
de legăţură, de anunţare, către Mihai, arătându-i care este si- 
tuația acelor oști. 

Şi a ajuns, desigur, la destinaţie, vre-unul din ei, căci Mi- 
hai în ziua de 25 octombrie, pe la prânz, porneşte liniștit, din 
Cârtișoara, spre ieşirea defileului Oltului și ajunge către seară 
la „câtevă miluri spre sud de Sibiu“, la satul Talmaci, unde 
poposește cu faţa la nord, spre dușman, cu spatele la sud, a- 
coperind ieșirea din defileu pe unde aveă să-i sosească cea- 
laltă parte a oastei sale, românești, oștile Olteniei. 

In ziua de 26 octombrie, către prânz, iată că a sosit și 
oastea oltenească, în tabăra lui Mihai, dela Talmaci, și astfel 
prima parte a planului de campanie al lui Mihai, de pătrundere 
în Ardeal, pe două coloane separate, și a le întruni, înainte 
de a se da bătălia cu duşmanul, s'a realizat cu o preciziune 
matematică. 

Cele mai frumoase și mai geniale mișcări strategice, cari 
tind a aduce în faţa inimicului totalitatea forțelor, sau în tot 
cazul, marea majoritate a lor, se termină cu acţiunea în câm- 
pul tactic, cu „bătălia“. Toate măsurile luate pe tot timpul 
mișcărilor strategice, au drept scop ca în „bătălia“, care ur- 
mează, în mod fatal, ca un curonament al marșurilor și Miș- 
cărilor strategice, să fim superiori dușmanului, pe punctul şi 
pe locul voit, spre a câștigă victoria, punând pe dușman, dela 
început, în situaţie critică, deci în inferioritate față de atacul  
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pregătit atâta de minuţios. Dacă din toată, osteneala înfăptuită, 

rezultă o înfrângere în câmpul tactic, atunci toată combinația 

strategică, oricât ar fi fost ea de frumoasă, cade și se dărâmă 

întregul plan ca şi un castel clădit pe o temelie de nisip. 

Prin urmare, în planul alcătuit, trebue socotit, totdeauna, 

pe actul final „bătălia“, punând în mișcare cât mai multe mij- 

loace de acţiune, toate de-i posibil, așă ca victoria să încline, 

dela început, înspre armele noastre. 

Mihai Viteazul a reuşit prin combinaţiile sale stiategice 

geniale să pătrundă în Ardeal, pe două coloane şi să le unească 

în ziua de 26 octombrie, sub ochii dușmanului; iar în ziua de 

28 octombrie, după ce sub masca tratativelor a dat o zi de 

repaos trupelor, să câștige memorabila bătălie dela Șelimbăr, 

care-i deschide, dintr'o dată, drumul spre Alba-Iulia și-i pune 

la picioare și întreg Ardealul. 
Trecuseră abia douăsprezece zile de când plecase din Plo- 

ești, 11—28 octombrie! Ca un trăsnet, a îost întreaga sa 

acţiune ! 
Duşmanii nici nu auziseră bine de pătrunderea lui Mihai 

în Ardeal ; iar când au auzit, odată cu această veste, au auzit 

și de cucerirea Ardealului dintr'o singură lovitură, Prietenii şi 

aliaţii lui Andrei nici nu au mai avut timp să-i întindă mâna 

de ajutor; iar atunci când au vrut să i-o întindă, au apucat o 
mână rece, îngheţată a unui mort, ucis de cei cari vroiau să-şi 

răzbune umilințele şi nedreptăţile trecutului. 
Eroul cel mai de seamă al Ţării Românești poate fi mân- 

dru de acţiunile sale de până aci, fiindcă aceste acţiuni îl cla- 
sează ca pe unul din cei mai de seamă conducători de oaste 

din acele timpuri. 
Dacă, însă, se face studiul planului de campanie şi al miş- 

cărilor strategice făcute de Mihai Viteazul, începându-se cu 

trecerea, munţilor pe mai multe coloane, în fața inimicului și 
se compară aceste mișcări cu cele făcute până atunci, și încă 
după el, de către cei mai mari generali ai lumii, atunci avan- 

tajul, în discuţie, rămâne de partea lui Mihai Viteazul. 
„Aceasta ne vom luă sarcina a demonstră în cele ce ur- 

mează. 
f) Operaţiunea trecerii munţilor pe mai multe coloane se- 

parate. Cum s'au trecut obstacolele până la Napoleon cel 
mare și până la Mihai Viteazul. Cum a trecut Napoleon în a- 
nui 1800; cum a trecut Mihai cu 200 ani înainte de Napoleon? 

Cea mai grea și cea mai periculoasă operaţiune militară 

este trecerea unui obstacol, munţi sau fluvii, pe mai multe co- 
loane, în faţa unui inimic oricât de puţin de vigilent; și a- 
ceasta este cu atât mai greu, cu cât obstacolul este mai mare 

şi mai greu de trecut, şi cu cât inimicul este mai vigilent. 
Astfel de operaţiuni trebuesc socotite și calculate, cu mult
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înainte de punerea în execuţie, în toate amănuntele și trebue 
să facă obiectul unor studii, cercetări şi informaţiuni din cele 
mai meticuloase. 

A trece munţii pe mai multe coloane, pătrunzând în ţara 
inimică, și în care poţi întâlni, în tot momentul, armata lui, 
fără să fi luat cele mai minuţioase măsuri, de siguranţă şi de 
legătură, acţiunea, ofensivă, se poate transformă într'un dezas- 

tru, adesea, nereparabil. 
Cea mai importantă chestiune este ca, pe tot timpul tre- 

cerii munților să fie legătura cea mai perfectă între coloane, 
și, apoi, coloanele legate, în mod invariabil cu şeful suprem, 

aşă ca în tot momentul sâ se ştie de către comandantul de 
căpetenie, care-i situaţia fiecărei coloane și unde se găsește. 
Apoi, este siguranța coloanelor pe timpul marșului prin defi- 
leu, aşa -fel că un mic obstacol, ivit pe neașteptate și nepre- 
văzut, să nu împiedice coloana de a merge; şi în sfârșit este si- 

guranța debușării, fiecărei coloane, din defileu. 

Aceste operaţiuni dela intrarea şi până la ieşirea din deți- 
leuri, constituesc prima parte, poate, cea mai grea, a traver- 

sării munţilor, pe mai multe coloane. 
Apoi, urmează strângerea coloanelor, fie într'un singur 

bloc în vederea bătăliei, fie așezându-le coloanele, la aşă de- 

părtare una de alta, ca sosirea lor pe câmpul de bătălie, în 
timp util, să fie asigurată în mod absolut. 

Orice întrerupere a legăturilor,. pe timpul marșului în 
munţi ; orice întrerupere a marșului, pentru un moțiv sau 
altul, al uneia din coloane, rupând astfel cohesiunea și unitor- 
mitatea ce trebue să existe în tot momentul, între toate co- 

loanele, poate duce la un dezastru; orice împiedicare de a - 
debușă, din defileu, a uneia din coloane, poate duce la un 

dezastru ; orice înfrângere, dincolo de obstacolul trecut, al. 

uneia din coloane, înainte ca să poată interveni cealaltă sau 
celelalte coloane, nepregătite în deajuns în spaţiu şi timp, 
poate duce la un dezastru. 

De aceea, astfel de operaţiuni sunt şi grele și periculoase 
şi trebue, atunci când suntem obligaţi să le facem, să luăm 

cele mai minuțioase şi mai meticuloase măsuri, ca totul să 
se petreacă în condiţii cât mai perfecte posibil. Un general - 
comandant și un stat-major al acelui general, oricât ar fi de 
mai precauţi și de mai prevăzători, trecând chiar limita cu 

măsurile luate, nici odată nu pot spune că au luat prea multe 

măsuri, hici odată că au fost prea prevăzători: în astiel „de 
operațiuni. 

Un dușman vigilent aşezat în partea opusă a defileului, 
poate câștigă victorie, chiar cu o armată mai mică asupra u- 
nei altei armate mai numeroase și care ar încercă să treacă 
munții, pe mai multe coloane și care nu și-ar fi luat toate mă- 

7
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surile și cele mai complete de siguranță. Operațiunile numite 
pe linii interioare, sunt operaţiunile cari încununează pe un 
general activ și prevăzător. Prin împiedicarea uneia din co- 

loane de a ieși din munţi, sau de a-i întârzia marșul, se obţine 

posibilitatea de a se aruncă asupra celeilalte coloane sau a- 

supra celorlalte, cu majoritatea forțelor de cari se dispune, 

spre a se obţine în timp scurt victoria asupra lor, înainte ca 

cealaltă coloană, sau celelalte, oprite în drum, sau întârziate 
în debușare, să poată interveni. Apoi, operațiunea se poate re- 
petă cu succes şi mai mare, asupra altei coloane. 

Așa, dacă, de ex: oștile Olteniei ar fi ieșit din regiunea 
muntoasă mai înainte decât eră prevăzut în planul hotărit, 
adică cu două-trei zile înainte de sosirea lui Mihai sau, dacă 
Mihai ar fi întârziat pe drumul său, dela Ploeşti-Brașov-Fă- 
găraş, ete. fie împiedicat în lupta cu vre-un detașament ini- 
mic, fie întârziat prin marșuri încete, normale, de câte 25—30 

km. pe zi, rezultate gin neiînţelegerea reală a situației, desigur 
că oștile Olteniei, ar fi putut fi atacate, de către Andrei Ba-, 
tnori şi bătute, înainte ca Mihai să fi putut interveni. Sau, 
dacă Andrei Bathori, în loc să se oprească la Sibiu, ar fi îna- 
intat în spre Cârtișoara, asupra lui Mihai, înainte ca oștile 
Olteniei să iasă din defileu, și dacă de ex: cavaleria ungureas- 

că, sub Moise Secuiul, ar fi fost trimisă spre defileul Oltului 
spre a împiedică, câtva timp, ieşirea din defileu a acelor oști, 
sar fi putut obţine, de către Andrei Bathori, o victorie asupra 
lui Mihai, inainte ca Udrea şi cu Buzescu, să fi putut interveni. 

Un ezastru sigur plutea în aer, asupra oastei lui Mihai 
Viteazul de când a plecat din Ploeşti şi până în momentul când 
sa putut stabili legătura, prin curieri, cu coloana oștilor Ol- 
teniei și, apoi, mai ales, până când cele două coloane s'au pu- 
tut uni, formând o singură armată, gata pentru luptă. Din a- 
cel moment, însă, victoria eră, în cea mai mare parte, asigu- 
rată. ! | 

In timpurile contimporane, exemplul tipic de un dezastru, 

în astfe: de condiţii, este operaţiunea Italienilor în Abisinia la 
Eritrea în anul 1896, când sub conducerea generalului Bara- 
tieri, au încercat trecerea munţilor pe trei coloane in contra şi 
în fața forţelor abisiniene, aflate de partea cealaltă a munţilor. 

In bătălia dela Adua coloana centrală a Italienilor a fost 
atacată şi decimată de către, aproape, totalitatea forțelor abi- 

siniene. Celelalte coloane italiene, s'au evaporat!? sau au de- 
pus armele. . 

Şi să ne gândim numai la faptul că erau faţă 'n faţă, o ar- 
mată europeană, cu toate mijloacele de pregătire și organiza- 
re moderne, în contra unei armate africane, abisiniene cu mij- 
loace materiale mult mai reduse, dar cu o vigilenţă mai mare 

decât a Italienilor.
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In istoria militară, in toate timpurile și la toate popoarele, 
găsim această operaţiune militară, a trecerei munţilor, numai 

pe o singură coloană și pe un singur drum, oricât ar fi fost de 

mare acea armată. Incepând cu Alexandru cel Mare în Asia, 

cu Anibal în Italia, Cezar în Galia, ca şi toţi ceilalţi mari ge- 
merali ai istoriei, şi care au trebuit să treacă munţii, ce li se 

puneau în cale, pentru a da apoi o bătălie, se mulţumeau să 

execute trecerea, cu totalitatea armatei, numai printr'un singur 

loc, pe un singur drum, făcând, sau nu, demonstraţii prin altă 
parte. Aşă avem pe Anibal în anul 218 a. Chr. cână a trecut 
numai pe calea dela muntele Snt. Gentvre şi tot aşa și Cezar, 
mai târziu, ete. Iar Napoleon cel Mare când operează pentru 

prima datâ în Italia, 1796. el „ocolește“ Alpii pe la capul lor 
de lângă mare, iar nu-i tece. 

Acest fel de a operă adică de a se trece obstacolul, numai 

pe o singură coloană, a durat, după cum ne arată istoria, până 

la Napoleon cel Mare, în anul 1800, când el a avut curajul să 

treacă Alpii, pentru prima dată în istorie, pe trei coloane, dis- 

tanţate una de alta cu zeci de km. iar după trecerea munţilor 
şi-a întrunit coloanele, şi a mers cu totalitatea forţelor asupra 
inimicului câştigând istorica şi faimoasa victorie dela Marengo, 
care i-a pus la picioare, printr'o singură lovitură, toată Italia 
şi i-a făurit, pentru mai târziu, coroana de împărat. 

Lumea toată, în acel timp, a rămas îmmărmurită de marea 
îndrăsneală a lui Napoleon, de a se angajă, în trecerea unui 

obstacol, ca Alpii, pe mai multe coloane, iar nu numai pe una 
cum se procedase până atunci, de toţi marii înaintaşi ai lui. 

Lumeu toată a rămas în aâmiraţie de frumusețea noului mijloc 
de a se operă în munţi şi de rezultatele strălucite la care s'a 
ajuns numai printr'o singură lovitură. Laude, admiraţie şi în- 
chinăciune se făceau, din toate părţile, marelui geniu militar al 
timpului. 

Pentru noi, Românii, însă, cu cât se vor ridică, laude mai 
mari acestui fel de a operă, al marelui și genialului Napoleon ; 

cu cât se vor demonstră mai puternic și mai convingător îru- 

musețele neasemuit de strălucitoare de geniu ale trecerii Al- 
pilor, pe mai multe coloane, rupându-se astfel deodată cu un 
trecut rigid, al trecerii numai pe un singur drum, cu atâta ne 
vom bucură mai mult, și cu atâta ni se va înâlţă sufletul deo 
dreaptă şi nelimitată mândrie naţională, fiindcă acela, care, 
de fapt, a rupt cu trecutul, pentru prima dată în istoria lumii, 
şi care şi-a permis să treacă munţii în faţa inimicului, pe mai 
mult de o coloană, a fost Mihai Viteazul al Românilor, iar nu 

Napoleon cel Mare. Nu gândim, nici pe departe, şi de altfel 
nici nu putem, să micșorăm din gloria nepieritoare a lui Na- 
poleon. Are el destule alte fapte cari îl pun în fruntea, geniilor
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militare, din toate timpurile şi dela toate popoarele; dar vrem 

să scoatem la iveală un adevăr: 
Napoleon a trecut munţii în anul 1800, pe mai multe co- 

loane, distanţate una de alta la câteva zeci de kim. le-a, întru- 

nit dincolo de obstacol, şi a dat bătălia cu forțele întrunite; 

Mihai Viteazul, a trecut munţii, în anul 1599, pe două co- 

loane distanţate una, de alta cam de 150 klm., le-a întrunit 

dincolo de obstacol şi a dat bătălia cu forțele întrunite. 

Deci, o asemănare perfectă între ambele operaţiuni mili- 

tare. 

Este, însă, un fapt necontestat de nimeni, şi anume acela 

că Mihai Viteazul face această genială operațiune militară în 

anul 1599, pe când Napoleon o face în anul 1800, adică cu 200 

de ani după Mihai Viteazul. 

Şi dacă acest fapt este așă de evident, încât nici nu mai 

trebue discutat, apoi, tot aşă de evident trebue să fie, ca toate 
laudele cari au fost adresate lui Napoleon cel Mare, de către 

toţi istoricii timpului, cu privire la astfel de operaţiuni militare, 

trebuese îndreptate acuma în spre capul de geniu neîntrecut, 

ai lui Mihai al nostru, al Românilor, fiindcă el face această 

operațiune genială, pentru prima dată în istoria lumii, cu 200 

de ani înaintea lui Napoleon. 

Este foarte curioasă asemănarea între cele două campanii, 
între acea din 1599 a lui Mihai şi acea din 1800 a lui Napoleon. 

Fără a ne gândi să tragem nici o concluzie, și fără a ur- 
mări să speculăm vre-o idee, din această asemănare, ținem, 

însă, numai de a relevă faptul istoric. . 
Așa: s'a văzut modul de procedare al lui Mihai Viteazul, 

cum şi-a răspândit oastea în diferite localităţi din ţară și cum 
și le-a întrunit în momentul când a pornit la drum pentru des- 
chiderea operaţiunilor militare; apoi, cum s'au întrunit cele 

două coloane, mergând el, Mihai, cu cea mai importantă, în 

lungul munţilor pentru a se uni cu coloana Olteniei; şi apoi, 
cum a dat bătălia cu totalitatea forțelor întrunite. Asemenea se 
ştie că 13, început bătălia dela, Șelimbăr, a fost aproape pier- 
dută de către Mihai, şi că numai prin sforțări mari, și înter- 
venţia lui personală, a câștigat, spre seară, victoria. 

Tot cam așă, s'au petrecut lucrurile, istoriceşște, și în anul 

1800. Napoleon, plănuia să cadă în spatele Austriacilor, ocupați 

cu asediul Genuei. Acest atac, de a cădea în spatele dușmanului, 
nu se putea face decât trecând Alpii prin surprindere. Trebuiă, 
deci, păstrat secretul absolut al acestor operaţiuni plănuite 
și aranjate în cele mai mici amănunte. O parte din armata, cu 
care Napoleon vroia să treacă munții, a fost răspândită în tot 
sud-estul Franţei, în diferite garnizoane, aproape, neștiind una 
despre alta, iar despre planul hotărit neștiind, absolut nimeni, 
decât Napoleon. O coloană trebuiă să fie detașată dela armata
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franceză ce operă pe Rin, în ajutorul armatei ce trebuia să 0- 
pereze în Italia. 

Când Napoleon a crezut că poate începe operaţiile militare, 
a şi pornit trupele spre direcţiile de trecere, formând două co- 
Joane, cu trupele ce veneau direct din Franţa, iar coloana a 

treia eră formată din trupele detaşate dela armata de Rin. 

Trecerea, s'a făcut cu cea mai mare iuţeală posibilă, și în secre- 

tul cel mai desăvârşit. Când capetele coloanelor au început a 

trece în partea sudică a Alpilor, abiă atunci a prins de veste 

dușmanul. Acum se apropia „bătălia“. Napoleon, însă, avi grija 

mai întâiu să-și unească coloanele, mergând el cu coloana cen- 

trală spre Milan, unde ieşeă, coloana de est, şi, apoi, cu for- 
țele unite merge la bătălie, care la început i-a fost cu totul în 
defavorul sâu, şi numai prin intervenția energică şi norocoasă, 
a lui Desaix, sa putut câştigă, spre seară, victoria. 

Marengo a îost pentru “Napoleon începutul atotputerniciei 
lui, ca viitor împărat. 

Șelimbărul a fost bătălia care a permis aruncarea sămân- 
tei unităţii naţionale românești, fiindcă în urma acelei victorii, 
Mihai a cucerit Ardealul, iar în anul următor şi Moldova, 
întrunind pe toți Românii sub un singur domn și sub un sin- 
gur sceptru. 

Dar chestiunea prezintă, pentru istorie în general și 
pentru noi Românii în special, un interes cu totul deosebit, 
şi de aceea nu putem să-l lăsăm să treacă înregistrat numai 
ca un simplu fapt istoric. Din contră avem datoria să-l discu- 
tăm mai mult și să-l arătăm sub toate formele, cum se prezintă 
judecății drepte şi imparţiale ale unui istoric. 

Dacă este fapt nediscutat că Mihai Viteazul a trecut mun- 
ţii, cum i-a trecut, cu două sute de ani înaintea lui Napoleon; 
dacă Napoleon a trecut Alpii — cum i-a trecut, ca și Mihai — 
însă, cu două sute de ani mai târziu decât Mihai, este evident 
că dreptul istoric, de întâetate, se cuvine lui Mihai Viteazul, 
iar nu lui Napoleon. | | 

Dar am îi tentaţi să facem o afirmare, pe care nu îndrăs- 
nim, însă, să o facem, din lipsă de probe materiale; dar, nimeni 
nu ne poate împiedică de a face. în loc de o afirmare cel pu- 
țin o presupunere, o hipotesă, rămânând ca istoricii, cercetă- 
tori ai documentelor și arhivelor, să vadă qacă este sau nu 
cevă adevărat din această nipotesă — presupunere, Noi facem 
presupunerea că Mihai Viteazul a servit drept învăţător lui Na- 
poleon, pentru astfel de operaţiuni militare, ne mai făcute până 
atunci de nimeni. Și iată, cum argumentăm noi, această hipo- 
teză-presupunere, pe care, însă, încă odată, nu o afirmăm. Se 
ştie că Papa și-a trimis, pe lângă Andrei Bathori pe episcopul 
-Malaspina, ca nunțiu al său, înainte de intrarea lui Mihai în 
Ardeal. Acest trimis papal, a trăit în vârtejul intrigăriilor tim-
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pului său, cunoscând totul ce se petrecea în jurul lui, cerce- 

tână aceea ce nu i se spuneă, controlând aceea ce află și spio- 

nând aceea ce se păstră secret. Se ştie asemenea, că Malaspina 

a lua contact cu Mihai, în ziua de 27 octombrie, venind din 

tabăra lui Andrei Bathori, ba chiar trimis de el în lagărul lui 

Mihai, şi stăruind, de altfel fără succes, din toate puterile, de 

a întoarce pe Mihai dela calea şi hotărirea luată de a face răs- 

poiu lui Andrei Bathori. Acest trimis papal, cunoscător al în- 

tregei situaţiuni a timpului, desigur că a cunoscut și modul 

cum a intrat Mihai în Ardeal, pe două coloane; cum a mers, 

pe unde a mers, ce a făcut, şi cum și-a întrunit cele două 

coloane la Talmaci. Este de neadmis ca Malaspina să nu fi 

cunoscut, atunci, pe la 27-28 octombrie, sau câtevă zile mai 

târziu, mersul întreg al operațiunilor precum și drumurile ur- 

mate de oștile lui Mihai până 'n ziua bătăliei. Și în cazul a- 

cesta, pe care noi îl considerăm ca sigur, este de neadmis ca 

Malaspina să nu-şi fi notat toate acestea și să nu fi făcut un 

raport amănunţit Papei, în afară de cel făcut și cunoscut oîi- 

cial, de mersul întreg al răsboiului, arătând, poate şi detalii, 

nu relevându-le ca operă, genială, fiindcă nu le puteă, desigur, 

apreţia, dar notându-le ca fapte istorice petrecute. 

Acest raport, eventual al doilea, al lui Malaspina, a ajuns 

desigur în mâna Papei şi a fost așezat, apoi, în biblioteca, va- 

ticanului. 

“Se ştie, asemenea, că două sute de ani mai târziu de epoca 

lui Mihai Viteazul în anii 1196—97, Napoleon a cutreerat vic- 

torios tot nordul Italiei, că, a intrat în toate marile oraşe ita- 

liene, ca un cuceritor, în Milan, Veneţia, Padua, Modena, Man- 

tua, Roma, ete. că a ridicat și trimis în Franța tablouri, sculp- 

turi, biblioteci, documente, ete. Nu sar puteă oare admite ca 

memoriul lui Malaspina, despre care vorbim mai sus, să fi căzut 

în mâinile lui Napoleon, mai ales că el se interesă și de po- 

litica. ţărilor române dela gurile Dunărei, și să fi văzut, astfel, 

că trecerea munţilor se poate face şi pe mai multe coloane, nu 

„numai pe o singură coloană, ca până atunci? Nu sar putea oare 

admite, în acest fel, ca Napoleon să fi fost inspirat, în geniala 

lui mișcare operativ-militară, din anul 1800 de mișcarea făcută. 

cu două sute de ani înainte, de către un domn al Ţării Româ- 

nești? 
Este numai o presupunere; o hipoteză! Nu îndrăsnim să fa- 

cem o precizare, şi mai puţin, încă o afirmare. Asta-i treaba 

istoricilor, de a controlă. | 

In tot cazul, este, însă, un fapt netăgăduit de nimeni, pre- 

cis şi pozitiv, şi pe care îl afirmăm cu toată tăria, că Mihâi 

Viteazul a făcut o mişcare operativă-militară genială, cu două 

sute de ani înaintea lui Napoleon, și că asemănarea între cele 

două campanii şi operaţiuni militare distanțate în timp, cu
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două sute de ani, este atâta de isbitoare, în cât stai îmmărmurit 
“Și minunat și ești îndreptăţit să gândeşti că dacă n'a fost in- 
spirată una, dela cealaltă, cea. de a doua dela cea, dintâiu, în 
tot cazul, un lucru este precis că asemănarea, celor două ope- 
raţiuni, pune şi pe Mihai al nostru, în rândul întâiu, alâturi cu 
cel mai mare geniu militar al timpului modern, alături de Na- 
poleon. | 

In afară, de aceste consderaţiuni, cari nu permit nici o con- 
trazicere, mai este și faptul timpurilor în cari sau produs eve- 
nimentele aceste militare sub unul și sub altul dintre cei doi 
mari conducători de oaste, Napoleon și Mihai. 

Cel dintâiu, Napoleon dacă nu s'a inspirat din operaţiu- - 
nile geniale ale lui Mihai, presupunând că n'a existat, sau că 
n'a fost găsit acel memoriu despre care vorbim noi mai sus, în 
hipoteza ce facem, apoi, este sigur, însă, că Napoleon a studiat 
pe Alexandru, pe Anibal, pe Cezar şi pe Frederic, etc. dela cari 
a luat multe învăţăminte şi din operaţiunile cărora a dedus 
multe din principiile puse în acţiune și în practică de el. In 
timpul când Napoleon apăreă în lume ca militar de frunte, con- 
ducător neasemuit de mare, de oaste, și însetat de lucruri şi 
mai mari, este sigur că el îşi aveă bine stabiliță, judecata, prin 
operile geniale ale înaintaşilor militari, dela cari s'a putut in- 
spira. „Anibal a trecut Alpii, noi i-am ocolit: spune el trupelor 
sale în 1796, în Itala; şi nu este ocazie ca să nu vorbească de 
faptele de arme ale lui Alexandru, Cezar și Anibal în special 
şi de ale lui Frederic, fără a“socoti pe ceilalți mai mici, 'TPuren- 
ne, Conde, Gustav Adolf, etc., ete. . 

Mihai al nostru, stăm la îndoială dacă a avut vreodată, 
ocazia să citească și sâ studieze, viețile şi faptele eroilor mari 
ai vechimei. Aproape sigur; însă, că, nu, decât doar ca poveste 
poate, despre Alexandru Makedon, dacă, şi asta o fi fost, deşi ne 
îndoim. Alta eră viaţa în ţările românești 1a 1500—1600, şi 
alta eră viața în țările occidentale în anii 1'190—1800. In ţările 
românești, strânse de gât de către Turci şi înconjurate de că- 
tre duşmani sălbatici, nu eră timp de citit și de studiat, așă 
cum, de sigur a putut să facă Napoleon în școală şi, apoi, mai 
mare, când a putut să-şi apropie mărețiile geniilor militare ale 
lumii, _ Ă 

Mihai al nostru a stat singur în mijlocul furtunilor tim- 
pului şi aceea ce a făcut a fost numai din inspiraţia genială 
născută cu el şi crescută odată cu el. El rezolvă, prin intuiţie 
problemele cari i se pun în cale; el vede clar, în mintea lui, 
adevărurile știinţii militare, şi le aplică cu o artă în adevăr de 
maestru. , 

„Adevărurile“ sunt eterne. Ele stau în lume la dispoziția, 
celor ce ştiu să le prindă şi să le dea, viață. Aceleaşi adevăruri
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sunt și azi, în arta militară, ca şi în toate direcţiunile activi- 
tăţii omeneşti, cari au fost şi acuma câtevă mii de ani. 

Mulţi, foarte mulţi, marea și imensa majoritate, trec ne- 
păsători pe lângă adevărurile cari roesc în natură, nepăsători 
și necunoscători, neştiutori şi neînţelegători, privesc la ele și nu 
le pricep nici valoarea, nici importanţa. 

Marii artiști, geniile, iluminaţii, le prind din zbor şi le a- 
plică, faţă cu situaţia, cu timpul, cu momentul considerat, cu 
împrejurările, ete. etc. 

Adevârurile sunt puse in acţiune, fie prin intuiţie, fie prin 
transformare în urma unor cercetări şi studii îndelungate, a 
unor analize amănunțite şi sintetizare a tot ce a rezultat din 
cercetările făcute asupra vieții și lucrărilor de artă, nemuri- 
toare, ale înaintaşilor, din orice epocă. 

Intuiţie sau studiu, ori cum ar fi, pentru a prinde şi da 
ja iveală un „adevăr“ trebue, însă, o minte cu adevărat supe- 
rioară, trebue un artist cu adevărat genial, care să creeze prin 
intuiție, sau să reînvieze prin studiu şi cercetări adevărurile 
eterne și să le pună în acţiune prin puternica și neînvinsa lor 
fiinţă ca și nesdruncinata lor cugetare şi simţire. 

Mihai Viteazul a fost un „iluminat“, a fost un geniu, care 
prin intuiție şi prin areapta judecată rezolvă problemele cele 
mai grele şi mai noui, în modul cel mai natural, cel mai sim- 
plu, dar, și cel mai adevărat. Pentru el, se pare că, trecerea ob- 
stacolelor, pe mai multe coloane, este o operaţie foarte natu- 
rală ; iar ca, execuţie foarte simplă, fiindcă îl vom vedea. şi mai 
târziu, în Moldova, făcând la fel. Bineînţeles, el rezolvă, mai 
întâiu, prin pregătire anterioară, toate chestiunile cari sunt în 
legâtură cu operaţiunea de bază și transformă astfel o opera- 
țiune militară din cele mai grele, într'una foarte ușoară, nor- 
mală, și care îi dă succes și reuşită sigură, pe când alţii târziu 
după el nici nu gândeau măcar să încerce o asemenea derogare 
dela calea obișnuită până atunci. 

* 

In orice operaţiune de răsboiu, care are drept scop tinal 
bătălia, se pot distinge trei grupe de operațiuni și acţiuni mi- 
litare, corespunzătoare la trei perioade separate, sau nu, în timp 
şi în spaţiu: a) acţiunile şi mişcările fâcute înainte de bătălie; 
vb) bătălia; c) operaţiunile care urmează după bătălie. 

Toate aceste operațiuni şi acţiuni militare constituesc la 
un loc „operațiunile militare în vederea unui scop bine deter- 
minat de a ajunge la inimic, a-i qa bătălia, şi apoi a-l qis- 
truge prin o urmărire energică, dusă până la limita maximă”. 

Aceste trei grupe de acţiuni militare, deși par a fi separate 
în timp și în spaţiu, trebue, însă, să meargă mână 'n mână şi în 
cea mai perfectă armonie şi legătură unele cu altele, ca rezul- 
tatul final să fie maxim. Asemenea, nimeni nu ar putea spune
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că fără unul din grupe, sau că prin suprimarea, ca și prin reaua 
dispunere, a diferitelor acţiuni dintr'un acelaș grup, s'ar putea 

duce, sau sar puteă ajunge, la rezultate pozitive victorioase, 
fiindcă în fiecare din cele trei grupe există germenii victoriei, 
tot aşă cum există și ai înfrângerii. Arta constă în faptul, ne- 
tăgăduit de nimeni, că trebue a operă și acţiona în aşă fel, 
îngrămădind şi atrăgând asupră-ne cele mai multe condițiuni 
favorabile succesului încât să se lase inimicului cât mai puţine 
şanse de succes. 

Cu greu sar puteă face o clasare în importanţa grupelor, 

zicând, bunăoară, că primul grup, al doilea, sau al treilea, ar 

aveă un mai mare rol în rezolvarea problemei, ce se urmăreşte. 
Desigur, că bătălia este curonamentul ce se caută cu orice preţ şi 
spre care trebue să conveargă întreaga noastră activitate, ener- 
gie, știință și voinţă. 

Ea desleagă, dintr'o lovitură, o situaţie de încordare ner- 

voasă ajunsă la limita maximă, la paroxism. S'ar părea, deci, 
că „bătălia“ ocupă primul loc în importanţă; însă, pentru a da 
bătâlia trebue să-ţi organizezi la pertecţie toate mijloacele de 

acţiune, şi toate operațiunile așezate în prima grupare, aşă. fel, 
ca în momentul când pătrundem în domeniul grupului 2-lea, 
bătălia, să fim pregătiţi la maximum, pentru a putea culege, 
mai cu siguranţă, fructele prevederilor și pregătirilor zilelor ce 
au precedat bătălia. Și, cu cât toate elementele din prima gru- 
pare au îost mai bine îndreptate, mai conştiincios pregătite, 
mai riguros controlate, mai ştiinţific aranjate, mai conforme 
cu situaţia dispuse și, apoi, mai energic duse ia luptă, cu atâta 
şi bătălia va fi mai sigur şi mai uşor câștigată. 

Deși nu se poate face o clasare, se pare, însă, că grupul în- 
tâiu, adică al acţiunilor şi mișcărilor făcute inainte de bătălie, 
își va aveă o importanţă mai mare, căci dela dispunerea în 
timp și spațiu a diferitelor elemente, mijloace de acţiune, for- 
țe, ete., depinde ca în bătălie să avem superioritate asupra ini- 
micului și deci cât mai multe şanse pentru succes în bâtălia 
pe care am căutat-o cu orice preţ. 

Asupra acestui grup, întâiul, se pare că Mihai şi-a con- 
centrat toată atenţia. El urmărește cu tenacitate, executarea 
planului de a-şi duce oastea sa, toată, în faţa dușmanului, în 
cele mai bune condiţii posibile, pentru a-l putea lovi cu totali- 
tatea forţelor de cari dispune, la timpul şi la locul voit. 

Mihai intră în munţii Buzăului, cu paza cea mai severă şi 

cea mai completă, pe flancuri, pe înălțimile muntoase şi îna- 
inte, spre ieşirea munţilor. 

„ Mihai întră în munţi numai cu oastea luptătoare, ştiind că 
cealaltă parte a armatei, căruțele și convoiurile, atâta de tre- 
buincioase armatei, sunt o adevărată nenorocirea într'o bătălie
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şi mai ales în defileuri, deci trebuesc lăsate înapoi până ce 

oastea luptătoare a ieşit din defileu. 

El nu cheamă oștile Olteniei, spre locul de întâinire, decât 

atunci când este sigur că marșul sâu spre vest, spre Sibiu, nu 

va mai fi cu nimic împiedicat, mai ales că și-a asigurat și spa- 

tele spre Moldova. 

Şi în acest mod calculat, socotit, măsurat, prevăzător, ener- 

gic și cu judecată, ajunge în faţa inimicului ia sud de Sibiu, 

cu forţele toate întrunite, odihnite, și gata de luptă, deşi sau 

făcut şi marșuri-etape de câte 40-50-55 kim. zilnic. 

Toate acţiunile militare, predecesoare bătăliei, au fost, ast- 

- fel, în modul cel mai perfect posibil, făcute după regulele cele 

mai severe ale conducerii trupelor, nu numai după acelea din 

timpul de acuma, trei sute trei zeci de ani sau, poate, nu după 

ale acelui timp, ci după ale timpului prezent nouă. Un general de 

azi, dintre cei mai buni, mare conducător de oaste, nu ar putea 

lua măsuri mai conforme cu situația şi nici mai logice sau mai 

artistice, decât acelea luate de Mihai în marșul său în Ardeal. 

Şi pentru a face aceasta, azi în bune condiţii, vai ! câte calcule, 

câte socoteli, câte ordine, câte legături, transmisiuni, contro- 

lări, et6. 
Bătălia care urmează în mod firesc, după aceste opera- 

iuni militare, bine conduse, bine pregătite, bine ordonate, este, 

în cea mai mare parte, câştigată dinainte fiindcă oastea, a- 

proape, în întregime, este adusă în fața dușmanului, în cele 

mai bune condițiuni de victorie. Nu trebue, în bătălia propriu- 

zisă, decât să se dea o singură lovitură cu ciocanul bine pre- 

gătit, pentru a distruge. 

Bineînţeles că o înfrângere în câmpul tactic, în astfel de 

condițiuni a atacului, reprezintă dărâmarea întregului edificiu 

strategic clădit, până atunci; dar această înfrângere este cu 

atât mai greu de întâmplat cu cât toate măsurile pregătitoare 

au fost mai bine şi mai logic luate. Mihai al nostru, în ope- 

raţiunile făcute în contra lui Andrei Bathori le-a îndeplinit pe 

toate, ca un adevârat maestru, ca un geniu. 

După bătălie, urmează exploatarea succesului, spre a nu se 

lăsă timp inimicului să se desmeticească și să revină la luptă. 

| Mihai, însă, dădă lovitura, în bătălie, cu atâta putere în 

cât sfărâmă, dintr'o singură isbitură, întreaga oaste dușmană. 

Calea capitalei îi este complet deschisă, iară țara toată-i stă 

la picioare, din prima zi a victoriei; totuș urmărirea se făcii 

cu toată energia şi cu toată iuțeala posibilă. 
Mihai a făcut din cele trei grupe de acţiuni militare, o ar- 

monie perfectă, clădind și înălțând în campania din Ardeal, 

cea, mai frumoasă operă militară a timpului și, se poate spune, 
una din cele mai frumoase ale tuturor timpurilor. 

E! nu a lăsat nimica scris despre aceea ce a plănuit, aceea
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ce a făcut şi cum a făcut; dar a lăsat opera nemuritoare și 

genială pe care noi, cei din epoca telegrafiei şi telefoniei fără 
fir, a aeroplanului, a televiziunii, a razelor X şi roşii, etc. o ju- 

Gecăm şi tragem învăţăminte de modul cum trebue să operăm 

în cazuri mai mult sau mai puţin similare, ca rezultatele să 
fie cât mai reușite posibil. Noi strângem, din analiza făcută, 
principiile cari stau eterne, în lume, și pe cari marele geniu al 

lui Mihai le-a înscris în cartea neștearsă a nemuririi, de unde 
noi, cei de azi, cu evlavie şi cucernicie, dar doritori de lumină 
şi însetaţi de adevăr, le culegem pentru a le pune la îndemâna 

tuturora, ca pe adevărate tezaure ale ştiinţei şi artei militare. 

MAI 1600. — CUCERIREA MOLDOVEI. 

1 Situația generală politică externă a Țării Româneşti în primă- 

vara anului 1600. 

S'a văzut care eră situaţia politică externă a Ţării Româ- 

neşti în anul 1599; .cum eră, înconjurată numai de dușmani; 

cum orice tărăgănare din partea lui Mihai, de a rezolvă, cu 

un minut mai curând, acea situaţie extrem de grea, ar fi pu- 

tut să-i fie fatală și lui și Țării Românești. Asemenea, s'a văzut, 
că singura cale de urmat, pentru ieşirea, cu bine, din acel cerc 

de învestire ce se strângea zi cu zi, din acea casă de păianjen, 

de intrigărie și ură, ţesută cu atâta dibăcie de câtre dușmanii 
săi, nu eră decât un răsboiu fericit, repede făcut şi făcut cu 
succes asupra unuia din dușmanii ce-l înconjurau. S'a ales, ca 
primă lovitură, duşmanul dela nord, dușmanul din Ardeal. In 

câtevă zile norocoase, cercul de învestire a fost rupt, iar casa 
de păianjen distrusă. Lumea duşmănoasă înconjurătoare a fost 
domolită pentru un moment, fiindcă victoria a fost atâta de 

„fulgerătoare, iar uciderea lui Andrei Bathori atâta qe semnifi- 
cativă, încât fiecare, dintre dușmani, începu să fie îngrijorat 

asupra soartei ce, eventual, l-ar aşteptă dela un pas necugetat 

și pripit. Totuș, nici unul dintre vrăjmași nu a dezarmat. Dacă, 

pe faţă tăceau, în ascuns lucrau. 
Odată cu inceputul primăverii anului 1600, începură. şi in- 

trigăriile noui să lucreze, iarăş, în contra lui Mihai, căutând a 
se formă, iarăș, cercul de duşmănie în jurul domnului Mihai. 
Deși de data aceasta eră mai greu pentru el ca anul trecut, 

totuș el nu-și părăsește ideea călăuzitoare, fără luptă. 
Așă : 
In Moldova, Eremia Movilă se pregăteşte, cu înverșunare, “ 

de răsboiu, având lângă el şi la spatele lui, sprijinul puternic 
al Polonilor. Sigismund Bathori „acea pasăre pribeagă“!) se 

1) N. Iorga.
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apropie, iarâș, de Ardealul părăsit de el de bună voe, de două 

ori, și ardeă de dorinţa, acuma, de a se înscăună, din nou, pe 

tronul dela Alba-Iulia. Na găsit alt loc mai aproape și mai 

sigur, de unde să stea la pândă, decât Iașii lui Eremia Movilă. 

O oaste de aproape 40.000 oameni se pregătea în contra lui 

Mihai, acolo în Moldova, compusă din Moldoveni, Poloni, Un- 

guri, Turci, Tătari, etc. 

Polonii îi sunt duşmani, declaraţi, pe faţă. Ei dau sprijin 

“armatei lui Eremia Movilă și întreţin rapoarte ascunse, cu Tur- 

cli, în cari rapoarte și tratate se prevedea posibilitatea de- 

tronării, eventual uciderii, lui Mihai. 

Turcii, faţă de victoria fulgerătoare a lui Mihai în Ardeal, 

îi fac curte şi mai accentuată ca mai înainte, îi trimit daruri 

scumpe, îi trimit steag verde de domnie, îl asigură că îl vor sus- 

ține; dar toate acestea sunt numai pe faţă, Pe ascuns, Turcii 

închee alianţă cu Polonii şi cu Eremia Movilă pentru suprima- 

rea lui Mihai; totuş nu ei, Turcii, trebuiau să înceapă atacul, 

ci alţii, iar ei să vină pe urmă cu lovitura decisivă. 
Aşă că, Turcii, depe timpul lui Mihai, se vede treaba, că 

nu mai erau Turcii depe timpul lui Ştefan cel Mare! Se schim- 

pase lumea, se schimbaseră situaţiile; se schimbaseră și Turcii, 

odată cu toată lumea. 
In interiorul ţării, în Ardeaiul cucerit, Ungurii începură 

să murmure în contra asprimei lui Mihai și în special în contra 

" „domineţiunei Valahului“, ba, în ascuns, se țţeseă complotul 

cel mai mişelesc şi cel nai odios. 

- Ei nui se supuneau decât cu blestemul în gând și cu ura 

nestinsă în inimă"). 

O singură mână i se întindea, în mijlocul acestui viespar 

de intrigării şi ae complotări. Această mână eră a împăratu- 

lui Rudolf. Deşi Mihai nu avea nimic sigur dela Rudolf, ci nu- 

mai vorbe şi iarăş vorbe, unele mai nepotrivite ca altele, totuș, 

pentru un moment, Rudolf, nu eră un dușman. 
Mihai, eră, deci, la începutul anului 1600, aproape în 

aceeaș situaţie ca şi la "începutul anului 1599. Răsboiul făcut de 
el în octombrie 1599, a desfiinţat, ce-i drept, un dușman, pe 
Andrei Bathori; i-a cucerit, ce-i drept, țara; sa înscăunat, 

aupă cum știm, în tronul Ardealului, dar de unde, până atunci, 

dușmanii erau la frontieră, acuma erau o parte, dintre «ei, 

chiar în ţară, reprezentaţi prin șovinismul unguresc ; și prin 

intrigăriile „unguriţilor“* care nu puteau suieri „umilirea“ ca 
un „valaci“ să domnească peste ei; iar cercul dușmănesc din 

afară se strângea mereu. 

La răsărit, spre Moldova, situaţia eră şi mai grea, ca în 

toamna anului 1599 fiindcă de data aceasta, armata strânsă de 
  

3) N. dorea.
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Eremia Movilă eră puternică şi gata de luptă; ba se apropiă 

chiar de frontiera, Ardealului. 
Prieteni ? Nicăeri ! Doar El cu puterea Lui, şi cu armata 

Sa credincioasă, putea face cevă. Pe alţii streini Țării Româ- 
nești, nu trebuiă să se mai rezeme. 

2. RASBOIUL DIN 1600 PENTRU CUCERIREA MOLDOVEI 

a) Cauzele răsboiului din 1600 

Ca şi în anul 1599, cauzele răsboiului din 1600, deși sunt 
variate, însă, toate se reduc pentru Mihai, la una singură, mai 
principală, aceea militărească de a rupe cercul de învestire 
vrăjmaș, ce se strângeă în juru-i, de a bate pe cel mai apropiat 

dintre vrăjmaşi, şi care eră, pentru un moment şi cel mai peri- 

culos, şi a-şi asigură astfel liniștea şi siguranţa în ţară. 
Ca şi în anul 1599, tot aşă și în anul 1600, pericolul eră 

iminent, eră gata de a isbucni, în orice clipă și deci, ori ce tă- 
răgănare, orice amânare, puteă să fie fatală, atât lui Mihai, 

cât şi Țării Românești. 

Acela dintre vrășmași care eră cel mai periculos, pentru un 
moment, şi care se prezentă, imediat, loviturilor lui Mihai, eră 

Eremia Movilă în Moldova, care avea la spate pe Sigismund. O 

acţiune repede şi energică a lui Mihai în contra lui Eremia Mo- 

vilă, aveă drept rezultat: a) distrugeă dușmanul cel mai de 
temut şi cel mai apropiat; ; b) îndepărtă dela frontiera Ar- 
dealului pe acea „pasăre pribeagă“, Sigismund Bathori, care 

sta ca un corb, pe aproape, așteptându-și hrana, din „noitul“ 

ce-l cobeă şi-l dorea, din toată inima; c) liniștea pe Poloni 

pentru mai mult timp. 

Aceea, ce reprezentă Andrei Bathori în 1599, pentru o ac- 
ţiune ofensivă a lui Mihai, reprezentă acuma, și încă mai 
accentuat, Eremia Movilă. O lovitură fericită în contra lui, li- 
niștea pe Mihai şi Țara Românească ; dar, puneă îrâu și unelti- 
rilor duşmanilor. 

Situaţia externă eră, de așă natură, că nu se putea rezolvă 
decât sau prin cucerirea Moldovei, sau prin pierderea, Ardea- 
iului şi eventual chiar a Țării Româneşti. 

In afară de toate astea, eră şi dorul înfăptuirii unităţii na- 
ţionale ce căpătase acuma forma aproape completă în mintea 
și inima lui Mihai, aceea de a face unirea ţărilor române, la 

un loc, sub un singur sceptru. 

Acţiunea ofensivă a lui Mihai, în contra iui Eremia Mo- 
vilă, din Moldova, eră deci îndreptăţită, a se efectua în timp 

cât mai scurt posibil şi cu o energie cât mai mare.
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b) Descrierea istorică a faptelor 

In astfel de condițiuni Mihai Viteazul se pregăteşte de 
răsboiu, ascunzându-și, însă, și de data asta, ca în anul trecut, 
cât mai bine posibil, gândurile. 

Armata fiind gata, tratativele fiind ajunse la capăt, iar 
timpul destul de potrivit pentru răsboiu, Mihai dădu ordin de 
strângerea în șesul Bârsei a întregii armate din Ardeal, cu care 

trebuiă să treacă în Moldova. La sfârșitul lui aprilie, porni 
chiar el din Alba-Iulia, iar la 2 mai ajunse la Prejmar. Aci eră 
dejă strânsă, din ajun, întreaga oaste operativă, compusă din 
Români, Cazaci, Sârbi, Secui. Odată cu această armată, care 

urmă a trece munții în Moldova pela Oituz-Trotuș, trebuiă să 
intre în Moldova, venind din Țara Românească, pela Focșani, 

oastea muntenească sub conducerea lui Pătrașcu, iar o altă 
coloană destul de importantă, strânsă la Bistrița, trebuia să 
treacă munţii pe la Dorna Vatra. 

După cum se vede planul intrării în Moldova eră pe trei 
coloane; una direct peste munţi, iar celelalte două pela aripi, 
una venind dela sud spre nord, alta dela nord-vest spre sud-est. 

In ziua de 6 mai, Mihai plecă din Prejmar în fruntea 
armatei sale, luând calea munţilor pela Oituz spre a ieşi în 

valea Trotuşului. 
Mihai cu o mică parte din oastea sa se angajază în munţi, 

nu pe calea cea mare a Oituzului, care eră barată de trupele 
dușmanului, ci urcă munţii pe locuri neumblate, pe poteci sin- 
guratice, printre stânci golașe, pe lângă prăpăstii fără fund. 
Oastea sa în creștetul munţilor se luă la, întrecere, în mers, cu 
caprele sălbatice şi își dedeă mâna cu vulturii uriaşi ce se ro- 
teau, curioși pe deasupra capetelor pletoșilor săi soldaţi. Duș- 
manul ațineă calea oștilor lui Mihai în vale; el umblă, cu o 
parte din trupe, pe vâri de munte. Sigismund Bathori și cu 
Eremia Movilă închisese drumul cel mare jos în vale, pe drumul 
bătut; Mihai sboară peste munţi, iar după trei zile de oboseală 
şi lipsuri de tot felul și fără seamăn, oastea lui ieşi la lumină 
în valea, Trotușului și deodată cade asupra Tg. Trotușului unde 
surprinde, la o nuntă, chiar pe Sigismund Bathori și pe Eremia, 
Movilă, cari, cu groază, o iau la fugă spre interiorul țării. Abiă, 
au scăpat ! Mihai nu le dă răgaz. Se ia după ei cu toată iu- 

țeala ştiind bine cari sunt avantajele ce decurg din iuţeală 
şi din surprindere şi îi ajunge în apropiere de localitatea Jastea, 
sau Iascea. Ariergarda dușmanului, compusă din câtevă re- 
gimente de oaste poloneză, bine înarmate, se repede asupra 
primelor trupe ale lui Mihai și le respinge. Mihai, însă, eră 
aproape. El își întocmește, numai decât, oastea sa și respinge, 
cu pierderi, avantgarda polonă. Deodată la spatele acelei 
avantgarde apăru oastea moldovenească, compusă, în mare
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parte, din oșteni Moldoveni. Ea stătea în rânduri gata de 
luptă şi priveă spre oastea lui Mihai ce se apropia, asemenea 
gata pentru luptă. Ambele oști se priveau, ambele se măsurau, 
ambele oști căutau urna la alta, cu oarecare curiozitate, dar 
par'că fără ură. Fu un moment de mare îngrijorare pe sufle- 
tul Viteazului Mihai, gândina la sângele ce urmă să curgă din 
lupta dintre fraţi şi priveă cu ochi cercetători și pe ai lui, dar 
şi pe Moldoveni. Dar, minunea se făcu. Soidații Moldoveni își 
pun cuşmele în vârtul lăncilor și în strigăte de bucurie, de 
auiau văile şi dealurile, ei trecură cântâna, la oastea iui Mihai. _ 
Se prind mâinele, curg lacrămile şi fraţii se strâng în braţe cu 
fraţii. Infrăţirea şi unirea se făcu într'o clipă ; iar zicătoarea, 
„sângele apă nu se face“ se verifică încăodată. In această zi, 
în acest moment, la opt zile qelă plecarea lui Mihai din Braşov, 
unirea şi cu Moldova eră efectivă. Rămânea numai de a curâți 
țara de pălămidă. | 

Această unire făcută acuma trei sute de ani, această în- 
frâţire a fraţilor, formează preludiul votului din martie, din 
noembrie şi din decembrie 1918 ale fraţilor din Basarabia, Bu- 
covina, Ardeal şi Banat. In această zi mare s'a aruncat să- 
mânţa unirii, pe pământul strămoșesc, iar Eremia părăsit, de 
cea mai mare parte a oastei sale, o luă la fugă cu resturile 
oștirii, formate ain Poloni şi Cazaci și se îndreptă în fuga 
mare spre Hotin, trecând pe lângă Suceava, fără a se gândi să 
se oprească acolo. 

Mihai nu stătă locului. El ştiă ce preţ mare are timpul, și 
porni îndată oastea în urmărirea dușmanului, şi ajunse, o 
parte din resturile lor, lângă apa Jijiei, la satul Verbia, unde 
le dâdu o straşnică bătae, cât te-ai șterge la un ochiu. Duș- 
manul strânse, însă, lângă Hotin, în dreptul comunei Otani, o 
nouă oaste compusă, în mare parte din Poloni, Cazaci, Tătari, 
etc. și așteptă din nou aci pe Mihai. In ziua de 18 mai bate 
această nouă oaste dușmană, căzând asupra-i cu o furie de 
neînchipuit şi încă nevăzută până atunci. Istoria ne spune că, 
peste opt mii de leșuri dușmane au rămas pe câmpul de luptă, 
iar apele Nistrului erau înroşite de sângele celor înecaţi 
în fugă.. 

Este de remarcat și aci iuţeala vertiginoasă cu care Mihai 
urmărește pe dușman. El a trecut frontiera muntoasă la 7 
mai, iar la 18 mai a dat bătălia dela Otani, lângă Hotin. In zece 
zile el a străbătut peste 400 klm,., în mijlociu 40 kim. zilnic şi 
dă și trei bătălii. Aceste fapte de arme trec înaintea chiar a 
glorioaselor divizii ale lui Napoleon în Italia. 

Cu aceasta se termină ocuparea completă a Moldovei, 
De aci Mihai se întoarce la Suceava unde la 29 mai primi ju- 
rământul de credință al pârcălabului cetăţei ca „Domn al 
Țării Românești, Ardealului şi Moldovei“, și apoi, Domnul tu-
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turor Românilor, Mihai Vodă Viteazul şi cel Mare, merge de se 

închină la mormântul bătrânului și marelui nostru Ştefan în 

sfânta mânăstire Putna. 

Mihai se îndreaptă, apoi, spre Iași, unde ajunge la 1 iu- 

nie, intră în triumf în capitala Moldovei și primeşte, la 2 iu- 

nie, jurământul de credință al boerilor. Apoi, aşează ca loc- 

ţiitor al său aci pe Marcu-Vodă,; un nepot al său, fiul lui Petre 

Cercel, dându-i ca sfetnici pe Banul Udrea, pe Vistierul An- 

dronic Cantacuzino, pe Sava Armașul și pe Negre Spătarul, în 

timp ce pe Baba Novac îl trimise să reia, dela Turci, ținutu- 

rile Benderului, Chilia şi Cetatea Albă. 

La 21 iunie, Mihai părăsi Moldova, trecând pela Oituz, 

. în Ardeal, și merse drept la Braşov unde stăti cinci zile. Toată 

armata trebuiă să-l urmeze, afară de 6000 de oaste pedestră 

şi călare lăsată sub comanda lui Mârza și Moise Secuiul, în 

sprijinul lui Marcu, Gomnul Moldovei. 

La începutul lunei iulie plecă din Brașov la Alba-Iulia 

unde îl așteptau mari afaceri de țară. 

Mihai era în culmea gloriei și a puterii. Cele trei ţărișoare 

erau, acum, unite, sub o singură domnie. Unitatea Naţională 

era înfăptuită. ! 

Dacă Ardealul a fost cuprins în 11 zile, apoi Moldova a 

fost numai în zece. Dușmanii se îngroziră. Nici că se mai vă- 

zuse un aşemenea conducător de oaste care ca un fulger tre- 

cea peste munţi înalţi, peste râpe și prăpăstii adânci și care 

îşi târăşte, în urmă-i, oastea sa, sute și sute de klm. pentru 

înfăptuire de glorie neperitoare. Nici nu se mai auzise de un 

Domn care să fie urmat de oastea sa, de poporul său, cu atâta 

încredere, fără nici un murmur, cu bucurie, chiar fericiţi că 

pot sluji şi muri sub steagurile unui erou ca el, unui cap care-i 

duce numai la victorie, numai la izbândă. 

Numai în opt luni de domnie, dela octombrie 1599 până 

la iunie 1600, Mihaiu își înfăptuește visul cel mare al unităţii 

naţionale, cucerind cele două ţări surori și întrunindu-le cu 

"Para Românească sub conducerea, lui. O singură patrie, o sin- 

gură ţară adăpostește. la un loc poporul Român, iar vechea, 

Dacie, în care strămoșul Traian ne-a adus și ne-a dat-o sub 

stăpânire, ca să-i fim santinelă credincioasă și vigilentă la ho- 

tarul ainspre soare răsare, se reînfâptuește pentru a doua oară 

sub sceptrul Marelui și Viteazului Mihai. 

STUDIUL CRITIC AL OPERAȚIUNILOR MILITARE. 

După cum am procedat, în prima parte, în judecarea ope- 

raţiilor militare în luptele pentru cucerirea Ardealului, tot așă 

vom procedă și în această a doua parte, în luptele pentru cu- 

cerirea Moldovei. Pe cât va fi posibil, bazaţi pe documente, pe
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scrierile istoricilor sau pe hipoteze rezemate pe logică și 
dreaptă judecată, vom analiză toate mișcările și toate acţiunile 

„militare și politice ale lui Mihai, trăgând, apoi, concluziile 
logice şi firești. 

  
Pecetia lui Mihai Viteazul pusă pe un hrisov din 17 lulie 1600. 

to Mihail (Domn) al Ungrovlahiei al Ardealului şi al ţării Moldovei. 
(Luată din »Vitejiile lui Mihai Vodă“ de Nerva Hodoș.) 

Trebue, însă, să constatăm, că în istoricii ce-i avem la în- 

demână, şi în care am găsit, în campania pentru cucerirea Ar- 
dealului, puncte mai mult sau mai puţin precise, și din cari am 
scos, aproape complet, frumuseţea acţiunilor militare ale lui 
Mihai, în aceeași istorici găsim acuma, puncte mult mai puţin
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precise, mult mai puţin clare, şi suntem forţaţi să facem le- 

gătura între ele, sărina spaţii mari din istorie, completate mai 

mult cu logica, şi cu cunoștințe asupra felului de a lucră al 

marelui Voevod. 

Vom analiză deci, în limita posibilităţii diferitele acţiuni 

militare ale lui Mihai, din campania pentru cucerirea Moldovei, 

bazaţi, însă, tot pe cunoștințele istoricilor aşă mult-puţine, câte 

sunt azi la iveală. 

După câte se văd, din cele descrise mai sus, şi din . cele 

arătate în diferiţi istorici, Mihai își alcătuește, în general, un 

plan de acţiune în contra lui Eremia Movilă, care se apropie 

de acela alcătuit, cu câtevă luni mai înainte, pentru cuceri- 

rea Ardealului. 
Aşă : din forţele ardelene își alcătuește două grupe ; cea 

mai mare sub conducerea sa directă, trebuia să intre în Mol- 

dova pe valea Oituzului-Trotuşului; cea mai mică, strânsă în 

regiunea Bistriţa, trebuiă să acționeze pe la Ceremuș-Dorna. In 

acest timp, forțele Ţârii Românești, muntene, sub conducerea 

lui Pătraşcu, trebuiau să intre în Moldova pela vadul Râmnicu- 

lui şi pe la Focşani. Unirea coloanelor, după trecerea munților, 

în vederea luptelor eră, desigur, în mintea, lui Mihai. Unde s'a 

făcut? şi când sa făcut? nu se vorbește nicăeri; dar, că sa 

făcut, nu mai este nici o îndoială. 

Acesta este, în trăsături generale, planul lui Mihai, pentru 

acţiunea în contra lui Eremia Movilă, 

Mihai îşi face deci, planul de intrare în Moldova, tot pe 

"txei coloane, nu numai pe două coloane ca în campania de 

cucerirea, Ardealului. 

Se pare, după câte se văd din istorici, că Eremia Movilă, şi 

cu Sigismund, ajutat de Poloni, aveau cunoştinţă de hotârirea 

lui Mihai de a intră în Moldova; ba chiar și de timpul, aproxi- 

mativ, când trebuiă să se facă această înaintare, și de aceea 

erau şi ei cu oastea lor, polonă-moldoveană, în apropierea 

frontierei muntoase, până pe valea Trotușului, spre Onești-Tg.- 

Totuşului cu o parte mai mică, iar cu restul, grosul forţelor, 

mai înăuntrul ţării, spre Bacău, într'o tabără mai mare. 

Despre acest dispozitiv al forţelor dușmanului, desigur că 

aveă cunoștință și Mihai. Pentru a zădărnici o eventuală luptă 

în munţi, unde sar fi putut ca Mihai să nu aibă prea mult 

succes, dacă ar fi mers numai pe o coloană, el și-a alcătuit 

planul intrării în Moldova pe mai multe coloane. In timp ce 

el, cu grosul armatei ardeleneşti, ar fi luptat, eventual, în 

munţi, şi ar fi fixat aci forţele dușmanului, în acel timp oastea 

Țării Românești, venind dinspre sud, pela Focșani, ar fi ame- 

ninţat stânga dușmanului; iar, eventuala. înaintare a coloanei 

ardeleneşti de stânga, venind dinspre Ceremuș, ar fi amenințat
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chiar liniile de retragere spre nord ale detașamentelor polone 
venite în ajutorul lui Eremia, să lupte sub Sigismund. 

In astfel de condiţii orice rezistență a dușmanului, în 
munți ar îi tost complet nimicită; iar trecerea munţilor asi- 
gurată fără pierderi prea mari. 

In campania pentru cucerirea Ardealului, trecerea munţi- 
lor s'a făcut mult mai ușor, fiindcă dușmanul eră departe. Aci, 

în operaţiile în contra lui Eremia, duşmanul eră în apropierea 

frontierei, ba cu o parte din forţe chiar pe frontieră şi tre- 

buiau, deci, măsuri mai energice și mai puternice, ca acţiunea, 
ofensivă să nu fie împiedicată. 

Trecerea obstacolului chiar în faţa inimicului prezentă un 
pericol mare, de care Mihai şi-a dat perfect seamă, şi de- 
sigur pentru a înlătură acest pericol, a făcut planul de a trece 

obstacolul pe mai multe coloane, aşă fel încât inimicul să nu 
poată nici să reziste pe obstacol — munţi — nici să încerce 

opeiaţiuni pe linii interioare. 

Frumuseţea planului este neîntrecută. Aceea ce am arătat 

în prima parte, în planul de cucerirea Ardealului, cu privire 

la geniala concepţie de operaţie militară, pe mai multe coloane, 
se aplică aci cu putere și mai mare, cu atât mai mult cu cât se 

constată că Mihai își repetă mişcarea, genială şi că nu a 

operat aşă numai din întâmplare, fără a fi avut o judecată 
clară și precisă de valoarea neîntrecută a unei asemenea 0pe- 

raţiuni militare. 

Reușita a fost la înălţimea concepţiei. Duşmanul a, fost com- 

plet surprins, deși sta la frontieră, de mai mult timp; iar Mihai 

a ştiut, după cum vom arătă mai la vale, să-l facă să pără- 

seascâ, în fugă, apărarea munţilor, deși aci îl atacă numai el, 

cu coloana sa centrală. - 

a) Secretul în pregătirea de răsboiu. 

După cum s'a văzut din judecarea făcută asupra campaniei 

precedente, condiţiunea esenţială pentru reuşita  surprinderii 

fiind „păstrarea secretului“, Mihai Viteazul, a ştiut atunci, în 
1599, să-şi facă pregătirile militare şi tratările politice externe 
în așa fel încât să păstreze, cât mai bine posibil, secretul pla- 
nului său şi să înșele pe toţi asupra celor ce gândea, Toj așă 

și în ahul 1600, Mihai a procedat ca un adevărat maestru, în 

această privinţă, iar pătrunderea sa în Moldova a fost ca un 

trăsnet. 

Pentru păstrarea secretului, prima condiție eră, ca să 
facă pe toţi să creadă că Mihai nu are nici un gând de răsboiu, 
și că vrea să ducă tratative, cu fiecare, de alianță, prie- 
tenie, etc. - 

El înșeală pe toată lumea.
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Așă: 
2) Turcilor le trimite vorbe bune, printrun sol de credinţă, 

Mihaiu Tărok, spunându-le între altele, despre dorința iui cea 

fierbinte pentru pace și pe care el vrea, cu ori ce preţ, să o 

aibă cu Turcii. Ba, penţru a-și arătă credința cea mare ce o 

are faţă de Turci, le solicită, chiar, însemnele întăririi pentru 

domnia Ardealului. In adevăr, Turcii, foarte măguliţi de a- 

ceastă deosebită atenţie și consideraţie ce le dădea Mihai, ca 

şi de faptul că Mihai nu le căută de loc ceartă, în aceste tim- 

„puri destul de grele pentru ei, se şi grăbiră să-i trimită în- - 

semnele puterii și întăririi domniei“. La 28 februarie—l mar- 

tie 1600 a sosit la Brașov trimisul sultanului, pașa de Timişoara 

Aga-Huraia. Mihai Viteazul îi ieși înainte, cu un alaiu cu totul 

măreț, și neobișnuit, tocmai pentru a impresionă și pe trimisul 

turcesc, dar și pe toată lumea privitoare, atât cea prezentă cât 

mai ales şi pe cea ascunsă sau absentă, care vedeă, însă, tot 

așă de bine, numai prin spionii trimiși special, pentru a vedea. 

Trimisul turcesc fu primit în adevăr în mod regesc. Șapte mii 

de oaste, călare şi pedestră, stau înșiraţi de ambele părți ale 

drumului, pe unde trecea trimisul. Acesta, îi aduse un mare 

steag verde, spre semn de întărire a domniei și de protectie; 

apoi, i-a mai adus multe alte daruri mari și preţioase. 

Tot atunci, pe timpul acelei serbări, au sosit, acolo și tri- 

mișii împăratului Rudolf, așă că au putut vedea atât Turcii 

cât și trimişii lui Rudolf, măreția momentului ales de Mihai. 

In acelaș timp, însă, Mihai lăsă să circule versiunea că el 

are intenţia de a strânge o armată de 200.000 oameni, cu care 

să treacă Dunărea, să se stabilească la Sofia, şi de acolo, cu 

ajutorul celorlalţi creștini să distrugă puterea turcească. 

b) Cu Polonii vru Mihai să intre în legătură de prietenie, 

dar nu reuși căci aceștia, prin Sigismund Bathori, erau prea, 

strâns legaţi cu Eremia Movilă al Moldovei. Ei destăinuiră lui 

Eremia toate cele auzite dela Mihai. Atunci Mihai făcu o pro- 

pagandă, foarte activă, în contra catolicismului ce se întindea 

în Polonia. Planul său merse și mai departe și anume, se pare 

că ar fi avut în gând de a ocupă și stăpâni pentru sine Crăia 

Poloniei, spre care se pare că-l chemă chiar locuitorii rămași 

credincioși vechii religii creştine ortodoxe. 

El intră în tratative, în această direcţie, cu patriarhul de 

Constantinopole și cu mitropolitul de Kiew, cu marele duce al 

Muscalilor şi cu Carol de Sudermania. Ba în planurile sale, 

fu vorba şi de împărţirea, Poloniei între acesti aliați, dând 

Austriei, Polonia cea Mâre; Muscalilor, Lituania; Suediei, Li- 

vonia, iar restul trebuiă să rămână de drept în stăpânirea lui 

Mihai. - 

Aceste planuri sdruncinară foarte mult liniștea Poloniei. 

c) Cu Sigismund Bathori începă tratative de cuscrenie,
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propunându-i să ia în căsătoria pe fata sa Florica, și că în 
acest caz îi va lăsă lui Ardealul în schimbul legăturii de ru- 
denie. Prin aceste propuneri Mihai își rezervă numai Brașovul 
şi Făgărașul. Propunerea eră destul de ademenitoare și n'a 
lipsit mult ca Sigismund să cadă în cursă; în tot cazul această 
propunere l-a domolit mult pe acest dusman al lui Mihai, 
fiindcă prea eră frumoasă şi prețioasă propunerea 

d) Cu Eremia Movilă, Mihai duse tratative, mai înţepate, 
ca și cum ar fi vrut să nu fie primite. Ja cerut ca fata lui 
Eremia să fie dată lui Pătraşcu, băiatul lui Mihai; apoi, după 
nuntă, Eremia să se lase de tronul Moldovei, să se retragă în 
Polonia, iar țara Moldovei să-i fie lăsată lui Mihai. Desigur 
rezultatul a fost nul. - 

e) Cu împăratul Rudolf, tratativele duse avură drept scop, 
și rezultat, să-l facă pe împărat să creadă că Mihai, dacă va 
face vre-o expediţie în Moldova, o face numai pe socoteala 
împăratului; că el dacă ar merge în Moldova ar fi numai pen- 
tru a goni de acolo pe emigraţii din Ardeal, cari erau toți par- 
tizani ai lui Andrei Bathori și că Moldova cucerită va fi în- 
chinată lui Rudolf. 

In vârtejul atâtor tratări și lupte diplomatice, Mihai câş- 
tigând timp, își pregăteşte armata .cu care avea intenţia să 
intre în Moldova. , 

Toată oastea sa era împărțită și răspândită în toată ţara, 
în grupe mai mici sau mai mari unde, în tinnă, în linişte, şi 
la adăpostul vederilor spionilor, se putea odihni, hrăni, orga- 
niză, și pregăti pentru luptele ce urmau să le aibă în curând. 
Aşă: erau trupe la Alba-lulia, Cluj, Braşov, Deva, Făgăraş 
Bistriţa, Târgul Secuesc şi întreg ţinutul Trei-Scaune; iar în 
Țara Românească, se găseau forţele muntene şi oltene, gata de 
a apără ţara dinspre sud; dar, gata de a se repezi şi spre nord, 
unde ar îi fost chemate de Mihai. 

Când toate pregătirile militare au fost gata, și când tra- 
tativele politice au fost ajunse la capăt, Mihai dădu ordin de 
strângerea, armatei sale, în regiunile studiate şi alese cu toată 
grija, de unde, apoi, să pornească la drum pentru invazia în 
Moldova. In Ardeal, regiunea aleasă, pentru oastea, principală, 
aceea care trebuiă să opereze sub conducerea sa directă, a 
fost șesul Bârsei, în jur de Braşov; iar pentru coloana cea 
mică, a fost regiunea Bistriţa, 

Dela începutul lunii aprilie, trupele şi detașamentele de 
oaste ieşiră din cantonamentele lor și se îndreptară spre locul 
unde trebuiau să se adune cu toţi. Din toate părţile au pornit 
oștile, spre Brașov-Prejmăr, sau spre Bistriţa, ; cele cari erau 
mai departe, ca Deva, etc., mai de vreme, îar altele mai pe 
urmă. Toată luna aprilie a fost întrebuințată pentru strânge- 
rea oștilor; iar în acest timp Mihai ducea, încă, tratative cu
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unii din vecini pentru a-i linişti și a-i adormi asupra planurilor 
sale. 

La începutul lunii mai, întreaga, oaste care trebuiă să in- 
tre în Moldova, sub conducerea directă a lui Mihai, eră strânsă 
în șesul Bârsei fără a ști încotro o va duce Domnul lor. Oastea 
Țării Românești se apropiă de Buzău, iar detaşamentul desti- 

nat a formă coloana din stânga se strângea la Bistriţa. 

Mihai soseşte la Prejmăr în dimineaţa de 2 mai și dă or- 
din ca toți Secuii purtători de arme să se scoale și să vină 
sub steagurile sale. La 3 mai, Mihai se întoarce la Braşov; 
apoi, se repede la Râşnov unde o parte din oștile sale jefuiau 
locuitorii. După ce pune ordine, cu destulă asprime în acele 
trupe, învăţate cu jaful, se înapoiază la Prejmăr, şi aci, în 
mijlocul armatei sale, își dă pe faţă planul său de a merge 
în Moldova pentru a răzbună moartea fostului său aliat, ște-: 
fan Răsvan Vodă ucis mişelește de către Eremia Movilă. 

In diferiţi scriitori istorici, se pomeneşte de o scrisoare a 
lui Eremia, datată dela 3 maiu, în care spune între altele că 
Mihai, dușmanul său, se află la Braşov, gata de a trece munţii 
pela Oituz; că o altă oaste a sa este la Bistriţa, și că trebuia să 
între în Moldova, pela Ceremuș; în timp ce oastea Țării Româ- 
nești, sub Nicolae-Vodă Pătrașcu, urmă să. intre în Moldova 

pe la Vadul Râmnicului, Focșani. 
Din această scrisoare se constată un ucru important, și 

anume că secretul, de data asta, nu a fost prea bine păstrat, 
sau că spionii lui Eremia și-au făcut prea bine datoria, fiindcă 
la 3 mai, el eră dejă în curent cu primele măsuri de grupa- 

rea forţelor lui Mihai. Apoi, la 6-7 Mai, Eremia Movilă scrie, 
iarăş, o „scrisoare desperată“ Polonilor. Aceasta dovedește că 
el a fost înștiințat de înaintarea lui Mihai, chiar în prima zi 
a începerii marșului spre frontieră, deci secretul nu a fost așă 
bine păstrat de către Mihai, sau de către colaboratorii lui, 

sau, poate, că însuș Mihai a lăsat să se afle această mișcare 

de forţe, aceste grupări, pentru a înșelă și mai bine pe dușman. 

b) Trecerea muntilor în Moldova 

In campania pentru cucerirea Ardealului, oastea toată 
muntenească s'a strâns la Ploești, chiar în ajunul zilei plecării 

spre munţi, aşă că dușmanul nu ar fi avut posibilitatea de a 

află la timp despre strângerea oastei româneşti. In campania. 

pentru cucerirea Moldovei strângerea oastei ardelenești a îost 
făcută cu cinci-șase zile mai înainte de începerea operaţiuni- 

lor, adcă la 1 mai, oastea eră dejă strânsă în șesul Bârsei, iar 

operaţiunile înaintării spre frontieră s'au început, abia la 6 

mai. Această, întârziere de şase zile, a fost, desigur, favorabilă. 

duşmanului, pentru a află, prin spioni, gruparea forțelor.
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Inafară de aceasta, este sigur că în genere streinii, din 

Ardeal, dar în special Ungurii şi „Unguriţii“, erau mulţi din 
ei în legături sufletești cu Sigismund Bathori, și cu Eremia 
Movilă, şi-l ţineau la curent cu situaţia zilnică a tuturor miş- 
cărilor trupelor lui Mihai. Desigur, că chiar din momentul de 
când s'au început marșşurile de concentrare, spre zonele tara 
Bârsei, sau Bistriţa, au şi fost expediaţi emisari în Moldova și 

probabil că zilnic, a fost ţinut la curent Eremia despre totul ce 
făcea Mihai. Numai astfel ne putem explică faptul că la 3 
mai, și apoi, la 6 mai a putut scrie Eremia, Polonilor, așă cum 
am arătat mai sus, că le-a scris, 

Se vede, deci, că secretul, acuma, nu a mai fost aşă de 
bine păstrat, ca în trecut; dar, suntem îndreptăţiţi să cre- 
dem, că Mihai şi-a dat seama de această slăbiciune şi de a- 
cest grav inconvenient, şi că, desigur, de aceea, şi-a făcut pla- 
nul de a surprinde pe inimic, chiar la frontieră, după cum 
vom arăţă mai la vale, plan care, suntem siguri că a fost nu- 
mai în mintea lui Mihai, și că nimeni altul nu a avut cunoș- 
tință de el, de cât atunci când s'a executat, iar surprinderea 

dușmanului a fost completă. 
Zonele de concentrarea armatei, în șesul Bârsei, şi la Bis- 

trița, corespund perfect planului lui Mihai. In șesul Bârsei, 

Mihai se găsește în regiunea, secuiască, și deci poate să-i 

înarmeze și să-și mărească forţele cu detașamentele 10r; apoi, 
de aci, din șesul Bârsei, Mihai poate fi în legătură uşoară cu 
oastea muntenească, şi, deci să-și coordoneze mişcările cu ale 
acelei armate; din şesul Bârsei, intrarea în Moldova eră lesni- 
cioasă, pe drumul Oituzului, adică pe drumul pe care a venit 
și Răsvan în ajutorul lui Mihai în 1595, pătrunzând, astfel, 
dela început în inima Moldovei. Avea, însă, un inconvenient, 

alegerea zonei, fiindcă fiind chiar la capătul drumului celui 
mai direct, de invazie, în Moldova, arătă dela început că, pe 

aici probabil se va face invazia, şi deci dușmanul eră prevenit, 

și puteă să ia măsuri de pază. 

Mihai soseşte în mijlocul armatei sale la 1 mai; la 2 este 
la Prejmăr, la 3 la Braşov, etc. Este peste putinţă ca să nu 
se îi aflat, aceasta, de către dușman, mai ales că Mihai nici 
nu se mai sfiește, și anunţă, chiar oastea sa, în ziua de 4 mai 
că va merge în Moldova pentru a răsbună uciderea prietenului 
și aliatului său Răsvan. 

Suntem departe de misterul și secretul în care Mihai în- 
conjurase expediția sa pentru cucerirea Ardealului. Atunci, 

anul precedent, oastea lui Mihai se strânsese la Ploeşti la 16 
oci. seara odată, toată armata, venind din diferite părţi; 
Mihai sosește în cursul nopţii, de 16—11, venind dela Bucu- 
rești. In dimineaţa de 11 oct. Mihai pune oastea toată să-i
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jure credință, și pornește imediat la drum fără a spune încotro 

merge. , 

Pe ce sa bizuit Mihai de a dat la iveală planul său, cu 

atâtea zile înainte, în campania de cucerirea Ardealului? 

Noi credem, că Mihai aveă și el cunoștință de mișcările 

trupelor dușmane, spre frontiera ardelenească, şi că deci, îi eră, 

egal dacă spune cu voce tare, sau nu, în contra cui merge, 

fiinacă inimicul aveă cunoştinţă, în mare parte, despre planurile 

lui Mihai. Ba, suntem îndreptâţiţi să credem că Mihai inten- 

ţionat a strâns mai din vreme oastea sa în șesul Bârsei, şi, 

apoi a şi anunţat ce are de gând să facă, pentru a atrage 

toată atenţia dușmanului în spre această parte, a-l fixă cu 

ochii pe drumul cel. mare, ca apoi, el să-şi poată execută, mai 

cu ușurință, planul alcătuit și de care, desigur numai el avea 

cunoștință. 

Din descrierile istoricilor, se pare că oastea polonă-moldo- 

venească, sub conducerea, lui Eremia şi a lui Sigismund, au 

ocupat cu o parte din forţe trecerea mare, drumul ce merge 

spre Oituz, chiar în munți, pentru a se opune, astfel, cu mai 

mulți sorţi de isbândă, înaintării lui Mihai. Restul forţelor, 

grosul, a fost lăsat mai înapoi în interiorul ţării, poate, în 

apropiere de Bacău, cu un alt detaşament în valea TIro- 

tușului. 

Mihai, care aveă, desigur, cunoștință de acest dispozitiv al 

dușmanului, nici nu gândește de a se luă la luptă, cu el, chiar 

în munţi, fiinâcă ar îi riscat să ducă lupta multă vreme, fără 

a avea un succes prea mare, şi poate chiar, de loc. Speranţa, 

în acest caz, ar fi fost în operaţiile ajutătoare ale coloanelor 

de aripi, armata Țării Românești, venind dinspre sud, spre 

nord, şi coloana ce trebuiă să meargă dela Bistriţa-Ceremuș, 

dela nord spre sud. Numai așă ar fi avut siguranţa, Mihai, că 

operaţia trecerii munţilor, chiar în faţa inimicului sar fi putut 

execută fără prea multe jertfe şi fără multe îndoeli de sigu- 

ranţă şi probabil că numai în faţa acestei  eventualităţi, şi-a 

împărţit el, forţele în trei coloane. Pentru astfel de operaţii, 

însă, trebuiă timp; iar Mihai eră obişnuit cu iuțeala şi sur- 

prinderea; în afară de faptul că orice întârziere şi tărăgănare 

eră un avantaj pentru inimic, iar orice zi pierdută eră com- 

plet în paguba lui Mihai. 

Pentru înlăturarea acestor posibilităţi, Mihai Viteazul își 

croește un plan, uimitor de îndrăsneț şi tot așă de uimitor 

de frumos. 

EI plecă din Prejmăr, în fruntea a 2000 de ostași și trece 

frontiera la 6-7 mai, lăsând restul forţelor, grosul armatei, să-l 

urmeze. Se vede, însă, din desfășurarea operaţiilor câ cei 2000 

de ostaşi plecaţi cu Mihai, nu au avut rol de avantgeardă, ci de 

o coloană de surprindere, căci ea s'a îndreptat pe potecile ce 
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merg pe culmea munţilor, iar nu pe drumul mare, unde aş- 
tepta, gata de luptă, o parte din oastea duşmană. El a ocolit 
oastea dușmană, lăsând-o să se lupte și să se opue înaintării 
grosului armatei sale ce mergeă pe drum, în timp ce el cu de- 
taşamentul ales, şi desigur pregătit pentru asemenea opera- 
țiuni, merge pe creștetul munţilor, cu direcţie generală Tg. 
Trotușului. După trei zile de mers, foarte chinuit şi foarte greu, 
dar conform planului ce-și croise, de surprindere, iese din 
munţi, de-asupra Tg. Trotuşului. 

Aci surprinde chiar pe Eremia Movilă şi pe Sigismund, cari 
petreceau la o nuntă, fără nici o grijă despre inimic, fiinacă 
armata lor de pază era în defileu, pe drumul mare, pe unde 
aștepta sosirea lui Mihai. Abiă au scăpat cu fuga, Sigismnd și 
Eremia; iar oastea din defileu, aflând că Mihai este la Tg. 
Trotușului, în spatele lor, s'a retras grăbit spre grosul oastei 
polono-moldovenească, mai în interiorul țării. 

Ca şi în campania de cucerirea Ardealului, tot aşă şi aicea, 
în campania de cucerirea Moldovei, va trebui să facem hipo- 
teze, și să ne servim de logică pentru a încercă să legăm firul 
istoric şi a scoate la lumină adevărul, mai ales că nici relativ 
la aceste operaţiuni militare, nu avem nimica scris, nimica 
precizat, nici din partea eroului Mihai Viteazul, nici din partea 
istoricilor. Găsim, numai, ici-colo, câte cevă, cari ni se par li- 
căriri, pentru luminarea drumului necunoscut, şi cari ne pot 
sluji oarecum să încercăm să scoatem adevărul. Ă 

In istorici se pomeneşte că „fără zăbavă, voevodul se în- 
dreptă spre graniță pe care o trece pripit, cu 2000 ostaşi, după 
6 maiu“; iar în altă parte: „trecu hotarul, nu prin drumul obi- 
cinuit pe unde știa că-l aşteaptă dușmanul ci urcându-se prin 
munții cei mai grei, printre stânci și prin aspre strâmtori, 
unde avi de suferit mult, mai cu seamă din lipsa proviziilor“... 
„0astele vrăjmașe orânduite spre paza acelor munți, văzând cu 
mirare şi spaimă câ dușmanul trecând prin prăpăstii, le-au 
ocolit, se traseră spre șesul Molâovei, către tabăra lor cea 
mare din lăuntrul ţării“. - 

Acestea sunt punctele luminoase ale discuţiei noastre. 
Sa văzut că planul lui Mihai, de a intră în Moldova, eră 

conceput pe trei coloane: a) coloana centrală, sub conducerea 
sa directă, coprindea grosul armatei. ardelenești, apreciată a- 
proximativ la vre-o 20—25.000, şi care aveă ca zonă de con- 
centrare, şesul Bârsei, iar de aci să intre în Moldova pela Oituz; 
b) coloana din stânga, probabil de vre-o 5—6000 de luptători, 
şi care trebuiă să se strângă la Bistriţa, ca, apoi, pe la Ceremuș, 
să pătrundă în Moldova; e) coloana din dreapta, oastea mun- 
tenească, aproximativ 10-—12.000, sub conducerea lui Pătrașcu 
Vodă, trebuiă să intre în Moldova pe la vadul Râmnicului- 
Focşani.
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S'a mai vâzut, că această distribuţie de forțe, a oștilor lui 

Mihai, eră cunoscută lui Eremia, fiindcă dela 3 mai, el o 

anunţa Polonilor printr'o scrisoare a sa. 

Este probabil că Mihai și-a, închipuit că dușmanul cunoaște 

dispunerea forțelor sale, şi că prin urmare va căută să i se 

opună, în primul rând, în defileu, unde terenul eră foarte greu 

de luptat, şi unde oaste puţin numeroasă, puteă ţine în loc, 

mult :timp, o oaste mult mai mare. 

De aceea este multă probabilitate că el a procedat așă cum 

am arătat mai sus, adică: deși în șesul Bârsei oastea strânsă 

avea un efectiv de peste 20.000 oameni, Mihai alcătueşte un 

detașament din 2000 de ostași viteji și credincioși, hotăriţi la 

orice, cari, și-au luat desigur cevă hrană în spate, atâta cât 

au putut duce. Cu acest detașament, Mhai pleacă cel dintâiu 

şi întră în munţi, urcându-i pe poteci, recunoscute, din vreme, 

sau conduşi de câlăuze sigure, şi isbutește să înfrângă toate 

greutăţile unei regiuni sălbatice. In urma sa, însă, pe drumul 

mare, spre Oituz, s'a înșiruit, de sigur, oastea toată, cu arti- 

leria, coloanele de căruţe şi provizii, etc. cari în nici un caz nu 

ar fi putut urcă pe drumul pe unde se angajase Mihai. 
Această împărţire a forțelor a avut, neapărat, drept re- 

zultat că dusmanul a fost fixat, cu toată paza sa, acolo, la 
frontieră, pe drumul cel mare, în faţa grosului forțelor lui 
Mihai, pe când acesta, în fruntea celor 2000 viteji de frunte, 

a reușit să urce munţii, nevăzut și nebănuit, să se strecoare 

până de-asupra T.-Trotuşului, să surprindă cu totul pe duș- 

man și să deschidă astfel, dintr'odată şi repede, calea cea mare, 

pentru toată oastea sa întreagă ce veneă pe drumul din vale. 

Acesta este un fapt istoric, care este înregistrat şi tre- 

cut în cărţi, fără a i se arătă frumuseţea în care este alcâ- 

tuit. Pentru militari, însă, faptul acesta istoric este de o fru- 

museţe clasică și de o importanţă capitală, fiindcă astfel de 

operaţiuni militare sunt, în adevăr, de admirat, chiar azi, în 

timpurile noastre atâta, de înaintate în arta militară. 

“In toate timpurile istorice militare, până în zilele noastre, 

zonele muntoase, în special cele lipsite de comunicaţii mari 

şi uşor de străbătut, erau considerate ca „obstacole absolute“. 

Nimeni nu se aventură, să treacă cu un corp de oaste prin 

astfel de regiuni, cari, în majoritatea cazurilor, nu erau nici 

măcar supravegheate, sau erau cel mult supravegheate. Mulţi 

ani, chiar în școalele noastre militare, și în toate tratatele de 

geografie militară, se arătă, în special, d. ex., că zona mun- 

toasă, cuprinsă între Olt şi Argeş, forma un obstacol absolut, 

ca şi altele din lanţul munţilor Carpaţi. In răsboiul cel mare, 

însă, toate aceste „obstacole absolute“ au dispărut, și sau vă- 

zut, cu adevărată surpriză și mirare, că pe crestele munților, 

cei mai înalţi, pe regiunile cele mai sălbatice, prin toate locu-
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rile cele mai prăpăstioase, o armată bine utilată, se poate stre- 
cura, relativ, destul de ușor. Nu mai vorbesc de cazuri nu- 
meroase unde au avut loc operaţiuni militare în stil mare; dar 

şi la noi în ţară, am avut să suferim surprize cu totul supă- 
rătoare și dureroase, din cauza acestor credinţe şi doctrine, 

înrădăcinate în sufletul nostru de atâţia ani de şcoală. Așă, 
în treacăt, reamintim de surpriza corpului nostru de Olt, pe 
când operă în faţa Sibiului, în 1916, când dușmanul i-a întors 

stânga, şi a căzut în spate şi pe liniile lui de comunicaţii, prin 
înaintare prin munţi și pe locuri nebănuite că ar putea fi 

utilizate și cari, deci, erau nepăzite, deşi ordine de prevedere 

îusese date. Asemenea, pătrunderea dușmanului, pela Scara 

Scărișoara pela isvoarele Topologului, străbătând masivul Pa- 
vângului, pela partea cea mai sălbatică, şi considerat până 

atunci, ca obstacol absolut, operaţiune care ne-a făcut mari 
neplăceri și pierderi foarte dureroase. Şi sunt, încă, zeci şi zeci 
de cazuri similare, de surprize, şi ruini, rezultate numai din 
credința că prin anume locuri, nu se poate trece de către o 
armată, sau de către un corp de oaste. 

Până la răsboiul cel mare, în fața unor asemenea obsta- 

cole, operațiunile militare se limitau la calea cea mare de ur- 
mat, utilizând la dreapta și stânga acelei căi, o zonă de oare- 

care întindere, fără ca, însă, să se aventureze cinevă în inima 

munţilor, nici măcar cu detaşamente ori cât de mici, căci erau 
dela început, considerate ca pierdute pentru ansamblul opera- 
tiunilor. 

De aceea şi toate operaţiunile militare, se petreceau de o 
parte sau de alta a zonelor muntoase, în zonele, cel mult, de- 
luroase, unde armatele să poată operă şi merge în condițiuni, 

cel puţin, acceptabile, dacă nu chiar bine. Trecerea prin zonele 

muntoase, prin defileurile lungi și neospitaliere erau conside- 

rate, în genere, ca foarte periculoase; iar timpul dela intra- 

rea, în defileu, și până la debușarea în zona deluroasă, sau câm- 
pie eră un timp de enormă criză. 

Mihai Viteazul, după cum se vede, a întrebuințat acum 330 
de ani metoda întrebuințată, în răsboiul cel mare de către 
armatele cele mai bine instruite, cele mai bine dotate şi cele 
mai bine comandate; iar după el, timp de trei sute de ani, 

până acuma, nimeni nu a mai încercat astfel de operatiuni 
militare, atâta de riscante, atâta de periculoase și cu totul ne- 
obișnuite. Mihai merge spre bătălie pe orice drum, pe orice 
teren. De aci naşte, pentru dușman, surprinderea. 

In astfel de condiţii, intrarea lui Mihai Viteazul, în munţi 

pe vârful lor, cu un corp de oaste de 2000 de soldaţi, nu mai 

are acuma numai aerul al unui simplu fapt istoric, ci având 

în vedere, că acel detașament a fost condus chiar de către 
Mihai; având în vedere, că el s'a îndreptat prin inima munților,
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mergând direct spre Tg.-Trotușului, în timp ce, desigur, gro- 
sul armatei sale ardeleneşti, mergeă pe drumul cel mare, spre 

dușmanul care sta de pază la frontieră, căpătă, acest fapt is- 

toric, importanţa excepţională. 
In adevăr, că dela primul moment, al apariţiei lui Mihai, 

deasupra Tg.-Trotușului, inimicul a fost cu desăvârșire sur- 
prins; Sigismund și Eremia abiă au scăpat, cu fuga, părăsind 

petrecerea la care erau ocupați; iar corpul de oaste, ce făcea, 
paza frontierei, în scopul de a închide trecerea spre Moldova, 
și a întârzia pe Mihai, sau chiar qe a nu-l lăsă de loc, să 
intre în Moldova, a trebuit să se retragă grăbit spre interiorul 

ţării, spre grosul oastei, îndată ce a văzut că Mihai eră, cu 

altă armată, în spatele lor. 
Se vede, deci, că printr'o singură mișcare, Mihai își des- 

chide drumul spre interiorul ţării, aproape fără vărsări de 

sânse, ci numai prin marşu: său, pe creștetul munţilor, întor- 
cână apărarea dela frontieră. 

Acest fapt, nu poate fi considerat deci numai ca un simplu 
fapt istoric, ci ca o mișcare cu adevărat genială militară, cu care 

sar fi putut mândri orice mare conducător de oaste, chiar din 
timpurile noastre. Istoricilor și cercetătorilor de documente le 
rămâne sarcina de a găsi amănuntele acestor operaţiuni, dacă 
cumvă vor fi fost scrise, de cinevă, fie chiar numai fragmentar, 

ici-colo, din cari s'ar putea înjehebă mersul întreg al operațiu- 
nilor trecerii munţilor. S'ar puteă gâsi, poate: drumul urmat de 
Mihai; data precisă când a intrat în munţi, și când a ieșit din 

munţi; când şi unde s'a unit cu grosul forţelor ardeleneşti care 
a venit; pe drumul mare, prin pasul Oituz; când şi unde sa unit 
cu armata Ţării Româneşti, venită prin Râmnicul Sărat- 
Focşani, şi, eventual, cu coloana ce a venit pela Bistriţa-Ce- 

remuş. Toate aceste puncte ar lumină strălucitor de frumos, 

acțiunile militare geniale ale lui Mihai. Noi facem azi, numai 
încercări să scoatem la iveală frumuseţea neîntrecută a pla- 
nului lui Mihai, bazaţi, firește, pe câtevă puncte găsite în unele 
scrieri şi cari ne servesc drept licăriri ale unor luminițe ce abiă, 
ne lasă să întrezărim, în negura trecutului adânc, de peste 

trei sute de ani, acţiuni militare neîntrecut de frumoase, nu 
numai pentru timpurile lui Mihai, dar și pentru timpurile de 
după el, până în zilele noastre. 

c) Lungimea, etapelor. 

Sa văzut în campania de cucerirea Ardealului, iuțeala 
cu. care a mers Mihai, străbătând zilnic etape de câte 
40—50 km., ba chiar şi mai mari, pentru a- puteă să se 

întrunească la timp cu oastea Olteniei. In răsboiu, iuțeala 
în mişcări este -o condiţiune esenţială de succes, fiindcă prin.
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iuţeală se obţine, aproape, totdeauna surprindere, iar surprin- 

derea este, de regulă, generală, premergătoarea victoriei. 

Probabil, ba putem spune ca sigur, că Mihai își da perfect 

seamă, de acest fapt așă de important pentru a obţine victorie, 

căci îl vedem aplicându-l în mod constant atât în campania 

Gin 1599, dar mai ales în aceea din 1600 pentru cucerirea 

Moldovei. 
Din scrierile istoricilor putem scoate câtevă date, cari ne 

vor sluji în judecata noastră, asupra lungimii etapelor exe- 

cutate de Mihai în această campanie. 

Așă, avem următoarele date cari ne slujesc pentru toarce- 

rea firului istoric şi pentru judecarea lui: „Fără zăbavă, Voevo- 

Gul se îndreaptă spre graniţă, pe care o trece pripit cu 2000 

ostaşi, după 6 mai“. „La 11 mai îl vedem scriind din Roman, cu 

vestea că ostaşii mor de foame“. „Intr'o scrisoare din Suceava, 

16 mai, el vorbeşte așă către comisarii imperiali...”. „La 18 mai 

sosi și Mihai pe loc și îndată se înhăţă bătaia dela Otani, lângă 

Hotin“. „Iar la 18 mai, din aceeaș lună Eremia recunoaște re- 

tragerea, înfrângerea în cursul ei și oprirea în Hotin, după do- 

rinţa, celor din jurul său, deși el însuș ar fi vrut să treacă la 

Camenița“. 
Din aceste citate, se poate deduce și înodă firul istoric cu 

date aproape precise: La 6 mai, Mihai a pornit spre granița 

Moldovei, pe care o trece după 6 mai, probabil 1—8 mai, el pe 

creștetul munţilor, iar grosul pe drumul cel mare. La Il mai 

aste la Roman, după ce a avut loc bătălia dela Jaștea, sau Iaș- 

cea. Aci, toată regiunea fusese distrusă, mistuită și arsă de 

către duşman, așă că trupele suferiră foarte mult de foame. La 16 

mai, Mihai eră la Suceava, după ce a dat bătălia dela Verbia pe 

Jijia; iar în dimineaţa de 18 mai a sosit la Hotin și a dat bătălia, 

dela Otani, unde distruge oastea polonă-moldovenească, nouă, 

strânsă de către Eremia și Sigismund. 

Dacă măsurăm pe hartă distanţa dela zona de concentrare 

a armatei ardeleneşti, în șesul Bârsei, şi dacă am luă ca punct 
de plecare Prejmărul, până ia locul de ajungere Hotinul, ur-, 
mând calea Oituzului-Valea Tăsluiului, Bacău-Roman-Suceava- 

Hotin, adică drumul cel drept, vom găsi aproximativ 400 km. 
repartizaţi 1a cele 11 zile dela plecare, ceeace ne dă în mijlociu 

câte 35—38 km. pe zi, fără nici o oprire. Dacă, însă, am socoti 
zilele de oprire, pe timpul bătăliilor, dela Jastea și Verbia, 
constatăm că numărul zilelor de mers se micşorează cu două, 
ceeace mărește etapa zilnică, fără a mai socoti greutatea, unui 
mers prin zona muntoasă, precum și aceea prin zona pustiită, 
Bacău-Roman. , . | 

Noi, îl vedem pe Mihai pornind la 6 mai în fruntea detașa- 
_mentului său, de 2000 de ostași pregătiţi pentru  mergerea pe 
munţi, şi debuşând deasupra Tg. Trotușului după trei zile de
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mers pe munţi, adică, probabil la 8 mai sau 9 mai; iar dacă 
la 11 mai serie din Roman, ar urmă că în intervalul dela 9 la 
11 mai, a străbătut peste 80 km,., în care timp a avut loc și bă- 
tălia dela Jaștea. Constatăm deci că a făcut cam 40—45 km. pe 
zi, în care timp s'a dat și o bătălie, care ori cât ar fi mers de 
repede, cum a și mers în realitate, tot trebue socotit o oprire de 
vre-o câtevă ceasuri, cam o jumătate de zi. Etapa zilnică, soco- 
tind așă întrebuințarea timpului, se mărește mult de tot, ajun- 
gând la peste 50 km,, ceeace revine la etapele din timpul cuce- 

ririi Ardealului, ceeace este enorm, uimitor de enorm. 

Aceea ce mai este caracteristic este că Mihai nu pierde ae 
loc timpul, după o bătălie dată, ci pornește imediat la urmă- 
rirea dușmanului. Așă, după surprinderea dela Tg. Trotușului, 

îl vedem mergând năvalnic pe urmele dușmanului şi-l şi ajunge 
îorțându-l la luptă. El caută cu orice preţ bătălia. Ba în goana 
aceasta, după dușman, cavaleria sa care mergea înainte, şi care 
se depărtase prea mult de grosul forţelor, a fost dată peste cap 
de cavaleria dușmană. 

Mihai, însă, care eră în imediată apropiere, a putut să 
sprijine la timp cavaleria sa şi să pună pe fugă cavaleria duş- 
mană. . 

Aceste mici operațiuni de încăerare au fost preludiul bătă- 
liei dela Jastea, câştigată aproape fără luptă, fiinâcă sufletul 
neamului a oprit lupta dintre îraţi. 

Indată, după bătălia câștigată așă de iute și de frumos, 
Mihai nu se culcă pe laurii victoriei, ci porneşte imediat fără 
pic de zăbavă, în urmărirea dușmanului, pe care-l ajunge la 
Verbia, pe Jijia; iar pe urmă la Otani pe Nistru, unde câștigă 
victoria desăvârşită. 

Operațiunile acestea militare, de trecerea munţilor, ca ful- 
gerul cu o armată constituită și organizată, în faţa altei armate 
dușmane, sunt uimitoare ca frumuseţe şi nu ştii ce să admiri 
mai de grabă: planul alcătuit, surpriza făcută inimicului, iu- 
ţeala marșului, sau măestria cu care şi-a organizat amănuntele 
acestei campanii, cu adevărat fulgerătoare şi geniale. 

d) Lupta cu armata duşmană, mai întâiu și urmărirea ei până 
la distrugere; ocuparea teritoriului, mai pe urmă. 

- Aceeace urmărește Mihai, în desvoltarea operaţiunilor sale 
militare, este mai întâiu întâlnirea și lupta cu inimicul. El ştie 

că din victoria, sau înfrângerea ce o va aveă cu înimicul de- 
pinde soarta unei campanii. El lasă chestia ocupării teritoriu- 
lui pe al doilea plan și numai după ce a dat ochii cu oastea 
dușmanului. Nici chiar capitala ţării nu-l atrage. 

In adevăr întrun răsboiu, nu se bate nimeni cu terenul, 
sau cu orașele, nici chiar cu capitala. Mai întâiu este oastea
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dușmanului, care, este drept, că în majoritatea cazurilor caută 

a apără capitala ce constitue inima țării. Odată înfrântă ar- 
mata operativă şi urmărită până la distrugere, capitala, dela 

sine, cedează și se închină puterii. 

Oastea polono-moldovenească sub conducerea lui Eremia 

Movilă şi a lui Sigismund, după ce a fost bătută în două bă- 

tălii, sa retras spre nord, lăsând vechea capitală, Suceava, a- 

proape fără apărare, iar pe cea nouă, Iașii, absolut fără nici o 

apărare. Mihai Viteazul știe perfect câ rezultatul campaniei nu 

constă în ocuparea celor două orașe. El merge drept spre oastea 
duşșmană, la Hotin, pentru a o distruge ; iar după ce o înfrânge 

definitiv, se înapoiază și intră victorios în Suceava, şi apoi în 

Iaşi. 

Mult timp în urmă, după Mihai, când arta militară în- 
cepuse a ieși la iveală și a se cristaliză, generali reputați ca 

mari conducători de oaste, în apus, au făcut cu totul altfel și 

mână secondarul drept principal, sau repezit să ocupe mai 
întâiu teritoriul și capitala, neglijând oastea dușmană ce se 
strângea amenințătoare în altă parte. Sfârşitul, mai totdeauna 

a îost nefavorabil pentru astfel de generali. 

In campania pentru cucerirea Ardealului, oastea duşmană 

sub Andrei Bathori a, ieşit înaintea lui Mihai, în luneile Sibiu- 
lui, acoperind astfel capitala Alba-Iulia. Mihai a mers spre 

armata dușmană în direcţia capitalei dușmane ; iar din întâl- 

nirea acestor două armate, prin înfrângerea lui Andrei Ba- 

thori, a rezultat, în mod firesc, apoi, şi ocuparea capitalei 
dușmane. ” 

Dacă dușmanul, în campania din 1600, s'ar îi retras spre 
Iaşi, și ar fi căutat să-și acopere capitala, desigur că Mihai nu 
şi-ar fi îndreptat pașii înspre Hotin, care devenea astfel, nu- 

mai un obiectiv geografic, și încă secundar, ci, ar fi mers fur- 
tunos, vijelios, drept spre Iași, pentru a bate oastea dușmană, 

iar nu pentru a ocupă capitala, care veneă dela sine după în- 
frângerea dușmanului. 

Acest principiu siânt în operaţiunile militare a fost cons- 

îinţit de către Napoleon cu două sute de ani mai târziu. Mihai 

l-a pus în execuţie cu două sute de ani mai înainte. 

* * . 

Geniu militar și care poate sta în linie cu cele mai mari 

genii militare ale lumii, astfel îl socotom noi pe Mihai Vitea- 
zul. Şi pentru a scoate și mai mult la iveală acest adevăr, tre- 

- bue, este absolut necesar, să arătăm în câtevă cuvinte care eră 
starea artei militare în lume, strategia şi tactica, atât pe timpul 
lui Mihai, cât și înaintea lui. [n acest mod se va putea vedea 
clar frumusețile isbitoare și strălucitoare ale tuturor mişcărilor 
lui militare, fiindcă chiar numai o licărire de lumină, în mij- 
locul întunericului de nepătruns, pare o însufleţire. Câna a-
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ceastă licărire este, însă, o scânteere puternică electrică, venită, 

dela un generator uriaș, atunci lumea toată este cutremurată 

de strălucirea ei. - 

Așă a fost cu Mihai al nostru. : 

Geniile militare ale antichităţii, cei mai mari căpitani, ai 

vechimii au fost Alexanâru, Anibal și Cezar. Au mai fost. ei şi 

alți artiști militari, teoreticiani și chiar practicieni, însă, 

nici unul nu a ajuns la înălţimea și strălucirea acestor trei 

mari genii, uriaşi în concepţia lor militară şi în execuţia miș- 

cărilor şi operaţiunilor ce au întreprins şi care și azi servesc 

drept bază învățămintelor strategiei militare, ba chiar și tac- 

tice, în marea lor concepție. 

Ultimul, din aceste trei mari genii, a fost Cezar; iar ul- 

tima bătălie a acestui uriaș a fost bătălia dela Pharsale în 

contra lui Pompei. Victoria a fost strălucită de partea lui Ce- 

zar, prin întrebuințarea rezervei, şi ducerea acestei rezerve, dela 

o aripă, unde câștigase victoria, la cealaltă, aripă, unde și-a 

complectat victoria. Această manevră victorioiasă a rezervei, 

chiar pe câmpul de bătălie, constitue curonamentul mișcărilor 

mari militare ale genialului Cezar. 

Dar, a fost dat, ca oaată cu strălucirea puternică a acestei 

victorii să se închee pentru mulţi ani, pentru secole întregi, ca- 

pitolul artei militare. A fost o lumină orbitoare de strălucitoare 

frumuseţe, după care urmează noaptea adâncă. De atunci, dela 

Pharsale, dela anul 48 I. Christ, s'a îmmormântat, odată cu a- 

sasinarea lui Cezar, şi arta militară, atât tactica, cât, mai ales, 

şi strategia. 

Imperiul Roman, se prăbuşi sub loviturile repetate ale in- 

vaziilor şi sub slăbiciunea şi conrupția conducătorilor interni. 

Sute de ani în urmă, Visigoţii, Germanii, Goţii, Vandalii, Hunii, 

ies năvalnic din pustiurile Asiei, şi îneacă Europa ca și un nou 

potop. Alaric, Genseric și Atila distrug totul în calea lor, iar 

orizontul se înroșeşte la flăcările duse de ei, pustiind, jefuind, 

Gistrugând, omorând, înecând și pârjolind totul ce le sta în 

cale. 

In toată această perioadă, de mai multe sute de ani, de 

mai mult de o mie de ani, încetează orice cunoștință a artei 

militare şi a oricărei arte, în general. Se trăește în cel mai 

nepătruns întuneric fără nici o urmă de lumină, de știință. 

Evul mediu dă la iveală feudalitatea şi „cavalerismul“. 

Cavaleri îmbrăcaţi în fier de sus până jos, ba chiar și caii lor 

tot aşă, luptă singuratici „fără, nici o urmă de cunoștință și de 

- valoare militară. | . 

Şi au trecut, dela Pharsale, mai mult de treisprezece secole, 

aproape o mie patru sute de ani, până când întunericul greu 

şi nepătruns ce îngropase arta, militară, să înceapă, să se mai 

subţieze şi să devină cevă mai străveziu.
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Abiă, pela 1300—1400, încep, ici-colo, oare cari mişcări mi- 
litare, de corpuri de oaste oare cum constituite, care întreprind 
operaţiuni militare timide şi reduse ce pot fi luate, cu multă 
punăvoinţă, ba chiar foarte multă bunăvoință, în seamă. Bătă- 
lia dela Crecy, 1346, sau bătălia dela Poitiers, 1356, ca și aceea, 
dela Azincourt, 1415, formează începutul, deşi slab și palid, 
dar, oricât, este un început. Vin, apoi, pe rând, luptele duse de 
Carol Quintul, Filip al II-lea şi Francisc I-u, răsboaele religioa- 
se (1562-1598), perioadele lui Henric IV-lea și Ludovic al VIII 
cu Richelieu, pe timpul răsboiului de 30 de ani, cu așă numiții 
faimoșii conducători de oaste Tilly, Wallenstein, Gustav, Ro- 
han, până pela, anul 1640. - 

Dacă, însă, s'ar studiă şi analiză operaţiunile militare în 
toată această epocă, până pela 1100, adică cu o sută de ani 
după moartea lui Mihai Viteazul şi dacă sar pune faţă'n faţă 
acele operaţiuni militare, cu cele înfăptuite de conducâtorii de, 
oaste din ţările românești, de Mihai Viteazul, 1593-1601, de 
Ştefan cel Mare (1451-1504) de Petru Rareș (1521-46), Ion Vo- 
dă cel cumplit (1572-14), Radu Şerban (1602-11), ete, numai 
atunci s'ar putea vedea frumuseţile neîntrecute ale micilor dom- 
nitori ai Ţărilor Româneşti, Moldova şi Muntenia, faţă de marii 
regii ai ţărilor din apus. In apus, în întreaga această perioadă, 
râsboaele se mărgineau la asediuri de cetăţi, cari asediuri durau 
cu anii, construindu-se în jurul acestor cetăţi, vechile linii qe 
circumvalaţiuni și de contravalaţiuni, câ şi pe timpurile antice; 
apoi, la atacul bastioanelor, curtinelor, șanţurilor cu apă sau 
fără apă, plumb topit sau pietroae înroșite în foc, aruncate 
asupra atacatorilor, etc., etc. Aproape, aproape, să revedem 
oglinzile arzătoare grecești cari, cu două mii şi cevă de ani 
înainte, făcuse minunea !? de a incendiă corăbiile atacatoare. 
Arta militară ce licărește în apus, slab de tot, își reîncepe 
viaţa, bâjbâind aproape pe acelaș drum ca şi în vechime, pe 
când în răsărit, în Țările Românești, tactica, ca, şi strategia îşi 
iau deodată sborul strălucind ca, şi soarele, în mijlocul întune- 
ricului de care era lumea încă înecată. 

Iată ce ne spune marele istoric militar Canonge, în magis- 
trala sa lucrare „Histoire et art militaire” cu privire la stra- 
tegia timpurilor vechi : - | 

„Strategia până către sfârşitul secolului 16-lea. este şi ră- 
mâne încă literă moartă. Totuș nu putem să trecem cu vederea 
două marșuri cari au avut loc în a doua jumătate a secolului 
al 16-lea”. 

1) In 15671 qucele de Alba.se găseă în Milan. El fu numit 
de către Filip II-lea, vice-rege și guvernator cu puteri absolute 
în Ţările de Jos. El plecă, din Milan cu 11.000 soldaţi, trecu Alpii 
pela Monte Cenis, traversă Savoia, merse pe lângă frontiera 
Bourgogne și Lorenii şi ajunse în Flandra.
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2) In anul următor ducele Deux Ponts plecă dela-Rin în 

Aquitania pentru a întări armata protestantă. El aveă cu elo 

armată de 13.000!) 

Aceste două exemple ni le dă istoria militară, ca singurele 

marșuri strategice în epoca până pela începutui anului 1700. 

Gâtă deosebire între aceste două mici încercări de marşuri 

strategice, cari nau, însă, la bază mici o operaţiune militară 

propriu zisă, și între frumoasele, genialele și instructivele mar- 

suri, fără nici o greşeală militară, făcute de Mihai Viteazul, îie 

m campania din Ardeal, fie în aceea din Moldova. Aci, în aceste 

două campanii „principiile eterne strategice îşi revăd iarăș pu- 

verea lor, tot așă cum o sută cincizeci de ani mai înainte, un 

alt mare geniu militar, Român, Ștefan cel Mare, arătă lumii 

creştine îmmărmurite, și 'Turcilor ca şi Polonilor și Ungurilor în- 

sricoșaţi, că arta militară n'a murit, odată cu Alexandru sau 

Cezar și că ea trăește în sufletul și mintea celor ce știu să-i 

prindă înțelepciunea. 

La, sfârşitul veacului î8, și începutul veacului 19, odată cu 

Napoleon, arta militară renaște revenind la viață puternic și 

vijelios şi în forma cea mai splendidă ce sa putut imagină 

sreodată. Principiile se lămuresc și se stabilesc, devenind, atât 

tactica cât și strategia, științe cari pot fi și învăţate de cine 

ştie să citească și să înțeleagă, și mai ales de aceia cari ştiu 

să le aplice conform cu situația momentului. 

Dar, câte din aceste principii şi minuni ale artei militare, 

nu au fost date la iveală şi puse în practică, în mod cu ade- 

sărat strălucit, de către Mihai Viteazul, cu 200. ani înainte, sau 

de Ştefan cu 300 ani înainte de Napoleon și tocmai în epoca 

câna în tot restul Europei, se băjbăiă în cel mai neprielnic și 

mai nepătruns întuneric al artei militare. Pe atunci în ţările 

românești erau „oameni”, se „născuse oameni” militari și con- 

ducători de țară, caii ar fi putut face cinste, mare cinste, ori- 

cărei alte ţări mari din occident. . 

Dacă, d. ex. Ştefan cel Mare, ar îi domnit peste o ţară din 

apus, tot aşă ca şi Mihai Viteazul, şi încă mulţi alţii, desigur 

că ei ar fi fost puşi înaintea lui Gustav Adolf, Carol XII-le, Fre- 

deric, etc., și încă cu o glorie și mai mare; iar Napolen, zeul 

cel mai de seamă al conducerii răsboaielor, ar fi vorbit, desigur, 

de ei, cu aceeaș evlavie, cu care a vorbit de Alexandru, Cezar, 

Frederic etc. și le-ar fi studiat operaţiile militare, tot așă cum 

le-a studiat pe ale lui Cezar, Anibal, Alexandru, Frederic, etc. 

Noi, îi avem, ai noștrii, pe aceste genii, şi trebue, suntem 

datori, către ei și către ţară către noi și către neamul nostru, 

să le arătăm toată măreţia concepțiilor și făptuirilor lor ge- 

niale. 

1) Canonge, Histoire et art militaire, Tome premier, pag. 241.
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pf 

Pentru a ne da şi mai bine seama de frumuseţea opera- 

țiunilor militare ale lui Mihai Viteazul, în campaniile de cuce-: 

rirea Ardealului şi a Moldovei, va trebui să le punem fațăn 
faţă cu concepţia actuală, cea mai înaltă, a operațiunilor mi- 
litare în vederea unui scop bine determinat, bine definit. 

Azi, totalitatea operaţiunilor militare, de când s'a lansat de- 

cretul ae mobilizare şi până când s'a rezolvat problemul pro- 

pus, cuprind: mobilizarea, concentrarea, desfășurarea stra- 
tegică cu marşurile diferitelor coloane, acţiunile politice ex- 

terne în legătură cu operaţiunile întreprinse, gruparea forțelor 
în vederea bătăliei, bâtălia şi apoi urmărirea, sau eventual re- 

tragerea. , 
Dacă un comandant militar, de întâiul orâin, cu adevărat 

superior, ar fi astăzi pus în situaţia de a operă din vechea 

Muntenie, în contra Ardealului, adică în situaţia politică de 

dinainte de răsboiu, precum și în situaţia militară în care se 

găseau acum trei sute şi cevă de ani adversarii — Mihai și An- 
drei — la mijlocul lunii oct. 1599, cred că nu s'ar puteă procedă 
în mai bune condițiuni de cât așă cum a procedat Mihai, apli- 
când, însă, toate principiile călăuzitoare de azi. 

Mihai are la început întreaga armată risipită în diferite 
garnizoane, unde îşi așteaptă ordinul de concentrare. In aceste 
garnizoane, trupele se pregătesc completându-şi instrucția 

militară. Această primă, fază am putea-o asemui perioadei în- 
cordării relaţiunilor diplomatice, şi aceleia de mobilizare. Când 
momentul a sosit pentru începerea operaţiunilor militare pro- 

priu zise, Mihai dă ordinul de concentrarea armatei. Concen- 
trarea se face în două grupe, pe două zone de coricentrare âi- 

“ferite şi distanțate, conform planului de operaţiune alcătuit, o 
zonă de concentrare la Ploești, pentru armata Munteniei ; o 
altă zonă, în Oltenia, pentru oastea oltenească. Concentrarea 
se face cu o preciziune matematică, în ziua fixată, şi imediat 
se începe desfăşurarea strategică, prin măsurile executate de 
cele două armate, cu înaintarea lor spre forţele inimice sem- - 

“nalate înspre Sebeşul- -Săsesc. 

Mihai Viteazul, conducător atât militar cât și politic al 
ţării, întrunind, astfel în mâna sa puternică acţiunea mili- 
tară cât şi politică, îndată ce ajunge cu oastea muntenească 

în seşul Bârsei, în inima regiunilor secueşti, îi răscoală în con- 

tra asupritorilor, le promite libertăţi şi drepturi şi-i atrage 
înspre sine, mărindu-şi astfel puterea şi asigurându-și spatele 
și liniile sale de comunicaţie. In mijlocul acestor acţiuni politi- 
ce, nu uită, ba chiar profită de ele, pentru a-și asigura și mai 

bine spatele, închizând, în urma sa, toate trecerile munților 
din Moldova în Ardeal. 

Desfășurarea strategică, îşi urmează apoi, desvoltarea maxi- 

mă, prin marşurile celor două €oloane — oastea muntenească,
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sub conducerea directă a lui Mihai,şi oastea oltenească sub con- 
ducerea lui Udrea și Buzescu — chemată şi ea spre locul de 

întâlnire hotărit mai dinainte : „luncile Sibiului”. Mihai Vitea- 

zul face tot ce este posibil ca întrunirea celor două coloane să 
se efectueze, în mod sigur, înainte de izbirea cu dușmanul. Și 

reușește ! 
In zilele noastre, întrunirea diferitelor coloane destinate a 

luă parte Ja bătâlie, se poate face și în timpul bătălii, fiindcă 
zi, bătălia 4ine zile întregi, multe zile, ba chiar săptămâni, 

iar acţiunea diferitelor coloane se poate sumă fără soluțiune 
de continuitate, în timpul chiar al bătăliei, mai ales dacă au 

fost bine socotite- atât distanţele cât și piedicile ce, eventual, 
s'ar interpune în calea diferitelor coloane. 

Pe timpul lui Mihai, şi mult timp după el, dimensiunile 

câmpului de bătae erau limitate şi mici, bătâlia se începeă 
și se termină în cursul unei zile, adesea chiar numai a unei 

părţi din zi. Eră, deci, absolut necesar, ca întrunirea diferitelor 

coloane, şi detașamente ce trebuiau să ia parte la luptă, la 
bătălie, să se facă înainte de începerea ei, mai ales că dispu- 
nerea diferitelor forţe pe câmpul de luptă se făcea în mod me- 
todic aproape geometric şi deci, eră nevoe ae prezenta tuturor 
forțelor, ca să se poată face o aşezare completă şi conformă 
formulelor timpului. 

Şi întrunirea celor două coloane s'a făcut în ajunul bătă- 
liei, așă că actul determinant al desfășurării strategice „bătă- 
lia” a avut loc cu totalitatea forţelor destinate ei, conform pla- 

nului, de a luă parte la bătălie anumite forţe. 
Victoria a fost desăvârșită. 
După victorie se face urmărirea, ca parte finală, pentru 

exploatarea succesului. Mihai Viteazul, nu pierde nici o clipă 
fără profit. El, deși.a avut o victorie decisivă, în victoria dela Şe- 
limbăr totuş, de a doua zi, face urmărirea dușmanului, așă ca 

să distrugă până la maximum orice urmă de rezistenţă a di- 
feritelor mici detașamente, ce, eventual, ar încercă vre-o luptă 
pe undevă. 

In răsboiul pentru cucerirea Moldovei, lucrurile s'au des- 
făşurat în mod tot așă de metodic şi de ştiinţitic, ca şi în cam- 
pania precedentă, şi în condiţii de admirat chiar pentru zilele 
noastre. 

Mihai avâna oastea, mobilizată, gata de a intra în cam- 
panie, dă ordin de concentrare în zonele alese, conform planu- 
lui ce şi-a trasat. Zonele alese sunt: şesul Bârsei, pentru ma- 
joritatea oştilor ardelene, cu cari va merge chiar Mihai; Bis- 
trița pentru un detaşament mai mic; şi regiunea dintre Bu- 
zău-Ploeşti, pentru oastea muntenească. 

Indată ce concentrarea s'a făcut, începe desfăşurarea stra- 
tegică, cu executarea, marșurilor, diferitelor coloane, conver-
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gând toate înspre un anumit loc, unde trebue să se întru- 
nească înainte de a se întâlni cu grosul forţelor inimicului. 

De data aceasta, inimicul este chiar la frontieră; deci 

trebue adoptat un alt mod de a operă, ca să se poată asigură, 

debușarea peste munţi a forţelor din zona de concentrare 

a șesului Bârsei, fără pierderi prea mari. 
Mihai surprinde pe inimic, prin o coloană condusă de el 

persona], şi reușește să, întoarcă toată apărarea muntoasă, si- 
lină pe dusman să se retragă pripit către tabăra sa cea mare, 
din interiorul ţării. In acest mod, Mihai reușește de a se în- 
truni cu oastea muntenească, ce veneă dinspre Focșani înain- 

te de a da bătălia cu grosui forţelor dușmanului. Apoi, după 
bătălie, imediat, se începe urmărirea cu ultima energie, a ini- 

micului bătut, până la dezorganizarea completă a forţelor lui 
militare. Urmărirea este atâta de iute făcută în cât Mihai a- 
junge, pe drum, de două ori oastea dușmană care fugea, fără 
oprire, şi obligă, părţi din ea, să stea la luptă, bătându-le în 

parte, pe fiecare. 

Pentru Mihai Viteazul, obiectivele geografice nu au nici 

o valoare, atât timp cât oastea inimicului este încă, în fiinţă. 
Nici capitala ţării, Iașii, nu-l atrage. El lasă Iașii în dreapta 
lui şi urmăreşte înverșunat pe dușman; iar la Otani îl bate 
distrugându-i toată puterea. Resturi răslețe se închid în ce- 
tatea Hotin. Abiă după această victorie, ultima pentru cuceri- 

rea Moldovei, Mihai se duce la Suceava, şi apoi, la Iaşi unde 

depunând jurământul, se înscăunează în tronul Marelui Şte- 
fan, la mormântul căruia s'a închinat. 

Ca, un fulger a fost pătrunderea, sa în Moldova şi ca un 
trăsnet a căzut peste dușmanii cari îl așteptau petrecând la 
nuntă. 

Să se facă o comparaţie, spunem încă odată, punându-se 
îață'n faţă frumuseţea neîntrecută a acestor operaţiuni mili- 
tare, geniale, cu acelea ale tuturor timpurilor până la Mihai 
Viteazul, din apusul Europei, şi chiar până la epoca napoleo- 

niană, și desigur că avantajul va, rămâne vădit, zdrobitor vă- 
dit, de partea lui Mihai al nostru. 

In astfel de condițiuni suntem în drept să spunem că nici 
Alexandru, nici Anibal, Cezar și chiar nici Napoleon, nu au 
făcut cu nimic mai mult sau mai măreț, din punctul de vedere 
militar, de cât aceea ce a făcut Mihai Viteazul al nostru, şi 
aceasta o vorbim, chiar, făcând abstracţie de faptul că pen- 
tru noi Românii, are mai multă importanţă, mult mai multă 
importanță, aceea ce a făcut Mihai Viteazul al nostru, decât 
toţi Anibalii, Cezarii, ete., la un loc. 

Aceia sunt eroii şi geniile ţărilor lor, și, apoi ai lumii; 
Mibai Viteazul este eroul și geniul neamului românesc. Dacă
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nu a fost și al lumii, este datorită numai împrejurărilor și 

epocii în cari a trăit, iar nu lipsei de valoare și de merit a 

aceea ce a făcut. 

B. MIHAI VITEAZUL IN UNITATEA NAȚIONALĂ 
1599—1600 

Trecâna din domeniul militar în acela naţional, şi dacă 

ne-am ridică din noianul frumuseţilor neîntrecute ale artei 

militare, înfăptuite de Mihai Viteazul într'o epocă pe când în 

întrega Europă se pierduse cu totul cunoștința acestei științe 

şi- dacă am trece în domeniul naţional românesc, pentru a-l 

judecă pe Mihai Viteazul vom găsi frumuseți, cel puţin, tot 

atâta de înălțătoare, vom găsi fapte, cel puţin tot așă de lumi- 

noase şi de strălucitoare întocmai ca și ale unui soare, spre 

care, de atunci, din epoca glorioasă a domniei lui scurte, dar cu 

atâta mai mari şi mai glorioase, se îndreptă întreaga româ- 

nime, ochii și sufletul întregului neam românesc. 

Mihai Viteazul s'a urcat pe tronul Țării Românești în anul 

1593, pe când această ţară eră aproape complet în mâna și 

puterea Turcilor și înconjurată de dușmani care-i doreau 

pieirea,. ! 

Istoria ne arată cum sa făcut măcelărirea Turcilor din 

ţară, distrugerea, cetăților turcești ain lungul Dunării, înain- 

tarea, lui Mihai, cu un corp de oaste victorioasă, până'n inima 

Bulgariei, răspândind spaimă între Turci, până la Constan- 

tinopol şi până la, tronul sultanului. 

Expediția turcească, una din cele mai mari, din Ungaria, 

fu oprită de către ei pentru ca forţele toate turcești, în nu- 

măr cât mai impunător, să se întoarcă în contra noului -duș- 

man creștin apărut la Dunăre, spre a-l răpune în timp cât 

mai scurt posibil. Apoi, conform planului lor, prin noua ţară 

cucerită, după cum credeau ei, prin Ţara Românească să pă- 

trandă în Ardeal şi de acolo mai ușor în Ungaria pentru con- 

tinuarea cuceririlor dela punctul de unde tusese lăsat în sus- 

pensie. Valuri uriașe de oaste dușmană se îndreaptă spre Țara 

Românească. Semiluna își îndreaptă spre Ţara noastră toată 

puterea sa. A venit, după aceasta, Călugărenii unde mândria 

naţională a fost răsbunată. O mână de viteji conduși de un 

geniu şi de sufletul românesc au învins. Până la sfârșitul lu- 

nii octomvrie, acelaş an, 1595, ţara a fost curățată de Turci, 

cari, acuma, îi caută, lui Mihai, prietenie și alianţă. 

Urmează, din toamna 1595, până în 1599, o perioadă, mai 

mult sau mai puţin, de liniște, în ţară. In mintea si în suile- 

ţul lui Mihai însă nu-i linişte ci se frământă planuri, unele 

mai măreţe ca altele, toate, însă, având la. bază ideea naţio- 

nală românească şi ideea creştină.
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Unul dn planurile care fierbeă în mintea lui Mihai eră 
lupta în contra 'Turcilor, pentru a-i scoate din Europa și a 
eliberă, toate popoarele creştine îngenuchiate de puterea lor. 

Pentru înfăptuirea acestui vis, el plânuiă să strângă o ar- 
mată de 200.000 de oameni, cu cari să intre în Bulgaria, să se 
stabilească la Sofia, unde să mai adune, încă o armată tot de 
200.000. Cu aceste forţe uriașe el putea, după planul său, să 
dea lovitura de moarte 'Turcilor şi să-i şi gonească din Europa. 

Popoarele creștine, din peninsula Balcanică, în adevăr, 
credeau stăruitor în existența unui asemenea plan; iar Grecii 
aşteptau doar ziua când să se ridice în massă, și să vină sub 
steagurile eroului român, eliberatorul popoarelor de sub jugul 
turcesc. Asemenea şi Bulgarii, Sârbii, Macedonenii, etc., abiă 
așteptau să vadă fluturând, de undevă, steagul libertăţii ca 
toţi să vină să lupte și să moară sub steagurile acelui erou al 
creștinităţii. Acest erou, ce se arătă la orizont, ca şi soarele 
strălucitor eră, pentru ei, Mihai. 

Un al doilea plan, cel puţin tot aşă de măreț, care se 
frământă în mintea lui Mihai erâ cucerirea și împărţirea, Po- 
loniei. „El propunea, împăratului un plan și ma: îndrăsneţ, a- 
nume ca după ce cucerirea Moldovei s'ar îndeplini fără văr- 
sare de sânge, „fiindcă el avea legâturi cu Moldovenii“ să în- 
treprindă, pe aceea a Podoliei, Lituaniei şi a Rusiei (roșă) ba, 
chiar să supună autorităţii imperiale toate țările dela Ma- 
rea Caspică până la Buda, Alba regală şi Solnoc atc.. (1). 

Pentru înfăptuirea acestui plan, Mihai a intrat în tvrata- 
tive cu Boris Gudunov, țarul Rusiei, (1598—1605), cadând în 
planul lor, Rusiei, provinciile rutene, iar el, Mihai rezervându- 
și Polonia propriu zisă. Mihai se bizuiă, între altele, în gân- 
durile sale, și prin aceea că în Polonia se începuse introduce- 
rea catolicismului, iar „Polonia ortodoxă, își pusese toată nă- 
dejdea în Mihai”, la care se uită ca la un liberator. 

Asemenea el mai făcuse legături şi cu Cazacii Zaporojeni, 

pe cari îi întărâtaseră contra Poloniei. 
„Marele ostaş se înţelesese — spune un isvor contem- 

poran, reprodus de Bethlen Ardeleanul — şi cu „alți mulţi cari 
erau în Polonia de legea răsăriteană”. Şi nădejdea lui eră să 
desfacă unitatea, factice, a acestei Polonii încărcate de tinu- 
turi ruseşti și să atragă la sine părţile cu care avea ca legă- 
tură religia“ (2). 

Mihai a dus tratative cu patriarhul de Constantinopol, cu 
mitropolitul de Kiew, cu marele duce al Muscalilor şi cu Carol 
de Sudermania. Impărțirea Poloniei, qupă aceste planuri, tre- 
buia să, se facă: Austria să ia Polonia cea mare, Muscalii, 

1) A. Xenopol. Istoria lui Mihai Vodă Viteazul, pagina 130. 

)Bethlem. Estras din Iorga, Istoria arm. românești, vol. II, pag. 24. 
S 
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Lituania ; Suedia, Livonia; iar restul Poloniei și în special 

părțile ortodoxe cu Polonia rusească, prin plan, lui Mihai. 

Bethlen, un contimporan al lui Mihai, și însemnat scrii- 

tor îi atribue lui Mihai și intenţia de a se face rege în Un- 

garia,. 

Iacă, până acum, trei planuri mari, cari se îrământau 

în mintea lui Mihai. 

Ei bine nici unul din aceste planuri nu l-au tentat în- 

tratâta încât să caute să le și pună în executare. El sa ser- 

vit de svonurile ce s'au răspândit în jurul lor, iar la adâpostul 

lor el şi-a croit și pregătit adevăratul. său plan care eră cu- 

cerirea Ardealului și a Moldovei și întrunirea sub o singură 

domnie, a celor trei țări românești. 

Să nu fi fost oare de loc în mintea și sufletul lui Mihai, 

sentimentul unităţii naţionale românești ? Să fi fost oare nu- 

mai întâmplarea, care a îndreptat acţiunea şi paşii lui Mihai, 

la început, înspre Ardeal, şi pe urmă înspre Moldova, fără ca 

el să fi văzut, în sufletul său, necesitatea unirii celor trei ţări 

surori, sub o singură domnie ? 

Dăm mai jos, părerile istoricilor noștri, în cap cu ilustrul 

istoric și marele învăţător N. Iorga, din cari se poate deduce 

că Mihai, cel puțin; a întrezărit frumuseţea unei asemenea ac- 

ţiuni, și că a lucrat la dânsa, cu convingerea omului că aceea 

ce face este bine pentru poporul românesc, pentru poporul său. 

„Pe atunci Moldovenii nu se simțeau de acelaș neam cu 

vecinii lor Munteni, deși vorbeau aceeaș limbă și aveau uneori 

domni din aceeaș familie. Dar ce făcuse Mihai până atunci 

deşteptase în sufletul lor ca o presimţire de frâţie. Şi, apoi, 

mai erau vitejii boeri, care săvârșiseră cu puţină vreme în ur- 

mă lucruri ce uimiseră răsăritul! Vitejii, de oriunde, erau mai 

ales pe atuncea, ai viteazului“. 

„Ce voia el acolo (Moldova) ? Singură pedepsirea unui ve- 

chiu duşman, răsbunarea, cum a pretins, a tragerii n ţeapă 

de Ieremia Movilă a vechiului său tovarăş contra Turcilor Şte- . 

fan vodă Răsvan, ocuparea unei ţări spre care-l îndemnă ins- 

ţictul lui de Român ? Se pare că mai mult de cât atâta”. 

„Nu că i-am presupune (lui Mihai) teorii naţionaliste mo- 

derne, dar acelaş instinct, care adusese la 1300, fără teorie, 

creațiunea principatului a toată ţara Românească, silea pe Mi- 

hai Viteazul să considere tot așă de unitar românesc caracterul 

întregii stăpâniri de moştenire şi cucerire, pe care i-o dăduse 

o soartă în care vedea numai o consacrare de drept“. 
N. Iorga 

„In ce privește apoi însemnătatea lui Mihai pentru isto- 

ria Românilor, ea se vădeşte prin faptul că el a fost cel din- 

tâiu înfăptuitor al unităţii naționale. Adevărat că la începutul
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răsboaielor sale nu l-a călăuzit gândul acestei înfăptuiri, ci a 
pornit răsboiul ofensiv în contra Turcilor numai ca să scape 
tara din umilinţa la care o degradase regimul lor de jafuri de 
corupție și exploatări nemăsurate“. 

„După ce insă prin biruinţele sale dela Călugăreni, Giurgiu 
și Nicopole, umpluse de groază pe Turci și de frumoase spe- 
ranțe a liberării pe toate popoarele creştine din Balcani, ac- 
tiunea politică a lui Mihai începi a trece peste graniţele ţă- 
rii cârmuite de dânsul“. | 

„Țara, biserica şi neamul. Ideea de țară se loveşte, evoluia- 
ză spre ideea de neam, a cărei acţiune se vădeşte în pregătirea 
dibace a expediției ardelene, în intrarea lui Mihai cu triumf 
în Alba-Iulia şi în fulgerătoarea cucerire a Moldovei, unde i 
se face jurământul de credință al boerilor şi ungerea sa întru 
domnie (1 Iunie 1600). 'fimp de şapte luni i-a fost de ajuns 
ca să întindă hotarele cârmuirei românești până aproape de 
marginile firești ale neamului și ale limbii străbune“, 

„Trebue să arătăm însă că ideea naţională a lucrat în mod 
însemnat şi în actele de guvernare ale lui Mihai, atât în Tran- 
silvania cât şi în Moldova. Consolidarea vechilor legături ierar- 
hice dintre mitropolia, ardeleană şi cea -din Tg.-Vişte, scutirea 
preoților români din Transilvania de îndatoririle iobăgiei, de o 
parte, iar de alta actele soborului ţinut la Iaşi la 2 iunie 1600, 
dau suficiente dovezi în privința aceasta. Din aceste acte ies 
la iveală chiar un fel de naționalism intransigent...“ 

„Dacă Mihai a fost atâta ae lăudat pentru eroismul său, 
el a devenit mai târziu şi un puternic îndrumător al neamu- 
lui românesc, atât prin aomnia lui glorioasă, care a dovedit că 
unirea tuturor Românilor într'un stat e cu putință, cât şi prin 
moartea sa tragică, prin sfârşitul său groaznic pe care i l-a 
pregătit. G. Basta. Acest omor nu puteă să rămână nepedepsit, 
iar singura răsplătire vrednică de numele marelui erou tragic 
nu puteă fi alta de cât înfăptuirea din nou şi pentru totdeau- 
na a unităţii naţionale, realizată de dânsul în mod trecător. 
Tot ce s'a lucrat dela 1601—1918 de o latură și de alta a Car- 
paţilor fie pentru fie contra acestei idei, a contribuit să pregă- 
tească terenul pentru a ei înfăptuire. Aceasta a fost urmarea 
cea mai însemnată a domniei lui Mihai: amintirea lui a lumi-: 
nat ca un stâlp de foc sufletul generaţiilor următoare, îndru- 
mâmndu-le necontenit să încerce a duce la îndeplinire menirea 
istorică a neamului românesc“. Dr. 1. Lupaș. 

„De şi nu atât unirea ţărilor române fusese ținta lui Mi- 
hai în cuceririle sale, și el le întreprinse pe rând pentru a-și a- 
singură poziţia lui de domn al Munteniei întâiu prin cucerirea 
Ardealului, apoi prin aceea a Moldovei, totuş nu-i mai puţin 
adevărat că Mihai realizase, fie şi numai pentru o clipă, uni-
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tatea politică a ţărilor române, fapt de o însemnătate nemâ- 

surată, dacă nu ca 6 încoronare a năzuinţelor trecute, ce nu 

tinsese niciodată în chip conștient către unire, desigur ca 0 a- 

pucare înainte a țintei pe care poporul românesc, ca și orice 

popor ce se află în starea lui, trebuia să o aibă pentru viitor : 

aceea de a-și întinde hotarele politice până unde se întind a- 

celea ale naționalității sale. Aceasta este gloria cea mai mân- 

ară a lui Mihai Viteazul, steaua care aprinsă de el în trecut, 

„ea luci totdeauna în viitorul poporului român și a cărui lumină 

va fi purured îmbinată cu figura lui Mihai”. 
A. Xenopol 

Din toate aceste afirmări și păreri, reese neindoios că Mihai. 

chiar dacă nu ar fi avut, în mintea sa, chestiunea „Unităţii 

Naţionale a poporului românesc“ așă cum se vedeă şi se simţea 

în zilele noastre, înaintea răsboiului pentru întregirea neamu- 

lui, totuş, se: pare, cel puţin, că el consideră întrunirea celor 

trei ţări, Românească, Ardealul și Moldova, sub o singură dom- 

nie, ca absolut necesar cel puţin pentru creștinătate, dacâ nu 

numai pentru românism. 

Intro scrisoare a sa către împăratul Rudolf spuneă, între 

altele : „Să ia aminte Măria Sa că Ardealul și Țara Româneas- 

că în ce loc sunt; că tot norocul creștinătății este aruncat pe 

aceste două ţâri ; că Dumnezeu să ferească, de-ar apucă Turcul 

aceste două ţări, ar fi peirea a toată, creștinătatea. Poftim pen- 

tru ţinutuiile ce au fost mai înainte vreme de moșie şi de ţi- 

nutul hotarelor acestor două ţări, de ţara Ardealului și de 

Tara Românească, să le dobândim, și să fie iar la moșie şi să 

ție de hotarele acestor ţâri, cum au fost de veac”. 

„Cum au fost veac“. Așă spune Mihai Viteazul în scrisoa- 

vea 'sa. Asta însemnează că în mintea lui Mihai, unirea celor 

două ţări, Țara Românească şi Ardealul era imperios necesară, 

pentru creștinătate, şi că ele trebuiau să formeze o singură moşie 

„hotarele acestor două țări, cum au fost de veac”. De aci se 

vede că Mihai consideră ca o necesitate politică creștină uni- 

rea celor qouă ţări, ca să nu poată pune mâna Turcii pe ele, 

căci ar îi fost „peirea a toată creștinătatea“; dar consideră 

şi ca o necesitate politică naţional românească, fiindcă ele de 

veac au fost considerate ca fiind una, iar hotarele lor, au fost 

„hotarele aceleaş moșii”. N 

De altfel, Mihai Viteazul, chiar dela suirea sa pe tronul 

Țării Românești a căutat să întreţină relațiuni cu Românii din 

Ardeal şi din Moldova. Prin emisarii săi, în special, călugări, 

îmbărbâtă pe Români la rezistenţă în contra stăpânitorilor: 

Unguri ; iar când s'a înscăunat în tronul Ardealului, ceadintâiu 

grijă a sa a fost să se voteze de către dieta dela Alba-lulia, 

o lege specială în folosul țărănimii române, în contra părerilor 

* 
x
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„celor trei naţiuni şi patru confesiuni”, cari spuneau că au vo 

tat numai pentru consideraţie față de Măria Sa”. 

Dacă sentimentul național mar fi lucrat de loc, în sufletul 

lui Mihai, este probabil că nici nu sar fi gândit el să facă 

un asemenea pas, care-l punea rău cu toată nobilimea străină. 

— ungurească, săsească-secuiască, — și desigur că nici nu s'ar 

îi gândit, mai înainte sâ-şi trimeată emisari printre Românii 

ardeleni, sau moldoveni, sau să ie ridice biserci şi să-i lege bi- 
sericeşte de Ţara Românească. 

Mihai Viteazul, ca și predecesorii săi, s'a îngrijit să în- 
“tărească, din primii ani ai domniei sale, legăturile ţării sale cu 
Ardealul, prin religie. Aşă, în anul 1595 el a încheiat cu Sigis- 

mund Bathori, atunci domn al Ardealului, un tratat prin care 

se spune că toate bisericile românești, ca şi toţi preoţii lor, de 
orice rang, din tot cuprinsul Ardealului, sunt sub autoritatea 

bisericească a mitropolitului român dela Tg.-Viște şi că slujesc 

slujba religioasă numai după rânduelile bisericii românești. 

Mitropolitul din Tg-Vişte, la început, iar mai pe.urmă cel din 

București, avea titlul de mitropolit al Ungro-Vlahiei, și exarh 
al plaiurilor, tot aşă cum fusese, cu două sute de ani mai înain- 
te și cu mitropolitul dela Curtea de Argeş, pentru a se arătă 
astfel supremaţia religioasă a lor asupra tuturor Românilor 

din Ardeal. 

Mihai Viteazul întărind şi reînviind, prin tratat, această 
situaţie privilegiată, urmăreşte, cu siguranţă, şi scopuri poli- 

tice de legătură cu poporul românesc, şi este multă probabi- 

litate că el, în planurile sale, de cucerirea Ardealului, să fi pus 
mare preţ şi pe chestiunea legăturilor religioase, între Ţara 
Românească și Ardealul. 

De altfel terenul eră pregătit de muit, înainte în sufle- 
tul poporului ardelenesc. Insuş Ştefan cel Mare, înființând 
episcopia Vadului, se pare că a urmărit, politicește, aceeaș idee 
a unităţii naţionale între Moldova şi Ardeal, iar Mihai caută să 
o înfăptuiască cu armele în mână. . ! 

Mitropolia creştină ortodoxă din Alba-Iulia ridicată, de Mihai 
Viteazul, după tratatul din 1595, cu Sigismund Bathori ca şi 
biserica din Ocnele Sibiului, erau stâlpii pe cari se rezemau 
încercările lui Mihai, de a păstră; legături continui, cu Româ- 
nii din Ardeal. Ă 

„Pentru binele creștinătății sufăr ori şi ce lăsând în mâna 

lui D-zeu răsbunarea cauzei mele”, spune Mihai, într'un me- 

moriu pe care-l trimite împăratului Rudolf ; iar în altă par- 
te : „Năzuinţele mele pentru cauza creștinismului au fost mai 
curate decât lumina soarelui pela amiazi”. 

Mihai Viteazul face episcop la Vad pe Ion Cernea, un 
devotat al său și al cauzei româneşti; iar pe Serghie dela
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Tismana îl trimete episcop la Muncaci. Tot Ardealul erâ îm- 

pănat cu emisari românești. 

In acest mod, Mihai Viteazul, cu mult înainte de a intră, 

în Ardeal, îşi avea terenul şi sufletele româneşti preparate pen- 

tru unirea cu Țara Românească. 

Istoricul A. D. Xenopol, care nu-i atribuia, aproape de loc idei 

de unitate naţională lui Mihai, spune în lucrarea sa „Istoria 

vui Mihai vodă Viteazul“ următoarele, cu-privire la legăturile 

lui Mihai cu Moldovenii: „Mihai, însă, care până acum lăsase 

să pătrundă gândul său numai în înconjurimea lui, ajungând 

aproape de momentul punerii în lucrare, îl răsufiă și către min- 

ţile germane. In 3 Ianuarie 1600, el spune lui Carlo Magno că 

dacă i s'ar fi dat banii făgăduiţi, el ar fi acum stăpânul Mol- 
dovei, întrucât are întinse înțelegeri cu locuitorii acestei țări”. 

Aceasta ne arată că Mihai aveă şi în Moldova, ca și în 

Ardeal, trimișii săi, cari să-i pregătească calea cuceririi, în ve- 

derea unirii celor trei ţâri surori. De altfel, rezultatul acestor 
misionari pentru pregătirea poporului moldovenesc, pentru u- 
nire ca şi al „acelor întinse înţelegeri, cu locuitorii acestor țări“ 

s'a văzut din prima întâlnire între cele două armate, în bătă- 

lia dela Jastea, când toţi Moldovenii din oastea lui Eremia Mo- 
vilă, au trecut, cântând, lângă ostașii lui Mihai 

Toate acestea ne arată, crea, neiîndoios, că Mihai Viteazul 

a fost călăuzit în acţiunile sale militare, în Ardeal şi în Mol- 

dova, în primul rând de adâncul sentiment naţional românesc 

al unirii ţărilor surori și a lucrat ani de zile, cu toată energia 

în acest sens, în ambele ţări, Moldova și Ardealul. 
Este posibil, însă, ca acest sentiment național românesc 

să nu fi fost la el sub forma aceea exclusivă „a întrunirii la- 
olaltă a tuturor fraților“ aşă cum a fost sădită în inima gene- 
raţiilor de după Mihai până în zilele noastre, adică cu toată, 
activitatea şi întreaga sa ființă numai în această direcţie. Zic, 

este posibil, ca această, idee a lui Mihai să fi fost creiată în. 
colaborare cu cealaltă mare idee a luptei în contra Turcilor, 
punându-se ei în capul tuturor creștinilor subjugaţi de Turci, 
şi, apoi, cu o armată numeroasă de circa 400.000 creştini, să 

scoată pe Turci din Europa. 
Este posibil, ca în vederea executării acestui plan uriaş, 

“Mihai să fi văzut mai întâiu necesitatea unirii sub un singur 
sceptru a celor trei ţări româneşti, ca, având la bază, o forţă. 

atât de importantă să încerce a-și grupă în -juru-i pe toţi cei- 
lalţi creştini din peninsula Balcanică. Altele, desigur, ar fi fost 

şansele de isbândă ale lui Mihai, în contra Turcilor dacă mal 
întâiu el ar fi fost domn peste cele trei țări românești consti- 
tuind o mare și puternică ţară şi n'ar fi avut în spatele său 
domni duşmani ca Sigismund ori Andrei,.sau ca Eremia, și al- 

tele, fără îndoială, ar îi fost, când el ar fi știut că duşmanii săi,
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din Ardeal și Moldova, stau gata să se repeadă asupra Ţării 

Româneşti, când ei ar fi văzut pe Mihai angajat, cu toată pu- 

terea, în contra Turcilor. 
Așa că noi suntem înclinați să credem că luptele pentru 

cucerirea Ardealului și Moldovei, aveau la bază ideia unităţii 
naţionale, poate, numai ca un mijloc pentru atingerea unui scop 

anume. Erâ, numai, o primă etapă, în vederea marilor lupte 

ce trebuiau să se dea, mai pe urmă în contra Turcilor, lupte cari 
ar fi avut caracterul de decizie între creştinism și mahomeda- 

nism, şi în care Mihai ar fi fost conducătorul tuturor oștilor creş- 

tine chemate a luptă în contra Turcilor, până la gonirea lor din 

Europa. 

In această primă etapă, însă, Mihai Viteazul, care cunoş- 

tea legăturile de sânge ale locuitorilor de pe ambele cline ale 

Carpaţilor ca şi limba și credinţa lor a căutat să păstreze şi 

să desvolte, cât mai mult, aceste legâturi, ba chiar să le şi 

utilizeze în luptele ce le-a întreprins, născând astfel puternic 

chestiunea, unităţii naţionale care a fost, apoi, mai târziu, 

punctul de miră al tuturor Românilor, dela Mihai și până în 

zilele noastre. 

Oricum, ar fi, este, însă, neiîndoios că Mihai Viteazul a reu- 

şit pentru un scurt timp, să unească, sub sceptrul său, în mai 

puţin de opt luni de zile, cele trei ţări surori, şi să refacă uni- 

tatea naţională, pentru prima oară dela Traian. Iar jertta vieţii 

lui este încununarea operii sale. 

x 

* 

Dacă, faptele militare ale lui Mihai în perioada 1599-1600, 
după cum sa arătat, îl pun pe acest mare erou naţional al 
nostru în rândul celor mai mari generali ai lumii ; apoi faptele 
lui românești, și mai ales gestul cel mare al unirii celor trei 
tări, Țara Românească, Moldova şi Ardealul, într'o singură 

domnie, precum și jertfa vieţii lui, pentru această, mare cauză, 

îl ridică pe Mihai Viteazul deasupra tuturor marilor Români ce 

s'au jertiit cândvă pentru cauza sfântă a românismului. Dacă, 

este adevărat că un neam, o ţară, trăeşte şi își alcătueşte viaţa, 
din viețile fiilor săi, vieţi jertfite numai pe altarul sfânt al 

patriei, şi dacă viaţa scumpei noastre ţări este și ea alcătuită, 

din acelea multe şi nenumărate vieţi cari, în decursul timpuri- 

lor, s'au sacrificat pentru ea, apoi, desigur, că în fruntea tutu- 

ror acelora stă Marele Mihai. El stă în fruntea tuturor eroilor 
neamului, din toate timpurile și sufletul lui conduce sufletele 
tuturor eroilor dela Traian şi până în zilele noastre. 

E! a fost primul, de la Traian, care s'a gândit că Românii 

trebue să fie cu toţii la un loc, și care a și reuşit să înfăptuias- 
că, Gin toţi, la un loc, un singur stat, o singură ţară, un singur 

„popor, o singură domnie. Pentru această mare idee ei își jert-
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tește viaţa. Cade ucis mișelește, nu în luptă fățișă, ci în luptă 

hoțească, criminală, ucigașă. El este asttel prima și cea mai 

de seamă jertfă tăcută pentru marea idee a unităţii neamului. 

Se ştie că marile idei înving și pătrund numai prin jertfe. 

Christ, marele mântuitor al omenirei, a pătruns în lumea în- 

treagă numai prin suferințele şi jertfa ce a făcut-o pe altarul 

credinţei și iubirii. ” 
Mihai pătrunde, prin jertfa sa, făcută pe altarul iubirii de 

țară şi de neam, până în cel mai micuţ suflet din cea mai 

ascunsă colibă locuită de Români, de pretutindeni. El a arun- 

cat sămânţa unităţii naționale în timpul celor câtevă luni, cât 
a putut ţine la un loc pe toţi Românii; dar această, sămânță, 

încolţește, prinde rădăcini adânci și se desvoltă pe nesimţite, 

Qar sigur, adăpostită și susținută numai de sacrificiul vieţei 

sale. Sufletul său este călăuzitorul neamului. Sufletul său este 

luceafărul speranțelor neamului ; numele său și jertfa sa sunt 

steaua călăuzitoare spre cari se îndreptă întreg românismul ori 

de unde ar fi fost. 

La noi în ţara liberă, în Basarabia, în Bucovina, în Ardealui 
întreg, apoi, pe malul drept al Dunărei și până la Macedonia, 

ori de câte ori se vorbeă de unitatea naţională de întregirea 

neamului, venea numai decât în mintea și în sufletul fie-căruia, 

sfântul nume al Marelui Mihai şi al jertfei făcute de el pentru 

neam. Cu flori i se încunună veşnic chipul ca şi cum se împo- 
dobeă, prin el, ideea mare ce l'a călăuzit şi pentru care ela 

căzut. 
Scriitorii mari ai neamului, profesorii şi oamenii mari ai 

poporului, poporul chiar, nu a scăpat niciodată ocaziunea de 
a nu merge, în zilele mari, în zilele grele, să se închine şi să se 
roage fie la mormântul lui, fie la icoana lui, fie la chipul lui, 
închinându-se astfel ideii celei mari înfăptuite de Mihai și ce- 

rând sprijinul ei. El reprezintă ideea sfântă pentru care tre- 
buiă să ne jerifim și noi, dacă va fi nevoe pentru a ajută la 

înfăptuirea ei. | 
Nu au scăpat aceștia niciodată ocaziunea de a vorbi de 

faptele lui glorioase, măreţe, și românești și totdeauna au scris 

pagini frumoase, mișcătoare, gătătoare de viaţă, din gloria lui, 

ca și din jertfa iui. 
Imi amintesc, cu multă duioșie, de o cuvântare ţinută de 

inimosul Român Amos Frâncul, la Cluj, în luna aprilie 1919, 

când se hotărise mobilizarea Ardealului. La o masă mare erau 

strânşi câteva sute de studenţi ardeleni ce plecau la mobi- 

lizare şi cari voiseră ca înainte de a pleca la luptă să ia cu 

toţii o masă camaraderească de despărţire şi de îrăție. Pre- 

zidă D-l Amos Frâncul. In o cuvântare plină de un naționalism 

ce mișcă şi măduva oaselor le reamintea, între altele, de ma-



PIN GENIILE NEAMULUI 153 

vele Mihai, „care a pătruns pentru întâia dată în cetatea 

Bălgradului spre a înfăptui unirea şi care apoi a fost ucis 

tâlhărește“. „Răsbunaţi-l“ ! le striga Amos Frâncul.Le reamin- 
tea de Baba Novac ars pe rug de Unguri, chiar în Cluj. „Răs- 

bunaţi-l“ ! Şi apoi, le reamintea, se înțelege, și despre Horia, 
Cloșca, Crişan, Iancu, de suferinţele neamului, de idealurile ur- 
mărite, etc,, etc. 

In Basarabia, în primăvara anului 1917, Românii ardeleni, 

prizonieri la Ruși, veniseră la noi în ţară pentru a luptă în 

contra dușmanului comun. Primul transport, de câteva mii 
se strânsese mai întâiu în Basarabia la Kișinău. Aci au fost 
primiţi de marii Români localnici între care şi neuitatul Mu- 
rafa. Acesta a dat Ardelenilor un mare steag tricolor, de mătase 
brodată, pe care scria „libertate sau moarte”. In cuvântarea 

românească, mișcătoare şi înflăcărată ce le-a ţinut-o cu acea 
ocazie, le-a spus între altele, vorbindu-le despre drapel: „Pri- 

miţi-l cu dragostea cu care vi-l dăm și'l duceţi cu bine peste 

Prut, peste Milcov, peste Olt, peste Mureș, şi peste Crișuri! 

FPluturaţi-l triumfători peste întreaga întindere românească și 
împlântaţi-l, apoi în numele nostru, pe turnul cetăţei dela Alba 

Julia” a lui Mihai Viteazul etc. - 
Sunt sute și mii de versuri, de poezii patriotice, peste tot, 

unde se preamăreşte Mihai și fapta sa mare naţională, unde 
se vorbește de legătura ce eră între jertfa lui Mihai şi acţiu- 

nile poporului nostru din timpurile de dinainte de războiul ce! 

mare. Am luat la întâmplare două, şi-mi voiu permite să le 
citesc aci, pentru a evidenția, și mai mult, acea ce am susținut, 
-că sufletul lui Mihai ne călăuzeă şi ne ducea, în mod fatal şi 

fericit, spre ţinta la care am ajuns. 
Poetul Cerna publică în 1910 volumul său intitulat „Poezii”. 

Intre acestea este una: Către Pace. 
Eră în timpul când așă numiții „pacifiști” căutau să câş- 

tige cât mai mult teren în ochii și în mintea popoarelor. Pa- 

cea, strigau ei, a fost propovăduită și de mântuitorul lumei 
„Pace vouă”. Socialismul, ba chiar anarhismul și comunismul 

eră, însă, în substrat și alimentat, pe sub mână, de poporul 

are avea nevoe să se răspândească aceste idei tuturor altora, 
în timp ce el se înarmă până în dinţi. S'au încercat și la noi 
și în parte s'a reușit, să se răspândească astfel de idei neno- 
rocite, dar sentinelele puse de Dumnezeu la poarta conștiinței 
noastre naţionale au dat alarma și au deschis ochii tuturora, 
asupra pericolului ce ar fi fost pentru noi dacă am fi urmat 

dulcele cânt al sirenelor ce cântau pace, pe când alţii se 
înarmau zi și noapte. Tot Mihai este, aci, pus înainte; tot su- 
tletul și umbra lui trebuia să ne călăuzească și să ne oţelească.
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CĂTRE PACE 

O zee! 
Nu-i printre noi un suflet, să nu poarte 
Dorinta pământescului tău rai 

Spre tine 'ntindem dreapta toţi, dar, vai! 
Trecutul plin de lacrămi ne desparte ; 

Tot fulgeră, de dincolo de moarte, 

Insângerata spadă-a lui Mihaiu 

Iar la lumina ei, cetim deodată 
Și slava și durerea noastră toată : 

Măret, fulgerător, dar fără ură, 

Veni — şi s'au -plecat supuși Carpaţii, 

$-o clipă, după un mileniu, frații 
Viu mâinile şi'ntind : se cunoscură... 

_El a căzut, răpus de-a nopții gloată, 
Si-ai lui s'au risipit tăcuți, în cete; 

Dar mâinile ce s'au atins odată 
Se caută şi azi cu vechea sete. 
El a căzut, dar visul lui nu moare: 

Din groapa-i tăinuită, crește-o floare, 
Mereu se 'nalță floarea 'nlăcrămată 
Şi-a ei mireazmă umple țara toată... 
Ia-ți svorul înapoi ! In fiecare 
Trecutul plin. de răni e încă viu: 
Domneşte'n toți un duh de răzbunare 

Vii prea de timpuriu. 

De-ar amuţi în mâna noastră durda, 
Ce-ur zice sfânta umbră dela Turda, 

Al neamului străjer ? 
Ce-ar glăsui strămoşii din morminte, 

Când am uită dorințele lor sfinte ? 
Ia-ți_sborul către cer ! , 

Iar, când vom vindeca străvechea rană 
Când visurile fi-vor întrupate, 
Iar nedreptăţi de veacuri — răzbunate — 
Noi cei dintâi, din lumea pământească 

Cu flori te-om aşteptă. 
Du doine vom chemă cereasca mană 
O, Zee! Vie 'mpărăția ta 
Să ne păzești a neamului icoană..! 

O a doua, poezie, care mi se pare mai mult o clar-vedere a. 

viitorului, scrisă cu mult înainte de lucrurile întâmplate, este 
poezia Goroslău a Domnului N..Iorga. 

Aci, se vede parcă, întreg răsboiul nostru ; distrugerea ţării



DIN GENIILE NEAMULUI 155 

noastre, apoi invocarea către Mihai de a veni sâ ne scape ţara 

și neamul, şi să risipească pe duşmani tot aşa cum i-a risipit 

la Gorăslău. 
De sus de pe plai 

O Doamne Mihai 

Vin” de ni te-arată, 

Arată-te-odată. 
Te arăţi odată 

Piere oastea toată 

A vrăjmaşilor 

A fricoșilor 

Cum la Gorăslău 
Tare, brațul tău 

A făcut să piară 

Ca un bulz de ceară 
In foc întețit, 

Duşmanu 'ngrozit, 

Și câmpia toată 
S'a umplut de gloată, 

De nemeși trufaşi, 

De bieți simbriași, 
De Turci întărâtați, 

De haiduci turbaţți, 

Şi-a venit dreptate 
In creștinătate ? 

Dar chiar în ordinul de zi dat de M. S. Regele, în ziua de- 

clarării răsboiului nostru la 14 august 1916, ne vorbeşte între 

altele şi despre Mihai Viteazul: „Astăzi ne este dat nouă să 

întregim opera lor — înaintaşilor —, închegând pentru totdea- 

una aceea ce Mihai Viteazul a înfăptuit numai pentru o clipă: 

Unirea Românilor de pe cele două părţi ale Carpaţilor“. De 

noi atârnă azi să scăpăm de sub stăpânirea străină pe fraţii 
noştri de peste munţi și din plaiurile Bucovinei, ete.“ . 

Peste tot, şi la toţi, ideia dominantă este Mihai; sufletul 

călăuzitor este Mihai ; flacăra ce încălzește şi luminează ca- 
lea tuturor Românilor, este jertta vieţii lui Mihai făcută pen- 
tru înfăptuirea unităţii neamului. Toţi Românii credeau prin 
ea, și trăiau prin ea. 

E] este deci, Mihai cel mare și Viteaz, acela care sădește 
ideia şi care o răspândește în întreg poporul său. Dela el este 
pornită şi în numele lui s'a lucrat la înfăptuirea ei. 

Profesorul Onciul, într'o conferință ce a ţinut la Ateneu 
în ziua de 8 Noembrie 1901, vorbind despre Mihai zice între 
altele : 

| „Din zilele împăraţilor Romani, ţările unite de Mihai, sub 
sceptrul său, n'au mai fost unite sub o singură domnie. Şi eră
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o minunată coincidenţă că tocmai atunci se împlineau 15 secoli 

de când Traian împăratul a pus mai întâiu piciorul pe pă- 

mântul Daciei, spre a o face țară romană. Se puteă, un mai 

mândru jubileu ? Traian şi Mihai-Viteazul sunt, în trecutul 

nostru cele două nume mari care înfățișează, în istorie, unita- 

tea României. 

„Dar este o veche zicătoare: „Omne trinum perfectum“. 

In treime este deplinătatea. Să sperăm și să credem. că ne- 

pătrunsul viitor ne păstrează un al treilea nume 1 

Ce frumos ne spune și cu ce credință le zice. 

Dumnezeu a voit ca deplinătatea să se înfăptuiască și cred 

câ profesorul Onciul este fericit, aşă cum suntem şi noi, și 

cum sunt toţi Românii, că prezicerea sa s'a înfăptuit sub ochii 

săi, şi poate mai iute și mai complet decât am fi crezut cu 

toţii. 

In anul 1916, M. S. Regele Ferdinand simțind rostul vre- 

mii şi înțelegând căldura sângelui poporului său își strânge 

oastea sa credincioasă și trece Carpaţii, iar după lupte ome- 

vice, jertfindu-se zeci de mii şi mii de sute de vieţi, desro- 

bește pe îraţii noștri de sub jugul păgân. In ziua 1 decemvrie 

1918 în vechea cetate Bălgradul — Alba-Iulia a lui Mihai, — 

sute de mii de Români din întreg Ardealul au jurat unirea cu 

ţara mamă. 

In luna mai 1919, M. S. R. Ferdinand, însoţit de prea gra- 

țioasa noastră regină, intra încununat de flori şi în mijlocul 

unui alai nesfârşit, în Alba-Iulia, a lui M. V. și pe aceeaş me- 

morabilă poartă. 

In ziua de 29 dec. 1919, primul parlament al României Mari 

a votat, cu un entusiasm ușor de înţeles, unirea. Și astfel visul 

lui Mihai se găseşte aevea, înfăptuit. 

Iar în 1922, luna octomvrie, în luna când Mihai a cucerit 

Ardealul, noi cei de azi am văzut minunea cu ochii. Regele tu- 

turor Românilor încoronându-se în Alba-Iulia și vorbindu-le 

tuturora despre sfânta Unire. 

Sfânta treime, Traian, Mihai și Ferdinană, sunt, de azi 

înainte, cele trei nume mari din întreaga istorie a neamului 

și de cari pe veci va fi legată istoria unităţii noastre naţionale. 

* 

* 

Așă era terminată conferinţa ce am ţinut-o peste tot, afară 

de Cluj, unde am introdus o notă cu totul diferită, din cauza 

împrejurărilor politice interne românești. 

Pe atunci, învrăjbirea între unele partide naţionale şi 

între partidul care se spunea că reprezintă, Ardealul, partidul 

naţional, era la culme. Dușmanii personali, cei mai neîmpăcați 

n'ar fi fost atâta de întărâtaţi unii în contra aitora, cum se 

prezintau pe atunci politicianii. Lupta şi 'răutatea fusese îm- 

pinsă până la treptele tronului. Așă, cu ocazia încoronârii, la
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Alba-Iulia a marelui nostru rege Ferdinand I-ul şi al Reginei 

Maria, lupta în contra stării de guvernământ de atunci, a 

fost împinsă atâta de departe, încât, cu toţii, din acel partid, 

au refuzat a luă parte la încoronare. Nici unul nu a venit să 

se închine regelui desrobitor de ţară şi întregitor de neam, 

Ferdinand I-iul ; nici chiar preoţii şi erarhii „uniți“ Români, 

nu au pătruns în biserica încoronării, unde totuş, au fost pre- 
zenţi reprezentanţii Turcilor, Evreilor, ete. Câtă durere pe su- 

fletele tuturor Românilor faţă de acest gest nenorocit ! Tot aşă 
cum a fost şi cu ocazia botezului A. S. R. Principelui Mihai. 

Mai mulți profesori universitari dela Cluj, între cari. neui- 

taţii Paul, Moţ din tată 'n îiu, Bogrea, etc,, cu o zi înainte de 

conferinţa mea dela Cluj, mi-au sugerat ideia ca să ating 
anumite chestiuni și să fac un apel la unirea tuturor suflete- 

lor românești. Deși aceasta era o chestiune delicată şi care 

putea fi interpretată cu totul altfel decât scopul ce se urmâ- 

rea de propunători, totuş fiindcă în conferinţa mea vorbeam 

de Mihai Viteazul înftăptuitorul unirii celor trei ţări surori, 
se putea introduce, pe nebăgare de seamă şi această chestiune. 

Şi am făcut-o! 
Dau aci, partea introdusă atunci fiindcă poate folosi la 

ceva, vreodată, cuivă. 

„Poporul românesc, popor norocos, a putut, cu jertfe in- 

calculate şi neasemuite, să se strângă în întregime laolaltă 

sub o singură domnie, reînființând, după trei sute și.cevă de 
ani, visul cel mare şi planul cel mai măreț al viteazului Mihai, 

sub sceptrul şi puterea lui Ferdinand I-iul cel leai, cel Mare şi 

cel viteaz. Unirea de astădată este pe vecie ; nimeni nu va mai 

fi în stare să o dărâme, nici loviturile din afară, nici ciocni- 
rile dinăuntru. Voința şi dragostea întregului neam stă de 

strajă la porţile conștiinţii noastre naţionale, având pe stea- 

gul ţării scris cu sânge şi cu vieţi: UNIRE. 

„Popor descendent din neam de împărați şi din poporul 

rege, a arâtat înc'odată mai mult că vorba lui Miron Costin 
„nasc şi în țările românești oameni“ nu a fost o vorbă arun- 

cată în vânt, ci spusă din suflet curat și cinstit. Da! oa- 
menii născuţi, în epoca aceasta de glorie a neamului nostru, 

au putut, prin puterea lor, dar şi prin sângele şi viaţa lor să 

înfăptuiască visul strămoșesc, de dorul căruia „Tăposase şi 

moșii şi părinţii“ ! 

Popor norocos şi fericit, aşezat pe plaiuri cum nu sunt 

altele, pe întreg cuprinsul lumii, ca bogăţie și frumusețe. 

Popor care a avut în trecutul său „oameni“ cu care sar 

îi putut mândri orice alt popor din lume, „oricât de mare şi 

de luminat ar fi fost. 
A avut în trecutul său oameni ca Mircea, Ştefan, Mihai, 

Corvin, Cantemir, Horia, Tudor, Lazăr, Iancu, Barnuţiu, Şa-
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guna, Mureşan, Cuza, Carol cel înțelept, apoi regele Ferdinand 

cei Mare cu aleasa lui soție Regina Maria, mama neamului, 

care şi-a făcut un „crez“ din unirea tuturor Românilor. Regi 

nu numai prin locul ce-l ocupă, ci prin virtuțile ce le au şi 

prin sacrificiile ce au făcut. Inaintea Lor plecăm genuchiul, 
fiindcă Ei sunt Țara și Ei sunt neamul. 

Şi mai avem oastea nevăzută de martiri şi mucenici ai 

neamului, de pretutindeni, cari ne stau într'ajutor la nevoia 

cea mare. 
Şi, apoi, zarea se 'mpânzeşte de sute de mii de cruci albe, 

ale celor ce şi-au dat viaţa pentru a mări şi a susţine viaţa 

ţării şi ființa neamului. Nu ne doare că au fost atâtea jertfe; 
suntem chiar fericiţi, iar înaintea lui D-zeu jurăm că dacâ ai 

fi să reîncepem, acelaş drum l-am apucă chiar cu jertfe îndoit 
şi înzecit de mari, căci aceea ce este scris în cartea Domnului 
„unitatea Neamului cu oricâte jertfe“ ursit este să se înfăp- 

tuiască. 

Popor mare şi înţelept, sprijinit de sufletul cel mare al 

vieţii eterne şi neprihânite a neamului nostru. Când unora sta 
să le piară limba strămoşească, ceilalţi fraţi le-au trimis-pu- 
tere și înţelepciune prin aleşii lor. Când altora sta să le piară 
însuș viaţa, ceilalți și-au dat viaţa pentru a le veni în ajutor. 

Răsboiul acesta, cel mare, şi neterminat încă, fiindcă urmă- 

rile le simţim şi acuma puternic asupra noastră, ne-a unit! 

Dar lipsa de înțelepciune a unora, ne desbină. Acum, în Ro- 

mânia mare fraţii aproape nu se mai cunosc cu fraţi. Stăm 
parcă mai departe, sufletește, ca înainte. 

Şi-i păcat ! Şi-i o crimă către ţara şi către poporul româ- 

nesc ! 

Pe Mihai l-am răzbunat! Pe Horia l-am răsbunat! Pe 
Iancu și pe toţi martirii cauzei noastre româneşti, i-am răs- 

bunat prin victoriile mari câştigate şi prin unirea cântată de 
toată românimea ! I-am râsbunat, dar îi mâhnim şi-i îndu- 
rerăm cu aceea ce facem, cu faptele noastre de dăstrămare ro- 

mânească,. 
Când ţara mărită este înconjurată aproape numai de duș- 

mani, cari nu aşteaptă decât desunirea și fărămiţarea noas- 

'tră, la noi în ţară, în locul unirii; este destrămare, este în- 

vrăjbire, este desbinare. 
Unirea ! Unirea sfântă în cugete şin simţiri trebue 'să 

domnească dela un cap de ţară la altul şi de sus până jos în 
toate sufletele ! 

Mihai vino înc'odată şi uneşte ce-a rămas desunit! Mure- 
şene cântă acum mai cu foc redeșteptătorul tău cântec al su- 

fletului adormit ! Ferdinand cel Mare, mai spune încă odată 

vorbele ce le-ai spus la mormântul Marelui Ştefan „insuflă-ne 
duhul sfintei uniri în inimile noastre pentru ca să putem duce
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inainte greaua sarcină a statului nostru întregit“ și trage încă- 

odată spada Ta fulgerătoare şi victorioasă şi arată-o celor ce 
nu vor să creadă .nici în dreptatea dumnezeiască, nici în vor- 

bele strămoşului Salustius Crispus, că „prin concordie iucrâ- 

rile cele mai neînsemnate devin-mari ; iar prin discordie, cele 
mai mari se prăbuşesc“. Așă poate că se vor cuminţi şi vor 
înțelege că mult mai ușor dărâmi decât clădești, și că mai iute 

se desface aceea ce cu multă trudă s'a făcut; dar că vai şi 
amar de toţi va fi în ziua aceea nenorocită. Și că mai bine sâ 
murim cu toţii laolaltă și să ne îngropăm sub dărămăturile clă- 
dirii prăbușşite, decât să supraviețuim unui asemenea cataclism 
născut numai din necumințenia noastră şi din lipsa de patrio- 
tism a tuturor ; fiindcă ştiut este că: „un stat nu poate trâi 

dacă, luptele interne degenerează în lupte fraticide, între ce- 

tăţenii statului“.



 
 

 
 

Mitropolitul Andreiu Şaguna 

11



II. 

MITROPOLITUL 

ANDREIU ŞAGUNA 
MOTTO : „Dacă m'aș naște de o sută de 

ori tot preot m'aș face”. Şaguna 

„Asociația Culturală Infrăţirea din Arad, mi-a făcut cins- 
tea, în anul 1928, să mă invite să ţin o conferință publică, în 
palatul cultural! din acel oraș. In invitațiunea, scrisă, se spuneă, 
între altele : „Am dori ca din aceste conferințe să se desprindă, 
fie direct, fie indirect, convingerea, pentru auditor că țara şi 
neamul nostru sunt cel puţin tot atât de binecuvântate de 
Dumnezeu ca și ţările și neamurile vecine ; că bogăţiile noastre 
ne deschid câmp larg de activitate în viitor; că însuşirile po- 
poporului nostru sunt demne de admiraţie și că ori ce Român 
trebue să fie mândru de a aparţine acestui neam. Increderea 
în noi înșine și în viitorul țării trebue să renască şi să crească, 
în sufletele Românilor din restul țării !. 

„V'am fi recunoscători, dacă subiectul ce veţi alege — și 
care bineînțeles rămâne complet la apreţierea, Dvs., — ar fi 
tratat în spiritul de mai sus”. . 

Faţă de o asemenea invitaţie, care semănă mai mult 0 
cerere a împlinirii unei datorii faţă de neam şi de ţară, nu 
ara putut de cât sâ primesc invitaţiunea. Ziua sa fixat pentru 
24 februarie 1929. | 

M'am supus bucuros invitaţiunii făcută prin prea, cuviosul 
arhimandrit Morușca, președintele asociaţiunei, fiinacă, eu con- 
sider ca o datorie sfântă de împlinit, de către toţi bunii Ro- 
mâni, ca atunci când ni se cere ajutorul într'o chestiune na- 
țională românească, trebue să răspundem cât mai curând și cât 

  

1) Conferinţă ţinută la Arad, Timișoara, Băile-Herculane, Sibiu, Bucu- 
rești, T.-Severin, |
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mai complet. Dela modul cum va răspunde fiecare Român, la 

împlinirea datoriilor sale către ţară și neam, depinde buna pro- 

pășire a țării şi a neamului. 
Având ca directivă dezideratul de mai sus, al „Infrăţirii“ 

mi-am ales ca subiect să vorbesc despre Mitropolitul Andreiu. 

Şaguna, adică să vorbesc despre viaţa și faptele unui geniu al 

românismului, care, prin activitatea sa uriașă, a putut schimba 

pasul soartei poporului românesc din Ardeal și din întreaga 
împărăție Austro-Ungară. Vorbind despre Şaguna, ca de unul din 
geniile neamului, cred câ voiu puteă face ca fiecare Român 

să fie mândru că aparţine acestui neam, arătând astfel că și 
în poporul românesc se găsesc oameni, cu care s'ar puteă mân- 

dri orice alt popor; că şi în neamul românesc sunt bogății in- 
telectuale și culturale, de o valoare neasemănată, încă ascunse 
de negura timpurilor şi cari nu așteaptă de cât ocazia de a ieşi 
la iveală şi a răspândi încrederea în noi înşi-ne şi în viitorul 

ţării noastre. 
De sigur, că subiectul acesta a mai fost tratat şi de alţii. 

mai competenţi, poate chiar aci, în conferinţe frumos ţinute 
și frumos populate de un auditor doritor de a cunoaște faptele 

mari ale oamenilor noștri din trecut. Dacă, însă, mi-am ales și 
eu acest subiect m'am gândit că repeţirea lucrurilor bune şi îru-: 
moase nu strică niciodată, ba din contră. Și, apoi, avem înain- 
tea minţii noastre exemple vădite şi puternice că eternitatea. 
nu se termină cu o vorbă. De sute și mii de ani se vorbeşte 
de vieţile sfinţilor și ale oamenilor mari ai lumii, şi ori de câte 
ori se rostesc, sau se vorbesc, din nou, totdeauna se găsesc, 

par'că, alte accente, și mai calde, cari se prind frumos de su- 

fletul auditorilor. Ni se citesc, în fiecare duminică și sărbă- 

toare, cuvintele apostolilor și sfintele evanghelii, ale bisericii 
noastre creştine ortodoxe, cu pildele și învățăturile dătătoare 
de viaţă, și le auzim așă de o viaţă întreagă, tot așă cum le-au 
auzit şi părinţii noștri, depe când erau şi ei copii, și până azi 
la adânci bătrâneţe, și tot aşă le-au auzit și moşii şi strâmoşii, 
de mii de ani ; şi totdeauna ne plac și le ascultăm cu toată evla- 
via, cu toată credința și totdeauna par'că se înoesc, în sufletul 

nostru, ca și tinereţile vulturului. 
Viaţa şi faptele mari ale sfinţilor sunt frumoase și atră- 

gătoare ; dar viaţa şi faptele oamenilor mari ai lumii sunt cel 
puţin tot atâta de frumoase, de instructive şi care ne îndeamnă 
Ja imitarea lor, în limitele puterilor noastre. 

__ Viaţa şi faptele mari ale oamenilor mari ai neamului nos-: 
tru, ne sunt, însă, înzecit şi însutit, mai scumpe, mai frumoase, 
mai folositoare şi mai necesare, fiindcă ele ne arată că şi în: 
„tările române au născut şi crescut oameni”, și că dacă azi sun- 

"tem -aşă cum suntem, se datorește în mare parte, numai fapte- 
lor lor măreţe și neîntrecute, din viața lor de genii ai neamului. 
nostru. Altfel am fi fost pierduţi ca neam.
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Răscolind, cercetând şi studiind viaţa şi faptele mari ale 
acelor Români, ori de unde ar fi fost ei, inima ni se umple şi 

ni se înalţă de mândrie, fiindcă găsim, la fiece pas în viaţa lor, 
valori neinchipuit de mari, bogății neintrecute în lume, şi cari 
pe drept ne ridică simţul de demnitate naţională, la înălțimi 
nebănuite încă de nimeni. 

Fireşte că viaţa şi operile oamenilor celebri ai lumii sunt 

instructive şi folositoare; firește că genialitatea, ori de unde ar 

fi, se răspândește ca și aerul dătător de viaţă, peste tot globul; 

dar nu-i mai puţin adevărat, că poporul din mijlocul căruia a 

răsărit un astfel de geniu al lumii, se simte înălţat până în 
slavă, nu numai în ochii săi proprii, dar şi în ochii tuturor ce- 
lorialte popoare, fiindcă centrul, răspânditor de glorie neperi- 
toare și dătător de viaţă, se găsește chiar în mijlocul poporului 
din care a luat naştere geniul a cărui viaţă și fapte se cetesc, se 

învaţă şi se eternizează. De aceea cred că infinit mai intere- 
sarit și mai necesar, pentru noi Românii, este de a cunoaște 

viața şi faptele lui Mihai sau Ştefan, de cât chiar ale lui Na- 
poleon sau Frederic ; viaţa, şi faptele lui Şaguna de cât acele 
ale lui Richelieu sau Mazarin; opera dătătoare de viaţă a lui 
Lazăr de cât chiar mișcarea patriotică uimitoare a lui Fichte. 

Firește că-i bine să cunoști viaţa și faptele a cât mai mulţi 
oameni mari, genii ai lumii, căci dela fiecare putem să ne a- 
propiem câte cevă folositor nouă şi ţării; dar, în primul râna 
trebue să cunoaștem, cât mai adânc, pe aceia ce au avut sângele 

nostru, limba noastră, credinţa noastră, fiindcă faptele lor, 
în primul rând, ne fac să, ne tresară, inima de emoție şi de mân- 

drie legitimă, fiindcă aceştia sunt ai noştri, au fost trup din 

trupul ţării și din al neamului nostru, înainteă căruia ne în- 
chinăm cu toată credinţă şi cu toată smerenia. 

De aceia am ales acest subiect şi nu mam oprit asupra 
vieţei sau faptelor unui străin de noi. 

Au îost, probabil, unii din cei cari auzind subiectul confe- 

rinței, poate s'au mirat că un ostaş să vorbească despre un 

cleric, despre un înalt arhiereu. Acelora le-aş răspunde, dacă 

în adevăr sunt unii cari au avut această nedumerire, că eu, în 

primul rând, vorbesc despre un mare Român, şi-i arăt, lumii 

românești, faptele şi operile lui mari neîntrecute şi geniale, de 
„om“ ales între aleșii neamului. 

Dar chiar ca militar, vorbind despre Şaguna, nu vorbesc 
despre un străin de meseria mea, fiindcă şi Şaguna, a fost un 

aprig luptător, ba chiar și un strateg de frunte, după cum voiu 
aveă ocazia să arăt. Dar, anunţ, dinainte că vorbind despre Șa- 
guna,. nu-mi voiu permite să trec granițe neîngăduite și nici 

să pătrund în terenul dogmatic păstrat, firește, numai acelora 

cari sunt învestiţi cu darul lui Dumnezeu sfântul. 

Nu voiu pătrunde în teritoriul oprit, ci numai până acolo, ..
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până unde statul organic, Magna Charta, a bisericii noastre, 

stabilită de către marele Şaguna, îmi dă dreptul. Consider că 

în această privinţă sunt învestit cu înalta binecuvântare a 

făuritorului statutului organic, în care sunt rezervate Qouâ 

treimi din locuri laicilor şi numai o treime preoţilor, pentru a 

discută chestiunile de biserică... 

Inainte, însă, de orice tratare a chestiunii trebue să fac 

o mărturisire a unui păcat, fiindcă ştiu că păcatul mărturisit 

este pe jumătate iertat. Eu, până acum în urmă, acum câţivă 

ani, nu am știut, aproape nimic, despre Șaguna, și mai ales 

n'am știut aceea ce a făcut, pentru neamul românesc şi pentru 

piserica românească, precum și în ce împrejurări le-a făcut. Din 

timpul şcoalei am aflat că Șaguna a fost un mitropolit în Ar- 

deal, că sa născut la anul... și a murit la anul... și mi-am în- 

chipuit că a fost şi el ca mulţi alţii care trec în lume aproape 

nevăzuţi şi neauziţi ; un om de omenie, nimic de zis; un preot 

cu frica lui Dumnezeu, un episcop şi un mitropolit înalt și îru- 

mos, că ştiă să dea binecuvântarea, din degete cu oarecare dis- 

tincţie, etc. etc. Şi atâta. Când am văzut, însă, în anul 1923 la 

-Gomerorarea a unei jumătăţi de secol dela moartea lui, că au 

mers, la mormântul din Răşinari, să se închine Regele ţării cu 

toată curtea, cu tot guvernul și cu toată ţara, am înţeles atunci 

că mitropolitul Şaguna, nu a fost un ierarh de rând, ci a ieșit 

mult deasupra rândurilor ; că Șaguna nu a fost numai un sim- 

plu mitropolit, ci a fost mult mai mult de cât obișnuit, iar îap- 

tele lui din viaţă trebue să trăiască și azi, fiindcă suflarea ro- 

mânească este cuprnsă de jale la amintirea morţii lui. 

Atunci, am început să citesc și să studiez viața şi faptele 

ierarhului nostru, marelui Şaguna, și pe măsură ce pătrundeam, 

mai adânc, în viaţa lui, pe aceeaș măsură mă vedeam cuprins 

de admiraţie, de venerație şi de recunoștință faţă de un geniu 

al neamului nostru și căruia ori ce monument i sar ridica, ori 

cât de măreț, — şi pe care nici nu-l are, în nici o formă —ar fi 

prea mic faţă de faptele-i uriașe făcute numai în dovăzeci și 

cinci de ani. Intreg românismul, de azi, trebue să i se închine 

memoriei lui, şi să-l slăvească ca şi pe un sfânt, ca pe un mân- 

tuitor, căci el cu adevărat că a fost mântuitorul neamului ro- 

mânesc, şi în special, din Ardeal; dar și de oriunde ar fi fost. 

Atunci, mi-am dat şi mai bine seama de sârăcia învăţătu- 

rilor noastre din şcoale, în special în ceace ne trebue nouă Ro- 

mânilor. Ar fi fost mult mai folositor să învăţăm istoria adâncă 

a neamului nostru şi a geniilor neamului nostru, de cât pe a al- 

tor popoare, cu care adesea nici nu avem măcar atingere. 

Părinţii lui Şaguna, erau Români macedoneni, născuţi în co- 

muna Grabova, şi trăiţi, apoi, în Voscopolie. Această din urmă
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localitate eră, pela începutul secolului al optsprezecelea, poate, 

cel mai mare oraş românesc, socotind toate teritoriile locuite de 
Români, ori de unde. Așă, se povestește că ar fi avut peste 
12.000 de clădiri, unele cu mai multe etaje, toate în piatră și 

în cârămidă ; peste 50 de biserici clădite, parte din ele, din 

marmoră și cu un interior foarte luxos. Populaţia eră toaţă o- 
mogenă, Români macedoneni. In Voscopolie eră și o tipografie, 

care nu se găseă nicăeri, prin aceste părţi; avea o academie 
unde veneau tineri din toate părţile să asculte. învăţăturile 
profesorilor renumiţi pe acele timpuri. Pe lângă academie eră 

şi o bibliotecă foarte bogată, despre care se vorbeşte şi azi în is- 

toriile locului. 
In aşă condiţii de bogăţie intelectuală și morală biseri- 

cească, trăiau cei aproape 60.000 de locuitori ai frumosului 

oraș, care puteă fi considerat ca o adevărată metropolă a ro- 
mânismului, de pretutindeni. 

In acest oraş şi într'o astfel de atmosferă au trăit părinţii 

lui Şaguna, înainte de a fi nevoiţi să ia calea pribegiei, goniţi 
de persecuțiile, schingiuirile și de jafurile bandelor neînfrânate 

de Turci şi Curzi, cari ucideau și distrugeau totul în calea lor. 
Tot pe atunci, pe la anii 1750—1770, multe familii de ma- 

cedo-români și-au părăsit ţara lor frumoasă, pentru a se re- 

fugiă sub scutul crucii. Printre cele mai renumite familii ro- 

mâneşti-macedonene, cari au părâsit Macedonia, se pot numi, 
pe lângă Şaguna, și următoarele: Mocioni, Gojdu, Dumba, 
Naco, Mutsu, Gabrovschi, Sina, Ambrozi, Babes, Cârija, şi al- 

tele. Aceste familii româno-macedone, au mers unele în Aus- 
tria la Viena, la Pesta, iar altele la Brașov, Mişcholtz, Zemlin, 

unde, prin munca lor neobosită, prin priceperea lor neasemă- 

nată şi prin cinstea lor recunoscută de toţi, au putut înființă 

şcoale, biserici, bânci, reputate în toate părţile. 

Familia Sina a înființat o mare bancă, cea mai mare din 
Viena; familia Dumba, a dat pe Nicolae, consilier intim al îm- 
păratului și membru în casa magnaţilor ; familia Gojdu eră bi- 
nefăcătoarea tuturor Românilor, fiinacă din fondurile averii 
sale a întreţinut pe mulţi tineri, la studii; familia Gabrovschi 

ca şi Mutovschi, trăiţi la început în Polonia, apoi în Austria, 
erau găzduitoarele tuturor Românilor ce treceau din principate 
spre apus, spre Franţa dătătoare de lumină și de învățături de 
libertate. Aci în casa lui Gabrovschi, mare protector al lui $a- 
guna, se odihneau și vorbeau de românism, toți marii patrioţi, 
de dincoace de Carpaţi, aci, se adunau: Petru Maior, Fraţii Go- 
leşti, Bojinca și alții, și găseau cuvinte calde de îmbărbătare. 
Tot în această căsă a învăţat, mai târziu, Şaguna, naționalismul 
şi viața de omenie. 

Părinţii lui Şaguna, Naum şi Anastasia, venind din Vosco- 
polie, s'au stabilit la Mischoltz.
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In anul 1803, familia Saguna căpătă un copil, Avreta 
(Francisc) ; în 1806 o fată, Ecaterina ; iar în 1808, în luna de- 
cemvrie 20, cu cinci zile înainte de nașterea Domnului, se născu 

al treilea copil, care la botez primi numele de Anastasie, după 

numele mamei sale Anâstasia. 
Anastasie face şcoala primară grecească din  Mischoltz ; 

apoi, cursul secundar și gimnaziul catolic, pe care-l termină 

la 18 ani, cu un succes strălucit. In atestatul de fine de şcoală, 
din 1826, se spune că tânărul Anastasie Şaguna, de religie „ro- 
mano-catolic“, de „naţionalitate Hungarus“, a terminat cu 

mențiunea eminent și a fost clasat al 11-lea din 103 colegi. 

Anastasie urmează, apoi, cu sprijinul protectorului său, 

Gabrovschi, trei ani, la universitatea „Crăiască“ din Pesta, 

cursul de filosofie şi drept. 
In anul 1829 a terminat studiile juridice, şi apoi după în- 

demnul unchiului sâu Mutsu — tatăl mamei sale — ca şi de 
acela al episcopului Maneilovics, episcopul de Vărşet, un îoarte 
bun român, Anastasie intră în seminarul din Vărset, unde, cu 

un succes desăvârşit, a terminat, după trei ani, studiile teo- 
logice, la anul 1832, când mitropolitul sârb Stratimirovici al 
Carloviţului, l-a numit profesor de teologie, la acelaş seminar, 
şi l-a luat şi ca secretar particular al său. Aceasta eră o mare 
cinste pentru Români, fiindcă mitropolitul sârbesc nu a găsit 

pe un altul, pe un Sârb, ca să-l considere ca demn de a îi secre- 

tarul sâu, ci a ales un Român. 
La vârsta de 25 ani, în anul 1833 a intrat în tagma mona- 

hală, la mânăstirea sârbească Hopova, luându-și numele de 

Anădreiu. 
De acum, înaintările din grad în grad, în ierarhia biseri- 

cească-călugărească, urmează aproape an cu an. Aşă îl vedem 

sfinţit diacon în anul 1834; apoi, înaintat arhidiacon în 1835, 

arhimandrit la aceeaş mânăstire în anul 1842, şi în urmă su- 
perior al mânăstirii Covil, din eparhia sârbească a, Neoplatei 

la anul 1845. | 

| In anul 1846, în vârstă de 31 ani, este numit vicar gene- 

ral al eparhiei ortodoxe a Transilvaniei, iar în anul 1848, la 
“ vârsta de. 39 de ani a fost ales și numit episcop al eparhiei ro- 
mânești din Transilvania, şi apoi uns de episcop, în mitropolia 
sârbească a Carloviţului, de către mitropolitul şi episcopii Sârbi, 

de cari depindeau, până atunci, Românii din Ardeal. 
In anul 1864, episcopul Andreiu Șaguna a fost înălțat la 

rangul de arhiepiscop -și mitroplit al Românilor ortodoxi din 

Transilvania şi Ungaria, fără nici-o legătură cu mitropolia 

sârbească, reînviind astfel, după o văduvie de un secol şi jumă- 

tate, biserica noastră strămoșească şi scaunul mitropolitan 

român. 
In anul 1813, în Iunie 16, în vârstă de 65 ani, a murit după
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21 de ani de păstorie, ca vicar, episcop și mitropolit, înţeleaptă 
şi românească, ca nici una alta până atunci şi plâns de tot 
poporul românesc. 

A fost îngropat după cererea sa, la Răşinari, în mijlocul 
poporului românesc, atât de iubit de el. 

O viaţă :de om se poate spune în câtevă cuvinte, sau aşă, 

cum făcurăm noi, acuma, în câteva pagini. 

Aceasta ar fi viața unui om care a trecut liniștit în viaţă, 
pe pământ, bun ca toţi creştinii, cu frica lui Dumnezeu, dar 

care nu s'a ridicat cu nimica deasupra celorlalți oameni din 
jurul său. Acest om odată intrat în pământul din care s'a năs- 
cut, a dispărut, aproape, pentru toți şi pentru totdeauna din 
mintea, şi mai ales din sufletul acelora în mijlocul cărora a trăit. 

Abiă, dacă, pe ici pe colo, din-apropiaţii lui, din viaţă, îl mai 
pomenesc câteodată, iar cu timpul se şterge pentru totdeauna 

din amintirea lor. 
Când, însă, viața unui om este strâns legată de viaţa unui 

popor ; când viaţa şi vlaga unui popor se datorește, în mare 
parte, vieţii şi faptelor mari ale unui om; când acel om a stat 

strâns lipit sufletește de poporul său scăpându-l din iobăgia 
în care eră afundat, ridicându-l din sclavie la treapta înaltă 

a popoarelor aproape libere; când întreaga viaţă a acelui om, 

este semănată, la fiece pas, cu fapte de o măreție neasemănată 

şi de un naționalism strălucitor ca şi soarele, acel om nu poate 

muri, chiar intrând în mormânt, fiindcă, faptele lui vor trăi, în 

poporul său, în sufletul poporului său, iar amintirea, lui va fi 

neştearsă, nu numai în amintirea contimporanilor săi, ci şi în 
a urmaşilor, căci din tată în fiu. se vor preamări, așă cum tre- 
pue, faptele, pentru cinstea şi slava numelui de Român. 

Viața unui asemenea om, strânsă indisolubil de viaţa po- 

porului său, nu se poațte spune în câtevă vorbe, sau în câtevă 

pagini, cum nu se poate spune, tot aşă, nici viața unui popor. ” 

Viaţa lui Şaguna a fost viaţa unui neam oropsit, şi ridicat 

de el la înălțimi la care nimeni, nici nu îndrăsneă să gândească 

şi deci nu se poate vorbi de viaţa lui Şaguna, fără a legă cu el 

şi viaţa poporului românesc din Ardeal, şi care nu o poate spu- 

ne nimeni în câteva cuvinte, ori cât am vrea să scurtăm a- 
mintirea suferințelor și să nu scormonim durerile trecutilui. 

Ba chiar consider că-i nevoe, necesar, absolut necesar, ca 
în timpurile de azi prin cari trecem, să le arătăm cât mai 
reale, așă crude cum au fost, spre a puteă face pe mulţi să în- 

țeleagă în ce fel se trăia în trecut, sub jug străin şi în ce tim- 
puri trâim azi, cu toţii, în ţară, liberă, și de sine stătătoare. In 

acest mod s'ar puteă apreţia mai bine şi compară cele două 
situaţii ale românismului, de atunci şi de acum. 

Pentru a înțelege şi mai bine această parte a vieţii popo- 
xului românesc din Ardeal, trebue să ne ridicăm pe scara isto-
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riei cu vre-o câtevă sute de ani înainte de venirea lui Șaguna, 
şi să vedem viața poporului românesc la început sub Unguri, 

apoi, sub imperiul German sau Austro-Ungar, în starea în care: 

eră atunci, din întreitul punct de vedere: politic, al credinţei 
şi al culturii, 

SCURTA PRIVIRE ISTORICA ASUPRA ARDEALULUI 

(900—1846) d. Ch 

a) Inceputul stăpânirii maghiare. Cucerirea Românilor desbi- 
naţi. — Pela anul 900 d. ch. în vechea Dacie Traiană, se găseau 
constituite mai multe ţărişoare, ducate, voivodate, domniate,Kne- 
ziate româneşti cari trăiau separate unele de altele, ba adesea, 

chiar fiind în rivalitate şi chiar în dușmănie unele cu altele. 
Astfel se găsea ducatul Banatului sub conducerea  viteazului 
Glad ; domniatul sau voivodatul Transilvaniei, sub domnia lui 

Gelu, cel neînvins; voivodatul Bihorului, ducatul Maramure- 

șului ; Banatul Oltului ; etc. 

Dacâ aceste ţărișoare şi-ar îi înțeles, de atunci, interesul 
lor, şi ar fi format o singură ţară, sub o singură domnie, desi- 

gur că alta ar fi tost soarta poporului românesc. 
Uniţi cu toţii, ar fi constituit o forță, de care sar fi lovit, 

ca de o stâncă, toate încercările distrugătoare dușmane ; de- 

suniţi, ba vrăjmăşindu-se între dânșii, au dat posibilitate să 
tie bătuţi, în parte şi apoi cuceriţi, unul câte unul, până ce au 
dispărut fiecare, ca ţară liberă, pentru mai mult de o mie 

de ani. i 
Ungurii, barbari năvălitori, veniţi cei din urmă în aceste re- 

giuni ale Dunării şi Tisei, sosesc aci pe acelaș drum urmat de 
barbarii antemergători lor, Hunii, Avarii, Cumanii, Pecenaţii, cu 
care de altfel, se înrudeau. Ei se stabilesc pe șesul Dunării și al 

Tisei, cucerind tot teritoriul cuprins între aceste două ape. Ei cau- 
tă, la început, să-și întincă stăpânirea spre apus, dar sunt bâtuţi 

şi opriţi, în drumul lor victorios, de popoarele germane. Atunci 
căutară să-şi întindă stăpânirea în șesul dela răsărit de Tisa, 
şi, apoi, în platoul transilvan şi în spre sud-est, în șesul timi- 

sorean. 

In Transilvania domneă Gelu: peste toată populaţia cu- 

prinsă între munţi, de toate părţile, cu locuitori numai Români, 
descendenţii cei mai apropiaţi ai Daco-Romanilor. Intâlnirea. 
între oștile ungurești conduse de Tuhutum, urmașul lui Arpad, 

şi oștile Transilvănenilor conduse de Gelu, avu loc, în spre 

sfârşitul veacului al noulea. Gelu, cu toate minunile de vitejie ce 

a făcut el şi tovarășii lui, a fost învins și nevoit să se declare 
tributar Ungurilor. De atunci se poate spune că datează sub-: 

jugarea Românilor ardeleni şi pierderea independenţei lor, și.
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care jug a fost purtat de ei mai bine de o mie de ani, până în 

zilele noastre, cu suferinţe ce nici nu se pot închipui. 

Tot cam pe atunci sa isprăvit, în acelaș mod, şi viaţa li- 
beră a Banatului timișorean de sub conducerea, viteazului între 

vitejii Glad și apoi a principelui Optum. 
Aceaș soartă au avut treptat și celelalte ducate domniate 

românești, aşă că pe la începutul secolului al zecelea întreg 

Ardealul și Banatul Timişoarei erau tributare Ungurilor. 
La început stăpânirea ungurească se limită numai la pla- 

ta tributului în bani, animale și grâne; mai pe urmă, însă, 

Românii nereacționânăd în nici un chip, Ungurii sau întins în- 

cet-iîncet, peste toată regiunea cuprinsă între Tisa la vest, 

Dunărea la sud și munţii Carpaţi la sud şi la est, peste întreg 

teritoriul numit Ardeal și Banat, cu Crișana și Maramureş. 
b. Colonizările secuești-săsești. — Primele manifestări de stă- 

pânire efectivă și definitivă de către Unguri se fac în cursul 
secolelor al XI și al XII, prin trimiterea de coloniști de aceeaș 
rasă cu ei. Secuii, în inima poporului românese ardelean dela. 

marginea de răsărit a ţării. La început aceste colonizări secu- 
eşti au fost numite apărătoarea marginii ţării, apărând ast- 
fei chiar şi pe Românii ardeleni, în contra unor eventuale nă- 
văliri barbare din răsărit !? Toţi acești Secui, formând naţi- 
unea secuiască, sau înrădăcinat în ţinuturile românești de pe 
valea superioară a Oltului și în tot răsăritul transilvănean, 
căutând, mai de grabă, să înfrângă naționalismul românesc, de 
cât să-i apere de dușmanii din afară, care nici nu prea erau. 

Geza II-lea regele Ungurilor, pe la anul 1140—1160 aqu- 

ce în Ardeal alţi coloniști noui și anume pe Saşi, cu care să răs- 
bească  cerbicia pasivă românească, şi-i aşează în nord 

şi nordul-vestul Ardealului, prin regiunea Oradea, Baia Mare 
și în Maramureș. Tot cu Sași colonizează, şi Andreiu al II-iea, 

pe la începutul anului 1200, sudul Transilvaniei si anume 
tara Bârsei şi regiunea Sibiului. 

Toţi acești coloniști, Secuii și Saşii aveau toate privilegiile 
și deplina autonomie, trimițându-şi, mai târziu, şi reprezentanți 

în parlamentul ţării. _ 
Regii Ungariei, însă, nu puteau, pentru un moment, negli- 

jă puterea” băstinaşilor (puterea Românilor ardeleni) cari erau 
în număr covârșitor și de aceea la început, până la anul 1300, 
adunările ţării. ce se ţineau la Alba-Iulia, erau compuse numai 
din nobilii Românilor, Saşilor şi Secuilor. Ungurii, încă, nu 
pătrunsese în Ardeal şi în special în Transilvania, în așă nu- 

măr ca să se poată așeză alături de organizaţiile româneşti, 
săseşti şi secuești. 

€. Catolicismul. — Curând încep, însă, persecuțiile religioase 

în contra acelora cari nu ar vrea să îmbrăţișeze credinţa. 

catolică și ar refuză să se închine Romei.
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Bela IV la încoronare, 1234, a făcut chiar jurământ că pe 
cei ce nu vor îmbrâţișă legea catolică, pe care ela îmbrăţi- 

şat-o, și nu vor veni să se închine Romei, îi va distruge; iar 
în anu! 1300, papa Bonifaciu VIII a pus în funcție puterea 
cea neînvinsă, cum credea el, inchiziţia. 

Numai acel locuitor îşi va păstră viața şi averea care va 
îmbrăţișa catolicismul, fiindcă după spusa regelui, ea este ade- 
vărata, şi singura, lege creștinească. 

Marea parte a boerilor Români, de frica pierderii averilor 

Şi de frica persecuțiilor religioase, spre rușinea lor, au primit 
noua lege, ba au intrat şi în legături de rudenie cu Ungurii, a- 

doptându-și și nume ungurești și vorbind numai frumoasa 
limbă a lui Arpad!? Poporul de jos, însă, naţia românească 
nu s'a înspăimântat de nici o lovitură şi a rămas așă cum 
eră până atunci şi în credinţa de mai înainte. 

In acest mod, poporul românesc se văzu, pe la anii 1300— 

1400, aproape fără nici un conducător, din vechii boeri și no- 
bili. de care aveă destui înainte vreme. Ungurii, văzând că nu-i 

prea greu de a pătrunde în mijlocul poporului românesc înce- 

pură acum a întră, din ce în ce mai numeroși, în Ardeal și a 

se instală în orașe, ca o clasă conducătoare, aşă că pe la sfâr- 
şitul veacului al XIV Ungurii, ajutaţi în special de unguriţii 
"Români, formau majoritatea clasei conducătoare, alături de 
nobilii Secui şi Sași, iar poporul românesc, fără conducători, 

fu din ce în ce mai persecutat, chinuit și înlăturat. 
Faţă de această stare de lucruri, Românii, o bună parte, 

preferară să-şi părăsească ţara lor de baştină şi să-și croias- 
că altă țară. Așă se făcu emigrarea spre nord-est, din Mara- 
mureş, sub Dragoș, şi acea spre sud, din Făgăraș, sub un Ne- 
gru-Vodă. Unii pun temelia viitoarei Moldovi, alţii pe acea a 

Olteniei și Munteniei. 
d. Revoluţia şi îngenucherea definitivă a Românilor.— Po- 

porul românesc rămas fără conducători și față de persecuțiile 
de tot felul, dar mai ales de incercarea de a li se răpi limba 

şi credinţa şi ne mai putâna răbdă silniciile, se frământă 

și începu să murmure, ca o mare înfuriată, și, apoi, se sculă 

cu mic cu mare, bărbaţi, femei şi copii și se năpustesc în 
contra  asupritorilor, făcând pâriol și sânge peste tot. Anul 
1437 este anul răzbunării dar şi anul îngenucherii definitive 
a Românilor. Nobilii Unguri, ajutaţi de Saşi, de Secui și de un- 

guriţii fraţi Români, cari erau chiar mai înverşunați în contra 

Românilor, având și armata în ajutorul lor, distrug încercarea 

de libertate a Românilor, iar la muntele Bobâlna, unde Româ- 

nii se retrăseseră, au făcut un adevărat măcel. Prea târzie a 

fost încercarea de deşteptare a Românilor 

Stăpânitorii văzând pericolul care-i amenință din partea 

“băștinașilor şi temându-se de o nouă mișcare, și-au dat mâna
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și au făcut cu toţii, Unguri, Sași si Secui, alianța formală, în 
contra Românilor, prin acea faimoasă „Unio trium 'naţionum“ 
adică unirea celor trei naţiuni, ungurească, săsească şi se- 
cuiască, care eră îndreptată, în întregime, numai în contra Ro- 
mânilor. Prin această alianţă a celor trei naţiuni, orice încer- 
care de redeșteptare a Românilor eră, dela început, condam- 
nată. 

După vreo alți şaizeci de ani şi anume la anul 1514, o 
nouă mișcare ţărănească, condusă de Gheorghe Doja, este şi 

ea înăbușită în sânge ca și precedenta. 
De atunci, faţă de mișcările aproape continui țărănești, 

s'a vorbit despre țărani, în special de ţăranii Români, că ei 
constituesc plebea „tumultus rusticorum“, care trebue, cu ori- 
ce preț, nimicită pentru siguranța, liniştea şi apărarea ţării ! ? 

e. Legea criminală Werbedczy—După înăbușirea sângeroasă, 
a mişcării lui Doja, sau gândit Ungurii că trebue să distrugă. 
din rădăcină, întreg poporul românesc, chiar prin alcătuire qe 
legi. Așă, juristul Werbedczy face faimosul „Codextripartitum'“ 
în care a strâns și alcătuit legile statului Ungur, și care for- 
mează temelia justiției ungurești în care nu există nimica scris 
despre poporul românesc, ca și când nici n'ar fi existat. 

Iată cum erau consideraţi Românii, pe acele timpuri: 
„Acest popor este o simplă haită de venetici, așezați ici- 

colo din mila regelui ; comunităţile lui sunt distruse, cneziate- 
le lui sunt distruse; boerime nu mai are, iar elnu merită 
nici să mai fie pomenit în legea statului. In schimb Werbesczy 
spune clar că „iobagii“ nu mai au dreptul să-şi schimbe stă- 
pânul, ci rămân pe vecie legaţi de giia boerului ; iar Românii, 

la acea epocă, erau cu toții iobagi. 1) 
Şi astfel poporul românesc din Ardeal şi Banat, poporul 

de baștină descendent direct din poporul rege și din vitejii ne- 
întrecuţi localnici ai vechii Dacii, poporul românesc care for- 

mă, cel puţin, trei părţi din populaţia întregului Ardeal, a, tre- 
cut în mai puţin de cinci sute de ani dela îngenucherea fă- 
cută de Tuhutum, în starea de completă sclavie, fără nici un 
drept decât acela de a sluji fără plată la stăpânii lor, Unguri, 
Saşi şi Secui care au dreptul de viață și de moarte asupra lor. 

Românii constituiau, astiel, și erau şi numiţi : „misera plebs con- 
tribuens“. Robi pe viață în ţara lor! 

Popor al lui Traian,neunirea te-a dus la sclavie; somnul 
amorțirii și al nepăsării te-a, dus pe marginea gropii; iar când 
ai vrut să te scuturi şi să-ţi reiei drepturile eră prea târziu. 

Duşmanii tăi au fost prea tari, iar tu prea slab! 
Ia aminte popor românesc de azi, ori de unde-i fi. Unirea. 

') Vasile Stoica. Suferințele din Ardeal, pag. 37.
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te întărește: deşunirea te duce 1a aservire economică, cultura- 

lă, şi politică. 

î. Cucerirea Ungariei de către Turci. Semi-Independen- 
ta Transilvaniei. — In acest timp puterea 'Turcilor se urcă ver- 
tiginos, venind de pe malurile mării de Marmara, şi distrugând 

în cale-i totul ce i seopuneă. Intreaga peninsulă Balcanică a 

fost înghițită în câţiva ani. La Dunăre s'au lovit Turcii de re- 
zistența îndârjită a Românilor. Ştefan cel Mare îi bate de-i 

stinge, iar în Muntenia nu a putut, decât cu mari jertfe, să-şi 

pună piciorul pe malul Dunării, pe ici pe colo. Singurul drum 
liber eră, pentru ei, pe valea Dunării, prin Serbia, în sus, în 

inima, Ungariei și spre inima imperiului german. 
La anul 1526, în ziua de 29 august, armatele turceşti con- 

duse de Soliman au distrus armata ungurească în marea bătâ- 

lie dela Mohaci, când a fost ucis însuş regele Ungariei, Lu- 

dovic. . 
Transilvania se rupe de Ungaria aservită Turcilor, şi se 

conduce, de acum încolo, ca ţară liberă sub conducerea domni- 
torului Zapolia, care se închină, însă, Turcilor. Noua țară 
smulsă de sub stăpânirea ungurească,cuprinde pe lângă Tran- 
silvania şi Banatul Crișian, Temișan şi Maramureșul. 

Sub noua stare de lucruri, situația Românilor nu sa îm- 

bunătăţit de loc, fiindcă tot cei mari şi cei străini, condu- 
ceau; tot Ungurii, Secuii și Sașii, aveau stăpânirea asupra ţă- 

rii şi cu toate că erau rupti din Ungaria, țara se conducea tot 
după legile luiWerbeczy ;; iar acel „Unio trium natţionum“ 

eră mereu aplicat cu toată energia în contra Românilor. 

e. Luteranismul și Calvinismul.— Acuma, în această situaţie, 
reforma religioasă a lui Luther începu să facâ progrese în Ar- 
deal, câștigând în special pe toţi Saşii, şi pe Ungurii, aproape în 
întregimea lor. Religia catolică aproape dispare din Ardeal. 
Curând, însă, tot în epoca marilor reforme religioase, pătrunde 
în nordul Ardealului, în Maramureș, religia calvină şi. cuceri, 

repede, aproape pe toţi Ungurii, luterani azi, sau catolici până 

mai ieri. Toţi sunt trecuţi acum la calvinism. 

Aceasta însemnează a îi un popor fără nici un principiu, 
fără nici o bază morală religioasă, fără o bază sufletească cul- 
turală, a te supune, cu toată uşurinţa, tuturor vânturilor, şi a 

adoptă azi o religie, ca mâine că te închini la o alta, iar pes- 

te noapte să juri în numele alteia, ca și cum ţi-ai schimbă o 
haină. Aşă, vedem pe Unguri, la începutul secolului 13-lea, fa- 

natici catolici; apoi, înverșunaţi luterani, ca pe urmă să-i ve- 
dem, în 1500, calvinişti înfocaţi. In mai puţin de trei sute de ani, 
au schimbat trei religii. Românii, însă, păstrâtori ai vechii lor 

credințe strămoşeşti, creştină ortodoxă, au rezistat tuturor per- 
secuţiilor, tuturor chinurilor inchiziţii, tuturor asupririlor şi
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aservirilor, şi şi-au păstrat limba şi credinţa strămoșească, 
chiar pe patul de moarte al chinurilor inchiziției. Asta însem- 
nează a avea fondul curat şi o adâncă cultură, sufletească 
moștenită dela strămoşii cei mai înalţi pe care i-ar fi putut 
aveă, vreodată un popor. 

h. Approbatae et compilatae constitutiones.—Pe la anul 1560- 
1580, se găsesc, deci, în Ardeal, patru biserici recunoscute ofi- 
cial ca ale statului şi, aproape, deopotrivă de tari : biserica ro- 
mano-catolică ținând de papa ; biserica Saşilor, luterană ; bi- 
serica Ungurilor, calvină ; biserica unitară, a o parte din Unguri. 
Numai de biserica creștină ortodoxă a Românilor a acelor 

mulți, a acelor cei mulţi din Ardeal, nu se pomeneă nicăiri, 
Ba cevă și mai mult, se constfințește aceasta și prin nouile legi 
votate în 1516, cari desvoltau și mai mult legea lui Werbedczy, 
prin legea numită „Approbatae et compilatae constituţiones“ 
și cari formau „cartea fundamentală a legilor Ardealului“. A- 
cel „unio-trium nationum“ dinainte, sta, completat cu : et gua- 
tor confesionum“ căpătând forma : „unio trium nationum, et 
quator confesionum“. Așa că în ţara Ardealului existau 
după legi, numai trei naţiuni: ungară, săsească şi secuiască ; 
și patru religiuni : romano-catolică, calvină, luterană şi unita- 
ră. Toţi ceilalţi locuitori ai Ardealului, cari nu aparţineau nici 
uneia din cele trei naţiuni, sau din cele patru confesiuni, nu 
erau consideraţi ca cetăţeni ai ţării, ci numai toleraţi în ţară, 
până când stăpânirea va găsi cu cale să-i țină : „Usgue ad be- 
neplacitum principis et regnicolarumi:. 

Citeşti şi nu-ţi vine să crezi că astfel de crime, iaţă de ona- 
țiune, s'ar fi putut comite pe pământ; citești şi rămâi îmmăr- 
murit de nedreptatea strigătoare la cer, ca un întreg popor, po- 
porul a fost stăpân a] acestor locuri, să fie deposedat de toată 
averea lui, de toate drepturile lui, să fie scos afară din lege. 
Ultimul venetţic Ungur, Sas sau Secuiu, ultimul rândaş de 
grajd, aparţinând acestor streini, avea orice drept asupra 
nobilului ţăran Român, nepotul lui Traian! Românii erau 
pedepsiți chiar cu moartea, pentru greșeli născute adesea în 
imaginația domnilor lor. Insă, oricâte asupriri, chinuri şi cri- 
me sau făcut asuprâ-i, poporul românesc a, rămas dârj în ho- 
tăririle sale frumoase și înălțătoare de popor cu adâncă cul- 
tură sufletească, de a-și păstră cu orice preţ, cu orice jertfă, 
naționalitatea, de a-și păstră limba și credința aşă cum le-au 
moștenit dela părinţi și din moși strămoși. Toate loviturile mo- 
rale, materiale și fizice, cu cari sau năspustit asupră-i tiranii, 
avână cu ei și inchiziţia, cu minciuna, și silnicia, nu au reușit să 
pătrundă la sufletul poporului Român. Roata cu tepi, sau fără 
“ţepi, focul și jupuirea de viu, toate, loveau și chinuiau corpul şi 
-mădularele, dar sufletul rămânea limpede ca și cristalul şi
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tare ca și eternitatea fiindcă eră îmbrăcat în cea mai adâncă 

cultură morală creștină, ce dă puteri nebănuite, de a strigă: 

Doamne ! Facă-se voia Ta! în momentul când își dădeau su- 
fletul pe cruce sau pe roată. 

Numai cele trei naţiuni dominante și numai cei ce aparţi- 

neau celor patru religiuni de stat, puteau ocupă funcțiuni în 

stat, şi puteau să-şi strângă averi, să înveţe carte, să se ins- 

truiască, să ia parte la conducerea statului, etc. etc. Toţi cei- 

ialţi, între care enorma majoritate o formau Românii urgisiţi, 

formau clasa „paria“ a iobagilor, constituind de fapt sclavia. 

Yobagul eră legat de pământul său, iar proprietarul pământu- 

lui totdeauna Ungur, Sas sau Secui, eră și proprietarul locui- 

torului, asupra căruia aveă dreptul suprem, chiar de a-l ucide, 

plătind, câteodată, viața luată, cu câţivă bani de argint. In cele 

mai bune și fericite cazuri pentru Români erau bătaia, maltra- 

tarea, schingiuirea, scuiparea. Mult mai rău ca la nişte vite. 

Biet popor al lui Traian și al maicii noastre Roma eternă! 

Grele timpuri, sfâșietoare timpuri, ai fost ursit ca să treci in 

viața ta ! dar toate se datoresc, în mare parte, numai ţie, fi- 

ingică ai uitat povaţa strămoșului tău Salust: „Cele mai mici 

lucruri devin măreţe prin unire, și cele mai mari se surpă. 

prin desunire“. 

i. Mihai Viteazul— Un meteor. — O clipă, poporul românesc 

din Ardeal a avut speranţa unor zile mai bune. Mihai Viteazul 

cucerește Ardealul și apare în mijlocul poporului românesc ca 

un Arhanghel mânţuitor. 

Dieta Ardealului, la 20 iulie 1600, întrunită la ordinul lui 

Mihai, înapoiat din Moldova cucerită, îu “silită să decreteze : 

„la dorința Măriei Sale, că preoţii Români se scutesc pretutin-. 

deni de iobăgia pe care o face poporul“ A fost puţin, dar tot 

a fost cevă. Era prima afirmare a prezenţei poporului româ- 

nesc, cu oarecari, drepturi, în mijlocul celorlalte popoare din 

Ardeal. Preoţii români erau liberi, ca și ai celorialte naţiona- 

lităţi şi puteau umblă dinti'o parte în alta. Această libertate ie 

slujeau pentru a întră în legături mai strânse cu naţia; 

Curână, însă, abiă după câtevă luni, bucuria a dispărut. 

odată, cu stingerea în mod silnie a luminei ce strălucise atâta de 

frumos. Un meteor, apărut pe orizontul românismului, s'a stins 

odată cu uciderea mişelească a marelui Mihai. 

„Urgia“ sa nâspustit mai îngrozitoare, mai fără milă, pe 

completă distrugere, asupra bietului popor românesc, iar pen-- 

tru a stinge ori ce urmă a legăturilor Românilor din Ardeal, cu 

aceea Gin Principate, în special cu Muntenia, dieta care în iu- 

lie se plecase supusă și linguşitoare înaintea voinței lui Mihai, 

își ridică trufașă capul şi notărăște la 25 octomvrie 1600 între. 

altele, următoarele : 
„Fiindcă stricăciunile şi pericolul a venit din cele două ţări.
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române, nimenea să nu mai poată merge în cele două ţări ro- 
mâne. Dacă va merge cinevă, acela să-și piardă capul şi lueru- 
rile. Nici popă românesc să nu mai poată intră, nici odată, din 
cele două ţări române în Ardeal, iar călugării cei românești să 
îie isgoniţi din toată ţara“. 

Aşa că dieta Ardealului, compusă numai din Sași, Secui şi 
Unguri, a decretat în anul 1600, acum trei sute şi cevă de ani, 
uciderea ori cărui Român ce ar îndrăsni să treacă munţii în 
principatele române. In acest timp, în ţară, legile lui Werbedezy 
sunt aplicate cu cea mai mare străşnicie, mai ales câ Ardealul 
fiind aproape independent, rupt de lângă Austria, eră condus 
acum numai de cele trei națiuni şi patru confesiuni, în fruntea 
cărora se așezase Ungurii, cu noua religie, îmbrăţişată de 
curând, calvină. 

J. Calvinismul forţat. — Principii Ardealului, după uciderea, 
lui Mihai Viteazul, au încercat cu toate mijloacele să introducă 
religia calvină și în massa poporului românesc, urmând, ia în- 
ceput, mai mult un scop politic. acela de a-i rupe definitiv, 
prin credință, de Românii din Muntenia și din Moldova. 

Cel mai aprig luptător, în această direcţie, a fost princi- 
pele Gavriel Bethlem, iar după el Gheorghe Rakoczy 1, care a 
pus în lucru toate măsurile pentru reuşită. Blidul de linte, 
şi de data asta, sa arătat a fi folositor planurilor calviniste. Şi 
de data asta, cea mai mare parte dintre micii boeri români, ri- 
dicaţi prin munca și străduința țăranilor români, răzeși, acești 
boeri au trecut, aproape cu toţii, la calvinism pentru a-și pune 
la adăpost, averea şi situația lor .oarecum privilegiată. Şi astfel 
vedem, a doua oară repetindu-se ruşinea ca tocmai Românii cei 
mai înstăriți să-și părăsească poporul, să-și lepede credința 
lor sfântă, moștenită dela atâţia înaintași, şi să îmbrâţișeze 
o altă credință. Aceasta-i scăpă de urgiile persecuțiilor şi le dă- 
deă, posibilitatea de a avea un trai bogat şi liniștit, alături de su- 
terințele fără margini ale sfântului popor românesc, care a 
stat, credincios ca şi vechii martiri ai credinţei, demni și mân- 
dri în faţa chinurilor celor mai îngrozitoare. Nimica nu a fost 
în stare să le clatine legea, lor aşezată în fundul sufletului lor 
de Români adevăraţi, nici blidul de linte, nici promisiunile, 
nici tortura. 

Aceasta-i mindria neamului nostru și a naţiei noastre 
sfinte. 

Persecuţiile şi loviturile se fac și se dau acum pe față, fără 
nici o ruşine și fără, nici o deosebire de persoană. Astfel arhie- 
piscopul românest, Ilie Ioreste, urcat pe tronul arhiepiescopesc 
creștin-ortodox la anul 1640, care pentru a-şi ocupă acest 10c€, se 
învoi cu toate condiţiile puse de calvini, de principele Rakoczy 
I. și de episcopul Geley şetul calvinilor din Ardeal. Intre alte 
condiții primite, a fost și următoarele : să rupă legăturile cu 

12
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Românii din principate, să introducă în biserică și în popor, 

catehismul calvin şi cântările calvine, să calvinizeze toate ru- 

găciunile și să le răspândească în popor şi pentru toţi 

preoţii săi. 
Curând, însă, arhiepiscopul Ilie, fiindcă nu lucră prea pu- 

ternic la calvinizarea poporului, fu suspectat de către calvini 

și ridicat din scaunul său, întemnițat, bătut cu vergi, până la 

sânge și dat afară din Ardeal. Scena aceeaș se repetă, şi mai 

accentuat, după vre-o 37 de ani, la anul 1680 cu arhiepiscopul 

românesc Sava Brancovici, care cade jertfă ortodoxismului său 

şi năzuinţii sale de a se emancipă de sub oblăduirea episcopului 

ungur. E învinovăţit şi el, cu tot felul de fără de legi, întemni- 

ţat, bătut, despoiat de rangul său de arhiereu și de ori ce a- 

vere şi alungat, apoi din ţara Ardealului. (1). 

Lupta se ducea astfel dârză între biserica susţinută de toate 

autorităţile, calvină, în cap cu principii domnitori ai Ardealu- 

lui şi biserica ortodoxă, susținută numai de credința nestrămu- 

tată a legii noastre sfinte. Toate prigonirile, toate Joviturile, 

chinurile şi jafurile n'au putut învinge cerbicia şi n'au putut 

saruncină credinţa, nici a poporului, a naţiei, nici a marii ma- 

jorităţi a clerului ortodox. 

Toţi au rămas pe poziţiile lor. Cei slabi de îngeri şi cari au 

părăsit credința strămoșească — cei puţini — sau ales cu 

scârba tuturor celorlalți Români; marea mulţime a rămas cre- 

dincioasă vechii lor legiuiri. Ba cevă și mai mult, s'a reușit a 

se reluă legăturile religioase cu principatele, iar sfinţirea, arhie- 

reilor ortodoxi începă a se face iarăș la Bucureşti de către 

mitropolitul Ungro-Vlahiei, pe când în Moldova învăţăturile 

riitropoliţilor Dosoftei și Varlam, luminau stăruitor calea 

drept credincioșilor. 

Se părea că ceasul mântuirii se apropie. Liniştea se întindea, 

încet în întreaga biserică creștină ortodoxă. Din nenorocire, eră 

liniștea prevestitoare de noui sbuciumări, de noui lovituri, ce se 

pregăteau în contra neamului nostru. 

k. Transilvania sub Germanii din Viena. — Ascensiunea ver- 

tiginoasă și neînvingibilă a Turcilor a mers până la Viena. 

Aci, însă, sa prăbuşit sub loviturile date în 1633, chiar sub 

zidurile Vienei, şi apoi, Turcii, rând pe rând, fură mereu pătuţi 

şi pierdură toată regiunea ocupată din Ungaria, precum și Cri- 

şana cu Banatul Timișoarei, până la Dunăre. 

Prinţul Eugen de Savoya îi înfrânge pe Turci peste tot lo- 

cul şi îi gonește până dincolo de Dunăre. La anul 1690 se în- 

chee pacea dela Carlovitz între Turci și Germanii-Austriaci 

prin care pace, Turcii cedează Germanilor toate teritoriile o- 

'cupate de ei până atunci, din Ungaria, afară de Banatul Ti- 

mișoarei. 

(1) Vasile Stoica, Suferințele din Ardeal,
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Austriacii victorioși, cari de mult timp își avusese ochii 
îndreptați spre cetatea Carpaţilor, găsiră momentul prielnic 
şi trimiseră oaste pentru a ocupă Transilvania milităreşte şi de- 
finitiv în anul 1691. 

Aşă că în scurt timp, Transilvania a trecut dela stăpâni- 
rea Ungurească, la independenţă, iar acum trecă sub stăpâni- 
rea austriacă, sub casa de Habsburg, cu sediul puterii domi- 
nante la Viena. 

Prin ocuparea Transilvaniei de către Germani, au crezut, 
pentru un moment, bieţii Români, că vor veni şi pentru ei zile 
mai bune. Curând, însă, a venit deziluzia, fiindcă la 4 de- 
cemvrie 1691 împăratul Leopola al Austriei, prin vestita „di- 
ploma leopoldină“, anunță tuturor popoarelor din Ardeal că 
nu va schimbă nimic din drepturile şi privilegiile acordate ce- 
lor „trei naţiuni și patru confesiuni“ și că legile lui Werbedczy 
cu acele „aprobatae et compilatae“ vor fi toate în fiinţă ca şi 
până atunci și se vor aplică cu toată strășnicia. 

Şi acum ca și în trecut se vorbea, în aceâstă diplomă 
leopoldină, de toţi nouii veniţi în ţara Ardealului, de toţi 
uzurpatorii, de toți veneticii, de Unguri, de Saşi și de Secui, 
dar nu se vorbea nimic despre Români! ca şi cum n'ar fi existaţ 
pe pământ. 

Unde sunt Românii ? Ce fac ei? Care-i soarta lor? Au 
murit ? I-a înghiţit pământul ? ” 

Iată-i ! Sunt numai la muncă grea, sclavi în ţara lor, bâ- 
tuţi eu biciul şi înjugaţi la plug ca vitele, sclavi ai uzurpato- 
rilor, trăind aci, în ţara lor, numai ca niște bieți tolerați, până 
va găsi cu cale guvernul și stăpânirea. 

Oricine, dintre guvernanţii, şi oricând poate să-i gonească cu 
sabia şi focul dela spate şi să-i dea ca mâncare câinilor. 

Sărman și chinuit popor! 'Tu, moștenitor al poporului ce 
fusese cândvă fala omenirii, ai ajuns chiar în tara ta, chiar 
pe pământul tău, mai rău ca vitele de plug! Si tot nu te cu- 
tremuri?  Deşteaptă-tă Române din somnul cel de moarte! 
Deşteaptâ-te ! 

l. A doua catolicizare: „Unirea“. Dar paharul suferințelor nu . 
eră încă plin. Ursit a fost ca peste capul poporului român, să 
vie și alte lovituri, în afară de cele de până acum. Dumnezeu 
vroiă, pesemne, să încerce până la capăt, credinţa poporului 
său, ales între aleşi. 

Casa de Habsburg, a văzut că poporul românesc avea un 
sprijin puternic în credința sa, în legea sa creștinească moş- 
tenită din tată în fiu, dela moși strămoși, aceeaş. Aci în acea- 
stă pavăză, la adăpostul căreia creștea poporul românesc, au 
plănuit să lovească duşmanii. Dacă vor reuşi să le fure cre- 
dinţa, legea lor, apoi drumul va fi uşor la limbă, şi de aci la 
naţionalitate. N'au făcut-o oare ei, Germanii, cu atâta succes 
cu Croaţii, catolicizându-i de i-au rupt pe vecie, credeau ei, 
de Sârbi ? Nu i-au înrăit pe unii cu alţii de se dușmăneau de
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moarte ? Aşă vor face şi cu Românii. Le vor luă credința, cu 
voia sau fără voia lor, cu viclenie, sau blidul de linte, la care 
se bucurau cei lacomi şi slabi de îngeri, și vor aveă astfel qouă 
mari succese: 

2) Vor sparge puternica pavăză a credinței Românilor și-i 

vor aduce pe toţi la religia dominantă a statului; b) vor rupe 
legăturile religioase şi politice cu Românii din cele două prin- 
cipate, Muntenia și Moldova, cari întreţineau mereu focul sa- 
cru al credinţei moștenite în inimile Ardelenilor. 

Acesta este pericolul ce ameninţă acum pe Români. 
Au fost ameninţaţi la început de către Unguri, cu desna- 

ționalizarea, momind şi atrăgând la ei o bună parte din con- 
ducătorii Românilor. Toţi acei  nevrednici Români, și-au 
schimbat numele românesc în nume unguresc, alături de care 
și-a pus un titlu de nobleţe, încoronat cu o moşie destul de 
rotundă. Şi-au vândut sufletul ca Iuda, pe arginţi;, iar pe 
urmă au devenit mai Unguri chiar de cât Ungurii! 

Ce ruşine! Ce degradare! Ce mișelie! să te iaci trădăto- 
rul şi vânzătorul poporului tău! Doamne! Plătește-le! 

S'au năpustit, apoi, Ungurii asupra credinţii, pentru a-i 
face pe toţi, la început, catolici, apoi luterani și în urmă cal- 
viniști, așa cum s'au făcut ei. 

Foarte puţini dintre Români, așă de puţini, că nici nu 
merită să mai pomenim de ei, au îmbrățișat nouile religii do- 

minante în decursul timpurilor. 
Acum, din nou, se apropie iarăș pericolul catolicismului, 

prezentat sub marca Romei. De data asta pericolul este mare 

de tot, fiindcă Românii fiind descendenţii direcţi ai Romani- 

lor, ar puteă uşor, credeau Habsburgii, să-i facă să îmbrăţi- 

şeze religia stăpânitoare dela Roma, și să recunoască pe papa 

ca părinte al lor sufletesc. 
Mare succes politic ar fi putut înregistră Habsburgii dacă 

ar fi reuşit în acest plan al lor. 
Acuma, se pregătea ultimul atac, hotăriîtor, asupra cetăţii 

românismului, începându-se atacul cu bastionul... credinței. 

Acest bastion căzut, spărtura ar fi fost făcută în zidurile ce- 
tăţii şi nu le-ar mai fi rămas, atacatorilor, decât de a mai lărgi 
spărtura şi de a câștigă, pe rând şi celelalte bastioane. 

Lupta şi propaganda se începu cu toată puterea, pe as- 

cuns, câtvă, dar apoi pe faţă; iar în târguiala ce se făceă se 

puneau, faţă în faţă, direct şi lămurit, deoparte viaţa bogată 

şi plină de tot felul de bunătăţi, înlesniri şi venituri ale cle- 

rului şi ale poporului catolic, iar de cealaltă viața plină de su- 

ferințe ale Românilor creştini-ortodoxi. Acum lupta nu se mai 

dădea pentru partea spirituală-sufletească, ci pentru partea. 

bunâtăţilor trupești ale traiului bogat şi lesnicios de boer, iar 

nu de servitor al poporului și al credinței. Li se prezentă, fie- 

căruia, în târgul ce se deschisese larg și fără de ruşine la lu- 
mina zilei, deoparte masa plină de toate bogăţiile cato- 
licilor, iar de cealaltă sărăcia lucie din casele Românilor.
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Fe treizeci de arginți a fost vândută viața Domnului no- 

stru Isus Christos, pe un blid de linte dreptul de întâiul năs- 
cut a lui Esau; pe o haină roșie, pe un brâu rosu, pe niște 
mânuși violete și pe un inel strălucitor, cu străluciri falşe, au 
fost cumpărate conştiinţele unor prelați români, cari şi-au 

părăsit poporul, şi-au părăsit credinţa şi au ascultat de ordi- 
nele trimise de capul catolicismului, de papa dela Roma. 

Mitropolitul creștin ortodox, Teofil, cel dintâiu la 1697, 

este atras în mrejele catolicismului, dar Dumnezeu 1-a răpus 

înainte de a-şi vedea opera criminală înfăptuită. 
In locul lui Teofil a fost ales ca mitropolit, Atanasie, 

preot crescut mai mult în învățăturile calviniste. Acest mi- 
tropolii a îost o ruşine pentru neamul românesc, fiindcă deşi 

la învestitura lui, ca mitropolit, făcută la Bucureşti de către 
mitropolitul Ungro-Vlahiei la 2 ianuarie 1698 şi în. prezenţa 

patriarchului dela Erusalim Dositeiu, a jurat de a-şi păstră 

până la moarte credinţa strămoşească, acea în care era sfințit 
ca mitropolit, el tot nu s'a ţinut de jurământ şi a luptat din 

toate puterile să-și atragă cât mai mult lauda Vienei. 

Tot atunci cu ocazia acelei sfinţiri a lui Atanasie a dat 
remuritorul şi mucenicul creștin domnul Brâncoveanu, bani 

şi moșie mitropoliei din Ardeal, ca să poată să-şi susțină lupta 

mai cu succes în contra catolicismului. 
Sub presiunea guvernului s'au convocat în Ardeal mai 

multe sinoade, pe rând, începând de pe timpul lui Teofil şi 

continuate, apoi, mai ales pe ţimpul lui Atanasie, la cari au 
luat parte mai mulţi protopopi și în genere foarte puţini 
preoți, în cari sinoade s'a discutat chestiunea trecerii bisericii 
românești la catolicism sub forma „Unirea cu Roma“. 

De unde la început, primele sinoade se învoise a recunoa- 

ște patru puncte la unire cu Roma, și anume: a) papa cap al 
religiei; b) azima la împărtăşanie; c) purgatoriul; d) Sfântul 
Duh purcede și dela Fiul, nu numai dela Tatăl, în sinoadele 
ce au urmat după 1698, cu toată strădania lui Atanasie, proto- 
popii şi delegaţii nu au mai ţinut seamă decât de primul punct, 

iar pe celelalte le-au înlăturat din discuţie. In schimb, însă, 
cu toţii cereau, pentru toți Românii ce vor adoptă „unirea!“ 

aceleaşi drepturi ca şi pentru cei ce aveau una din celelalte 
patru religii dominante. 

In actul încheiat de „unire“ sa prevăzut un aliniat 

care merită să fie citit: „Insă, într'acest chip ne unim şi ne 

mărturisim a fi mădularele sfintei catolicești biserici a Ro- 
mei, ca pre noi şi rămășițele noastre din obiceiul bisericii noa- 
stre a răsăritului să nu ne clătească, ci toate ceremoniile, 

sărbătorile și posturile, cum până acum, aşă şi de acum îna- 
inte, să fim slobozi a le ţine după calendarul vechiu. Iar de 
nu ne vor lăsă pe noi şi pe rămășițele noastre într'această a-
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şezare, peceţiile şi iscăliturile noastre care am dat, să n'aibă 
nici c tărie). 

A urmat un alt sinod în 1700 care, însă, a rămas tot la 

aceeaş hotărire ca şi cel precedent, adică primirea numai a 
supremaţiei papei. ” 

Viena şi cu Roma prin jezuiţii trimiși, primiră și această 
formă, deşi eră prea puţin faţă de munca lor de atâția ani. 
Unirea cu Roma a bisericii creştine-ortodoxă românească a 
fost proclamată, în gura mare, peste tot, cu surle și cu tobe, 

fără a se spune însă că la ea s'a alăturat numai o parte in- 
fimă a clerului și foarte puţini mireni ba, lăsând, din contră 
să se creaqă că întreaga biserică şi întreg poporul a trecut 

la „Unire“. Totuş spărtura era făcută. Incet, cu răbdare și cu 
perseverare, în decursul timpului, ea se va mâri şi va cuceri, 
după cum spuneau cei dela curtea Vienei, întreg poporul ro- 

mânese. 

Brâncoveanu, domnul Munteniei, luptă din toate pute- 
rile să împiedice lăţirea „unirei“ printre poporul și clerul ar- 

delenesc El ajută cu bani şi moşie bisericile, ca să nu fie mai 

prejos ca cele catolice. Mitropoliei din Alba-Iulia, făcută și 
înălţată de răposatul Mihai Voevod pe vremea când a fost 
craiu în acea parte de loc, îi dă ajutoare și le întărește cu un 

hrisov care glăsuește, în parte, așă: 
i „Dator ne rânduim ca în toţi anii vieţii noastre să avem 
a da viitorilor de acolo, celor ce vor veni dela această sfântă 

Mitropolie, bani șase mii, care număr să fie neschimbat şi ne- 
mutat ştiind-o pe această Sfântă Mitropolie că se învăluește 
ca o corabie în mijlocul valurilor mării, fiind între multe 

feluri de eretici necredincioși înconjurată și se năpăstuește dela 
dânșii în multe chipuri“. 

In anul 1700 el face o nouă danie mitropoliei din Alba-Iulia, 
printr'o moșie aflată în jud. Argeș în câmpul Merișanilor. | 

Cu toate sforțările lui Brâncoveanu, „Unirea“ tot îu pro- 
clamată, iar împăratul a dat o diplomă, în anul 1699, prin care 
hotărî ca biserica românească greco-catolică, unită cu bise- 

rica din Roma, să fie egală cu biserica romano-catolică, adică 
egală cu biserica dominantă. 

Egală ? Vorbe late ! Promisiuni deșarte ! Inșelătorie și min- 

ciună habsburgică ! 

După această „egalitate“ a alergat acel mitropolit care 

şi-a căleat jurământul făcut la București în faţa lui Dumne- 

zeu Sfântul, că va păzi credința strămoșească; după această 

„egalitate“: au alergat protopopii şi preoţii cei cari și-au pă- 
râsit sfânta lor credinţă, în care se născuseră și crescuseră, la 
sânul cală al maicii lor, de acasă. Au alergat acum, la acea 

1) Vasile Stoica. „Suferințele Românilor din Ardeal“.
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„egalitate“ ce ar fi trebuit, după promisiunile date şi după 

noua diplomă leopoldină să le facă și lor traiul mai uşor, 

viaţa mai liniștită şi mai tihnită, casa mai îndestulată, iar în 

treburile publice să fie și ei deopotrivă cu ceilalţi Unguri, Sași, 

Secui, din celelalte patru confesiuni. 

Prima manifestare a acestei „egalităţi“, înţeleasă în felul 

lor de câtre conducătorii din Viena, a fost, că, pe mitropolitul 

Atanasie l-au dus la Viena şi l-au sfinţit a doua oară, de data 
asta, însă, în religia „unită“ greco-catolică, cu Papa  deasu- 
pră-i și l-au sfinţit nu în rangul de mitropolit, cum fusese 

până atunci, ci numai ca episcop. Așă înțelegeau conducătorii 

din Viena „egalitatea“ şi anume că mitropolitul creștin-orto- 

dox, abiă putea fi un episcop greco-catolic, iar episcopul ca- 

tolic din Alba-Iulia să fie un adevărat tutore și supraveghetor 

religios al episcopiei „unite“. 

In afară de aceasta, au mai închipuit şi un alt mijloc, 

de a arătă că Românii „uniţi“ sunt „egali“, după concepţia 
Vienei, cu catolicii. Noul şi primul episcop greco--catolic, Ro- 
mânul renegat Atanasie, nu eră liber pe acţiunile lui, ci în tot 

momentul aveă lângă sine un „teolog“ catolic, care sub moti- 

vul de a îndrumă şi consiliă pe episcop, din punctul de vedere 
dogmatic, îl controlă şi nu-i da voie să facă decât numai 
aceea ce vroia „teologul“: Noul şi primul episcop greco-catolic 
„unit'* Românul trădător al neamului său, Atanasie, nu avea voe 

să întreţie nici un fel de legătură cu Muntenii, iar toată, cores- 

pondenţa lui, eră mai întâiu censurată de către „teologul“ ca- 
tolic, care porunceă în numele episcopului, aceea ce eră, nece- 
sar pentru desăvârşirea, planurilor lor catolice. 

Fără prezenţa şi învoirea acestui teolog, noul și primul e- 
piscop greco-catolic „unit“, Românul fără credinţă Atanasie, 
nu aveă voie să facă nici o vizită canonică, nu aveă voie nici 
să sfinţească pe vre-un preot, nici să aplice pedepse, de des- 

popire, etc. etc. 

Așă, că acest nou Atanasie eră, de fapt, o umbră de epis- 

cop, iar adevăratul episcop era „teologul“ catolic. Asta era 

„egalitatea“ habsburgică! 
Totuş, episcopul greco-catolice „Unit“, renegatul Atanasie 

a fost încântat de primirea ce i s'a făcut la Viena, după sfin- 
ţire, qe decoraţiile ce i-au împodobit pieptul și mai ales de mă- 

reaţa, paradă militară cu care a fost primit la Alba-Iulia, când 
sa, înapoiat dela Viena, ca episcop „unit'“!? lucru ne mai văzut 
si ne mai auzit până atunci. 

Și astfel biserica noastră ortodoxă a rămas fără condu- 
cători, fără mitropolit, fără episcop și fără o parte din pro- 

topopi. O turmă fără păstori! 
Cu mândrie, însă, trebue să privim înspre marea massă a, 

poporului românesc şi înspre nenumăraţii preoţi de rând şi cu



184 GENERALUL C. GAVANESCUL 

câţivă protopopi credincioși, cari nici de data asta nu sau 

lăsat ademeniţi nici cu promisiuni, nici nu au cedat amenin- 
ţărilor. Toţi, marea majoritate, au rămas credincioși bisericii 
creştine-ortodoxe în care fuseseră crescuți și părinții și 

moșii lor. 
Vom vedea şi pe mai departe, cum s'a făcut „egalitatea” 

clerului românesc „unit” alâturi de cel catolic, calvin, luteran 

sau unitar. 

„Unirea” cu Roma odată proclamată oficial, iar a doua 

diplomă leopoldină din anul 1700 obligându-se să dea oarecari 

drepturi și Românilor alăturaţi bisericii „unite“, sub numele 
de greco-catolici, se înţelegea, dela sine, că toate mijloacele 

trebuiau puse în funcţiune, ca să se alăture acestei biserici 

toți Românii depe teritoriul Ardealului. 

Emisari neoficiali, oficioși şi char oficiali, au pătruns în 
toate satele, alături de slujbaşii statului, civili și militari, şi 

propovăduiau unirea cu Roma. La început propaganda avea 
un aer de bunăvoință față de oricine, fie că adoptă, sau nu, 

nouile învățături. 
Dar curând sa schimbat fața lucrurilor şi silnicia, violen- 

ţa, chinul, luară locul vorbelor bune. Toate, însă au fost în za- 
dar faţă de credinţa și cumințenia poporului românesc şi ace- 
ei mai mari părți din preoţime, cari au rămas credincioși re- 

ligiei lor străbune. Ba cevă și mai mult! Când sa văzut de 
către popor şi preoţii uniţi că toate promisunile date lor prin 

a doua diplomă a lui Leopold, de îmbunâtăţire a soartei celor 
„uniţi” nu se execută de nimeni, ba că Ungurii o luau chiar în 
râs acea diplomă, atunci a început desbinarea chiar între 
preoţii „uniţi”, fiindcă unii dintre ei doreau să revină la vechea 

lor biserică creștină ortodoxă răsăriteană, 
Mişcarea revoluţionară a lui Rakocszi II, din nordul Un- 

gariei, în contra casei de Hasburg, a dat oarecare speranțe 
Românilor câ li se va îndulci soarta. Ei sau alăturat, în nu- 
măr mare, lui Rakoczi, iar când acesta pătrunse în Ardeal ce- 
tele lui se îmmulţiră, văzând cu ochii, cu cetele românești, con- 
duse o parte din ele, de către viteazul Grigore Pintea. Re- 
voluţia lui Rakoczi fu înfrântă, dar isbucnesec curând alte 

mișcări printre. Români în Haţeg, în munţii Ardealului, ţara 
Bârsei, Valea Oltului, unde trebui trimisă oaste ca să le po- 

tolească, înecându-le în sânge. Aceste mișcări ale populației 

băştinaşe aveau la bază adânci nemulțumiri, din cauza chinu- 

rilor suferite şi de sărăcia lucie ce le bântuiau ținuturile, 
precum și de noua încercare, făcută de Viena, de a luă româ- 
nilor şi limba odată cu credința. Pentru un moment au în- 
cercat să introducă în serviciul religios „unit” slujba religioasă 
latină așă cum eră în cea catolică, fără a se mai sluji în ro- 
mânește. Această încercare de a câştigă, după cum cre-
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deau ei, mult și repede, a iezuiţilor dela Viena, şi a „teologu- 

lui” depe lângă Atanasie, a dat rezultate cu totul contrarii. A- 

ceastă sforțare a deschis ochii Românilor asupra încercărilor 
asupritorilor, iar reizstenţa, lor a fost cu atâta mai dârjă, cu cât 
apăsarea eră mai mare. . 

Urmaşul lui Atanasie, episcopul Ion Patachi, pentru a 
scăpă oarecum de supravegherea episcopului catolic dela Alba- 

Iulia, își mută reşedinţa la Făgăraș, de unde putea sta pe 
ascuns, în legătură cu Bucureștii, de unde își aducea și cărţi. 
O parte din preoții uniţi, cari vedeau că în noua formă reli-. 
gioasă nu puteau fi consideraţi ca preoţi printre Români, ple- 
cau pe ascuns în Muntenia, unde se hirotoneau, din nou, în 

vechea lor religie creștinească ortodoxă răsăriteană. 

Atacurile în contra Românilor se îmmulțesc mereu și se 
înăspresc până la chinurile inchiziţiei ; iar ca să nu mai ră- 
mână nici o legătură bisericească cu Muntenia, Viena porunci 

dărâmarea mitropoliei din Alba-Iulia, elădită de Mihai Vi- 

teazul, și interzicerea, sub cea mai aspră pedeapsă, a oricârei 

legături cu biserica din Eucurești. Se reînoiră astfel, chiar mai 
accentuat, persecuțiile calviniste, de astă dată sub forma ca- 

tojică. 

Lupta, însă, a Românilor în contra asupritoriler crește pe 

fiecare zi, şi se accentuiază şi mai mult prin lupta dusă de 

toţi Românii, fie greco-catolici sau creștini ortodoxi răsări- 
teni, la un loc, în contra  silniciilor cu cari erau loviți toţi 
Românii deopotrivâ. Par'că începuse să se deștepte oarecum - 

sentimentul de naţionalitate oprimat de atâta timp. 

m. Ion Inochentie Micu— Un redeșteptător al românismului 
în Ardeal sa ivit, cu începerea anului 1133, în persoana epis- 
copului unit Inochentie Micu, care înălţat la rangul de epis- 

cop al bisericii românești greco-catolică, sau „Unite” şi-a dai, 
numai decât seama că poporul românesc, fie cel rămas la re- 
ligia lui de baştină, creștină-ortodoxă răsăriteană, fie cel ce 
îmbrăţişase, de mai bine de treizeci de ani, forma cea nouă „Uni- 

tă“, suferea la fel și unii și alţii, tot felul de persecuţiuni din 
partea stăpânitorilor. Nimic din cele promise pentru „uniţi“, 
fie de conducătorii dela Viena, fie chiar de împăratul, prin a 

doua „diplomă leopolâină”, nu se ţineă în seamă. Ba din con- 

tră, persecuțiile erau și mai înverșunate, iar chinurile ajun- 
seseră la os. Cât despre Românii. vechii biserici băștinașe nici 
nu mai vorbim. Ei nici nu existau, nici ca naţiune, nici ca 

religie. | . j 
Inochentie Micu îşi dădu numai de cât seama că numai el, - 

prin înalta poziţie ce ocupă, ar puteă să-şi sprijine poporul 
său. De aceea el făcu primele demersuri direct către împă- 
xatul Carol II-lea, prin o serie de petiţii în care arată su- 

ferinţele poporului românesc, promisiunile ce i sau făcut, şi
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nedreptăţile cu care este împovărat. Astfel întruna din peti- 

ţii el spune: 
„u.Că scutirile date preoţilor şi credincioșilor români- uniţi 

nu sunt luate în seamă de dregătorii streini și dușmănoși ; că, 

pe seama Românilor nu numai că nu se înființează, școale cum 

se cere în contractul unirii, ci copii lor sunt chiar opriți a 

umblă la învățătură de carte ; că deasemenea sunt opriți dela 
învățarea oricăror ramuri de industrie; că nu sunt admiși 

în slujbe ale. ţării, nu pot cumpără, nu pot moșteni, nau voe 
să sădească vii, să cultive grădini, pentru că vin alţii și le 
strică; mau dreptul la ape şi păduri, n'au de cât datorinţe 
multe şi grele, pentru care împlinidu-le nu numai câ nu sunt 

consideraţi ca fii ai patriei, dar nu sunt nici măcar toleraţi”. *) 
In anul 1735, într'altă petiție, Micu spune și următoarele 

adevăruri : | 

„1) Națiunea română întrece după număr pe fiecare din 

cele trei naţiuni recepte şi e corporațiunea cea mai mare în 
întreaga Transilvanie. Şi precum întrece cu numărul pe ce- 

lelalte naţiuni, aşă le întrece și cu darea vărsată în visteria 

Majestății Voastre. 
„2) Națiunea română a fost todeauna credincioasă Ma- 

jestății Voastre şi dacă se va asemănă credința ei cu a celor- 
lalte naţiuni, nu se va află nimic ce ar putea-o pătă pentru că 

totdeauna sa luptat pentru a-și câștigă frumosul nume de: 

supusă şi credincioasă ; 
„3) Națiunea română, unindu-se cu biserica catolică, a 

înlăturat ori ce scădere care o împiedică a ajunge la oficii 
publice, iar prin diploma leopoldină a fost făcută capabilă de 

orice dregătorie publică. 
„4) Nu e cu cuviinţă ca națiunea română, în contra drep- 

tului pe care i-l dă religiunea, să aibă o situațiune politică 
mai desavantajoasă de cât luteranii și calvinii care au scaun 

în guvern. ! 
„5) Nu se poate zice că națiunea română nu are bărbaţi. 

învăţaţi şi nobili. 
„6) Națiunea ma chiar dacă mar aveă nici un merit, 

totuş unindu-se cu biserica Romei a ridicat statul decăzut al 

catolicilor în Transilvania şi-l susține pânâ în ziua de azi”. 
Pe baza acestor adevăruri episcopul cereă îndreptarea ne- 

areptăţilor şi numirea lui ca sfetnic în guvern: „Să aibe și. 

națiunea mea pe cinevă care să-i apere drepturile prea 
milostiv date de Majestatea Voastră și să vadă această na-: 
țiune, că nu se bucură de mai puţină favoare împărătească. 
decât catolicii“. ?) 

1) Vasile Stoica. Suferințele din Ardeal pag. 89. 

2) Vasile Stoica. Suferințele din Ardeal, pag. 92.
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Zeci şi zeci de petiţii au fost înaintate curţii imperiale, 

dar toate au râmas fără nici un rezultat. Curtea, imperială, ba 

chiar împăratul, nu vroiă să se strice cu Ungurii, de dragul 

Românilor, şi de aceea toate petiţiile lui Micu erau trimise fie 
guvernului unguresc, fie dietei dela Cluj „pentru cele legale“ 

iar aceștia nu găseau alt loc mai potrivit, de cât „ad acta”. 

Totuş văzând Ungurii că petiţiile se îmmulțesc, iar cererile 
de dreptate devin din ce în ce mai stăruițoare și cu exemple 

mai convingătoare, fac şi ei un răspuns împăratului arătân- 

du-i, după părerea lor, cine sunt Românii și în special cine 
este episcopul conducător al lor şi dacă merită sau nu să ia 

loc în dieta dela Cluj. 
E: spun, între altele următoarele : 

„Nu poate fi vorba de unire reală, căci Valahii aceștia 

sunt cu toţii ignoranţi şi schimatici încâiniţi ; orbăcăesc până 
în cea mai adâncă neştiinţă şi mărturisire a schimei, pe lângă 

alte nenumărate credinţe  deşarte, farmece și vrăjitorii, în 
care se dedă foarte mult și cea mai mare parte a preoţilor: 
sau popilor împreună cu familiile lor. Doar la judecata cea 

din urmă de se vor uni acești Valahi, când va fi o turmă și un 
păstor. Popii spun fățiș că au jurat numai ca să capete scuti- 
rile de sarcini. Se păstrează vechiul crez schismatic şi vechile 

cărţi ; nu se află nicăeri explicarea credinței catolice. Oricât. 
ar fi de mulţi, Valachii aceștia nu pot fi numiţi „naţiune“, 
căci sunt numai o gloată de țărani, iobagi cu toţii, vagabonzi,. 

fugari, semibarbari, dacă nu barbari, cu totul, aplecaţi la toate 

relele şi crimele, dușmani ai catolicilor și legii catolice și dacă. 
ar putea, ar fi cei mai mari prigonitori ai acestei legi. 

„Nobilimea lor. e slabă, nu e în stare să ocupe nici o dre- 

gătorie. Nu sunt nici credincioși. In turburările lui Rakoczy cu. 
toţii au fost în taberile lui, și au săvârșit tot felul de fără de: 
legi în contra nobililor, arzând castelele, furând vitele și nimi- 

cind sămănăturile. Hoţii, de care e plină ţara, dintre ei se: 

aleg şi domnii de pământ sunt necontenit păgubiţi de acești 
iobagi cerbicoşi, prin ucideri şi dări de foc. Nici de Dumnezeu 
nu se tem, nici de oameni. Sarcinile ţării nu le sprijină pentru. 

că domnii ae pământ sunt cei ce plătesc în locul lor. De alt- 

fel dacă ar fi mai bine pentru ţărani în Valachia vecină, cu. 

toţii ar trece dincolo. Episcopul acesta al lor nu se pricepe: 

la politică, nu e om de stat și habar nare de legi. Nu e în 
stare nici să ţină un discurs în limba ungurească. Nu i se poate: 
recunoaşte dreptul de a vorbi în numele naţiunii sale, căci a- 

ceastă naţiune nu există. Aceşti vagabonzi nu au un ţinut al 

lor ci sunt semănaţi printre ceilalţi. Admiterea în dietă a a- 
cestui om incapabil în numele unui neam de sălbateci ar fi. 

o jignire pentru fruntaşele familii ardelene și chiar pentru 

preoțimea catolică. De altfel Vlădica să-și vază de popii și. 

*
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protopopii săi care sunt niște netrebnici. Pentru a-i scoate 
pe aceştia din întuneric nici zece episcopi şi teologi n'ar fi 

destul !* 1) 
Iar în privinţa cererilor, având la bază diploma leopol- 

dină, formulate precis de câtre Micu, în 1735, dieta ungaro- 

săcuiască-săsească, răspunde: „Episcopul şi clerul unit cer 
lucruri pe care nimeni nu le-a mai cerut niciodată dela stră- 

“bunii noştri și nu le va putea cere nici dela urmașii noștrii, 
cere aceea ce răstoarnă din temelie drepturile și libertăţile 

avute până acum în pace...; cere aceea ce de fapt zegudue şi 

turbură întreg sistemul acestei ţări conservate până acum 

în ordine atât în cele religioase cât şi în cele politice și eco- 
nomice ; cere în fine aceea ce clerului şi plebei valache, după 
firea lor prea bine cunoscută, nu li se cuvine niciodată”.!) 

Ascultă bine, Române, ce-ţi spun Ungurii ! | 
„Niciodată ! Nu li se cuvine niciodată !“. Biet popor ro- 

mân ! In ţara ta, în pământul tău, în mijlocul apelor, bră- 
detului și aerului, ce te-au văzut născând, din tată'n fiu, de 
mii de ani, nu ai nici un drept, şi nu-l vei aveă „nici odată”! 
Asta ţi-e soarta, şi asta-ți va fi soarta cât timp nu vei şti că 
dreptul nu se cerşeşte, ci se cucerește ; până ce nu vei şti, că 

numai în unire stă puterea şi că numai puterea cucerește 

dreptul. 

Vor trece încă ani după ani, mulți ani; vor pieri vieţi 
după vieţi, multe vieţi, şi va curge sânge, gârlă, până ce vei 
puteă să-ţi cucerești dreptatea. Dar, o vei cuceri! 

Impăratul, în timpul acesta, chiar în contra propunerilor 

dietei, l-a numit pe Micu membru al dietei Clujane. Din pri- 

mul moment, însă, al pătrunderii lui în mijlocul ungurismului, a 

şi început lupta aprigă, ce, în mod fatal, trebuiă să se siâr- 
sească cu dărâmarea definitivă a celui singur, de către forţa 

brutală, a celor mulţi. El Micu, eră numai el, în mijlocul 
vampirilor care sugeau sângele bietului popor român. Ce 

puteă el face ?: 
In anul 1731, Micu, dela tribună, vorbind în dieta atâta 

de vrăşmașă lui și poporului românesc, avu curajul, să spună 
răspicat şi hotărit: „vorbesc în numele națiunii române din 

Ardeal”. Nici n'a apucat bine să termine aceste vorbe, și fur- 
tuna a isbucnit. Toţi Ungurii înverşunaţi, având alături, pe 
Secui, Saşi şi unguriţii, întreaga dietă ungurească, sculată în 
picioare, cu pumnii ridicaţi, cu ochii injectaţi, cu spume la 

gură, ca şi turbaţii, strigau,  urlând şi răgind: „Nu există, 
naţiune valahă ! Există numai o plebe valahă“! Jos cu el! 
„Afară, Afară!  Retrage-ţi cuvintele! Cere-ţi ertare“! Iar 

1) Vasile Stoica. Suferințele din Ardeal, pag. 93-94.
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în mijlocul acestei furtuni sta Micu neclintit, cu capul sus, cu 

mâinele încrucişate pe piept, ţinând cu dreapta crucea de aur, 
pe care sta răstignit Domnul nostru Isus Christos și privea 

blând spre turbaţii săi dușmani de moarte; iar în gândul lui, 
poate că spuneă, ca şi Christ: Doamne, iartă-le lor, căci nu 

ştiu ce fac! | 

Poporul românesc întreg, din întregul Ardeal, din întrea- 

ga Ungarie, nu eră pentru ungurime o naţiune, ci eră numai 

o plebe, fără nici un drept, de cât numai acela de a-şi plânge 

soarta, căci nuinai lăcrămile constituiau singura lor avere! 

Popor român, deșteaptă-te ! 

De acum în colo lupta în contra românismului se înteţeă, 

văzând cu ochii. Nu eră nedreptate pe pământ, care să nu îi 
fost pusă pe sufletul Românilor; nu eră silnicie mai revoltă- 
toare care să nu fie aruncată pe spinarea ţăranului român ; 

nu erau cruzimi şi împilări mai strigătoare la cer cari să nu 

se aplice acestui popor, îndelung răbdător, prea răbdător, şi 

prea milostiv, şi care le primeă toate cu răbdare şi cu resem- 

nare. Dar,... până când? 
Două rezultate a avut lupta lui Micu: a) unul favorabil 

românismului şi anume, deșteptarea, întrucâtvă, a sentimen- 

tului naţional între toţi Românii, indiferent de credința lor, 
unit sau neunit. Toţi Românii, laolaltă, s'au strâns sub stea- 
gul ridicat de Micu şi se uitau la el ca la un mântuitor. Vă- 

zuse, poporul românesc, în Micu, pe marele lor apărător în 

drepturile sugrumate. b) Altul, stricător unităţii noastre, prin 

aceea că o mare parte din parohiile ortodoxe, peste şase sute, 

sau înscris la „uniţi”, crezând că prin acest gest vor da mai 

multă putere de luptă episcopului lor atâta de energic. 

Micu a luptat pentru îndepărtarea de lângă el a „teolo- 

gului” spion ; iar în slujba; bisericească a interzis, în mod ca- 

tegoric și absolut, de a se introduce cevă strein de biserica şi 
credinţa noastră, și în special acel cult latin romano-catolic 
pe care Viena vroiă, cu ori ce preț, să-l introducă. 

Dar, eră fatal ca Micu să termine, ca și alţii dinaintea lui, 

cari au îndrâsnit să ceară dreptate, ca un Ilie, sau Brancovici. 

Curând el fu învinovăţit de multe călcări dogmatice, şi ridicat 
din scaunul său pentru a fi închis, pe viaţă, la Graz, întrun . 

institut de corecție. Cu mare greutate, Micu reușește să scape 

din mâna călăilor şi fuge la Roma, unde-și sfârșește viaţa în 

cea mai neagră mizerie, ca un biet călugăr oropsit și uitat. 

n. Sârbismul—După înfrângerea Turcilor, în anul 1683 și în 

anii următori, şi gonirea lor până la Dunăre, se închee pacea,. 

în această parte a lumii, prin tratatul dela Carlovitz din anul 

1690. Prin acest tratat Turcii își păstrau numai Banatul Timi- 

şoarei, de unde, însă, curând urmă să fie goniţi. 

Popoarele creștine din dreapta Dunării, în primul loc
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Sârbii, cerură protectia împăratului Germaniei, şi în special, 
cerură să li se îngădue de a se stabili în teritoriile cucerite 
dela Turci, ca să scape de persecuțiile și prădăciunile lor. Im- 
păratul Germaniei profiţă de această, ocazie pentru a-și atrage 
simpatia popoarelor creştine, din peninsula Balcanică, și le 
oferi gratis pământul de care aveau nevoie, precum şi protec- 
ţie, căutând astfel de a înlocui, în această formă, pe Rusia, 
protectoarea de fapt, a creștinilor ortodoxi din peninsula Bal- 
canică. 

Primii Sârbi stabiliți în sudul imperiului, pe la anul 1690 

sub conducerea patriarchului Arsenie Cernoievici, au avut mari 
privilegii atât religioase, cât şi politice. Aşă, ei au avut drep- 
tul de a înfiinţă şi au și înființat, şapte episcopate, între cari, 
la Timișoara, Arad, Oradea, Ineu și Agriș, cari aveau sub condu- 

cerea lor religioasă și pe Români. 
Venirea Sârbilor în imperiul Germah, și acordarea privi- 

legiilor religioase atâta de importante, coincideau cu desbina- 

rea, religioasă a Românilor, cu trecerea -la biserica unită a tu- 

turor fruntașilor lor religioși. Astfel, biserica creștină ortodoxă 
răsăriteană română se văzu, la un moment dat, după anul 1700, 

fără nici un conducător român, fără mitropolit, fără episcopi 

şi aproape fără protopopi; iar în imediata sa apropiere, la 

pândă, ca și cum își aşteptă o pradă ce trebuiă să-i cadă fără 
zăbavă în ghiare, sta, preoțimea sârbească, cu atâta mai pe- 

riculoasă pentru naționalitatea română, cu cât religia eră 
aceeaş. 

Sârbii, instalaţi în Banat și la nord de Mureș până la O- 
radea Mare, încercau metodic sârbizarea populaţiei româ- 

neşti, atrăgându-o la ei cu aer desinteresat de protectori în 
contra asupritorilor,- cu atâta. mai mult cu cât biserica sâr- 

bească eră recunoscută atât la Viena cât şi la Buda și egală 

în drepturi cu celelalte biserici recunoscute de stat, şi susți- 

nută de Rusia. | “ 
Fără să-și dea, seama Românii intrau la un nou stăpân, 

mai ales că nu mai aveau nici un ajutor dela fraţii lor din 

Muntenia și din Moldova, fiind închisă ori ce cale, din această 

parte. Singurile ajutoare pe cari le sperau, în lupta lor pen- 

tru credința strămoșească, erau, în primul rând, de la Sârbi; 
iar mai departe, Rusia, protectoarea întregului ortodoxism. 

Inspre Rusia, în special, sau îndreptat plângerile şi cererile . 
de ajutor, iar Rusia a și dat ajutoare directe tuturor celor ce 

au venit la ea, ba a intervenit şi diplomaticeşte la curtea din 
Viena, pentru Români. 

In acest timp, lupta pentru răspândirea religiei catolice, 
fie chiar sub forma „,unirii” se dădeă înverşunat ; iar rezis- 
tenţa eră cu atâta mai mare cu cât și lupta eră mai acerbă. 
Lupta religioasă a căpătat, în cele din urmă, o formă sânge-
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xoasă, pe viaţă şi pe moarte, cu ruguri în cari ardeau cei 
eretici, toţi cei necredincioși ; cu ţepi în care erau trași cei 
ce nu vroiau să se închine la papa; cu roate cu colţi, sau 

fără colţi, pe care-și dădeau duhul toţi cei ce-și păstrau cu 

sfinţenie credința strămoșşească ; dar în acelaș timp şi cu 
răsbunări sângeroase din partea Românilor, atunci când pu- 

teau. 

Intervenţiile repetate ale Rusiei avură drept rezultat că 
Germanii se învoirâ să dea și Românilor creștini ortodoxi un 
conducător al bisericii lor. La început, acesta a fost numai un 

administrator episcopesc, în persoana episcopului sârbesc, dela 

Buda, Novacovici în anul 1162. 

De șasezeci şi doui de ani, nu mai avusese biserica ro- 
mânească, aceea a massei poporului, nici un conducător. A- 

cum, i-a revenit unul, dar și acesta nu eră un Român ci un 

Sârb. Aşă că de fapt biserica românească eră pusă sub con- 

ducerea şi tutela bisericii sârbești, iar dela, 17186, subordonată 

mitropolitului sârbesc dela Carlovitz. Chiar aşă, însă, tot eră 
un bine, tot eră un pas înspre îndreptare, fiindcă biserica 
noastră se afirmă acuma că încă trăește. Va ști ea la momen- 
tul proprice să se afirme, și ca independentă, şi va veni odată 
cel trimis de Dumnezeu Tatăl care s'o conducă pe calea cea 
mare și frumoasă a înălţării sale, pentru binele poporului ro- 

mânesc. 
o. Horia, Cloșca, Crişan. — Inceputul zorilor. — Intre tim- 

puri, cuțitul suferințelor a ajuns la os. Poporul românesc „u- 

nit” sau „neunit” a început să murmure cerându-și dreptu- 

rile. In imperiu, Ungurii își luau aere de conducerea întregii 

ţări, atât intern cât şi extern, iar persecuțiile asupra Româ- 
nilor ajunseră la maximum. 

Atunci se iviră mișcările. mari poporane, în fruntea că- 
rora se puseră trei Români neiînfricaţi: Horia, Cloșca şi 

Crişan. 
Petiţiile cu cererea dreptăţii, duse la împăratul, de către 

Horia, au rămas fără nici un rezultat, de cât doar că Horia, 

„:sa înapoiat, între ai săi, cu credinţa şi cu oarecare asigurări, 
date chiar de împăratul, că numai Ungurii se opun libertă- 
ților lor, şi la facerea dreptâţii. 

Prin urmare în contra Ungurilor trebue răsbunare. A- 
ceasta o doreă de aitfel și curtea imperială, ca să umilească 
cât mai mult pe Ungurii trufaşi. Divide et impera; Pe sub mână 
“au fost aţâţaţi Românii în contra Ungurilor. 

In anul 1184, munţii Zarandului auiau de chiotele și bu- 
ciumele țăranilor Moţi ridicaţi ca unul în contra asupritori- 
lor. Şi, apoi, pârjolul se întinse ca fulgerul prin toată ţara de 
“apus a Ardealului, pe Mureş, prin Bihor, pe la: Hunedoara, cu- 

prinzând toți munţii apuseni şi tot pământul lăturalnic. Vai!
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de cine le cădeă sub mână şi sub focul lor. Ard4 castele, se 
pârjolesc satele, se dărâmă palatele, și pier în flăcări, sau 
sub coase și cuțite, floarea ungurimii, care nu are cruțare 
în fața răsbunării nemiloase a suferințelor de veacuri. Gem 
Unguri îngroziţi şi se roagă pentru ajutor. 

Nobilimea ungurească cade în genuchi, în fața împăra- 
tului, şi-i cere scăparea și ajutor în contra revoluţionarilor. 
Ajunge! strigă împăratul! Ungurii și-au plecat capul și și-au 
recunoscut stăpânul. Revoluţia trebue stinsă, cât mai curând și 
cât mai crâncen ; iar Românii, cei ce i-au îndeplinit gândul şi 
planul împărăției habsburgice, vor plăti credința lor, pe lângă. 
curte, cu sângele și viaţa lor. 

Răsbunarea a fost lăsată, apoi, qe împăratul, pe mâna. 
Ungurilor ! Ea a fost crudă, dar redeșteptătoare pentru nea- 
mul românesc. 
„Horia, Cloșca şi Crişan au fost întemnițați în cetatea 
Alba-Iulia, judecaţi, chinuiţi, bătuţi, scuipaţi şi purtaţi prin 
sate, legaţi cot la cot, cu mâinile la spate, în cămaşă şi-cu 
pieptul gol, pe gerul de foc din iarna anului 1184—85, spre 
a fi arătaţi tuturora, ca exemple pentru cei ce ar mai cădea 
în vina lor. - 

Judecata i-a condamnat la moarte. Nici nu se puteă o 
altă sentinţă! Par'că pe Domnul Isus Christos nu l-au judecat. 
și condamnat tot la moarte? Şi par'că moartea oprește în 
drum ieşirea la viaţă a adevărului și a dreptăţii? Din con- 
tră ! De două mii de ani areptatea străluceşte niai scântee- 
tor, pe cerul creştinismului. 

Crișan se sinucise în temniţă, spânzurându-se cu storile 
dela opinci ; iar Horia şi Cloşca, în ziua de 2 februarie 1185, 
au fost uciși, prin chinuri îngrozitoare, și cum nu se mai vă- 
zuse, fiind traşi pe roata cu ţepi. 

Te îngrozești ! dar te şi înalţi în sufletul de Român, când 
rostești astfel de fapte cari ridică în slavă numele de Ro- 
mân. Să suferi şi să mori pentru'o credință şi o idee dreaptă. 
şi mai ales pentru poporul tău este cea mai înălțătoare ac-. 
țiune ce o poate visă un muritor! Este singura cale pe care 
o poate urmă un om spre a deveni supra-om, pentru a viețui 
pe veci în sufletul și în mintea poporului său, pentru care a 
suferit şi murit. 

In momentul când pe roata chinuitoare şi ucigătoare 
trosneau oasele celor doui martiri ai poporului românesc, tros- 
neau și piepturile întregului neam românesc, de pretutin- 
deni, ori unde ar îi.fost el. N'au fost chinuiţi numai Horia 
şi Cloşca şi nu li sau sdrobit trupurile, numai ale celor qoui 
fruntaşi ai românismului, ci chinurile lor şi suferinţele lor 
sau râspândit, ca gândul, dus de toate vânturile, în toate păr- 
țile locuite de Români, și cu toţii au simţit durerea şi au în-
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țeles ce soartă li se pregăteşte, dacă vor mai fi tot aşă de 

desbinaţi, desuniţi și de râsleţiţi unii de aiţii. 
Părţi ciopârţite din trupul celor trei martiri şi mucenici 

ai dreptăţilor noastre milenare, au fost purtate prin toată 
tara, prin toate satele, spre a tăiă pe viitor ori ce gând și 

orice poftă de răsvrătire din partea poporului românesc. Re- 
zultatul a fost contrariu. Xeșeă poporul întreg să vadă ră- 

mășiţele suferințelor, celor trei Români neiniricați și mar- 
tiri, şi ingenuchiau toţi în faţa lor ca şi în fața unor moaște 
sfinte, plângându-și apoi pâcatele şi soarta lor amară, întă- 
rindu-și, însă, nădejdea în răsbunarea ce le clocotea în piep- 

tul lor puternic şi in mintea lor cinstită şi dreaptă. 
Incepuse zorile redeșteptărei să se arate în ochii minților 

adormite, pe ici pe colo, odată cu martirajul celor trei Moţi, 

şi a miilor dintre ceilalți, măcelăriți ca și vitele la măcelărie. 

Revolta sa înăbuşit în sânge ; liniştea sa răspândit iarâş 

pe pământul Ardealului, dar sufletele  Ardelenilor clocoteau, 

acum, de dor de libertate şi de răsbunare. Se uitau cu toţi în 

toate părţile, căutau cu ochii în toate zările, se întorceau spre 
toate vânturile și ia toate răscrucile, doar vor găsi un „0om” 

care să-i conducă şi să le redeă libertatea și dreptatea după 
“ care oftau de atâta amar de vreme. 

Deocamdată au înţeles cu toţii că ambele biserici româ- 
nești vor trebui să ducâ lupta umăr la umăr pentru întreg po- 
porul românesc. Acesta eră un bine; dar, desigur și nediscutat, 
ar fi fost şi mai mare bine, și cel mai mare bine, dacă n'ar fi 

fost decât o singură biserică, a celor multi, a celor mai mulţi, 

a tuturor Românilor, căci altfel s'ar fi putut vorbi în faţa stă- 
"pânitorilor. Totuş, chiar aşă, în anul 1191, adică la şase ani 
după stingerea lui Horia, şi înălţarea lui lângă Dumnezeu Tatăl, 
cei doi episcopi, unit şi ortodox, Ioan Bob și Gherasim Adamo- 
vici, au înaintat împăratului, un memoriu al românismului, în 

care se arătau documentat toate drepturile bimilenare ale Ro- 
mânilor, asupra, acestor locuri; apoi, numărul covârșitor faţă 
de celelalte naţionalităţi venite în urmă, şi, în cele din urmă, 
nedreptăţile seculare suferite. Au formulat în acelaș timp și 
cererile lor drepte .și sfinte pentru viitor. 

Au mers cei doi episcopi, de mai multe ori la Vienă, după 
răspuns, dar răspunsul nu le puteă veni dela Viena căci nu 
vroia împăratul, ci tot dela dieta ardeleană, dela Cluj. Răs- 
punsul a fost cam ca şi cel dinainte: 

„Dieta e de părere că Valachilor nu li se pot îngădui drep- 
turi și libertăţi cetățenești mai multe şi mai mari de cum au 
acuma, fără a se sgudui constituţia și fără a se călcă legile 
ţării. Constituţia patriei aceasta recunoaște numai trei nați- 
uni : națiunea maghiară din comitate, cea secuiască din dis- 
trictele secueșţi și cea săsească din districtele săsești“, 

13
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Acesta îu răspunsul dietei bazat pe constituţia lor, - fă- 
cută de ei şi votată tot numai de ei. Cei trei câlăi ai poporului 
românesc, cu fiii lui Arpad, Atilii și Tuhutum în frunte, nu re- 
cunoșteau decât trei naţiuni în Ardeal. Dar unde sunt Ro- 
mânii ? Ei, doar, sunt populaţia de baștină și cea mai nume- 
roasă decât toţi ceilalţi venetici la un loc. Unde sunt ? ce fac? 
Ei plâng şi suferă ca, vitele jugul străin, în tara lor, în ţara 
pe care n'au știut să o apere ca oameni! Asta ţi-e soarta, popor 
al lui Traian! 

Deşteaptă-te, odată, Române ! 
p. Ungurismul. — Dar tocmai în această epocă de încer- 

care a redeșteptării noastre naţionale, când cei doi episcopi ai 
Românilor, unit și ortodox, însuşindu-și fiecare și conducerea po- 
litică a poporului, mergeau mână în mână, pentru cucerirea 
drepturilor sfinte ale întregului neam românesc, tocmai acuma. 
văd şi Ungurii pericolul care-i paşte dacă nu reușesc, în timp 
cât mai scurt posibil, să câștige pe Români, cu orice mijloace, 
de corupție sau silnicie, de cumpărare sau de chinuri, și să-i 
ungurească pe toţi, făcându-i să-și lase, de voe sau de nevoe, 
naționalitatea prin pierderea credinţii și limbii. 

Lupta acum a început cu o putere fără limită, cu atât 
mai mult cu cât biserica românească ortodoxă, a rămas îia- 
răș fără conducători. Reinviată în anul 1762, cu un adminis- 
trator episcop, Sârb, a continuat a fi condusă apoi de un episcop 
Sârb, fiind înglobată bisericii sârbești, de care de altfel de- 
pindeă, până la anul 1796, când a fost lăsată, iarăș, în pără- 
sire, fără episcop, tocmai pentru a-i mieşoră puterea de re- 
zistență, alături de biserica unită. Dela anul 1796 şi până la 
anul 1810 biserica noastră a fost sau condusă de adminis- 
tratori sârbești, sau chiar de loc, ani de-a rândul. Abiă în 
1810 se îngădui și Românilor ortodoxi să-și aleagă un Român 
ca episcop al lor.. Bineînţeles, cel ales nu trebuiă să fie prea 
bun Român, și trebuiă să asculte mai mult de sfaturile dela 
Viena, de cât de sfaturile poporului. 

Din nenorocire se găsiră, și astfel de suflete. 
Ungurii dominau, în acest timp, situaţia în întreg impe- 

riul Austro-Ungar. Ei vor acuma, prin limbă, să ungurească 
deocamdată tot Ardealul. Limba oficială să fie numai cea un- 
gurească; iar în sșcoale, chiar în cele bisericeşti, trebue să se 
înveţe, în mod obligatoriu numai frumoasa limbă a lui Arpad !? 

Un vânt nebunesc de ungurism bate prin toate ținutu- 
rile locuite de Unguri. Poeţii, scriitorii, politicianii, nobilii, ne- 
meșii și chiar ţăranii Unguri se credeau destinaţi de Dumne- 
zeul lor, să domine și să domnească peste toate ţinuturile şi 
toate popoarele cu cari erau în contact. Toată literatura şi 
toate publicaţiile ce apăreau în Ungaria, şi mai ales în Ardeal,
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erau scrise numai în ungurește, numai cu tendințe imperia- 
liste şi în spiriţul de cucerirea și ungurirea tutuicr popoare- 

lor conlocuitoare. Ba mergeau, cu năzuinţa lor bolnavă, până 

acolo că cereau, ca un drept al lor, chiar cucerirea şi a Prin- 
cipatelor Române 'și astfel să-și rezime un picior pe Marea 
Neagră şi altul pe Adriatică, iar fruntea, cu coroana sfântu- 

lui Stefan, la Budapesta. Viena ar îi rămas astfel o simplă 
anexă a marelui regat unguresc. . 

Vântul acesta nebunesc s'a transformat curând în îur- 
tună distrugătoare a tot ce nu eră ungur; iar în mijlocul 

ei se auzeau vaetele popoarelor subjugate, dar în special dure- 
rile, ce trecuseră de limita lor omenească, ba chiar animalică, 

ale bietului popor românesc. Pentru ca puterea ungurească să 

se manifeste asupra Ardealului, pe un drept oarecare, 

deşi n'aveau nevoie de aceasta, se pregăteşte iarăș unirea Ar- 
dealului cu Ungaria așă cum fusese înainte de marea lovi- 
tură dată de Turci, Ungurilor, prin memorabila bătălie dela 
Mohaci, din anul 1526 August 26. 

Viena îngăduiă acuma totul, închidea ochii şi-şi astupă 
urechile la toate plângerile Românilor fiindcă Ungurii erau 

azi cei mai tari. Deci soarta poporului românesc eră acum 
pecetluită și dată în mâna Ungurilor. Ori ungurism, ori moar- 
tea! Vai! și Vai! 

Limba ungurească trebuiă să fie introdusă obligatoriu, în 

toată activitatea politică şi particulară a tuturor popoarelor 
conlocuitoare, din regatul sfântului Stefan. După un plan al- 

cătuit de Ungurii cei mai înverşunatţi, în care se prenu- 
mără Wesselnyi, Sechenyi, Kazinczy și alţii, toate naționali- 

tăţile din Ungaria trebuiau în cel mult douăzeci de ani să fie 
contopite cu poporul unguresc. 

Atenţia principală, deci, cinstea cea mai mare, se făceă în 
mod special, poporului românesc, îngrijindu-se, cu toții, de 
soarta lui, de instrucţia lui, de creșterea lui, de limba şi lite- 
ratura lui, şi de credinţa lui!? Voiau anume, nobilii Unguri, 
ca să facă din poporul românesc, până atunci robit și iobag, 
un popor instruit, cultivat, cu credinţă religioasă curată și 
dreaptă, iar nu aşă cum fusese până atunci. Așă că ei au ho- 
tărit, în anii 1840—48 în dieta dela Cluj, ca limba ungurească 
să fie introdusă în aâministraţie, în biserică, în şcoale, şi peste 
tot; iar pentru Români s'au îngrijit, în mod special, să le facă 
şi şcoale de copii mici, grâdini de copii, unde, fără nici o excep- 

ţie, în mod obligatoriu și cât mai brutal obligatoriu, să fie 
aduşi toţi copiii Românilor și să fie crescuţi în culta şi armo- 
nioasă limbă ungurească. 

Aşă, se civilizează un popor, credeau Ungurii! 

In biserică, Românii nu trebuiau să mai audă zicându-se 
rugăciunile şi nici făcându-se cântările și slujba, în barbara 
limbă românească, ci numai în nobila limbă a lui Atila,
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In douăzeci de ani, totul trebuia să fie terminat. Ungaria. cea mare trebuiă să ia fiinţă în acești douăzeci de ani, ae 
luptă, a întregului sufleţ maghiar, în contra sufletului tuturor celorlalte naţionalităţi. | 

Soarta a vrut, însă, altfel, spre nenorocul Ungurilor ! 
In mijlocul acestui dezastru naţional românesc ce se pre- 

găteă în văzul tuturor popoarelor, 'fără ca cinevă să înqrăs- 
nească să se ridice în contră, poporul românesc a fost salvat, 
iarăș, ca și altă dată, de trimisul lui Dumnezeu, cel mai ales 
dintre aleşii neamului, și adus în mijlocul poporului, ce stă să 
piară, sub loviturile crude ale duşmanilor înveninaţi. 

Aproape o mie de ani a suferit poporul românesc cele: 
_mai grele lovituri, din toate .părţile și dela toţi. A fost cucerit 
de Unguri, a fost subjugat, împilat, bătut, scuipat, îngenu- 
chiat, jefuit și tratat mult mai puțin chiar ca și animalele. 
Poporul românesc, cel de baștină, din Ardeal și cel mai nu- 
meros, dintre toate celelalte popoare conlocuitoare, n'aveă nici 
un drept, decât cel mult acela de a plânge, dar nu pe acela 
de a se plânge. El constituiă clasa paria, a desmoșteniţilor, a 
chinuiţilor, a nenorociţilor, şi a celor ce au numai obligaţii și 
îndatoriri. „Misera plebs contribuens”. El nu aveă drept să 
înveţe carte, deci nu aveă drept să-și clădească şcoale, iar bi- 
sericile sale trebuiau clădite fără turnuri, fără clopote, la 
locuri dosnice şi nu trebuiau să treacă înălțimea de o anumită 
măsură. Poporul românesc nu aveă dreptul de a se îmbrăcă 
cu surtuce și cu haine noui, nici cu cămașă de bumbac, ase- 
meneă nici de a-și pune pantaloni de postav și nici de a purtă 
pălărie, în cap, sau cisme în picioare. Nu aveă voe de a purtă 
arme, de nici un fel și nici bastoane cu fier la vârf ; îar când 
şi când, nu aveă voe de a plecă noaptea din casa sa, fără o 
învoire a stăpânirii. La conducerea ării, ca și în dietă, nici 
gând să între vre-un Român, afară, de ici-colo câte un rene- 
gat ungurii. - , 

S'au năpustit astfel stăpânitorii, la început, asupra lui 
să-l răpună și să-i ridice legea, la care el țineă mai mult ca. 
la viaţa lui. Pe la anul 1300 s'a aat lupta pentru catolicizarea, 
apoi, pentru luteranizare și calvinizare, după cum stăpânirea 
ungurească, îmbrăţișă una din aceste religii. 

Toate au fost în zadar. Toate chinurile au fost suportate, 
dar religia şi-au păstrat-o, ca pe cel mai scump tezaur. 

„Unirea” cu biserica Romei, a fost ultima încercare mare 
religioasă făcută de vrăjmașii românismului. Sub mirajul, mai- 
cei noastre Roma, s'au obţinut oarecari succese, față de su- 
îletele slabe și faţă, de cei poftitori de glorie ușoară şi de traiu 
îmbelşugat, în mijlocul unui popor robit. Succesul, însă, n'a 
fost la înălțime și n'a egalat, nici pe departe, strădania cato- 
licismului.



DIN GENIILE NEAMULUI 197 

Poporul în întregime a rămas nemișcat în credința sa 
de veacuri. 

„Până în anul 1848 nu aflăm pentru poporul românese 

de cât numai zile de lacrămi, de durere şi de suferinţe de tot 
felul, iar zilele de bucurie, pentru el, au fost mai rare de cât 
pana de corb albă”. 

Ultima încercare cea mai puternică, cea mai. hotăritoare 
si definitivă trebuiă să fie smulgerea limbii strămoșești. De aci 
ar fi urmat neîndoios, în timp, pierderea naţionalităţii; iar 

românismul din Ardeal ar fi dispărut. i 
Acest moment a constituit punctul culminant al chinuri- 

lor şi al nenorocirilor bietului popor român. 
Se uită el desnădăjduit, înfricoșat, cu ochii plini de la- 

crămi şi cu sufletul amărât, în toate părţile lumii, doar i-o 
veni de undevă vre-o rază de lumină, vre-o urmă de scăpare, 
vre-o mână de ajutor. 

Tocmai când desnădejdea eră mai mare, tocmai când 
desperarea eră la culme, iată că trimisul Domnului, alesul su- 

fletului românesc apare ca și un Archanghel, în mijlocul po- 
porului obidit. , 

Ca prin minune, totul se schimbă zi după zi, an după an, 
“iar întrun sfert ae secol, poporul românesc din Ardeal, sub 

geniala conducere a Marelui Andreiu Şaguna a reînviat ! 

Sosirea lui Şaguna în Ardeal. 

In anul 1845 episcopul Sibiului Vasilie Moga își dete sîâr- 

situl, după o stăpânire a scaunului episcopesc românesc, de 
peste treizeci şi patru de ani. 

Treizeci și patru de ani sunt o viață de om, 0 epocă în- 
treagă, pentru cel ce vede deasupra oamenilor mijlocii. Este, 

însă, un timp pierdut pentru un om și pentru semenii lui, 
când acest timp nu se întrebuințează de cât pentru a întoarce 
foile calendarului, pentru a se face şi mâine aceea ce s'a făcut 
azi, şi mai ales pentru a strânge bani albi pentru zile negre, 
spre înavuţirea familiei și a urmaşilor săi. 

Se ştie, între altele, că sub episcopatul lui Moga, suprave- 

gherea învățământului poporului românesc ortodox a fost în- 

credinţată episcopului catolic dela Alba-lulia, fără ca episcopul 
românesc să facă cel mai mic gest de protestare. Asemenea ad- 
ministrarea fondurilor episcopiei româneşti neunite a fost ri- 

dicată episcopiei și predată funcţionarilor publici ai statului ; 

iar episcopul Moga nici nu s'a indignat, nici nu s'a cutremurat ! 

După treizeci şi patru de ani și cevă de păstorire amor- 
ţită, letargică, liniștită și nesdruncinată, de nimeni, nesupărată 
și nederanjată, nici de stăpânire, mai ales de stăpânire, dar 
nici de poporul peste care a păstorit, a închis ochii, de-a bi-
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nele, episcopul Vasilie Moga, lăsând biserica românească tot 
așă cum 0 găsise, dacă nu şi mai dărâmată şi mai ruinată și 
mai oropsită și mai nebăgată în seamă, ca şi cum n'ar fi 
existat. 

Stăpânirii îi conveneă un asemenea episcop, care să con- 
ducă o biserică ce sta să piară. Cu cât ar fi fost el mai amor- 
țit, cu atâta și biserica se stingeă mai sigur şi tocmai asta se 
urmăreă și de stăpânire şi de toţi duşmanii, foarte numeroși, 
ai bisericii creştine-ortodoxe românești. 

Dar poporul ? Pentru ce nu se mișcă poporul ? Pentru ce 
nu da el semne de viaţă și să caute, ca prin fapteie şi cerin- 
tele lui, să forțeze mâna episcopului, și să-l deştepte din amor- 
țeala în care a trăit şi domnit treizeci și patru de ani? Po- 
porul românesc eră obosit de atâtea chinuri și atâtea jertie 
sfinte şi făcute timp deo mie de ani. Nu mai putea ! Abiă, 
se mai ținea pe picioare și abiă îşi mai trâgeă păcatele, de azi 
pe mâine. Nu mai aveă încredere în nimeni, nu mai speră Ja ni- 
mic, ba nici biserica nu-l mai atrăgea, fiindcă vedea bine, de 
sute de ani, că tocmai prinții bisericii, episcopii și mitropo- 
liţii, cu cortejul protopopilor, l-au părăsit în trecut de atâtea 
ori în momentele lui cele mai grele. Unde să se mai uite şi în 
cine să mâi aibă încredere ? In episcopul Moga care nici nu 
se arătă la faţă, şi nu tăceă nimic pentru biserică şi pentru po- 
porul românesc ? 

Și astiel, biserica eră părăsită de drept credincioși, iar epis- 
copul își încasă regulat, fiorinii ce-i veneau dela stăpânire pen- 
tru aceea, ce nu făceă ! Şi au trecut astfel zeci şi zeci de ani! 

Triste vremuri ! Grele vremuri ! Nenorocite vremuri pen- 
tru biserica românească și pentru poporul său! | 

Consistoriul diecezan anunță moartea episcopului, mai în- 
tâiu mitropoliei Carloviţului, erarhilor sârbi, de cari depindeâ. 

Norocul poporului românesc și al bisericii creştine orto- 
doxe răsare deodată ca și soarele pe un câmp pustiit! Cu a- 
tâta mai binevenit va fi! . 

Andreiu Şaguna, superiorul mânăstirii sârbești Covil din 
eparhia sârbească a Neoplatei, a fost recomandat imediat, 
Vienei, ca administrator episcopesc, până la alegerea noului 
episcop. 

Maimarele bisericii sârbeşti din Austro-Ungaria, la început 
mitropolitul Stratimirovici, iar mai pe urmă Rajacics, cu reşe- 
dința mitropoliei la Carloviţ, îl apreţiă pe Andreiu Saguna, ca 
pe un om superior atât în cele religioase, și cu o cultură aleasă 
în toate direcţiile; dar îl apreţiă, îndeosebi, ca pe un suflet. 
închinat pentru totdeauna bisericii sârbești. 

Nu fusese oare Andreiu, trei ani în seminarul sârbesc din 
Vârșeț, și nu-l terminase el în mod ilustru, ca nimeni altul, 
până la el? Apoi, nu fusese el oare, la terminarea semina-
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rului, numit profesor de teologie, la acelaș seminar, și nu îu- 

sese el luat ca secretar particular al mitropolitului Stratimi- 

rovies, în locul atâtor alţi Sârbi doritori de jocuri aşă de înalte 

şi de cinstite ? Şi, în cele din urmă, nu fusese Andreiu, înrolat 

în tagma monahală sârbească, dela anul 1833, înaintând în 

toate treptele ierarhiei monahale, în câţivă ani, până la ran- 

gul de arhimandrit şi superior al unei reputate mânăstiri sâr- 

bești, ales mereu la distincţie, din mijlocul tuturor Sârbilor ? 

Mitropolitul sârb, însă, apreţiă în Andreiu calităţile unui : 

om cu adevărat superior „şi mai avea credința că după, cinci- 

sprezece ani, dela 1829—1846, de învăţătură și de viaţă sârbească 

sufletul acestui tânăr macedonean, se va fi transformat în 

atâta şi în aşă fel, încât speră dela el, ca și dela cel mai fa- 

natie Sârb, ca să aibă în capul bisericii românești, un Român 

sârbizat, care să facă din biserica românească a Ardealului, o 

anexă definitivă, a celei sârbești dela Carloviț. 

In tot cazul, Andreiu eră aşă de apreţiat de către Sârbi în 

cât, în nici un caz nui se puteă, întâmplă lui aceea ce i se 

întâmplase, cu patruzeci de ani înainte, lui Lazăr, tot la Car- 

loviţ.. In Anqreiu Şaguna eră speranța sârbismului. 

In cine putea el să aibă mai multă încredere pentru viito- 

rul bisericii sârbesti ? 

Aici a fost norocul românismului ! | 

In luna iunie 1846 apări hotărirea regească și împără- 

tească, prin care arhimandritul Andreiu Şaguna, superiorul 

mânăstirei sârbești Covil, a fost numit vicar general adminis- 

trator al bisericii româno-ortodoxe a Ardealului; iar la 21 au- 

gust, acelaș an, Andreiu sosi la Sibiu pentru a-și luă în primire 

cârmuirea cu care fusese învestit. 

Anareiu Şaguna, când a sosit la Sibiu, a găsit o adevărată 

ruină, în toate direcţiunile şi numai Dumnezeu singur, cu du- 

hul Său cel sfânt, mai susţinea poporul românesc pe calea cea 

areaptă şi ca să nu se prăbușească pentru totdeauna. 

Atunci a scris el următoarele, cari fac o descriere aproape 

fidelă a, aceea ce a găsit în Ardeal: 

„S'au batjocorit biserica lui Christos, ci numai vremea de 

acuma în care trăim vi-o puiu. Vită-te şi vezi cum stau bise- . 

ricile overtite, unele de credincioși lipsite, altele mai de tot pâ- 

răsite şi dintre acestea vei cunoaște cum că atâta, micșorare și 

stricare aduce dejghinarea și răsvrătirea ciocnirilor bisericești, 

câţ tot adevăratul creștin cu Ieremia proorocul, cu cuviință, 

poate a se tângui și strigă: „Căile Sionului plâng pentru că 

nu sunt care să vină la praznic, toate porţile ei stricate sunt 

şi preoţii ei suspină“. 

„Să cunoşti, apoi, cât bine neamului nostru celui româ- 

nesc, carele odată și el numără printre puternicile neamuri şi 

între oamenii cei tari se socotea, iar acuma atât e de supus și
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ocărât, cât nici învăţătură, nici stiință, nici armă, nici legi 
întru el nu se pomenesc.” 

Și eră atâta sărăcie în jurul lui încât nu aveă nici unde 
să-şi plece capul pentru odihnă. 

De unde să înceapă lucrul? Cu ce să înceapă? Unde se uită, 
peste tot, eră ruină şi jale, și totul eră de făcut din temelie. 
„Activitatea iui Saguna, uriașă, şi genială, s'a îndreptat, dela 
început, în toate părțile. A atacat toate chestiunile, cu toată 
puterea sufletului său mare, cu toată credința în ajutorul lui 
Dumnezeu, şi cu toată cuminţenia politică, faţă de timpurile 
în cari eră chemat să lucreze. 

Opera lui Şaguna se îndreaptă dela început în toate direc- 
ţiunile activităţii omenești ale unui popor. In toate direcţiile, și 
în fiecare în parte, a fost un uriaș, iar rezultatele au fost ne- 
numărate de mari și strălucitoare, având în vedere timpul scurt 
în care a trăit, starea în care a găsit poporul său, precum și 
situaţia în care l-a lăsat, când a fost chemat în sânul drepţilor. 
„Pentru a ne da mai bine seamă de activitatea, lui Şaguna, 

și de rezultatele la care a ajuns, va trebui să-l vedem, pe rână, 
în fiecare parte din marile lui manifestări. 

Trei direcții mai principale se prezintă ochilor nostrii în 
imensa, activitate a lui Şaguna : a) bisericească ; b) culturală; 
c) politică. In fiecare din aceste părți, rezultatele obţinute de 
Șaguna sunt uriaşe și geniale, pentru întregul neam românesc. 

Le vom luă pe rând, pe fiecare. Vom da, însă, întâietate ac- 
tivităţii bisericești, şi, apoi, le vom judecă şi pe celelalte două. 

I. ACTIVITATEA BISERICEASCA. . 

Şaguna sosi numai ca un vicar al episcopiei, și numai pe 
timpul cât va lipsi episcopul, ce va trebui ales în curând. Totuș, 
dela început, Saguna se puse pe lucru, începându-și activitatea 
cu biserica, și în special cu preoţii, căci ei formează sufletul 
bisericii. 

Nu s'a îngrijorat Şaguna nici de răceala cu care a fost 
primit de unii Români, nici de faptul că unii îl socoteau drept 
Sârb, ba chiar și Grec, tot așă de puţin ca și de faptul că eră 
considerat ca un intrus, un nepoftit, un usurpator al dreptu- 
rilor celorlalţi, venit în mijlocul Ardealului, prin  hotărirea 
Vienei. Credința, aceasta îi amărau, mai ales, pe unii din bunii 
Români, crezând că nici acum nu s'a isprăvit cu tutelarea bi- 
sericii noastre. 

Toate aceste neplăceri îi soseau zilnic la ureche, lui Sa- 

guna, dar el le puse deoparte și'și vedea de multele ocupaţiuni 
la cari se înhămase. El nu se socoteă venit numai provizoriu şi 
mai puțin încă, un intrus, ci se consideră ca: venit aci pen-
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tru mult timp, ca vicar, sigur, eventual, chiar ca episcop, și de 

aceea, începu lucrul cu toată nădejdea, atacând chestiunile 
cele mai urgente şi cele mai importante pentru biserică. 

Atenţia sa fu atrasă, de pustietatea în care se găseau bise- 
ricile creştine ortodoxe, fiind, cu totul lipsite de drept credin- 
cioși. Trebuia, neapărat, să-i atragă iarăș pe Români, cât mai 
mult și cât mai mulţi, spre calea bisericii; iar pentru aceasta 
„credincioşii trebuiau să găsească în biserică un loc luminat și 
de înălţare sufletească, afirmat prin atitudinea și prin cuvân- 
tările şi sfaturile preoţilor. De aceea toată atenţia lui Şaguna 
s'a îndreptat, dela început, asupra preoțimii, şi asupra celor ce 
urmau şcoala pentru a deveni preoți. 

„Dela preot să pornească toate îndemnurile bune, supra- 

vegherea lui părintească să îndrepte paşii poporului, să-l fe- 
rească din calea ispitelor şi să-l îndrume pe cărările înain- 

tării în cultură și bună stare.” () 
Cireulări peste circulări, poveţe peste poveţe, învățături de 

tot felul trimite el tuturor protopopilor spre a îi aduse neîntâr- 
ziat la, cunoștința preoţilor, să le explice și să, supravegheze la 
executarea lor. 

Astfel, între altele, el porunceă, următoarele: 
1) „Fiecare preot să umble în reverendă, cu brâu vânăt în- 

chis, și pălăria rotundă, nu numai când are de a săvârși vre-o 
slujbă, ci şi când vor veni la cetate sau vor merge la mai marii 

lor sau la vre-o tistie mai înaltă.“ 
2) „Nici unul să nu îndrăsnească a-şi rade barba, iară 

părul să şi-l pieptene înapoi“. 
3) Dela cercetarea jocurilor, crâsmelor şi de a bea vin și 

vinars, în uliţă sau în târguri și dela orice vorbe statului preo- 

ţese vătămătoare, să se contenească,'“ 

4) „Pentru ca fiecare preot după cuviinţă să-şi poată îm- 

plini datorințele sale, tot insul să se îndeletnicească în cetirea 

sfintei scripturi şi a sf. Părinţi, să cetească și să înveţe cate- 

chismul pe de rost, și câștigându-și folositoare cunoştinţe să 

fie în stare a cuvântă, din timp în timp, către popor cu spor 

și cu folos și a-i putea arătă calea, către fapte bune, spre care 

sfârşit se cuvine să aibă o viață, neprihănită, purtare bună în- 

tru toate, și în tot locul ca cu o trâmbiţă bine răsunătoare să 

deştepte pe toţi spre” cucernicia cea adevărată creștină și spre 

frica lui Dumnezeu... 

Apoi, în altă circulară, îi oprește pe toţi preoții de a intră în 

cârciumi: „de cercetarea cârciumilor feriţi-vă. Răul acesta câte 

alte răutăţi pricinuește fiește care din voi poate pricepe... cu 

cea mai mare întristare a inimei și cu nespusă mirare încre- 

dințându-mă, că mulţi dintre preoţi au obiceiul și datina, 

-1) 1. Lupaş. Mitropolitul Andreiu Șaguna, pag. 40.
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după săvârșirea slujbelor dumnezeeştilor zile de duminici și 
sărbători, din sfânta biserică a nu merge acasă, ci drept a se 
abate la crâşmă și a vorbi cele ce nu se cuvine unui preot. 

„ Aspru și sub pedeapsa opririi de slujba preoțească, tuturor ace- 
lora cari până la această slăbiciune şi nebăgare de seamă a 
treptei sale s'a rătăcit, poruncesc, ete. etc.” 

Invăţăturile lui Saguna faţă de preoţime se întind acuma 
mai departe asupra modului cum să fie, şi cum să se poarte 
fiecare, față de poporeni: „cu dragoste, îndelungă răbdare și 

smerenie; pentru slujbe să nu ia decât „simbria legiuită“, la, 

„câștig spurcat” să nu râvnească, iar la cei săraci să slujească 
în zadar (gratuit). Căci pentru această osteneală, mare plată 
vor aveă în ceruri.” 

Dar Şaguna nu este omul numai al dării unui ordin, al 
trimiterii unei circulări, și, apoi, să-și considere datoria sa ter- 
minată. Nu ! Trebue să vadă el, în persoană, cum s'au primit 
circulările, cum s'au citit, cum s'au înţeles, și la urmă cum s'au 

executat. Şi a început seria inspecţiunilor, pe anunţate și pe 
neanunţate; iar sancţiunile se aplicau imediat, în văzul tutu- 
rora : lauda pentru cei buni și ascultători, și pedeapsa, chiar 

ridicarea areptului de a mai sluji, pentru cei răi şi cari nu ur- 
mau sfaturile și învăţăturile lui. 

In anul 1847, Şaguna, cu autorizaţia guvernului ardelean, 

a făcut o vizită canonică a întregii eparhii. Aprobarea sa obținut 

la jumătatea lunii aprilie, iar vizitele au început la 1 iulie. 
Vizitele acestea au fost anunțate cu mult înainte : ...,,Mă- 

ria Sa Vicarul să, fie așteptat cu bisericile și altarele măturate 
şi cu odoarele bisericești puse toate în ordine, iar dascălii cu 
copiii cei de şcoală și învăţăturile ce sau învăţat să stea gata; 
titorii să arate socotelile bisericești;. poporul întreg cu mare 

cu mic, cu bărbații și cu muerile să aștepte pe Maria Sa cu 
toată cinstea și cuviința, purtând grije de cele ce stările îni- 
prejur îi vor învăţă”. 

Am ţinut să dau în copie fidelă părţi din aceste circulări 
ale marelui Saguna, spre a se vedeă preocuparea primă a a- 
cestui geniu al neamului nostru. 

Atenţia, lui primă se îndreaptă asupra preoților. Ei consti- 

tuesc sufletul bisericii, și după cum slujesc în faţa sfântului 
altar, după cum vorbesc în predicile lor dătătoare de învățătură 
și după cum le este purtarea în lume, înainte de slujba reli- 

gioasă, și după slujba religioasă, asă este şi consideraţia de care 
se bucură ei în fata lumii, și tot așa este şi considerația sfin- 

tei noastre biserici. 
* 

* * 

Oa doua chestiune tot în legătură cu valoarea preotilor 
eră, şi gradul de pregătire, de instrucție, al viitorilor preoți. EL 

N
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vrea, să vadă, pe preoţi ajunși la o cultură si o pregătire inte- 
lectuală cât mai înaltă, pentru acele timpuri, căci numai așă 
ver puteă ei să-și impună autoritatea cuvântătoare asupra cre- 

aincioșilor. | 
Când a venit Şaguna, la Sibiu, a găsit o stare deplorabilă 

şi în direcţia învățământului, în general, dar în special cel 
preoţesc. Inainte de 1816, cursul pentru formarea preoţilor a- 
veă, o durată numai de șase săptămâni; apoi, s'a ridicat la o 
durată de şase luni, cu candidaţi ce aveau 1—2, eventual 3 
clase gimnaziale. 

Erau tineri doritori de cultură mai înaltă, de o pregătire 
mai serioasă. Cum, însă, ei nu găseau așă cevă la Români, cari 
erau cu totul lipsiţi de şcoale, se îndreptau spre cele străine, ca- 

tolice, sârbești, unite dela Blaj, calviniste sau protestante, 
unde, bineînţeles, pe iângă cunoștințele generale cu cari își 
îmbogăţeau şi hrăneau mintea, li se turnau zilnic, în suflet, 
pe nesimţite şi picături religioase străine celei creștine orto- 
doxe în care erau născuţi. Mulţi din aceşti tineri, slabi de 
îngeri, au fost, mai târziu, pierduţi pentru biserica, românească 

şi pentru românism. 
Două dispoziţii a luat Saguna, în această privinţă, chiar 

din primele zile ale venirei sale la Sibiu. Prima a fost cu pri- 
vire la dublarea numărului lecţiunilor și a timpului de pregă- 
tire, al viitorilor preoţi, dela șase luni, la un an. Şi acesta, eră 
încă puţin, dar pentru un moment, eră un pas mare, spre în- 
văţătură. Va veni timpul când el va îndoi, întregi şi încă şi mai 

mult, durata învăţământului. Apoi, a dispus ca tinerii ce vor 
să urmeze acest an de învățământ religios, trebuiau să aibă 
liceul complet, și să cunoască perfect chestiunile de limba ro- 
mânească şi de filosofie. 

A doua chestiune, chiar şi mai importantă, a fost că a 
oprit în mod desăvârșit, pe orice tânăr ce ar fi dorit să se 
facă preot, de a merge la școale străine pentru a ascultă acolo 
prelegerile doctrinelor şi învățăturilor lor religioase. Toţi acei 

tineri cari doreau să devie preoţi români, în biserica creştină 
ortodoxă română, trebuiau, în mod obligatoriu să urmeze nu- 
mai la școalele recunoscute sau administrate de biserica, pe 
care ei doresc să o slujească. Incât fiecare student român or- 
todox învăţă, de acum în colo, la gimnaziu și liceu românesc 
ortodox, la seminar românesc ortodox, și numai dela profesori 

români ortodoxi. 

Alegerea de episcop. — Numirea prin decret. Sfinţirea în bise- 
riea catedrală sârbească dela Carlovit. 

Pe tot timpul anilor 1846 şi 1847, de când a luat condu- 
cerea bisericii româneşti, Saguna, printre toate greutăţile şi
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grijile de căpetenie ce aveă, și cari îi ocupau tot timpul, 
aveă mereu gândul să nu lase să treacă prea mult timp, 
fără ca biserica românească creștină-ortodoxă să nu-și aleagă 
„conducătorul său legal, pe episcopul său. EI știă foarte bine 
că : „cei ce nau stăpânire, cad ca frunzele”, și tocmai de 

această nenorocire mare a avut de suferit biserica româ- 
nească de mai bine de o sută cincizeci de ani, de când i sau 

luat, în mod silnic, mitropolitul, episcopii, protopopii. Dece- 
nii peste decenii, a stat biserica românească fără conducă- 
tori, ca și un sat fără stăpâni. Dela 1700, până la 1762 a fost 
biserica fără conducători, bătută de toate vânturile, și lovită 

.de toate stâncele. Abiă după șaizeci și doui de ani, s'a îndurat 
stăpânirea să ne dea un administrator bisericesc, pe bătrânul 

sârb episcop de Buda, Dionisie Novacovici; urmat apoi, de 
alţi doui, tot Sârbi, Ion Gheorghevics, episcopul Vârşetului, și 
„Sofronie Chirilovics episcopul Timişoarei. La 1183 biserica ro- 
mânească creştină-ortodoxă a fost pusă sub administrarea și 
conducerea bisericească a mitropoliei sârbești dela Carloviţ. 
Urmează, sub această formă, ca episcop, sârbul Nichitici, apoi 

Adamovici. După moartea acestuia din urmă, biserica româ- 
nească, a stat, iarăş, patrusprezece ani, fără conducător, fără, 
episcop; iar la 1810, se îngădue Românilor să aibă pe Moga, 
ca episcop, şi care a stăpânit scaunul episcopesc aproape trei- 
zeci şi cinci de ani. 

Șaguna nu puteă admite, şi nu putea înţelege, ca bun 

Român, ca scaunul episcopesc să rămână, ca şi înainte, vă- 

duvit de stăpânul ce i se cuvenea. El sau altul, dar, trebuiă să 
îie cinevă care să ia în mână conducerea bisericii, cât mai 

repede, ca să o salveze dela dezastru. El, ca vicar, lucră din 

toate puterile, cu tot sufletul și cu toată inima; dar, de si- 
gur, altfel ar fi lucrat, și alte probleme ar fi atacat, mult 

mai înalte, și mult mai importante pentru biserica noastră, 
pentru neamul nostru, dacă ar fi fost episcop întărit, cu 
toate formele legale. 

La începutul anului 1847, Saguna a trimis curţii din 

Viena, o petiție, în înțelegere cu consistoriul, prin care se 

rugau îprurile înalte ca „să se curme cât mai curând“ vacanţa, 

episcopească, și să se ordone alegerea noului episcop cât 

mai neîntârziat. Petiţia a fost aprobată, iar alegerea hotărită 
pentru ziua de 1 decemvrie 1847. 

In aprobarea dată s'a specificat anume, că alegerea se: 

va face „dintre Români“; iar nu dintre „Românii ardeleni“, 

cum fusese mai înainte. Sa văzut astfel, că influenţa lui 
Şaguna, la mitropoiia Carloviţ, și chiar la Viena, eră mare, 
fiindcă dacă ar fi rămas aceeaș dispoziție dinainte: „dintre 
“Românii ardeleni“, el, Șaguna, rar fi putut fi candidat, şi 

astiel biserica românească ar fi fost lipsită de înțelepciunea, 

„celui mai de seamă al său ierarh.
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La 1 decemvrie s'a întrunit consistoriul la Turda, locul 

hotărit pentru alegere. O sută douăzeci şi şase de protopogi. 
au luat parte, iar alegerea a fost condusă de doui comisari 

guvernamentali. 

Se prezentau la alegeri trei candidați oficiali: Șaguna,. 

și doui nepoți ai fostului episcop Moga: Moise Fulea, direc- 
torul școalelor şi Ion Moga teologul. 

Rezultatul votului a fost: Ion Moga 33, Moise Fulea. 
31 şi Andreiu Şaguna 27, voturi. Au mai avut şi alţii fără candi- 

datură, alte voturi, între cari au fost: protopopul Ighian î4 
voturi, şi Popazu 11. 

Cei trei dela început au fost recomandaţi la Viena, ca să. 
fie numit cel hotărit de înalta curte imperială. 

La Viena nu a fost nici o luptă, fiindcă dinainte eră, ca 
și hotărit acela care urmă să fie episcop. Biserica sârbească 
a Carlovițului nu aveă încredere de cât în Saguna; iar favp- 

tele lui Şaguna de când a fost numit vicar şi până la alege-- 
rea pentru episcop, au dovedit un devotament către patrie,. 

o cinste către guvern, şi o credinţă către împărat, în cât nici. 

nu putea să-i treacă altul înainte. 

In special, credinţa şi cinstea lui Şaguna faţă de stăpâ-- 

nire, s'a demonstrat, până la evidenţă în anul 1847, în cazul 

aventurierii Ecaterina. Vargă, despre care vom vorbi, mai pe 
larg, la activitatea politică a lui Şaguna. 

Au fost, însă, înainte de alegere, Români, cari nu l-au 

dorit pe Şaguna, ca episcop. După cum aceştia l-au primit. 
îoarte rece, la sosirea sa în Sibiu, neacordându-i nici un cre- 

dit, şi bănuindu-l de a fi în contra românismului, ca un Sârb,. 

sau Grec, tot așă, şi acuma, cu ocazia alegerii, sau găsit. 
mulţi protopopi, cari sau manifestat pe faţă în contra lui 
Şaguna. Cu suflet cinstit, de Români, sau nu, aceasta nu se 

poate ști, fiindcă nimeni nu poate citi ce-i în sufletul cuivă. 
dar faptul este că mai mulţi protopopi au mers la Șaguna,. 
înainte de alegere, și i-au spus că ei nu-l doresc, pe el, ca 

episcop, fiindcă-i Sârb, şi că nici să candideze. Se spune câ. 

Şaguna, după ce i-a primit bine şi cu cuviință, ascultându-le 
vorbirea le-ar fi răspus: „ku sunt Român ca și voi; că dacă. 

nu mă vreți voi pe mine, vă vreau eu pe voi, şi să știți că eu. 

voiu îi episcopul vostru”. 

Saguna, cel numai cu 27 de voturi, a fost numit episcop: 

al bisericii românești  creștino-ortodoxe a Ardealului. Iar 
curtea pentru a-i arătă încrederea și mai mare ce o are în 

persoana sa, l-a scutit de cele 19 condiţii grele şi înjositoare: 
pentru biserică şi neamui românesc, ce însoțeau, de regulă, nu- 

mirea unui episcop şi în special, ce au însoțit numirea prede-- 
cesorului său, Moga, la 1810.
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Şaguna își anunţă poporului numirea sa ca episcop prin- 

tr'o prea frumoasă circulară bisericească, în care spune între 

altele : „promit sărbătoreşte că din toate puterile mele, neoste- 

nit, mă voiu strădui pentru binele, folosul și înaintarea în cele 

de minte ţiitoare ale poporului şi voiu fi tuturor tată adevă- 

rat, tată zic să fiu, tată și încăodată zic tată să fiu în înțele- 

sul cel adevărat“. Apoi, ca să nu lase neîntrebuinţat nici un 

prilej, îndeamnă din nou preoţii, „pe iubiții săi împreună sluji- 

tori, să înveţe şi să lumineze necontenit poporul, ca să-l 

poată aduce din necovârșire la covârșire și din ruginita ne- 

gură a neștiinţelor la limanul cel liniștit al ştiinţelor și al 

luminării“ 1). 
Actul oficial al numirii lui Şaguna ca episcop a fost îm- 

plinit ; urmează acum să se îndeplinească şi actul bisericesc 

al înălţării sale la rangul ae archiereu și sfințirii sale ca epis- 

cop. 
Această ceremonie religioasă urmează să se facă la mi- 

tropolia sârbească din Carloviţ și slujită de către prelaţii Sârbi. 

Ne întoarcem cu gândul cu o sută şi cincizeci de ani, înainte 

ae acest act, și încă sute de ani mai înainte de acest timp, și 

vedem că înalta ceremonie religioasă a sfințirii episcopilor și 
chiar a mitropoliţilor Români din întregul Ardeal, se făcea 

în mitropolia Munteniei, de câtre mitropolitul şi episcopii RO- 

mâni, și foarte adesea în prezența patriarhului bisericesc dela 

Constantinopol, sau al Erusalimului. Mitropolitul Ungro-Vlahiei, 

avea jurisdicţiunea şi tutelarea dogmatică, bisericească asupra 

bisericii româneşti din Ardeal şi prin biserică: se păstră le- 

gătura, cea mai strânsă cu fraţii noştri din Ardealul tuturor 

suferințelor. Prin biserică se înălțau sufletele și se luminau 
minţile, dând putere de rezistenţă faţă de schingiuirile şi ne- 
dreptăţile ce curgeau grindină, pe capul bieţilor Români. 

Au înţeles asupritorii şi călăii că din Muntenia şi din 
Moldova vine ajutorul, cel fără limită şi neprecupeţit, pentru 
întărirea sufletelor românești. Atunci, au hotărit ruperea ori- 
căror legături cu biserica, românească din Muntenia, dărâma- 
rea mitropoliei din Alba-Iulia, cea ridicată de Mihai Viteazul și 
-pedepsirea, chiar cu moartea, a oricăruia va mai trece în Mun- 

tenia, 
Tot pe atunci sa făcut şi ultima încercare a luării cre- 

dinței prin marea crimă religioasă a „Unirii”, De atunci, dela 
1689, ianuarie 2, ultima sfințire, în persoana renegatului A- 

:thanasie, nu s'a mai făcut un asemenea act. 
Biserica românească cieștină-ortodoxă, rămasă fără con- 

„ducători, eră ca şi o corabie fără cârmaciu bătută de vânturi, 

1) I. Lupaş. Mitropolitul Andreiu Șaguna, pag. 62.
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lovită de maluri, și stând gata să se scufunde. Un port, strein 
de sufletul ei, se prezintă celor ce mai supraviețuesc sub 

dărâmăturile şi ruina adusă de vremuri şi de răutatea oame- 

nilor. 

Biserica sârbească, și ea tot creştină ortodoxă, dar sâr- 

bească, nu românească, oferă, cu bunăvoință !? adăpost. 

Aci în această biserică, ce a stăpânit, o sută de ani aproape, 
biserica creștină ortodoxă românească din Ardeal, s'au sfinţit 

cei câţivă episcopi, cea mai mare parte Sârbi, şi un Român, 
ce sau succedat pe scaunul episcopese dela Sibiu, cu începere 
dela, 1183. 

Tot aci, va fi sfinţit, şi Şaguna ca episcop românesc. 

Câtă depărtare: mare între aceea ce eră cu o sută și cinci- 
zeci de ani înainte, şi între aceea ce era acuma! 

In ziua de 18 aprilie, în ziua de duminica Tomii, avu loc 
marele act religios, în catedrala metropolitană sârbească din 

Carloviţ, în faţa şi cu slujba făcută chiar de patriarhul sâr- 

besc Rajacics şi cu doui episcopi, ca ajutoare. 

Este de remarcat că la sfârşitul slujbei religioase de sfin- 
țire, episcopul Andreiu Şaguna, a ţinut o prea frumoasă cu- 
vântare şi care se termină cu următoarele cuvinte : 

„Mai preurmă iarăș înaintea Ta Doamne cad și zic: Tu 
Doamne știi că către scopul meu a alergă doresc: pe Ro- 

mânii trasilvăneni din adâncul lor somn să-i deştept şi cu 

voia către tot ce e adevărat, plăcut și bun să-i trag! Tu 

Doamne umbrează-mă cu puternicul Tău scut! 'Tu îndulceş- 
ti-mi în ceasul morţii fructurile amarelor mele osteneli. Amin!“ 

In aceste din urmă cuvinte, spuse în faţa lui Dumnezeu 
Sfântul, în faţa întregului sobor mitropolitan sârbesc, în cea 

mai măreaţă zi de sărbătoare pe care o poate avea un 
preot, un cleric, în viața sa, în aceste cuvinte spuse apăsat, 
pentru a fi auzite bine de toată lumea, stă întregul program 

al activităţii viitoare a lui Şaguna. 

El vrea să deştepte pe toţi Românii din somnul lor deo 
mie de ani, şi mai vrea, să-i aducă spre tot ce e adevărat, 
plăcut şi bun. Cu alte cuvinte să-i facă şi pe ei oameni, în 
rândul oamenilor iar nu cum au fost până atunci, slugi fără, 
drepturi, şi selavi nebăgaţi în seamă de nimeni, neexistenţi 
în pământul lor, în ţara lor. 

Curajul lui Șaguna, de a spune aceste cuvinte, în biserica 
sârbească, în faţa marilor arhierei sârbești, în faţa populaţiei 

nenumărate ce asistă la actul sfințirii, şi în faţa comisarilor 
guvernului, ne dă măsura dela început a aceea ce eră hotărit 
să facă în viitor. Pi 

Acesta i-a fost programul, în linii mari, şi pe el și-a bro- 
dat întreaga sa activitate în viitor. 

Inapoerea lui Şaguna, ca episcop, la Sibiu, în ziua de. 24
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aprilie, a fost un triumf. Toţi Românii, indiferent dacă apar- 

țineau sau nu bisericii creştine-ortodoxe, l-au sârbătorit. In- 

suşi „uniţii“ sau bucurat, iar Timoteiu Cipariu, marele căr- 

turar, a scris în „Organul luminării”, următoarele: „Virtu- 

ţiile acestui mare bărbat Român sunt mai cunoscute, decât 

să aibă trebuință a se mai lăudă, încât nici inimicii nu îi le-ar 
puteă negă şi credem că graţia Majestății Sale n'a putut să 

cadă pre o persoană mai meritorie de o așă mare chemare. 

Multe zile și din partea noastră-i urâm”... 
Sosirea grăbită a lui Șaguna la Sibiu, eră motivată de marea 

mișcare românească, și de măreaţa adunare națională ce se 
plănuise a se face la Blaj în ziua de 3 mai. Guvernul îl anun- 

ţase, încă pe când eră la Carloviţ, pentru sfințire, că a în- 
cuviinţat adunarea Românilor, la Blaj, și că el, episcopul Şa- 

guna, va prezidă, această adunare. 

La această adunare națională românească, la care au 
luat parte, cu sufletul, toţi Românii, ai ambelor biserici, or- 

todoxe şi unite, — greco-orientale, şi greco-catolice, — au 

fost prezenţi peste patruzeci de mii de reprezentanţi, în 
frunte cu marele cărturar Barnuţiu, cu viteazul neînfricat, 

Iancu, craiul munților, şi prezidaţi de Saguna geniul româ- 
nismului. 

Acolo în acea măreață și memorabilă manifestare ro- 

mânească, sa pus, între altele, și marea problemă bisericeas- 
că şi naţională românească formulată de către Şaguna ast- 

fel : 
„Națiunea, română pretinde ca biserica română, fără deo- 

sebire confesională, să fie și să rămână liberă, independentă. 
dela oricare altă biserică, egală în drepturi şi foloase cu ce- 
lelalte biserici ale Transilvaniei. Ea cere restabilirea mitro- 
poliei române şi a sinodului general anual după dreptul ve- 
chiu, în care sinod să fie deputaţi bisericești și mirenești. In 
acelaș sinod să se aleagă și episcopii Români liber prin ma- 
joritatea voturilor fără candidaţiune, etc.“. 

Aceasta este problema cea mai mare a bisericii noastre, 
pe care Șaguna și-a propus-o în mintea, şi în sufletul lui, din 
primul moment de când a venit la Sibiu, dar pe carena pu- 

tut-o spune oficial, lumii întregi, de cât numai în ziua de 3 

mai 1848 în măreaţa și impunătoarea adunare naţională a, 
întregului neam românesc. La această problemă a lucrat el 
întreaga lui viaţă şi a avut norocul să poată să vadă, cu ochii, 
încununată de succesul cel mai desăvârșit, înainte de a trece 

în sânul drepţilor. 

| In fruntea unei comisiuni de treizeci de Români, după. 
cum se hotărise în adunarea națională, Saguna a mers la 
Viena pentru a susține cauza bisericească a Românilor. și 
bineînțeles și toate chestiunile politice cu care eră în legă- 
tură.
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In lupta pe care Şaguna o începu pentru realizarea dezi- 

deratului măreț al reînfiinţării mitropoliei, trei mari piedici 

i se puneau în cale. Trei dușmani înverşunaţi și puternici stau 

gata să-l răpună pe cel singuratec, în momentul când el va 

începe lupta. Primul dușman, eră chiar guvernul absolutist, 

din Viena, reprezentat, în fața bisericii, prin ministrul de 

culte, contele Leon Thun. Nu eră ușor să lupţi chiar cu gu- 

vernul, chiar cu ministrul respectiv, și mai ales într'o perioa- 

dă de absolutism. Şaguna, însă, nu se teme de cât de Dum- 

nezeu, iar nu de oameni, fiinacă e! are credința nestrămutată 

în dreptatea, cauzei lui sfinte. 

Al doilea dușman erâ biserica „unită“, greco-catolică, care 
nu vedeă cu ochi buni nici o înălţare a bisericii creștine-orto- 

doxă, „neunită“, cum o numeă Thun, spre a o pune pe o 
treaptă, inferioară celeilalte, sau greco-orientală cum cereă Şa- 

guna să fie denumită. Biserica greco-catolică, se bucură, după 
legile și promisiunile „diplomei leopoldine“, de toate privile- 
giile celorlalte biserici recepte, și eră susținută pe faţă de gu- 

vern, în timp ce biserica greco-orientală abiă acum încercă 

să-şi ia sborul, sub puternica înrâurire a unui „om în faţa, 

căruiă dușmanii stau gata să-l sfâșie. 
Al treilea duşman eră biserica sârbească, în capul că- 

reiă se află acum patriarhul Rajacicz, dela Carloviţ. Această 

biserică a avut şi aveă încă, în acest timp de care vorbim, 

jurisdictiunea dogmatică asupra bisericii românești, greco- 
orientale, din Ungaria. Se apropiau o sută de ani de când bi- 

serică sârbă a luat sub protecţia sa umila biserică româneas- 
că. Portul ce se arătă vederilor corăbiei românești, ce eră pe 

punctul de a se înnecă, nu eră, însă, un port cu suflet ade- 
vărat creștinesc, ci acaparator. Cei ce vor intră acolo, nu vor 

mai ieși, aceea ce au fost, ci transformați sufletește și naţio- 
naliceşte. Ei vor deveni Sârbi, cu atâta mai ușor cu cât credința 
eră Ja fel. In acest mod au pătruns Sârbii în Banatul româ- 

nesc, în Torontal, în Biserica Albă, în Vârșeț, Timişoara, Arad, 
cu episcopatele lor şi, apoi, la nord de Mureş, până la Oradia 
Mare, Ineu, iar spre răsărit până aproape de Mehadia-Orşova. 

Această penetraţiune pacifică și religioasă, sub adăpostul 
aceleeaş credințe, distrugeă sistematic, încet dar sigur, naţio- 

nalitatea română, iar pretenţiile Sârbilor se măreau pe măsură 

ce ei puteau înfiinţă un nou episcopat, în inima românismului. 

Numai aşă se explică acum, pierderea și mutilarea jumă- 

tăţii Banatului, cu Vârşet și Biserica Albă, şi numai aşă se ex- 
plică pretenţiile Sârbilor, a unora din ei, asupra întregului 
Banat, cu Timişoara, Arad. Este interesant de ştiut o notiţă apă- 
rută în gazete, la 23 octomvrie 1923, în care se anunţă moartea 
unui fost prim-ministru lugo-Slav, Protici : „Când a fost prim- 

ministru, imediat după armistițiu, a ţinut în Scupeina de a- 

14
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tunci, un discurs în care reclamă pentru Serbia, Timişoara şi 
Aradul”. 

Aceasta, se petrecea în anul 1920-21! Ne putem ușor în- 
chpui, ce eră la anul 1848-49, câna Șaguna și-a pus proble- 
ma autonomiei bisericii române-ortodoxe, şi reînființarea ve- 
chei mitropolii. Sârbii formau, în lupta aceasta, ce se deschi- 
dea, poate dușmanul cel mai periculos pentru Șaguna, fiindcă 
trebuiă multă diplomaţie, ca să convingă autorităţile guver- 
namentale, despre necesitatatea despărțirii unei biserici, de o 
alta ce aveă aceeaș credinţă. 

Lupta se dădeă, după cum se vede, cu forțe neegale : deo- 
parte stau trei duşmani înverşunaţi, înarmaţi până m dinţi, 
dintre cei mai neimpăcaţi, dintre cei mai puternici în monar- 
chia absolută, și dintre cei mai ireductibili ; iar de cealaltă 
parte sta Șaguna singur, singurel, și înarmat numai cu cre- 
dința în cauza lui cea dreaptă și cu speranța în sprijinul lui 
Dumnezeu. Lupta a fost înverșunată și dintr'o parte şi din 
alta, dar victoria, după o luptă de mai bine de douăzeci de 
ani, a rămas definitivă de partea lui Şaguna. Unul câte unul, 
din dușmani, a fost răpus, și pe aceaș măsură biserica noastră, 
creștină ortodoxă, se înălţă, iar Șaguna străluceă ca și soarele 
în faţa, drept credincioșilor săi. 

"Cu alte cuvinte, Șaguna, prin voceă întregii națiuni româ- 
nești cereă : emanciparea bisericii creştine-ortodoze din lan- 
turile slavismului, și ale sclavismului, şi organizarea ei auto- 
Romă după cum glăsuiau canoanele și legile de bază ale cre- 
dinței noastre, cu restabilirea mitropoliei noastre sfinte, după 
care ojtă tot Românul. 

In afară de aceasta, el mai cereă încă o situaţie egală în 
stat, cu toate celelalte biserici, precum și o egală atenţie din 
partea statului, în susţinerea materială a bisericii și a clerului. 

„Ne rugăm pentru o administraţie naţională de sine stă- 
tătoare în privinţa politică și bisericească şi pentru alegerea 
unui cap bisericesc de sine stătător și întărit de Majestatea, 
Ta, căruia să i se subordine ceilalți episcopi naţionali”. 

Vitorul revoluţiei anului 1848 se apropiă năprasnic şi cu 
pași giganți. Şaguna a stat în anul 1848, la Viena, pentru re- zolvirea chestiunilor cu cari fusese însărcinat de adunarea 
naţională dela Blaj. A fost în mai multe rânduri la împăratul 
Ferdinana, în înaltă audiență, dar a plecat totdeauna din palat, 
cu oarecare îndoială asupra rezultatului, deși eră totăeauna, 
bine şi curtenitor primit. A avut, însă, promisiunea că: „naâţio- 
nalitatea română va fi asigurată, la propunerea ministerului ungar, prin o lege specială.” - 

Șaguna și-a îndreptat atunci pașii cercetători și rugători 
spre Budapesta, la guvernul unguresc, unde văzu, însă că va fi 
greu să hotărască pe vechii stăpâni să rupă cu un trecut de
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0 mie de ani, şi să pună și pe Români pe aceeaş linie cu cele- 
lalte trei naţiuni dominante. Atunci Saguna în ziua de 31 

august 1848, la Pesta, a spus în comisia regnicolară, că legea 

unirii Ardealului cu Ungaria, așă cum este alcâtuită, nu mul- 

tumeşte pe Români, fiindcă în ea se vorbeşte numai de cele 

trei naţiuni privilegiate, tot cum au fost până atunci, și ter- 
mină cu frumoasele şi îndrăsnețele cuvinte : „Să judece Europa 
civilizată, care ştie respectă drepturile naţiunilor şi ale ome- 

nirii, dacă e compatibil cu postulatele legilor divine şi so- 
ciale ca acolo unde 6—700.000 suflete ce formează trei naţiuni 
deosebite, 1.300.000 de suflete să fie pur și simplu nulificate.” 

Şaguna se inapoiă la Sibiu, unde îl chemau multe știri 
alarmante din toată ţara. 

Revoluţia ungurească isbucni cu toată furia, spre sfârșitul 
lunii septemvrie. Impăratuil Ferdinand abdică în favoarea 
tânărului Francisc Ioszif l-iul, în ziua de 2 decemvrie 1848. 

Românii se adunară la Sibiu, pentru lămuriri; iar Şaguna 
în ziua de 16 decemvrie în discursul său înflăcărat se pronunţă, 

alături de toţi participanţii, de partea noului împărat şi în 
contra Ungurilor. - 

Ruptura cu Ungurii eră pe faţă. 

Peste câteva, zile a şi pornit Șaguna peste munţi, ca prin 
Muntenia și Moldova să meargă în Moravia să se prezinte 
noului împărat. 

Anul 1849, și-l petrece Șaguna la Olmiitz, Praga, Viena, 
unde lucrează din răsputeri pentru câștigarea, la tronul impe- 
rial, a drepturilor sfinte româneşti. 

In acest timp revoluţia pustiește totul pe unde a putut pă- 
trunde. Numai în munţii apuseni nau putut intră Ungurii. 
Iancu, Craiul neînvins al munţilor, sta ca o sentinelă vitează şi 
veșnic trează în coasta Ungurilor victorioși. 

In lună august 1849 revoluţia este sfârşită. Armatele 

rusești înving ultimile rezistențe ale oștilor ungare. Pacea în- 
cepe treptat să se răspândească peste tot. Şaguna pleacă şi 
el dela Viena, tot pe lungul drum cu ocol, la Sibiu, unde este 

primit în triumf. de întreaga populaţie românească, care știă 

de iuptele lui pentru cauza, bisericii și  naţionalității româ- 
mânești. 

La Sibiu a, găsit ruina, făcută de Unguri, ca și în toate bi- 

sericile și instituţiile românești, din întregul Ardeal. Munca 
fără odihnă, din partea tuturora, a contribuit la îndreptarea 

tuturor relelor. 
La, începutul anului 1850, Șaguna, prinse un moment favo- 

rabil şi obțină dela guvernatorul Ardealului învoirea ţinerii 
unui sinod diecezan, care avu loc în luna martie 1850 şi la care 
au luat parte douăzeci deputaţi mireni, între cari și Iancu şi 
douăzeci și patru din cler.
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Acest sinod diecezan constituia cel mai mare eveniment 
pisericesc fiinăcă aproape nu se mai aducea aminte de cânânu 

mai fusese altul; iar următorul, cu toată energia de neînvins 

a lui Şaguna, abiă sa mai ţinut peste zece ani, în anul 1860. 
In circulara prin care anunta ținerea acestui sinod, spu- 

neă fericit, între altele: „Mulţumesc Tatălui Ceresc... că vă 
pot vesti ţinerea soborului după care așă mult și prea mult au 

oftat părinții, moșii și strămoșii noştri. O! eu de trei ori 
norocos, care m'am învrednicit a adună biserica cea viiă a lui 
Christos; care m'am învreânicit a mă vedea înconjurat de 

fraţii și fiii mei sufletești și a mă sfătui cu dânşii despre sta- 
rea bisericii lui Christos...” etc. Şi apoi anunţă ziua ţinerii sino- 
dului, precum și programul. 

In cuvântul de deschidere, Saguna a vorbit ca un inspirat 

de D-zeu. Acel discurs ar trebui să fie literă de evanghelie pen- 
tru toți seminariștii noștri, de azi și de mâine, căci în el se 
găsesc toate suferinţele bisericii noastre şi toate învăţăturile 
Domnului nostru Isus Christos! Intre altele ei spune: ,...Ro- 

mânii ortodoxi au fost ocară celor ce sunt în îndestulare și 
hulă celor mânări”. „...Luat-am noi ca fiii bisericii răsăritene, 
cevă cu drept sau pe nedrept dela fiii altor biserici ? Din râvna 
care am câtre adevăr silit sunt a mărturisi, că noi dela nime- 
nea nimica nu am luat, nici pe drept, nici pe nedrept, însă 
cela noi multe s'au luat pe nedrept, şi nimica după drept...“. 

Punctele principale desbătute şi dinainte fixate, au fost: 

1) Mărturisirea credinţei noastre ; 
2) Starea, bisericii şi eparhiei noastre din Ardeal, cea de- 

acum și cea viitoare ; 
3) Corelaţiunea bisericii cu stăpânirea ; - 
4) Starea preoţimei, a dascălilor și a celorlalte feţe bise- 

ricești ; 
5) Starea culturii poporului și propășirea lui ; 
6) Starea materială a eparhiei. 

In aceste şase puncte capitale se rezumă întreaga viaţă bi- 

sericească, culturală și politică a poporului românesc din Ar- 
deal, cu reînființarea mitropoliei, cu emanciparea de biserica 

sârbească, cu egală îndreptăţire alături de celelalte naţionali- 

tăţi şi celelalte biserici, poziţiunea, bisericii în stat, soarta preo- 

ţilor, învățământul, etc. etc. 
Importanţa ţinerii acestui sinod a fost atâta de mare încât 

mulţi ani, în urmă, Șaguna îl consideră ca fiind cel mai im- 

portant act din viaţa sa bisericească, până la reînființarea 

mitropoliei şi a statului organic. 

După închiderea sinodului diecezan, Șaguna iși îndreaptă 

activitatea în toate direcţiunile hotărite de acest sinoă, și prin 

petiţii la curtea imperială, la ministrul cultelor, şi la guverna- 

torul Transilvaniei, încearcă să rezolve toate chestiunile ce și
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le pusese ca program. Cu unele din ele reușește imediat; cu 

altele, însă, mai grele, trebue să revină de două-trei ori şi 

chiar de mai multe ori, până să obţină rezultatul dorit. 

O primă chestiune de care se ocupă imediat este cultura 

viitorilor preoţi. Dejă, dela venirea sa în. Sibiu a ridicat cursul 

seminarial dela șase luni, la un an, iar candidaţii primiţi în 

seminar, trebuiau să aibă liceul complet, cu filosofia şi limba 

română complete, iar nu cum fusese până atunci, o adevărată 

ruină şi rușine. 
Acum, măreşte iarăș numărul lecţiilor cursurilor. Apoi, 

Şaguna, el în persoană, împarte timpul de lecţie în cursul unei 

zilei, şi al zilelor în săptămână, în mod pedagogic, alternând 

învăţătura cu practica religioasă în capelă. El vreă ca stu- 

denţii seminariști să capete o pregătire cât mai înaită, pentru 

a stă, cu toată demnitatea, alături de oricare alt cleric al ori- 

cărei alte religii. Toate aceste îmbunătățiri le-a făcut numai 

cu banii bisericii ; iar dela stat nu a obținut nimic. Când a 

cerut, a primit sfatul să-și trimită clericii studenţi la institu- 

tul teologic dela Cernăuţi sau la cele din Viena. Șaguna nu 

se învoiă cu o astfel de soluţie fiindcă el vroiă ca să-şi aibă 

pe seminarişti în imediata sa apropiere, spre a-i observă, a-i 

îndrumă, şi spre a-i selecționă pentru viitor. 

In acel timp, Şaguna colectează dela popor și de ori unde, 

bani cu cari să poată să ridice un seminar demn de națiunea 

românească. Cu banii strânși cumpără o casă mare, cu săli 

încăpătoare unde mută seminarul în anul 1853. 

In anul 1854 face o vizită oficială noului seminar însoţit 

şi de guvernatorul Ardealului, prietenul sâu, principele de 

Schwartzenberg, care rămâne încântat de aceea ce vede. 
Din banii bisericii, din cei colectaţi şi ai săi personali, 

a dat burse, în număr de unsprezece, la copiii cei mai silitori 

şi mai săraci. 
Tot el înfiinţează instituţia filantropică, denumită fun- 

daţiunea Francisc Iosefini, pentru a eterniză norocul ce a 
avut împăratul când a scăpat de încercarea de asasinat ce se 

făcuse asupră-i de către un Ungur, în anul 1853. , 

Tot din colecte înfiinţează opt fundaţiuni, iar din banii 
săi proprii, alte şapte, cu cari ajută în dreaptă șin stânga, 

în toate părțile, pe toți cei ce au nevoe de ajutoare. Toată 
administrarea, însă, a tuturor fondurilor, se face numai sub su- 
pravegherea imediată a sa, ca să vadă el singur și cum se strâng 

banii, dar şi cum se distribue. Pe terenul câtorvă din aceste fun- 

daţii s'a clădit, mai târziu, măreaţa şi monumentala mitropolie 

greco-orientală din Sibiu, renăscută numai prin puterea u- 
riașă a acestui mare geniu al neamului nostru. 

In acest timp, propaganda sârbească în Banat se făcea pe 

o scară foarte întinsă printre Români, şi cu mijloace variate
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şi puternice. La început Românii nu au băgat de seamă că in- 

trâna într'o biserică creştină ortodoxă răsăriteană, ca şi a lor, 

își pierd pe nesimţite limba, şi cu ea, după o trecere de timp, 

şi naționalitatea. Persecuţiile ungurești în contra poporului ro- 

mân şi în contra bisericii creștine ortodoxe-răsăriteană, făceau 

pe Români să considere biserica, sârbească, la început, apoi, 

chiar naționalitatea sârbească, ca un liman unde găseau adă- 

post și alinare. Toţi erau primiți cu bunătate, cu brațele des- 

chise, ca într'o adevărată biserică creștină unde toţi sunt pri- 

miţi cu aceeaș dragoste. Acei intraţi, însă, aci, în biserica sâr- 

pească, după o trecere de timp de zece-cincisprezece ani, nu 

mai ieșeau din ea de cât transformați naţionalicește. Erau sâr- 

bizaţi, mai ales că vedeau că sub această, formă încep să aibă 

avantaje în stat, iar persecuțiile organelor superioare incetau 

ca prim farmec. După trecerea în a doua generație, însă, toţi 

își ziceau Sârbi. Şi astfel, biserica sârbească, adăpostitoare 

naufragiatei corăbii românești, înghiţeă pe toţi cei ce se adă- 

posteau într'insa. : 

Acelaș proces sa petrecut şi în Basarabia noastră. Abiă 

o sută de ani, de când ne-a fost răpită, iar naționalitatea eră 

pe punctul să dispară, alături de aceeaş credinţă. 

Această măcinare a românismului din Banat a ţinut peste 

şaptezeci-optzeci de ani, ba chiar și mai mult, până când unele 

santinele românești, cu ochii mai pătrunzători, au dat alarma. 

Deşi semnalul de alarmă eră dat foarte târziu, totuș a fost. 

binevenit. S'a început lupta pentru păstrarea intactă a bise- 

ricii românești. Dar lupta eră foarte grea. Deoparte se vedeă 

biserica sârbească, cu episcopat la Vârșeț, la, Biserica Albă, la 

Timişoara, Arad, etc., cu mitropolia la Carlovitz, cu impozante 

temple religioase, cu solemnităţi religioase impunătoare în or- 

natele strălucitoare de mare gală bisericească, cu concursul 

autorităţilor şi cu înalta consideraţie în stat, până la Viena ; 

iar de cealaltă parte, o umilă bisericuță românească, creştină. 

ortodoxă, o căsuţă în ruină, cu simpli preoţi, mari la suflet dar 

în haine peticite, şi nebăgată în seamă de câtre autoritate. Bi- 

serică abiă tolerață ! Desigur, credință mai mută găseam noi, 

Românii, în umila bisericuţă a noastră, decât în mărețul şi 

strălucitorul templu de peste drum ; dar firile slabe, se influen- 

_țau ușor și-și ziceau : „tot creștin este şi Sârbul, tot așă se în- 

chină ca și mine, tot așă se roagă ca şi mine și totla acelaş 

D-zeu îngenuche. Dacă aş intră în biserica iui, nu fac nici un. 

păcat“. Şi intrau toți, cu inima curată, dar mulţi ieșeau de acolo 

transformați în Sârbi. Aproape să zici : 

„Lasciate ogni speranza, voi che ntrate“. 

In contra acestor firi slabe au început a lhiptă Românii cari 

şi-au deschis ochii și au văzut prăpastia spre care mergea ro- 

mânismul. din Banat.
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Atunci şi de partea Sârbilor lupta a început pe faţă, pentru 

atragerea tuturor Românilor şi sârbizarea lor, cu forţa, și cu 

ajutorul chiar al autorităţilor. 

In acest timp a sosit salvatorul neamului românesc, şi al 

“ bisericii creştine-ortodoxă răsăriteană, genialul Șaguna. El pro- 

punându-și ca problemă capitală restaurarea vechii mitropolii 

românești, și-a propus, legat strâns de această problemă, şi e- 

manciparea bisericească, de sub egida dogmatică și adminis- 

trativă sârbească. Acest plan românesc nu conveneă de loc 

nici Sârbilor, dar nici guvernului. De aci au născut doui duş- 

mani de moarte în contra lui Șaguna, în contra planurilor lui 

de emancipare, întâiu Sârbii, cu cari sa asociat apoi şi biserica 

„Unită“ care nu putea vedea cu ochi buni înălțarea şi întărirea 

pisericii greco-orientală. 

Românii bănăţeni auzind că Şaguna a pornit pe drum să- 

nătos pentru înălțarea bisericii româneşti, au prins curaj şi 

cei mai mulţi şi-au părăsit naționalitatea sârbească, împrumu- 

tată de ocazie, şi au preferat să reintre în umila biserică ro- 

mânească, de cât să mai stea în văăreţul palat sârbesc. Totuș, 

lucru nu se făceă, şi nu se făcu fără frământări, fără luptă, 

fără intrigărie, fără acuzări, şi chiar fără vărsare de sânge 

între fraţi. Eră o adevărată jale în piserica, românească a Ba- 

natului, şi o adevărată desorientare între drepteredincioşii Ro- 

mâni, fiindcă de nicăeri nu le veneă nici un sprijin, nici 0 

vorbă bună, nici o povață care să le împace sufletele. Auto- 

ritatea bisericească a eparhiei Ardealului, nu pătrundea până 

la Arad sau Timişoara, ci se opreă la porţile Banatului. 

In mijlocul acestei zăpăceli, au găsit, cu cale, autorităţile 

superioare, să deă o nouă lovitură pisericii greco-orientale și. 

indirect lui Şaguna, tocmai în timpul când el se frământă şi 

alergă la toţi cei mai mari pentru restabilirea mitropoliei celei 

vechi românești. 

Se ştie că în adunarea naţională dela Blaj din anul 1848, 

Românii, prin Șaguna, au cerut, între altele : „...restabilirea, 

mitropoliei române și a sinodului anume după dreptul vechiu... 

etc., etc.” Tocmai aceasta este lovitura ce s'a dat bisericii noas- 

tre și lui Șaguna: s'a înființat mitropolie, dar nu a greco-0- 

rientalilor, a celor mulţi, ci a greco-catolicilor, a „Uniţilor”. 

In petiţiunea înaintată împăratului nu se precizase des- 

pre ce mitropolie este vorba, dar se subinţelegeă, când se 

spuneă „restabilirea mitropoliei române”, fiindcă mitropolie nu 

avusese de cât biserica de baștină, şi care a fost suprimată prin 

trădarea lui Atanasie în anul 1698, iar nu biserica „unită” cu 

Roma, care a preferat un episcopat, vechei mitropoiii, şi care 

până la anul nenorocit, nici nu existase. 

Or cum ar fi, în anul 1853, „uniţii” obţin mitropolia unită 

la Blaj, şi încă două episcopate, la Lugoj și la, Gherla. In această
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hotărire jignitoare pentru Români, erau două lovituri mari: 

prima, înfiinţarea mitropoliei, pe nedrept a bisericii unite în 
dauna bisericii greco-orientale ; a doua, înfiinţarea episcopiei 

„unite” la Lugoj, în mijlocul Românilor bănâţeni, desorientaţi 

de luptele ce se dedeau în jurul bisericii sârbeşti din. Banat. 

Au calculat bine dușmanii noștri : cei ce nu vor vrea pe Sârbi, 
vor fi nevoiți să treacă la „Uniţi”. Două curse erau astfel în- 

tinse ochilor semiadormiți, și minţilor zăpăcite de propagandă, 
de chinuri şi de persecuții. Cei mai mulţi vor intra ba într'una 

pa în alta ; cei mai puţini vor rămâne pentru biserica ro- 

mânească. 

Aci, în spre Banat, se îndreptă acuma, mereu ochii de vul- 
tur dumnezeesc ai lui Şaguna. El aude gemetele, aude suferin- 
ţele și trimite cuvinte de îmbărbătare tuturor drept credincio- 
şilor şi le spune, le promite, că în curând le va sosi ajutorul 

de care au nevoe. 
Şi în adevăr, primul mare act bisericesc ce face Șaguna, 

ca mitropolit al Ardealului şi al Banatului, este să ridice două 
mari cetăţi bisericeşti românești, în faţa dușmanului pe care-l 
considera, el ca cel mai periculos, în faţa Sârbilor, în Banat, una 

la Arad și alta la Caransebeș. La Arad eră episcopie sârbească, 
pe care Şaguna a românizat-o ; iar la Caransebeș, a înfiinţat 
episcopie nouă, pe care a încredințat-o celui mai distins dintre 

clerici, lui Ion Popazu. 

A fost, câtva, timp, hotărit, în mintea lui Şaguna, ca even- 

tuala mitropolie românească, ce urmă să se înființeze, în urma 

stăruinţelor lui, să se stabilească la Timişoara având cele două 

episcopate plănuite de el la Arad și Caransebeş. Aci eră peri- 

colul mai mare, aci vroiă el să aducă forţe mai importante 

pentru luptă. In restul monarchiei, lupta în contra uniţilor, 

sau a catolicilor, în contra luteranilor sau calvinilor, nu pre- 
zentă un pericol atâta de mare ca acela în contra Sârbilor, 
fiindcă aci religia înlesneă dușmanilor a converti sufletele. De 

aceea şi nouile episcopii le stabilește Șaguna în fața perico- 
iului cel mai mare şi mai imediat. 

Acest gest al lui Şaguna îl aşează în fruntea marilor lup- 
tători cari văd, dintr'o aruncătură de ochi, adevăratul punct 

periculos, adevăratul front unde să-și îndrepte forţele pentru 

obținerea victoriei. Am asemuit pe Şaguna, din acest punct de 
vedere, cu un militar genial care ridică cetăți de apărare tocmai 

pe frontiera cea mai amenințată, iar la adăpostul acestor cetăți 
să poată lucră la îmbunătăţirea soartei xestului populaţiei. 

In tot timpul activităţii lui, Şaguna, care lucră deodată 
la toate problemele ce-şi pusese în programul activităţii sale, 
culturale, economice, bisericeşti şi politice, nu uită nici un 
minut marea problemă a restabilirii mitropoliei româneşti. A- 
cuma, după înființarea mitropoiiei bisericii unite, el cu toată
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amărăciunea sufletului său nu s'a dat învins ci a continuat 

lupta cu o înverşunare şi mai mare, cu toți dușmanii de care 

eră înconjurat. Până la obţinerea rezultatului, după care el a- 

lergă fără încetare, s'a gândit să strângă bani pentru ridicarea 

unei măreţe catedrale, ce trebuiă să fie mitropolie, după cum 

eră în sufletul lui. El ceri în anul 1851 comunei Sibiului să i 

se dea un loc convenabil pentru a se clădi o biserică, catedrală, 

şi pentru Românii greco-orientali. A fost, însă, refuzat, pe mo- 

tiv că nu se mai găsesc astfel de locuri în tot oraşul. 

In anul 1857, Şaguna, în urma unei audienţe la împăratul 

obţine înalta autorizație de a colectă în tot imperiul sumele 

necesară pentru ridicarea unei catedrale în Sibiu. In capul co- 

lectei s'a înscris însuş împăratul cu 1000 de galbeni, iar guver- 

natorul Ardealului, prințul de Schwartzenberg, cu 50 de gal- 

beni, după care urma, pe listă, episcopul Şaguna cu 2000 de îio- 

rini. Rezultatul colectei, în foarte scurt timp, a fost de aproape 

treizeci de mii de fiorini. 

In toate părţile şi la toate ocaziunile, Șaguna reamintea - 

poporului şi tuturor drept credincioșilor, de datoria, sfântă ce 

o aveau cu toţii, de a sprijini strădania lui, şi să-și dea fiecare 

obolul pentru înălțarea unui templu demn de numele de Ro- 

mân... „nu omului, ci lui Dumnezeu daţi, că nu cer pentru 

mine ci pentru mărirea lui Dumnezeu și spre binele vostru, 

etc.”. Mai târziu Şaguna donează, tot din banii proprii, încă 

20.000 de fiorini. 

Banii se strângeau mereu, iar suma creștea văzând cu 

ochii, numai rezolvirea chestiunii mitropoliei stătea pe loc, ba, 

adesea, avea, aerul că dă înapoi. In special, în urma înfiinţării 

mitropoliei bisericii unite — greco-catolică — dela Blaj, minis- 

trul cultelor eră foarte satisfăcut de succesul obținut şi arătă 

tuturora, ba chiar și împăratului, că așă au cerut Românii, în 

anul 1848, chiar Şaguna, şi aşă s'a și înfăptuit. Prin urmare, 

pentru Români, problema metropolitană, eră după părerea lui 

Thun, ca şi rezolvată. Şaguna, însă, nu puteă admite asemenea 

acte înșelătoare și de rea credinţă. 

Lupta se da, acuma, pe faţă între Șaguna și dușmanii bi- 

sericii greco-orientale. Sprijinitorul lui Şaguna, în această lup- 

tă, cu totul neegală, a fost, în mare parte, guvernatorul Ar- 

dealului, prințul de Schwartzenberg, care legase o strânsă prie- 

tenie cu Şaguna, apreţiinându-i în gradul cel mai înalt cinstea 

în toate direcţiile şi credința către tron şi ţară. Impăratul, 

însuș, eră foarte binevoitor faţă de Şaguna și nu odată i-a dat 

câştig de cauză în desele lupte și frecări ce acesta le aveă cu 

dușmanii săi. 
Pentru umilirea și mai mult a bisericii creștino-ortodoxă, 

răsăriteană — greco-orientală — ministrul Thun, în special, o 

Genumea, în toate actele oficiale, cu titlul de biserică „neu-
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nită”. Această titulatură jigneă adânc amorul propriu al lui 

Saguna şi al întregului popor românesc. Văzând Şaguna câ 

toate cererile sale îndreptate ministrului Thun, în această pri- 

vinţă, ca şi în altele, rămân fără rezultat, a adresat direct îm- 

păratului o petiție, în care, între altele, spune: „Majestatea 

Ta i Constituţia ţării cea vechiă, bazată pe privilegii istorice 

căzu ; căzu şi deosebirea între religiunile mai mult și mai puţin 

îndreptăţite ; în Austria unitariă, marea noastră patriă co- 

mună, sunt persoanele ca şi corporaţiile egale înaintea legei. 

Cu o asemenea egalitate, însă, numele de „neunit”, ce ni se 

dădu înainte cu un secol şi care lovește în adevărul istoric, 

ca. şi în toate regulele limbii, nu se poate uni. Pentrucă el ne 

aduce aminte de timpurile în cari noi eram numai suferiţi ; el 

poartă în sine semnul deosibirei degrădătoare între drepturile 

şi poziţiunea bisericii noastre, faţiă cu celelalte confesiuni creş- 

tine din ţeară şi pentru acea se face cu dânsul și abuz de bat- 

jocură şi dejosire pentru biserica noastră s. c. LL. 

„Pentru aceasta ne tusăm : Majestatea Ta, apostolică să te 

înduri a ordona ca biserica noastră în toate emisele oficiale să 

se numească cu numele ce îi compete ei după drept și cu- 

viinţă, vechiu și proprii „greco-orientale“ şi episcopului său să 

i se dea titlul legal de episcop al bisericii greco-orientale în 

Ardeal“... 

Ministrul Thun pentru a înjosi și mai mult pe Şaguna a 

adoptat faţă de el tăcerea, care puteă îi uşor interpretată ca o 

Gesconsiderare. La toate petiţiile şi adresele lui Șaguna, în cari 

îşi cereă drepturi sau aprobări, contele Thun, nu mai răspun- 

dea nimic. Toate aceste hârtii erau puse „ad acta'. Atunci, a 

adoptat şi Şaguna, faţă de Thun, aceeaş procedare, şi mult 

timp nu i-a dat nici un răspuns ia adresele ce i se trimiteau. 

La o întrebare ce i sa făcut de către Thun, în această pri 

vinţă, Sauna a raportat: că până ce nu i se va da răspuns 

oficial la, toate cererile ce le-a înaintat — şi arătă, cari eraw 

acele cereri — nici e! nu va mai răspunde la nici unul din 

actele ministrului. | 

Inpta eră în toiu. In ajutorul lui Șaguna veni prințul de 

Schwartzenberg care ocazional, la o vânătoare imperială, spuse 

împăratului toate remulțumirile lui Șaguna cu ministrul cul- 

telor. Impăratul i-a poruncit să-i spună lui Șaguna să facă un 

memoriu amănunţit de toate plângerile sale. Memoriul, o perlă. 

în literatură, dar şi ca diplomaţie — căci eră foarte greu să. 

acuzi un ministru mai ales în epoca absolutismului — a fost. 

înaintat la 1 decemvrie 1855, împăratului cu recomandaţia îa- 

vorabilă a lu; Schwartzenberg. In acest memorandum „monu- 

ment de energie și iscusinţă diplomatică, Şaguna spune ade- 

văruri tari şi jignitoare pentru sfetnicii înâițatului împărat“ (+) 

1) 3. Lupaș, Saguna pag. 122.
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Din lupta aceasta îndârjită a ieșit victoria de partea lui 

Şaguna. Impăratul a făcut observaţii ministrului și i-a cerut să 

facă dreptatn cererilor lui Şaguna. : 

După doui ani, în 1857, Şaguna mergând la Viena, îace o 

vizită lui Thun, cu care avu o discuţie destul de aprinsă, dar 

foarte interesantă, pe care trebue să o dăm, în câteva rânduri. 

In discuţie, ministrul Thun, i-a spus lui Şaguna: „că el 

dela, credinţa sa catolică nu se abate, și se miră de ce nu voesce 

toţi creştinii să recunoască primatul papal”. „Aici am tăcut. 

puţintei, și apoi am zis: tot insul bine face, dacă rămâne pe 

lângă convingerea sa, mai cu samă religionară, să nu fie nimă- 

nui spre stricare. Eu şi eparhia mea întreagă rămânem în legea 

noastră, în care ne-am pomenit, cu care nu facem nimănui nici 

o dosadă, căci suntem supuși credincioşi ai împăratului, cins- 

tim şi omenim toate confesiile și pe toţi creştinii şi dorim ca și 

cu noi, în privinţa, bisericii noastre aşă să păşească stăpânirea, 

„ca și cu alţii de altă religie, etc. ete. 

Pe când Şaguna duceă o astfel de luptă, cu puternicul mi- 

nistru de culte, eră forţat de împrejurări, să ducă luptă şi 

cu ceilalţi doui vrăjmaşi, declaraţi, acum, pe faţă, biserica 

unită şi biserica sârbească. Prima nu admitea, pentru nimic 

în lume, ca biserica greco-orientală, să se poată ridică la înăl- 

ţimea celei greco-catolice, și trebuiă deci, să o ţină mereu în 

urmă ; iar cea de-a doua, nu puteă să se obișnuiască cu ideea. 

de a vedeă biserica greco-orientală, românească, ieșită de sub 

oblăduirea sârbească. 

Prima iuptă mai mare cu biserica unită sa dat chiar în 

anul 1853, când episcopul unit Suluţiu, a fost înălțat la ran- 

gul de mitropolit. Acesta a dat atunci o pastorală circulară 

„tuturor drept credincioşilor Români“, trimițând această pasto- 

rală ni numai „uniților“, ci tuturor Românilor, drept credin- 

cioșiloc, preoţilor de orice grad, ba însuș episcopului Şaguna. 

In această pastorală, Suluţiu spuneă între altele ÎmmSe TOAgă 

ca duhui sfânt să lumineze națiunea română şi să o îndemne 

spre „unire. 

Mulţi protopopi greco-orientali au venit la Şaguna să pro- 

testeze în contra acestor procedee necinstite; dar Şaguna i-a. 

potolit şi le-a promis că-și va luă destulă satisfacțiune, pentru 

el şi pentru toți. 
In adevăr, el a arătat această pastorală, în primul rând. 

guvernatorului Ardealului, prințului de Schwartzenberg, plân- 

gându-i-se. Acesta a făcut aspre observaţii mitropolitului Su-- 

luţiu, care se scuză, că a trimis lui Şaguna un exemplar, din 

„pastorala sa, ca semn de stimă, iar nu cu “gânduri necinstite. 

Pentru ce, însă, a trimis această pastorală şi celorlalți proto- 

popi, preoţi şi drept credincioșilor, nu a avut ce răspunde. 

Alături de biserica, „unită“, ba chiar mergând înaintea ei,.
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şi îndemnând-o pe aceasta la luptă, eră, însuș biserica domi- 

nantă în stat, catolică, prin primatul Ungariei, arhiepiscopul 

din Strigoniu, care a arătat, fals, de altfel, că Şaguna urmâreşte 

unirea celor două biserici românești, într'una singură, sub 

conducerea sa, și cu toţii în biserica greco-orientală.. 

N'a fost greu lui Şaguna ca să respingă, această nouă a- 

cuzare, cu iotul nefondată. 

Biserica sârbească, asemenea, sub conducerea patriarchului 

Rajacsics, luptă din toate puterile pentru acapararea tuturor 

Românilor din Banat, şi stăpânirea definitivă asupra bisericii 

creștină-ortodoxă răsăriteană, după cum s'a arătat. 

Pentru a obţine un succes mai puternic și mai vizibil, pa- 

triarchul Rajacsics a întocmit o broșură anonimă, pe care 

a tipărit-o la Viena în anul 1851 și pe care a răspândit-o în 

zeci de mii de exemplare, în care, între altele îl acuză pe Şa- 

guna și de arghirofilie, pe lângă multe alte acuzări nedrepte și 

nefondate. Intre altele, relativ la mitropolie, la care el râvneşte, 

spune : „tendinţele lui Șaguna nu pot aveă în sprijinul lor 

nici un arept istorie, căci mitropolia ardeleană a încetat dela 

sine la sfârșitul secolului XVII când cu trecerea lui Atanasie la 

unire şi e o îndeletnicire oțioasă a se mai provocă cinevă, la ea 

pentru înființarea alteia nouă“. „Dacă în părţile bănăţene nu 

se poate împlini totdeauna dorința Românilor de a aveă epis- 

copi de sângele lor, cauza e că Românii nu prea sunt aplecaţi 

spre călugărie; iar a introduce separatismul naţional în bise- 

rică, e lucru necreștinesc, de aceea și ambițiosul episcop arde- 

lean, Şaguna, să-și aducă aminte de făgăduinţa, făcută în cu- 

vântarea sa dela Carloviţ și de jurământul, etc, etc.” iar 

mai departe, face apel la Românii să apere unitatea, bisericii 

ortodoxe şi să nu asculte de ambiţioșii cari vor să slăbească pu- 

terea, stăpânirii bisericești“ etc., etc. 

Ministrul Bach a consfiscat broşura şi a întrebat pe Şa- 

guna ce satisfacţie dorește să aibă iaţă de Rajacici. Şaguna 

s'a, rugat să-i dea voe să-și ia singur satisfacția cuvenită, fapt 

ce sa întâmplat întwo întrevedere între cei doui ierarhi, spu- 

nându-i Saguna, lui Rajacici „că nu e demn să ocupe un post 

aşă de înalt în biserică, dacă se ocupă cu pamilete și se opune 

nâzuinţelor celor drepte și naturale ale Românilor“. 

O a doua ciocnire cu Rajacici şi cu biserica sârbească a 

avut-o Şaguna, cu ocazia unui sinod episcopesc la Carloviţ, 

unde Saguna a mers din înalt ordin împărătesc. Rajacici și cu 

toți episcopii Sârbi, însă, nu l-au primit pe Şaguna în sânul 

lor, pe motivul că «el nu-i ales „de sinod, ci de către repre- 

zentanţii preoţimei. 

Reclamaţia tăcută către împărat, de către Şaguna, în 

această chestiune, a avut drept rezultat o foarte aspră obser- 

vaţie făcută patriarchului şi celorlalți episcopi, ba chiar și mu- 

tarea unora din ei. ,
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A treia luptă, tot cu biserica sârbească o avu Șaguna, la 

anul 1860, la Viena, în senatui imperial, unde se afla Rajacici, 

cu episcopul Timişoarei şi împreună cu alți Sârbi, apoi episco- 

pul Hacman ai Bucovinei, iar din partea Românilor, era Șa- 

guna cu Mocioni, şi baronul Petrina. Conferinţele ținute aveau 

drept scop rezolvarea. afacerilor generale ale bisericii ortodoxe 

din întreaga monarchie, între cari, în primul rând eră rezol- 

varea chestiunii reînfiinţării mitropoliei româneşti. Toate dis- 

cuţiunile mau dus la nici un rezultat fiindcă Rajacici ţinea 

morţiş la centralizare, în mâinile patriarchului sârbesc, a tutu- 

ror creştinilor ortodoxi, din Ardeal, Banat și Bucovina. In a- 

cest sens, Rajaciei a şi înaintat o petiție către împărat, iar 

Şaguna nu sa lăsat mai prejos, ci a făcut şielo altă petiție 

deocamdată, în sensul vechilor cereri ale Românilor. 

Această ultimă luptă cu biserica sârbească, a avut ca re- 

zultat că împăratul, prin rezoluţia impârătească din 27 sept. 

1860, pe petiția lui Şaguna, scrie: „că nu e neaplicat pentrii 

înfințarea unei mitropolii româno- -greco- -neunite“. 

Aceasta eră prima mare victorie şi primul pas spre înfiin- 

ţarea mitropoliei românești. Şi imediat Șaguna a și convocat 

sinodul diecezan, pentru a-i aduce la cunoștință înalta rezoluţie 

şi a discută chestiunile referitoare. Acest sinod eră al doilea al 

bisericii noastre, convocat numai prin puterea magică a lui 

Şaguna. 
In cuvântu! de deschidere a spus între altele: 

„O zi mare, o zi însemnată, o zi de mult dorită, o zi de 

sărbătoare a bisericii noastre din Ardeal dar și a naţiunii ro- 

mâne din toată Austria, încât partea ei cea mai numeroasă se 

ţine de ortodoxia noastră, o zi mare, așă este, mare zi sărbăm 

astăzi căci ea ne prevestește reînvierea mitropoliei noastre ce- 

lei împiedicată de una sută șaizeci de ani din partea poli- 

tico-civilă ; dar acum marele și iubitorul de dreptate îm- 

pâratul Francisc Iosef ni-o restitue, căci prea înalt  ace- 

laş s'a îndurat a se declara în 27 sept. a. €. „că nu este ne- 

aplicat înființării unei mitropolii romano-greco- -neunite” etc. 

Cu toată promisiunea împăratului, anul 1860 trecu tot ca 

şi ceilalţi fără, nici un rezultat; tot așă trecu şi anul 1861, şi 

încă şi următorul, iar mitropolia românească tot nu se arătă la 

orizont. 
4 In anul 1864 Şaguna convocă al treilea sinod eparhial. Şi 

acest sinod ca şi precedentele a înaintat casei imperiale şi 

senatului imperial! o petiție prin care se cerea înființareă, cât 

mai neintârziat, a sfintei mitropolii după care oftează tot ro- 

mânul“. 
In acea petiție, între altele, sa spus: 

„Majestate! Românii de religiune greco- -orientală, din ţă- 

rile Majestății Tale sunt de acea convingere că a sunat și pen-
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tru ei ceasul deplinei eliberări bisericești și n'au pierdut spe- 

ranta că Majestatea Ta C. R. apostolică, faţă de credința și 

alipirea lor de tronul împărătesc, documentate până acum tot- 

geauna cu mii de sacrificii, nu va mai suferi ca ei să rămână 

şi mai încolo în privinţa bisericească, într'o stare abnormă, an- 

ticanonică și de tot necăjioasă, ci te vei îndură prea grațios 

a le împlini dorinţele lor cele fierbinţi și în privinţa aceasta, 

şi a şterge lacrămile, pe cari ei de multe decenii le varsă îna- 

intea tronului Majestății Tale“. 

In acest sinod eparhial s'au pus bazele definitive ale regu- 

lamentului sinodal, în- conducerea, bisericii noastre, iar la în- 

cheerea, lucrărilor sinodului, Saguna foarte mulţumit de munca 

depusă şi de rezultatele obţinute în cele șapte ședințe, cât a 

ținut sinodul, a spus următoarele frumoase cuvinte: „Eu sunt 

astăzi plugarul care cu mare grijă a arat holda sa, a semănat 

cu grăunţul cel mâi fructifer, a avut toată iarna, primăvara 

şi vara grijă de holda sa și ieșind la seceriș a secerat seceriș 

bogat“. 

Piedicile erau la fiecare pas, iar dușmanii nenumărați, 

înnarmaţi și foarte puternici. Șaispreze ani de luptă a dus Şa- 

guna, până în anul 1864, și fără nici un rezultat. Credinţa lui 

cea mare în dreptatea cauzei îi reînoia puterile în fiecare an, 

în fiecare zi, și ducea lupta mai aprigă pentru atingerea ţe- 

lului ce şi-a propus in primul moment al venirii lui în Ar- 

deal. 
In anul 1862 a murit patriarhul Rajacici al Sârbilor. A- 

ceastă pierdere pentru biserica sărbească putea să ajute la re- 

zoivarea, cu bine, a problemei urmărite de Saguna. Şaguna nu 

a pierdut nici un minut să nu lucreze și pe această direcţie. 

In fruntea unei delegaţiuni impunătoare a mers la Viena și 

s'a prezentat din nou împăratului. 

Delegaţia, compusă din elita personalităților românești, şi 

sub președinția unui prelat de întâiul rang, a tăcut vienezilor 

o impresie din cele mai plăcute. Tot felul de manifestaţiuni, de 

sărbătoriri şi de banchete sau dat în cinstea Românilor. Eră 

pentru prima dată în viaţa sa de stat, în imperiul Austro-Un- 

gar, că se sărbătoria naționalitatea, română. Așa cevă nu se mai 

pomenise niciodată. Principele Coloredo, în toastul său, îi numi 

pe Români: „oaspeţi prea onoraţi, patrioţi dela marginile cele 

mai îndepărtate ale monarhiei“. 

Dar, Şaguna plecă dela Viena tot fără un rezultat; pozitiv; 

dar tocmai când începuse a pierde speranța, îi sosi autogra- 

ful imperial următor: 

„Iubite baron de Șaguna 1 Ascultând cererile Românilor 

greco-orientali din Transilvania și Ungaria, în consonanţă cu 

intenţiunea manifestată prin rezoluţiunile mele din 21 sep- 

tembrie 1860 şi din 25 iunie 1863, am încuviințat, ca pentru
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dânșii să se înfiinţeze o metropolie independentă, coordinată cu 

cea, sârbească şi ca biserica episcopească din Transilvania să se 

înalțe la demnitatea de metropolitană. c 

Totodată aflu a te denumi pe Domnia Ta de archiepiscop 

şi mitropolit al Românilor greco-orientali din Transilvania și 

Ungaria. 
Viena în 24 decemvrie 1864. Francisc Iosef I, m.p.-.. 

Un autograf imperial şi alcătuit în termeni atâta de fru- 

moși, cu „iubite baron de Șaguna“ etc., nu se mai pomenise 
pentru poporul român, şi pentru biserica românească. Eră cul- 

mea bucuriei şi mândriei naţionale care luă locul umilirii și 

suferințelor de secole. 
O delegaţie românească, în frunte cu Şaguna, a mers ime- 

diat la Viena pentru a mulțumi împăratului pentru înalta fa- 
voare şi pentru restabilirea dreptăţii. Aceastei delegaţiuni, îm- 

păratul i-a spus între altele: 

„ji pare bine că se concrezu cârma bisericii bărbatului 

celui mai mult meritat pentru tron și biserică“. 

Bucuria lui Saguna și a întregului popor românesc eră fără 
limită. Saguna şi-a văzut încununată o muncă de optsprezece 
ani, la care a luptat cu toată credinţa şi cu tot sufletul devotat 

cauzei Românilor. Poporul îşi vedeă cu ochii mântuirea sa, fiind- 
că vedea renăscând, dini cenușă, vechea lui mitropolie, după care 

a oftat timp de o sută șaizeci şi şase de ani, de când fusese vă- 
duvită, prin puterea arbitrară a nedreptăţii. Dacă n'ar îi fost de 

cât numai acest rezultat din întreaga activitate a lui Şaguna, şi 

încă îi da dreptul să fie pus în fruntea marilor ierarchi ai nea- 

mului nostru. Munca, însă, a lui Saguna nu se consideră ca 
terminată, odată cu obţinerea mitropoliei. Trebuiră duse acum 
lupte cu biserica, sârbească pentru obținerea autonomiei și des- 
părţirii bisericii româneşti de la biserica sârbească. Această 
luptă eră cu atâta mai grea cu cât trebuiă dusă chiar în camera 

magnaţilor unguri dela Budapesta. 

Se ştie că după anul 1866, imperiul Austriei s'a transformat 

în dualistic, cu titulatura de Austro-Ungar, iar Francisc Iosif 

a fost încoronat şi de rege al Ungariei. Din această cauză o 

serie întreagă de legi au trebuit să treacă prin parlamentul un- 

guresc şi anume toate legile cari aveau ca obiect viața din re- 
gatul Ungariei. Biserica creştină ortodoxă răsăriteană își aveă 

sediul în Ungaria, reprezentată prin patriarchia sârbească dela 

Carloviț și prin mitropolia română dela Sibiu, a Ardealului şi a 

Banatului. Pentru separarea şi egalarea celor.două biserici, sâr- 

pească şi românească, cari erau, însă, de acelaş rit şi de aceeaș 

credință, trebuiă ca magnații Unguri să-și dea un vot aprobativ. 

Multe intrigi s'au ţesut în umbră, pe această chestiune, și 
multe otrăvuri au fost vărsate pe sufletul bieților Români, su- 
portate, însă, în mare parte, de către Şaguna, căci numai lui 
îi erau adresate.
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In Camera magnaţilor, în anul 1868, Şaguna a ţinut un 

discurs celebru, care-l ridică pe cea mai înaltă treaptă a ora- 

toriei şi a diplomaţiei, fiindcă a trebuit să vorbească cu toată 

energia, dar și cu toată diplomaţia fără a supără pe Sârbi, dar 

mai ales de a-şi atrage, în partea sa, aprobarea magnaților un- 

guri, cari, dela, început, nu prea erau binevoitori. Erau multi 

magnați cari nu vroiau să admită și nici nu vroiau să înte- 

leagă necesitatea separaţiunii celor două biserici, numai pentru 

motivul că una-i românească iar cealaltă sârbească, întrucât. 

erau de acelaş rit și de aceeaș credință, iar în faţa lui Dumne- 

zeu „limba nu joacă roi mare”, ba chiar de loc. 

Şaguna între altele a zis, în celebrul său discurs : 

„Excelenţa Ta Domnule Președinte ! Măriţi Magnaţi ! Po- 

porul evreesc după ce a suferit atâtea patimi şi se eliberă, a stri- 

gat și a zis: mila și adevărul sau întâmpinat, dreptatea şi pa- 

cea s'au sărutat! 
Măriţi Magnaţi! In astfel de situațiune mă aflu și eu. Ina- 

ințea mea se află un proect de lege, care regulează și îmbu- 

nătăţeşte, pe cale constituțională, afacerile bisericii noastre în 

toate provinciile, cari se ţin de coroana Sfântului Ștefan. Mă 

rog să fiu ascultat, dacă eu, în urma pozițiunii mele, fără de 

a mă provocă la datele istorice, îmi permit a observă, că noi. 

Românii cari ne ţinem de biserica greco-orientală, în patria 

noastră proprie, am fost trataţi până acuma ca fii vitregi, însă, 

mulţumită lui Dumnezeu, astăzi pot să zic și eu în fine că „mila. 

și adevărul se întâmpină, şi dreptatea și pacea se sărută... 

„„Aşă se întâmplă și cu părerea, ce priveşte despârțirea 

Românilor de Sârbi, ca un paradoceson zicând: Ce are credinta. 

comun cu naționalitatea? Aici trebuie să mă rog de ertare, 

dacă eu ca pr eot, dară, şi ca creștin, zic că credinţa creștinească 

pune mare valoare pe limbă, ... pot eu să, vorbesc și. mai frumos 

decât odinioară sfântul Ion Gură de Aur, ba însuş sfântul Ton 

Gură de Aur, poate vorbi, însă dacă va vorbi unui popor care 

nu-l pricepe, gura lui de aur rămâne fără efect...“ 

Cu o sută de ani înainte, episcopul unit Micu cerând, în 

dicta ce'a Cluj drepturi pentru Români, a fost huiduit, insul- 

tat, scuipat, și ameninţat, iar acuma, Șaaguna, în înalta ca- 

meră a magnaţilor, fruntea soviniștilor maghiari, a fost ascul- 

tat, cu sfinţenie, ba şi aplaudat, iar legea a fost votată în fa- 

voarea Românilor. Câtă depărtare, Doamne, dela finul diplomat. 

Saguna, până la aprinsul şi vijeliosul Micu Inochentie. 

Dacă, reinființarea mitropoliei româneşti în Ungaria şi 

Transilvania, de sine stătătoare, constitue pentru Şaguna un 

succes atâta de măreț în cât trebue să-l pună în fruntea ca- 

pilor bisericei noastre creştino-ortodoxe, apoi legea alcătuită de 

el, după care se vă conduce acea biserică, statutul organic, al. 

bisericii noastre greco-orientale, constitue curonomutul activi-:
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tăţii sale religioas», bisericeşti, și politico-bisericești, și care 

poate să-l iacâ cu adevărat nemurtor în sufletele tuturor Ro- 
mânilor. | 

Incă dela primul sinod eparhial din 1850 Saguna începu 
să elaboreze un proect de statut care să reguleze conducerea 
întregii noastre biserici din Ungaria şi Transilvania, în ve- 

derea, restabilirii mitropoliei românești. In sinoadele din anul 
1860 și 1864 acest proect s'a desvoltat, s'a discutat şi se apropia 
de fuma definitivă. Se așteptă numai înalta hotărire pentru 
reînființarea mitropoliei ca și această, lege bisericească, a or- 
ganizaţiei interioare, și a conducerii ei, să ia fiinţă, 

Când în decemvrie 1864, a primit Șaguna autograful im- 
perial cu vorbe atâta de măgulitoare pentru el, dar atâta de 
salvatoare pentru neamul şi biserica românească, lucrarea, eră 
gata. Trebuia numai discutată în congres şi supusă aprobării 

legale a guvernului. 

In anul 1868, septemvrie 28, sa întrunit primul congres 

naţional al bisericii românești greco-oriențale și a ţinut două- 
spre zece şedinţe. 

In cuvântarea de deschidere a congresului Şaguna, plin de 
mândrie sufletească şi radios de fericirea înălțătorului moment 
în care vorbiă, a spus între altele: 

„Inoește-te! Inoește-te noule Ierusalime, că i-au venit ție 
iarăş lumina și mărirea Domnului peste tine au răsărit. Această 
casă Tata o au zidit; această casă Fiul o au întărit; această 
casă Duhul Sfânt o au înoit“. 

„Cu această cântare bisericească, care o cântăm în fiecare 
an în 13 septemvrie, când sârbăm amintirea înoirei bisericii 
dela mormântul Domnului, cu această cântare, zic, vă salut pe 
Domniile Voastre astăzi, când noi ca membri ai nouei reînfiin- 
tatei noastre Mitropolii române de religie greco-răsăriteană din 
Ungaria și Ardeal, ne-am adunat întâia oară în congresul na- 
țional bisericesc român“. 

Explică, apoi, în cuvinte calde şi luminoase toate suferin- 
țele Românilor timp de o mie de ani, precum și luptele din 
urmă, terminate cu victoria definitivă a reîntiinţării mitropo- 
Jiei după care oftă tot Românul! cu simţire în el. Arătă, apoi 
că legea reinființării mitropoliei românești greco-orientale ho- 
tărăște că toate treburile bisericești, culturale şi fundaţionale 
să se conducă prin congresele naţionale respective, compuse 
pentru Români din 30 clerici şi 60 laici. 

Pe baza acelor articole din lege a fost convocat congresul 
din 1868, căruia i se pune în desbatere proectul de statut or- 
ganic al bisericii românești. 

Apoi, adaogă: „Iată, domnilor, că am ajuns a vedeă con- 
gresul cel mult dorit al provinciei noastre mitropolitane al tu- 

15
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turor Românilor de religiune greco-răsăriteană din Ungaria 

şi Ardeal!“ 
” 

„Iată, domnilor, timpul încetării acelei sarcini grele care 

ae douăzeri de ani zăcea pe umerii mei şi care trebuia să o port 

singur... Cum am condus eu până acuma treaba cea grea și 

problematică a reînființării metropoliei noastre, judece prezentul 

și viitorul... Dară astăzi când ţi-a venit 'Ție, noule Jerusalime, 

iarăş lumina și mărirea Domnului peste tine a străbătut, eu 

depun, cu desăvârșită odihnă sufletească, toată competința le- 

gislativă și administrativă, a bisericii noastre naţionale, în mâi- 

nile congresului prezent și ale celor viitoare congrese, care sin- 

gure sunt reprezentantele legale și canonice ale întregii noastre 

provincii metropolitane, prin urmare competente de a duce 

şi conduce trebile administrative, economice bisericeşti, șco- 

lare şi fundaţionale“. 

„De astăzi în colo depun şi responsabilitatea pentru ul- 

terioara soartă a bisericii în mâinile acestui congres și a ce- 

lor viitoare şi mă mângâiu căci cutez să zic, că nu în deșert 

am alergat, nici în deșert m'am ostenit, că n'am alergat, ca și 

cum maş fi ştiut unde alerg, nici am dat răsboiu, ca şi cum 

aș fi bătut văzduhul, ci luptă bună m'am luptat, curgerea, am 

plinit şi credința am păzit“, etc., etc. 

Articolul 1 al „statului organic“, sună, astfel: 

„Biserica greco-orientală română din Ungaria și Transil- 

vania, ca biserică autonomă, după dreptul ei canonic, garantat 

şi prin articole de lege al IX-lea din anul 1868 — pe lângă 

susţinerea în întregitate a dreptului de supremă inspecțiune a 

Majestății sale îşi regulează, administrează şi conduce înde- 

pendent afacerile sale biserice, școlare și fundaţionale în toate 

părţile și factorii ei constitutivi după forma reprezentativă“. 

„Statutul organic prezent tratează dară organizarea bise- 

ricii greco-orientale române pentru întreaga provincie mitropo- 

litană qin Ungaria şi Transilvania“. 

Statutul întreg constituind legea organizării și conducerii 

pisericii românește greco-orientale, a fost supus discuţiuni- 

lor și aprobării congresului naţional bisericesc din anul 1868. 

Apoi, a fost înaintat guvernului dela Budapesta, care prin 

ministrul cultelor i-a făcut mai multe modificări, ce nu erau 

pe placul lui Şaguna. Intâmpinările făcute de acesta, împăra- 

tului au rămas fără efect; iar în 28 mai 1869, statutul organic 

a fost sancţionat şi de către împăratul, așă că, dela această 

dată memorabilă, biserica românească a trecut în linie cu 

celelalte biserici din stat, iar poporul românesc luat și el în 

consideraţie, ca toate popoarele conlocuitoare. 

Desigur, statutul organic aşă cum a ieșit aprobat de că- 

tre împăratul, nu îndeplineă întreaga cugetare, nici întreaga 

simţire a lui Şagura, dar el a spus: „este mai bine a-l primi
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Şi așă, căci nici o constituţie nu poate fi perfectă din în- 
ceput'“. 

Şaguna ar fi dorit ca întreaga românime, din tot cu- 
prinsul împeriului Austro-Ungar să fie întrunită sub mitropolia 

românească, și ar fi vrut să aibă episcopate deocamdată la Ca- 

ransebeş „Timişoara, Arad, Oradea și Cernăuţi. N'a putut însă 
obține episcopate decât pentru Caransebeş și Arad. Bucovina 

a fost constituită ca mitropolie aparte, în Austria, cu Hack- 

man ca mitropolit; 
ar fi dorit Şaguna ca să poată convocă congresul, în mod 

normal, la fiecare trei ani, la dată fixă, sau ori de câte ori ar îi 
fost hevoe, fără a întâmpină vre-o piedică din partea autorită- 
tilor. N'a putut, însă, obține această libertate, şi trebuia, după 
nouile modificări, să anunţe totdeauna guvernului, ziua con- 

vocării și numai după ce se luă cunoştinţă oficială de aceasta, 
se puteă face convocarea; 

ar fi dorit Saguna ca bânește să fie deopotrivă privită și 
biserica aceasta, a celor mulţi, ca şi a celorlalţi, dar n'a putut. 

Au fost preferate toate celelalte biserici înaintea bisericii 
greco-orientale. 

Şi încă alte chestiuni, tot așă de importante, arti vrut 
Şaguna să rămână în „Statut“, așă cum eră în originalul îna- 
intat guvernului; dar... nu s'a putut. Și a fost înţelepţesc lucru, 
din partea lui Şaguna, că a primit și așă, şi sa închinat îna- 
intea puterii. Când, mai târziu, față de alte timpuri mai pro- 

price, se vor puteă schimbă, şi îmbunaţi şi acele părţi, cei ce 
vor viețui, o vor face-o. Până atunci să se primească și așă, şi să 

mulțumescă cu toţii lui Dumnezeu că au ajuns aci. 
Prin reînființarea mitropoliei după o văduvie de 168 de ani, 

biserica românească renaşte mai frumoasă, mai strălucitoare, 

și mai puternică, decât înainte. Un Sava Brancovici a fost bă- 
tut cu vergile şi gonit din ţară fiindcă a îndrăznit să se opună 
celor ce vroiau să îngenuche biserica noastră; un Micu Ino- 

chentie a fost insultat, exilat, şi a murit în mizerie, în- 

tr'o chiliuţă, la maica Roma, fiindcă a, îndrăznit să spună în 
dieta dela Cluj: „vorbesc în numele națiunii române“. Un Şa- 

"guna a reuşit, după o muncă uriaşă de douăzeci şi patru de 
ani, dela 1846, până la 1868 să reînființeze mitropolia, să facă 
legi prin cari biserica românească greco-orientală a fost pusă 
pe acelaș picior de egalitate cu toate celelalțe biserici în stat, 

iar poporul românesc, din „tolerat“ şi „iobag“, rob în ţara lui, 
să treacă și el în rândul oamenilor. 

Dela tiranica lege a lui Werbeoczy „Aprobatae et compilatae“ 
cu uniunea celor trei naţiuni — ungară, săsească și secuiască 
— şi patru confesiuni, romano-catolică, calvină, luterană şi 
unitară — în care nici nu se pomeneă nici de poporul român şi 
nici de religia, creştină ortodoxă răsăriteană a lui, şi până la
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recâștigarea pentru poporul român a tuturor drepturilor cetă- 

țenești şi religioase, este un pas atâta de mare, încât nu-l poţi. 

compară decât cu însuș o creație de viață făcută din ne- 

existent. 

Dela, dispariţia mitropoliei, episcopatelor și a protopopiatelor 

românești, în anul 1686, când prin promisiuni siinice a fost 

jefuită biserica noastră siântă și lăsată un secol şi jumătate 

fără conducători, şi până la reînființarea, strălucită a mitro- 

poliei, cu două noui episcopate, și cu egală îndreptăţire a bi- 

sericii greco-orientale, și a poporului reînviat, cu a celorlalte 

biserici şi a celorlalte populaţiuni din stat, este un pas atâta de 

uriaş încât numai puterea dumnezeească, însuflată în mintea 

şi sufletul unui trimis al Său, a putut-o face. 

Din cenuşa sa, a renăscut pasărea Phenix, mai frumoasă, 

mai mânară şi mai strălucitoare, ca mai înainte; din cenuşa 

şi ruina sa, a renăscut biserica, românească și poporul româ- 

nesc, mai mândre, mai demne, și mai măreţe ca mai înainte. 

Reinființarea mitropoliei pune pe Șaguna în rândul ne- 

muritorilor neamului nostru, fiindcă această victorie nu este. 

a unui om de rând, a unuia care își numără și-și trece zilele 

fără nici un folos, pentru semeni și pentru ţară, — ca mulţi 

alţii — ci a unui uriaș care şi-a propus, cu douăzeci şi cinci 

de ani înainte, o problemă, pentru biserica sa și pentru poporul 

său. La această problemă lucrează el zi și noapte, fără preget. 

şi fără să se abată afară din calea sa. Reuşita, este străluci- 

toare. Victoria este luminoasă ca și soarele. Singura această 

victorie îl pune în rândul uriașilor neamului, în rândul celor 

cari nu sunt oameni de toate zilele, în rândul celor cari nu 

sunt conducători obişnuiţi, ci în capul, în fruntțea oamenilor 

aleşi între aleşi, ai unui neam. 

Activitatea lui Şaguna, nu s'a oprit, însă, la porțile mitro- 

poliei reînfiinţate, fiindcă opera nu eră terminată, după cum. 

eră clădită în mintea sa de uriaș. Trebuiă să se facă și cununa 

acestei opere; iar cununa a fost statutul organic al bisericii 

creștine ortodoxe greco-orientale. 

Dacă reînființarea mitropoliei îl pune pe Șaguna în rândul 

celor mai de frunte oameni ai bisericii noastre, apoi, statutul * 

organic îl ridică în rândul geniilor neamului nostru, fiindcă. 

statutul este constituţia unui popor eliberat din sclavia în 

care a suferit o mie de ani. Cad cu sgomot lanţurile sfărâ- 

maâte, ca rupte de puteri nevăzute și neinvinse; iar poporul ro-: 

mânesc iese la viața naţională și cetățenească, datorită numai 

legii sfinte făcute de Șaguna, datorită legii statutului organic. 

Din rob, iobag şi fără drepturi, în țara lui, în pământul lui, 

după o mie de ani de suferințe fără limită şi neinchipuite, po-— 

porul românesc devine liber şi egal cu ceilalţi cetăţeni, da- 

torit numai legii sfinte făcută de Şaguna, statutul organic,
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<ostituţia poporului românesc, Charta Magna a lui, viața lui, 
libertatea lui, sufletul lui. 

Această operă nemuritoare, ce constitue coronamentul ope- 
rei sale uriaşe, şi ce se așează ca şi un nimb de glorie şi 
strălucire eternă pe fruntea bisericii noastre naţionale, dar 
şi pe fruntea nemuritorului înfăptuitor, nu este întrecută, decâr 
doar de modestia fără margini a marelui ierach, care în toate 

ocaziunile, pe timpul luptei ce duceă, în această privință, a- 

rătă tuturora: „că nu e nimica nou, aceea ce vreă să facă el, 

ci că trebue înțeleasă numai ca încetarea acelor împrejurări 

vitrege cari din cauze politice au împiedicat în trecut valoa- 
rea organizaţiei bisericii noastre“ etc., etc.; iar în momentul 

când primul congres naţional bisericesc în 1868 se întruneşte, 

el marele Șaguna, întemeietorul unei mitropolii, desrobitorul 

unui neam şi reinființătorul bisericii lui batjocorite de o mie de 
ani, el, geniul binetăcător al poporului român, abdică de bună 
voe, dela întreaga lui putere, dela întreaga lui autoritate și 

depune: „cu desăvârșită, odihnă sufletească toată ' competinţa 

legislativă și a, bisericii, în mâinile congresului... şi depune și 

responsabilitatea pentru ulterioara soartă a bisericii, etc., ete“. 

Statutui organic chiamă la viață nu numai biserica ro- 
mânească, ci chiamă la viaţă însuş pe poporul românesc, orop- 
sit, desconsiderat, bătut şi maltratat, mai rău ca vitele, îl 

chiamă acum, ca și o trâmbiţă dumnezeească, la redeşteptare, 
ia viața națională în cadrul bisericii lui reinviate. | - 

In toate corporaţiile bisericii greco-orentale, după statu- 
tul organic, Şaguna a preconizat colaborarea, la, treburile bise- 
ricii, și a mirenilor cu a clericilor, ba cevă mai mult, mireni- 
lor le-a dat iîntâetate, prin numărul covârșitor din care se 
alcătuiau diferitele corporaţiuni. Așă, preoţilor le-a fost rezer- 
vaf numai o treime din locuri, iar iaicilor, două treimi. Această 
măsură democratică, a ridicat pe mulţi în contra sa și a fost 
atacat, Șaguna, atât de către catolici, cât şi de către orto- 
doxi, în special Sârbii, acuzându-l că el duce la ruină biserica, 
greco-orientală prin astfel de măsuri nechibzuite. Aceia cereau 
excluderea laicilor dela conducerea bisericii, pe când Șaguna 
impuneă fiecărui cetățean major, dreptul de a se interesă de 
punul mers al bisericii sale, fără ca prin acest interes al său să 
aducă vre-o atingere canoanelor şi dispoziţiunilor dogmatice ale 
bisericii. 

Prin aceste dispozițiuni ale lui Şaguna, din statutul orga- 
nic, a -putut poporul românesc, să-și discute toate drepturile 
și să-și spuie toate păsurile într'un parlament al lui, recu - 
noscut de toate legile ţării și sancţionat de împăratul. La adă- 
postul crucii, și sub zidurile sfintei biserici naţionale auto- 
nome, poporul românesc a putut să-și susţină, să-şi afirme şi 
să-și apere fiinţa sa naţională numai prin parlamentul născut 

din Statul creiat de sufletul și mintea lui Şaguna.
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Prin acest parlament sau pus bazele culturii naţionale, şi 

sau precizat pentru Români toate directivele de urmat în 

viaţa, sa de popor chemat nou la viaţă. 

Prin biserică Șaguna răspândește credinţă şi naționalism; 

prin şcoala condusă de biserică răspândește cultură și națio- 

nalism; prin statutul organic a chemat la viaţă întregul po- 

popor românesc şi l-a legat strâns de biserică și de școală. A 

creiat, astfel, o cetate națională în mijlocul căreia Românii să 

poată vieţui în legea 10r, în limba lor, și în naționalitatea lor 

neturburaţi de nimeni; iar în vremuri grele ei, tot în zidurile 

acestei cetăţi, să găsească alinare și apărare. 

TI. ACTIVITATEA CULTURALA 

La venirea lui Saguna în Ardeal, școala eră într'o stare 

încă şi mai rea. decât biserica. Școalele primare le înnumârai 

pe degete; ici-colo, dacă mai găsea-i câte una, şi aceea,ca 

vai de lume. In ceeace priveşte şcoalele mai înalte, gimnaziile, 

normale, comerciale, sau licee, de acestea nici vorbă nu putea fi. 

Biserica greco-catolică, unită, aveă, însă, mult mai multe 

şcoale, ba chiar și un liceu la Blaj. 

Saguna a trebuit să înceapă lucrul său de-a capul. Par- 

tea cea mai dureroasă, în situaţia școalelor românești din Ar- 

deal, eră faptul că toate şcoalele românești ortodoxe răsăritene 

ca și tot învățământul, erau puse sub autoritatea superioară a 

episcopului romano-catolic dela Alba-Iulia. Se poate uşor în- 

chipui rezultatele unei asemenea dispoziţii. Această stare umi- 

litoare atât pentru școaia românească, cât şi pentru biserica or- 

todoxă răsăriteană trebuiă să înceteze cu un minut mai cu- 

rând. Saguna a şi început, din primele zile ale sosirii sale să 

lucreze în această direcţie. In primul sinod al anului 1850, a 

reușit să înlăture această rușine ce apăsă atâta de ruinător 

pe capul Românilor ortodoxi. Atunci s'a hotărît ca episcopul ro- 

mânesc, cap al bisericii răsăritene, să fie de drept şi cap al 

şcoalelor poporului românesc răsăritean. | 

Până la întrunirea acelui sinod, lupta lui Şaguna a fost 

foarte crâncenă pentru a-i face pe toţi să admită punctul său 

qe vedere. Guvernul absolutist al anului 1849—50, ete., nu eră 

uşor de îmlădiat şi de convins, să accepte propunerea lui Șa- 

guna. Mai pe urmă, Ungurii, s'au opus şi ei, la scoaterea școa- 

lelor românești de sub autoritatea episcopului catolic. Dar 

lupta cea mai grea a dus-o Șaguna chiar cu o parte dintre Ro- 

mâni, cari, de bună credinţă, sau nu, susțineau ca şcoalele să 

fie cu totul scoase de sub autoritatea oricărei biserici, să nu 

fie confesionale, ci pur şi simplu naţionale. 

A trebuit multă muncă, multă diplomaţie și multe cuvân- 

tări, din partea lui Şaguna, să-i facă să înţeleagă că, biserica
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eră atunci singurul piedestal naţional al poporului român, şi 

că numai rezemat pe acest piedestal românese-naţional, va 

putea, creşte şi desvoltă şi școala românească, naţională, la adă- 

postul bisericii şi credinței naţionale. ! 

Victoria a fost deplină de partea iui Șaguna, care a ob- 

ținut formula legală a principiului confesional în toate școa- 

lele poporane; iar el, episcopul xomânilor-ortodoxi, cap al bi- 

sericii româneşti greco-orientale, să fie conducătorul, de fapt, 

al şcoalelor cum eră și al bisericii. 

Grija de căpetenie a lui Șaguna sa îndreptat, dela în- 

ceput, spre şcoala populară. Prin aceste şcoale vedea Șaguna în- 

ceputul culturii poporului său, fiindcă el le consideră ca fiind 

temelia învățământului. 

O delegaţie numeroasă a unei întregi regiuni, cu repre- 

zentanți ai protopopiatelor Hațegului, Devei, Dobrei, Ilia, Ge- 

oagiu şi Orâștia, sa prezentat lui Şaguna şi-i rugă să facă de- 

mersurile necesare, să se ridice și pentru ei măcar un gimna- 

ziu cu patru clase, căci găsesc ei capitalul necesar pentru sus- 

ținere. Şaguna le-a răspuns: 

„Să nu zidim de sus. Ținuturile amintite nu au școale popu- 

lare şi ce folos va avea dela gimnazii dacă, le lipsește funda- 

mentul, care este școala populară? Gimnaziile ne vor crește și 

informă indivizi iară nu popor, care numai în școalele populare 

poate află hrana sufletească, şi după ce ţinta noastră, cea mai 

sfântă este și trebue să fie cultura poporului, fireşte că și cea 

dintâiu şi mai mare grijă a noastră trebue să fie țântată în- 

tracolo ca să avem scoale populare cât se poate de multe și 

de bune. Fără de aceasta vam sta acolo unde ne aflăm“. 

Şaguna îndeamnă, cu toată energia, obștiile bisericești a 

înfiinţă școale populare, cu clădiri încăpătoare și sănătoase, 

în care să fie loc pentru cât mai mulți școlari. Apoi le interzice, 

obștiilor, mai sărace, de a se întovărăşi cu obștii de altă religie: 

„mai bine fără local propriu de şcoală, de cât sub o altă re- 

ligie“. Hotărăște, apoi, prin sinod, ca toţi învățătorii să fie 

de religia, greco-orientală,; iar cărţile pentru şcoală să fie cum- 

părate numai dela tipografia, diecezană. 

In anul 1854 s'a publicat întreaga organizare internă și 

didactică a şcoalelor populare, lucrare făcută, în întregime nu- 

mai Gin spiritul și munca lui Șaguna. 

Tot prin această „ordinaţiune arhiericească“, Şaguna a dis- 

pus ca „parochii“ să „cerceteze şcoala în fiecare lună, cel puţin 

odată, interesându-se de purtarea dascălilor, de spiritul co- 

piilor şi despre neamul și felul cărților şcolare“, obligându-l, 

ca, apoi, să semneze în protocolul școlar. In aceaș ordine de 

idei, protopopii trebuiau să, facă dese și conştiincioase inspec- 

tiuni şcolare, şi „să fie zeloși în funcțiunea lor, căci lucru cu- 

_noscut este, că noi în treaba şcolară avem lipsă de o sistemă
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şi rând bun, şi că fără acestea nu putem înaintă creşterea cea 
bună a poporului nostru, care numai atunci ne va binecuvântă, 

dacă ya vedeă, că noi adevărată îngrijire avem pentru el...“. 
In anul 1865 a tipărit Saguna o nouă instrucţiune amă- 

nunţită pentru directorii şi inspectorii școlari, în care enumără 

toate datorințele ce au de împlinit preoţii ca directori şi pro- 

topopii ca inspectori școlari şi spuneă că „acel protopop care 
nu se simte în stare a face inspecții, după cum se cere, şi a- 

ceastă chemare grea nu o poate conduce spre obștească mul- 
țumire, să ceară dela consistoriu a fi dispensat de această 

funcţiune şi înlocuit prin vre-un preot vrednic. Apoi le mai 
spune, ca încheere: „Vedeţi și cunoaşteţi fiilor și împreună ser- 
vitorilor, instrucţiunea ce vă dau aci, în treaba şcolară și vă 
rog că aceea să nu vi se pară grea, căci greutatea ei este îm- 
părţită între voi, cari sunteţi trei factori cardinali executivi 
ai creşterii tinerimii noastre, unii sunteţi învăţători, alţii sun- 
teţi directori şi inspectori locali și unii sunteţi inspectorii dis- 
trictuali. Oare nu știți sau nu vreți să cunoaşteţi, că toate 
greutăţile singuratice ale noastre sunt concentrate în unica 
mea persoană, pentrucă instrucţiunea ce dau aci este și pen- 
tru mine un obligament, după care sunt dator a satisface che- 

mării mele care nu este mai mică de cât a voastră greutate. 
Mai greu este pentru un părinte a edifică o casă, de cât fiilor 

a locui într'însa. Prin urmare, împărţite ne sunt greutăţile și 
nu este unul dintre noi căruia să nu-i îi venit-o parte buni- 
cică din greutăţi. Să ne nevoim iubiţilor, în greutăţile noastre, 
căci lupta noastră este nobilă, credința păzim și Dumnezeu 

carele este însuș lumina și nu suferă întunericul, ne va răs- 
plăti nouă pentru lumina pe care o revărsăm asupra fiilor și 
fiicelor creștinilor noştri şi prin care abatem întunericul. dela 
dânșii“. 

Munca lui Şaguna pentru şcoala populară a fost pe deplin 
încununată de succesul cel mai strălucit. In anul 1858, adică 
abia la 12 ani dela venirea sa în Ardeal, numărul şcoalelor s'a 

ridicat la peste şase sute, cu peste treizeci şi cinci de mii de 
copii, faţă de cele câtevă, ce erau mai înainte, şi pe care le în- 
numărai pe degetele mâinii, și cu o populaţie şcolârească, de 
câtevă sute de copii. - 

După cum am văzut la activitatea bisericească Şaguna a 
atacat lucrul din mai multe părţi deodată, tot așă a procedat 
și în direcţia culturală și scolastică. Nu sa mulţumit numai cu 
„înfinţarea, şcoalelor populare, ci s'a gândit că aceste şcoale, vor 

avea nevoe de învăţători, de profesori, tot aşă cum biserica, 
pentru a se înălţă în ochii și inima mulțimii poporului, aveă ne- 
voe de preoți culţi și cât mai bine pregătiţi, din toate punctele 
de vedere, pentru greaua, lor meserie de apostol. 

Şaguna, consideră, atât pe preot, cât şi pe învăţător, ca



DIN GENIILE NEAMULUI * 233 

adevăraţi apostoli  cuvântători și învăţători cu vorba și cu 

fapta. El şi-a dat deia început seama, că lipsa de instrucţie 

a poporului românesc este adevărata cauză a decăderii lui, 

faţă de celelalte naţionalităţi. Lipsa de școale, ca şi de învă- 

ţători, lipsa, de biserică, ca și de preoti, lipsuri voite şi chiar 

dorite de către autorităţi, la un popor fără drepturi, l-au în- 

genuchiat pe bietul Român, timp de aproape o mie de ani. 

Şaguna și-a propus să-l ridice în picioare, şi să-l pună alături 

de toţi ceilalți cari se considerau ca stăpâni atotputinți față de 

poporul de baștină. ! ” 

Şcoala și biserica, profesorul și preotul, iaţă puncte de di- 

xecţie spre cari se îndreptă munca uriașă a lui Saguna. Tot 

aşă, cum în biserică, din nimica, a început să croiască drum 

nou, tot aşă şi în școală Şaguna a lucrat, dela început ca ceva 

cu totul nou pentru poporul românesc. Școalele popolare au 

fost prima lui grijă „fiindcă se zidește totdeauna de la temelie 

iar nu dela acoperiș“; dar în acelaş timp n'a uitat că un bun 

seminar va scoate buni preoți și buni învățători. 

Seminarul, aşă numit, mai mult de formă, aveă la venirea 

lui Şaguna, numai un curs de șase luni, cu elevi ai 2—3--A 

clase de gimnaziu, făcute adesea la școale de religie străină. 

Şaguna a ridicat, imediat, chiar ca vicar n0u, cursul la un 

an; iar anul 1851 a despărţit învățământul teologic de cel pe- 

dagogic, urcându-l pe cel dintâiu la o durată de 2 ani, iar pe 

cel qe-al doilea făcându-l de un an. Prin urmare un absol- 

vent al liceului, care aveă dorinţa să se facă preot în biserica 

românească greco-orientală, trebuiă să urmeze doi ani semi- 

narul, la partea curat teologică, apoi un an la partea peda- 

gogică. 

In mintea lui Şaguna, nu se isprăvi, însă, cu profesorul și 

cu înălţarea seminarului și în adevăr, în anul 1862, el completă 

opera sa, mărind cursul teologic la trei ani, iar pe cel peda- 

gogic la doi ani. In acelaș timp înzestră seminarul cu şase 

profesori dintre cei mai distinși, crescuţi şi pregătiţi sub ochii și 

sub drecţia înaltă a sufletului său ales. 

Din banii săi, a cumpărat Şaguna o frumoasă casă, pe care 

a dăruit-o bisericii, pentru seminar, iar curând alătură semi- 

narului şi un internat cu cincizeci de locuri. 

“ De acum înainte seminarul trebuiă să trăiască chiar singur 

şi să-și îndeplinească misiunea cea mate şi nobilă dată, de înte- 

meetorul lui, şi al cărui nume îl și poartă. Un fond, destul de 

apreciabil, îl va susține în timpurile când stăpânirea nu va fi 

prea darnică cu biserica și şcoala răsăriteană. 

Concomitent, însă, cu munca pentru. şcoala populară, şi 

pentru seminar, Marele Şaguna, deşi a spus că „nu trebue să 

clădim de sus“, totuș nu a uitat că perfecțiunea în instrucţie 

se poate căpătă numai în şcoalele superioare, în gimnazii, li-
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cee, şcoale normale, comerciale, reale, ete. De aceea într'un pro- 
gram de învăţământ înaintat ministerului instrucţiunii publice, 
el a cerut pe seama Românilor greco-orientali urmâtoarele 

școale: şase licee; şase gimnazii, șase școale reale. Toate cursu- 
rile să fie făcute numai în limba română; iar |. germană să 

se înveţe ca un curs obligatoriu. 

Insuş Saguna şi-a dat seama, că planul său pentru atâtea 

școale este inaplicabil, sau că, în tot cazul, aceasta nu sar 

putea efectuă de cât treptat și într'un timp foarte lung, și 
poate, niciodată în forma cerutâ. Aceasta, însă, nu puteă în- 
dreptăţi pe nimeni și mai ales pe Şaguna de a-și consideră 
însărcinarea ca terminată odată cu înaintarea cererii. Din con- 
tră, Şaguna, a văzut, dela început că salvarea poporului ro- 

mânesc stă, în primul rână, tot în mâinile poporului, îndrumat, 
însă, de mintea clară și măreţul suflet al aceluia ce și-a luat 
sarcina de a „deșteptă din somnul lor adânc şi de moarte pe 
poporul român și de a-l atrage, cu voie, către tot ce-i adevărat, 

plăcut şi bun”. 

Şaguna s'a adresat poporului românesc îndemnându-l cu 
vorba și cu scrisul, în toate ocaziile, să „nu cruţe nici avere, 
nici sănătate, când cerea trebuința să se facă paşii necesari 
în interesul acelora”. Bl îndeamnă toate obştiile să strângă 
bani şi să fie gata pentru a clădi case frumoase și încăpătoare 
pentru școalele medii, gimnazii, reale și comerciale. 

La început, pentru toţi Românii eră numai un singur li- 

ceu, la Blaj, condus, însă, de „Uniţi“. Șaguna nu se puteă învoi. 
cu ideia ca tineretul românesc creștin ortodox să urmeze învă- 
țătură superioară într'o şcoală, confesională ce ţinea de o altă. 
biserică de cât. aceea pe care o slujea el. Şaguna dorea, nea- 
părat, un liceu pentru copiii Românilor, ce ţineau de biserica, 
răsăriteană, prin urmare un liceu confesional greco-oriental.. 

Ochii săi s'au îndreptat dela început spre Brașov. Acolo vrea 
el să pună temelia primului liceu românesc creștin ortodox, şi. 

care să fie adâpostul sufletesc intelectual al tuturor tinerilor 
români în biserica creştinâ-ortodoxă. 

La început, Saguna a întâmpinat oare care opunere din. 

partea Braşovenilor, cu privire la caracterul confesional al vii- 
torului liceu. Braşovenii, o parte dintre ei, ar fi dorit ca liceul 
lor, ce urmă să se clădească, trebuiă să aibă dela început ca- 
racterul naţional, curat românesc. Să se afirme odată și Ro- 
mânii ca popor liber pe cugetarea lor naţională românească. 

Şaguna a trebuit, cu multă diplomație, și cu multe stăruinţe: 
să-i facă să înțeleagă că, mai ales în timpurile acelea, carac-: 

terul confesional, alăturat bisericii, ce începuse să capete oare- 

care autoritate în stat, ar apără de multe rele noul și fragedul 

institut de cultură românească. După multe discuţiuni a reuşit 
să-i convingă ; iar în anul 1853 a obţinut aprobarea guvernului
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pentru înființarea unui gimnaziu cu patru clase, la Brașov. 

Fericit, Şaguna se duce, aleargă în persoană, cu marea veste, 
la Braşovenii săi iubiți, şi le spune, între altele: „Iubiţilor mei 
fii! am ştiut că va să aveți bucurie mare de darul împără- 

tesc ; am venit să mă bucur şi eu împreună cu voi, primiți-mă. 
şi pre mine la ospăţul bucuriei voastre”. 

Şaguna ma ajutat pe Braşoveni numai cu sfaturile, ci şi 

cu fapta. El şi-a deschis larg, de tot, punga, ajutând fie la 

clădirea localului, fie la cumpărarea unei case speciale pentru 

directorul liceului. Apoi, ajută pe copiii silitori și fără mijloace, 
împărțind el personal, aproape în fiecare an, premiile, cu deo- 
sebită solemnitate; iar profesorii primeau ajutoare pentru re- 

viste, cărţi de specialitate, etc. 
Reușise Şaguna să obţină o subvenție pentru gimnaziul din 

Braşov, şi dela Românii din România. Această subvenție, însă, 

după un timp oarecare, a fost oprită de a mai veni în ţară. 

Tot în Braşov, după planul lui Şaguna, trebuiă să ia fiinţă 
și o şcoală reală. Din cele şase cerute de Şaguna prin planul 

său de învățământ, n'a avut norocul să vadă realizată de cât 
numai una, pe aceea din Brasov. In anul 1869 s'a inaugurat 

clasa 1-a a şcoalei reale şi comerciale. 

Lupta lui Şaguna pentru înfiinţarea de şcoale secundare, 
însă, nu se terminase la porţile Braşovului. El a vrut să presare 
astiel de focare confesionale naţionale românești peste întreg 
teritoriul ţării. Ochii lui se îndreptă spre munţii apuseni. Acolo 
vrea el sâ înfigă adânc câtevă şcoale şi chiar obţine aproba- 

rea unei școale reale la Abrud, în anul 1853. Pe baza acestei 
aprobări Şaguna a mers în persoană şi a şi ales un loc unde 

trebuiă să se clădească localul viitoarei școale reale. Dela 1853 

și până la 1860, adică timp de șapte ani, a luptat Saguna cu 
reaua voință a ministrului Thun, până ce a fost nevoit să 

aducă această chestiune chiar în senatul imperial din anul 
1860. La discuţia bugetului cultelor Şaguna a arătat cuma 
fost purtat cu vorba atâta amar de vreme, iar şcoala promisă 

nu a căpătat, încă, fiinţă, deşi promisiunea i-a fost dată chiar 
de către Impăratul. 

Mai norocos a fost Şaguna cu gimnaziul din Brad, âin 
comitatul Zarandului. A reușit după multă alergătură şi stă- 

ruinţă să obţină aprobarea înființării gimnaziului. Dar, şi aci, 
ca și la Braşov, lupta nu s'a dat numai între Şaguna și auto- 
rități, ci şi între Şaguna și o parte dintre Români, cari ar fi 

dorit ca gimnaziul lor să aibă caracter naţional, iar nu con- 
fesional. Până acolo au mers Zarandenii, în cererea lor, în cât. 
au refuzat statutul făcut de Șaguna, pe bază confesională 
și şi-au alcătuit ei altui pe bază naţională, pe cari l-au îna- 
intat direct, nu prin Șaguna, autorităţilor, spre aprobare. Sta-. 
tutul acesta, însă, nu a fost aprobat, de către guvern, iar:



„236 GENERALUL C. GAVANESCUL 

gimnaziul n'a putut luă ființă, de cât atunci când cu toţii sau 
învoit să se conducă dupe statutul lui Şaguna, cu bază con- 
fesională. 

Şaguna nu a putut crede în înfiinţarea unei academii pe 
seama Românilor, cum cereă Barițiu şi Iancu. El sa mulțu- 
mit cu câtevă cursuri în limba română, la academia de drept 

din Sibiu, la cari cursuri să se numească doui-trei profesori 

români legiști. Asemenea, el a propus și a stăruit, ca la univer- 
sitatea proectată la Cluj, să se introducă şi 1. română pe picior 

de egalitate cu limbile ungară și germană. 
Pentru a aveă profesori cât mai bine pregătiţi, a ales Şa- 

guna dintre cei mai buni seminariști ai săi ca şi din absol- 
venţii liceului din Braşov, și i-a trimis cu burse în Germania, 
în Austria sau la Cernăuţi în Bucovina, ca să studieze cât mai 

adânc, cultura înaltă universală. Din aceşti bursieri crescuţi 

sub ingrijirea sa părintească şi-a ales, mai târziu, Șaguna, după 

1866-68, profesorii de cari aveă el nevoe, fie la seminar, la sec- 

ţia pedagogică, fie la liceul din Brașov, sau la celelalte gim- 
nazii şi școale reale, ce începuse să-şi ia sborul sub puternica 

înrâurire a lui Şaguna. 
Puse temelia la mai multe „scoale. capitale sau normale“, 

între cari primele localități dotate au fost: Sâlişte, Răşinari, 
şi Făgăraș. Aceste şcoale s'au clădit, aproape, în fiecare an 
câte una, așă că pela 1870, erau vre-o zece asemenea școale 

de foarte mare îolosinţă pentru popor. 

Şaguna s'a interesat, însă, și de massa poporului românesc. 

Desigur, tineretul ce urmă acuma, la sutele de şcoale cu cari 
„eră împănată toată Transilvania, dădeă un contingent destui 
de numeros de tineri instruiți, cultivați și pregătiţi pentru 
luptă cea mare în mijlocul atâtor streini. Poporul, însă, massa 
poporului românesc râmas fără școală din timpurile vitrige 

în cari trăise cu douăzeci de ani înainte, formă marea majo- 

ritate a poporului, tără nici o instrucţie. O lumină, cât de mică, 

trebuiă și pentru acești oameni, cari băjbăiau în întunerec și 

cari nu erau cu nimic vinovaţi de starea deplorabilă în care 
se găseau. Dar, trebuiă găsit un mijloc apropiat stării de fapt, 

fiindcă la şcoală, ca pe copii, nu-i putea-i duce pe oamenii în 
vârstă de 40-50 ani. 

Marele Şaguna a găsit acest mijloc în minteă sa bogată 

-Și în sufletul său cel mare, înființând școala de adulţi, în care 
tinerii învăţători, preoţii aleși de Șaguna, serveau drept pro- 
fesori nouilor elevi, cu părul cărunt, şi femeilor ce veneau, 

cu copii în braţe, ca să capete lumină la școalele mitropoli- 
tului şi episcopului lor, ca şi cum s'ar fi dus să ia lumină dela 
preotul din faţa altarului în marea zi a învierii Domnului, 
„când li se spune : „Veniţi de luaţi lumină“. Sute de sute şi mii 

„de sute de popor, bărbaţi şi femei au căpătat astfel lumină
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instruindu-se, urmând aceste școale de adulţi, seara, în loc să 

meargă la cârciumi, cum le erau obiceiul până mai atunci. 

Ce drum sănătos și moral! 

Nu putem trece cu vederea măsura luată de Şaguna de a 

înfiinţa cursuri, sub formă de conferinţe, pentru toţi învă- 

țătorii, cari, cu începere din anul 1862 au tost strânşi regulat 

în fiecare an, în diferite părți pentru a audiă conferințele pre- 

gâtite de cei mai de seamă dintre profesori aleși. Atât şcoa- 

lele de adulți ca și conferințele profesorale se perpetuă până 

azi, ca o măsură absolut necesară şi pentru unii şi pentru alţii. 

Munca, firește, eră grea pentru toţi, dar Șaguna știa, să-i 

îmbărbăteze şi să-i îndemne pe fiecare la treabă cu vorba, și cu 

fapta. Intre altele el le spune tuturora : „Dacă eu nu mam 

descurajat de greutăţile şi neplăcerile ce mă întâmpină din. 

partea acestui ram al chiemării mele și rămân credincios de- 

vizei mele: Inainte”! atunci faceţi şi prea cinstitele voastre 

așă; nu vă speriaţi de greutăţi, ci cu părbăţie dovedită pășiţi 

înainte pe terenul colţuros, obliți-l, cultivaţi-l, căci va roai. 

fructe nobile, fructe de luminarea fraţilor şi fiilor noștri de un 

sânge şi de o religie”. Da 

Slujba religioasă în biserică trebuia să fie cât mai aleasă 

şi cât mai frumos făcută ca să fie cât mai atrăgătoare pentru 

tot poporul. Inainte bisericile erau goale de drept credincioși. 

cari faţă de preoţi ruinaţi moralicește, nu aveau nici un res- 

pect. Șaguna a vrut şi a făcut ca preoții să fie culţi, și cât mai 

bine pregătiţi, aşă că poporul a început a veni, din ce în ce, 

mai numeros la biserică. A gâsit Şaguna, însă, încă un mijloc 

de a-i atrage pe drept credincioșii la slujba religioasă, anume 

cântările, corurile. Incă din anul 1852 a adus liturghia cântată. 

la biserica greco-română dela Viena. A introdus astfel cântă- 

rile corale în şcoală și în biserică, cu răspunsurile religioase 

date de coruri bine organizate și conduse de un profesor special 

de muzică vocală. , 

Şaguna a fost cel dintâiu care a introdus literile latine 

în toate cărţile ce s'au tipărit în tipografia sa, dela Sibiu. Dar 

partea cea mai interesantă, pentru timpul de care vorbesc, este 

că el a adoptat o ortografie oficială a limbii române, după. 

sistemul ortografic al comisiunii filologice, din anul 1862. In a- 

cest mod Şaguna, cel dintâiu, a dat dovadă de spirit de dis- 

ciplină şi de ordine supunându-se dispozițiunilor unei asocia- 

ţiuni de culţură românească. 

Un succes politico-cultural al lui Șaguna este şi faptul 

deosebit al reuşitei sale ca limba română să poată fi primită 

oficial, faţă de jurisdicţiunile civile. Cum sar îi putut gândi 

cinevă la așă cevă, înainte de venirea lui Șaguna, în fruntea 

bisericii românești, pentru un popor şi pentru o biserică numai. 

tolerate.
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Pentru a pune temelie sănătoasă unei culturi naționale ro- 
mânești, Şaguna s'a gândit, pe lângă multe aite mijloace, și la 

ajutorul a două pârghii puternice și de neînvins: tipografia 
şi presa. Fâră o tipografie-proprie nu putea să-și răspândească 

în poporul românesc pentru școală și biserică, în special, cărţile 

de care el aveă nevoe ca și de hrana de toate zilele; fără o 

presă, fără o. gazetă, care să reprezinte ideile și sufletul popo- 

rului românesc, Hu putea să se afirme și să-şi susțină areptu- 

“zile în mijlocul atâtor răuvoitori şi dușmani de toate naţiona- 

lităţile și de toate religiile. 
Saguna a înfiinţat la început, chiar din primii ani ai ve- 

nirii sale la Sibiu, o tipografie şi apoi o gazetă. 
Până la venirea lui Şaguna la Sibiu, toate cărţile, chiar 

şi cele românești, se tipăreau de câtre o tipografie săsească, 
fiinacă nu există nici o tipografie românească. 

Cu plar:urile iui Şaguna, culturale și bisericeşti, de a în- 

fiinţă şcoale de toate categoriile, pe seama poporului românesc. 

spre a-l scoate din întunericul în care înnotă în neştiință de 

o mie de ani, şi prin reînființarea sfintei mitropolii, trecută, pe 

planul întâiu al programului său de lucru, Sibiul se prezentă, 

dela început, ca viitorul centru cultural, bisericesc, scolastic și 

politic al poporului românesc. Pentru a-și susține, cu demnitate, 
acest titlu atât de nobil şi de înaltă cinste, aveă nevoe, absolută, 

ca să ia fiinţă cu un minut mai curând, o tipografie pe care el 

singur să fie stăpân, şi o guzetă care să fie numai a neamului 

românesc 
Şaguna a făcu: cerere guvernatorului Transilvaniei, în 

anul 1850, să i se dea voie de a înființă o tipografie „pe spese 

proprii, şi care va fi totdeauna gata și spre serviciul înaltului 

regim“. 
Răspunsul obţinut, foarte curând, a fost favorabil și ioarte 

măgulitor pentru Șaguna: „svânăd încredere în sentimentele 

probate, loiale și în înalta înţelepciune a lui Șaguna se în- 
cuviinţează înființarea tipografiei cu singura condiţie de a se 
face cunoscut timpul deschiderii, localul, precum și condu- 

cătorul ei“. 
In ziua de 21 august 1850 s'a inaugurat tipografia, în urma 

unui serviciu religios. 
Şaguna în monumentalul său testament spune, cu privire 

la tipografie : 

„Tipogratia arhidiecezană fondată de mine cu spesele mele 

şi donată bisericii noastre din Ardeal, în ziua înfiinţării din 21 
august 1850, care până la moarte-mi o am grijit şi o am ad- 

ministrat şi numai D-zeu știe cu câte greutăţi o am apărat şi 

_ susţinut faţă de duşmanii bisericii și ai naţiunii noastre ro- 

-mâne, o declar și acum ca tondatorile ei, de averea bisericii, 
adică a arhidiecezei noastre ardelene,... ete.“.
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Prin urmare tipografia a fost cumpărată, de Șaguna, cu 

banii săi proprii, și, apoi, dăruită bisericii pentru școala româ- 

nească şi pentru biserica românească. 

Munca a început imediat și fără preget, zi şi noapte. Adesea 

fără întrerupere, se lucră la atâtea şi atâtea tipărituri de cari 

aveă nevoie şi biserica din întreg Ardealul, dar și școala ce în- 

cepuse să crească întocmai ca, florile câmpului după o ploae 

caldă şi dâtătoare de viaţă a lui mai, din primăvara cu florile. 

Atâta de nepiăcut a fost însă primită tipografia de către 

doui dușmani ai Românilor greco-orientali—uniţii și sârbii—în 

cât nu s'au sfiit de a reclamă mincinos și de a insultă pe toţi 

cei ce steteau în serviciul acelei tipografii. „Uniţii“, în anul 1855 

tac plângere către faimosul ministru a] cultelor Thun în care 

arătau, mincinos, că episcopul Andreiu, prin tipografia, sa a vă- 

tămat privilegiul tipografiei seminarului unit, tipărind cărți 

bisericeşti în limba română; iar ierarhia sârbească din Banat 

persecută, şi afuriseă pe cei ce cumpărau cărţi apărute în ti- 

pografia lui Saguna :). 

Numai din exteriozizarea acestor manifestări sufletești ale 

„uniţilor“ şi ale „sârbilor se poate deduce absoluta nevoe a 

unei tipografii proprii pentru biserica greco-orientală a Româ- 

nilo» creştini ortodoxi. 

Cu privire la importanța unei tipografii şi a unei gazete. 

pentru Români, marele conducător al Sașilor, Iacob Raunicher, 

se exprimă în modul următor, după ce mai întâiu protestase, 

fiinâcă li se luase din mâna Sașilor o bună afacere bănească;: 

„El a lovit în stâncă şi a deschis pe seama poporului său 

izvodul culturii intelectuale. Așă putem caracteriză pe Saguna, 

care a săvârșit în anu! 1850 pentru Români și pentru credin- 

cioșii bisericii greco-răsăritene Gin Ardeal, acelaș lucru pe 

care-l făcuse cu 300 de ani înainte Honterus pentru reformaţi 

şi pentru Sași“. 

Să se facă numai o comparaţie între atitudinea „uniţilor“, 

Români şi ei, de acelaș sânge, cu ceilalți, .şi între aceea a Sa- 

şilor, vechi dușmani ai Românilor. Parcă nici nu-ţi vine să 

crezi ! Şi, această apreţiaţiune și a unora şi a altora sa ma- 

nifestat cam tot pela 1835, deci, după cinci ani dela înființarea 

ei, când ar fi avut timp și „uniţii“ să apreţieze binefacerile 

unei tipografii pentru toți Românii. 

Pe lângă cărţile de biserică, cu cari aprovizionau întreaga, 

„dieceză a episcopiei Transiivaniei, ca și pe acelea din Arad, 

Vârșeț, Timișoara și Bucovina, aceasta conform unei înalte 

aprobări a împăratului din anu! 1860, Șaguna a tipărit douăzeci 

i rări personale, mar iginale, apoi, treizeci 

şi şapte de lucrări revăzute și înâreptate de el. 

  

3) I. Lupaș. Saguna p3g. 276. 
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In afară ae toate acestea, sau mai tipărit douăzeci şi şase 

de cărţi compuse sau traduse de alții, însă, îndemnați și sus- 
ținuți de Şaguna. 

Chiar în ziua sfințirii și inaugurării tipografiei, la 17 au- 

gust 1850, s'au tipărit, mai întâiu, câtevă versuri făcute de nemu- 

ritoriul Andreiu Mureșanu, ca un omagiu ilustrului episcop al 

Românilor. Dau aci numai o parte din acest inimos omagiu de 

admiraţie şi recunoștință: 

Respiră românime, dedată'n suferinţe, 
Văzând că aspra-ţi soarta încep'a se schimbă; 

Destul zăcuși în umbră, în oarba neştiinţă, 

Trecută cu vederea, dar nu din culpa ta. 

Apoi vorbind ae Şaguna, care luptă la deșteptarea popo- 

rului român ne spune: 

In el româna gintă privește-al său părinte 
Renăscător d'un popul, înfrânt de jugul greu; 

Cu privire la obținerea autorizaţiei înființării tipografiei, 
Şaguna spune următoarele într'o lucrare a sa: „Noi am fost 
norocoşi, încât se vede, a căpătă concediu dela regimul nostru, 
de a puteă tipări cârţi școlare și bisericești de legea noastră la 
anul 1850. Dreptul acesta să-l păzim ca lumina ochilor, ca nu 

cumvă din oarecare cauză să-l pierdem... Noi am atins obiectul 
acesta aci, nu spre lauda noastră, ci spre constatarea adevă- 

rului de'o parte, iar de alta spre arăta însemnătatea cea mare, 

care din privinţa politică s'a dat şi poate să i se dea și pe viitor; 
de aceea recomand congreselor și sinodurilor noastre a trată. 

obiectul acesta cu cea mai mare seriozitate“. 
Dintre lucrările originale ale lui Şaguna, două sunt lucrări 

mari asupra cărora s'a scris mult, atât în epoca lui Şaguna cât 

şi după el. Prima este „Compendiu de drept canonic“ iar cea 

de-a, doua este „Istoria bisericească“ în două volume. 

Prima, lucrare poate fi considerată „ca cea mai reușită 
scriere a lui Şaguna“. A fost tradusă în limba germană şi în 
limba rusă. Traducătorul operii, citate, în limba germană, spune 

următoarele despre carte și despre autor: „Acest op ne înfă- 
țişează, pe autor ca un bărbat de nobilă libertate şi bunătate a 
inimii. Pe lângă toată iubirea sa către aşezămintele erezite dela 
anticitatea creştină, el manifestează o minte deschisă pentru 
trebuinţele prezentului și un interes viu pentru desvoltarea 
continuă a bisericii. Cu mare hotărire apără. el principiul sino- 

dalităţii, folosirea limbii materne, la cultul dumnezeesc, în- 

tregirea bisericii prin stat, și a statului prin biserică... Autorul 
prin această scriere a pus caldei sale iubiri şi zeloasei îngrijiri.
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pentru clerul eparhiei sale arhiepiscopale un monument  ne- 

pieritor“ 1). 
A doua pârghie mare şi puternică, pusă, de Şaguna culturii 

şi înălțării poporului român, a fost înfiinţarea, unei gazete ro- 

mânești naţionale. 

De mult proectase Şaguna înfiinţarea unei gazete româ- 

- nești, care să apară la Viena, scrisă, în două limbi, şi care să 

susțină cauza și drepturile Românilor. In petiția înaintată în 

anul 1849 către împăratul, în care se cereau anume drepturi 

pentru Români, eră şi un punct privitor la dreptul unei gazete. 

Atât această cerere, ca și toate celelalte, au rămas atunci literă 

moartă. 

In anul 1850 la primul sinod eparhial, sa vorbit şi despre 

nevoia imperioasă a înfiinţării unei gazete, o tribună a popo- 

rului românesc în care să se arate nevoile populaţiei şi să se 

apere interesele bisericii, şcoalei și poporului xomânesc. 

Abiă în 1852, însă, sa putut obţine aprobarea, cu sprijinul 

mare şi puternic al guvernatorului Transilvaniei, principele de 

Schwartzenberg, marele prieten al lui Șaguna. In cererea sa, 

pentru aprobare, Şaguna arată şi nevoia pentru stat, ca şi 

poporul românesc să aibă un ziar al său, pentru a îi, astfel 

„ferit de cei ce vor să-l seducă și neliniștească prin învățături 

false şi idei periculoase, să îie lămurit asupra adevăratelor sale 

interese şi trebuinţe, și să i se dea o cultură potrivită, cerinţe- 

lor vremii și în armonie cu interesele generale ale statului“, 

etc., etc. Iar ca încheere, se pune singur garant pentru cinstea 

şi obiectivitatea gazetei, spunând: „Deoarece întreaga condu- 

cere acestei întreprinderi îndreptate spre înaintarea și folo- 

sul poporului românese — înapoiat culturaliceşte — şi spre 

binele statului, va rămânea totdeauna sub inspecția mea, mă 

măgulesc cu plăcuta speranţă că cererea mea va fi încuviin- 

țată“, etc., etc. . 

Şi în adevăr, că în 15 decemvrie 1852, sa primit înalta 

aprobare. . 

Redactor răspunzător al gazetei a fost, tot timpul, renu- 

mitul cărturar Aron Florian, iar titlul gazetei: Telegraful ro- 

mân, gazetă politică, industrială, comercială și literară“. 

Geniul cel mai strălucitor al literaturii noastre româneşti, 

M. Eminescu a numit în 1816, gazeta lui Şaguna: „foaia cea mai 

modernă de peste Carpaţi“. i i - 

Gazeta, la început, apăreă de două ori pe săptămână, redusă 

după un timp la odată, iar la 1861, revenită la două şi apoi ia 

trei foi săptămânal. 

In gazetă se publicau chestiuni politice românești, econo- . 

1) 1. Lupaș. Mitropolitul Andreiu Şaguna, pag. 183. 
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mice, culturale, bisericești, școlastice, etc., toate într'o formă 

liţerară cât mai aleasă și cu o urbanitate şi obiectivitate ce a 

făcut pe toţi, chiar pe dușmani, să considere „Telegraful ro- 

mân“ ca o foae aleasă, a unui popor ales. 

Găsim în unele numere articole ca în felul acesta : „Nu se 

poate apără în lume o lege, care sar sili să împiedice un popor 

întru desfăşurarea sa, ce se face prin libera desvoltare a limbii 

lui, prin păstrarea datinelor și sărbătorilor lui poporale, până 

când acelea nu turbură pacea și liniștea publică şi nu cad ni- 

mănui spre greutate... Smulge-le toate acestea cu puterea dela 

un popor, desbrăcându-l de religiunea, limba, portul, datinile 

şi jocurile lui naţionale, şi atunci fii sigur, că el a încetat a mai 

vieţui moralicește. Un popor trăește numai până atunci, până 

când îşi cunoaște trecutul şi este însuflețit pentru al său viitor; 

îndată ce aceste două scântei se șterseră din inima lui, el a 

murit, deși pare că mai trăește....“. 

„Năzuinţa redactorilor dela „Telegraful Român“, eră să 

serie o limbă românească populară, pe înţelesul tuturora. De 

aceea se poate ceti în coloanele Telegrafului, la început ca şi 

mai târziu, adeseori mustrări la adresa latiniștilor, cari stricau 

limba. Unele mustrări sunt scrise cu destulă sare...“ 1). 

Telegraful, cu începere dela anul 1863, având ca redactor 

pe profesorul Zaharia Boiu, a introdus în foile sale literile la- 

tine în locul celor cirilice, numite hieroglifele lui Ciril de către 

unii publiciști. Anunţarea acestei fericite idei, se făcu în modul 

următoriu: „Dela 1 ianuarie 1863, Telegraful român va ieși în- 

treg cu iitere romane, pentru motivele: mai întâiu adoptarea 

ortografiei statorite de comisiunea fiologică din 1860 și din 

partea adunării generale a Asociaţiunii transilvănene, prin ur- 

mare fixarea unei ortografii comune pentru toţi Românii din 

Austria; apoi cererea acestei schimbări din partea atâtor abo- 

naţi ai acestui jurnal, și în urma credinţei aceea destul de. 

fundată că Telegraful român, prin întrebuințarea amânduor 

modurilor de scriere lângă olaită în decursul mai multor ani a 

aat cetitorilor săi ocaziunea de ajuns de a se face cunoscuţi și 

a se familiariză cu ortografia cea nouă, așă, încât această 

schimbare cerută de timp nu le poate veni neașteptată, ci după 

o pregătire destul de lungă... ?). 

Se găsesc în Telegraful studii și articole asupra economiei 

vurale, asupra soartei plugarilor, asupra meseriașilor Români, 

“când s'a instituit şi asociaţia meseriașilor în 1867. Apoi chestiuni 

negustorești şi nenumărate învățături în toate ramurile activi- : 

tăţii omenești. 

O adevărată şcoală, era această gazetă, dela care se adăpau 

1) 1. Lupaș. Saguna 211, 

2) Din Lupaş. Șaguna pag. 213.
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cu toţi cei doritori de binele românismului. In special cu privire 

1a, meserii, însuş Şaguna a scris multe articole în cari îndemnă 

pe Români să îmbrăţișeze meseriile. 

E] invită „pe preoţi şi pe protopopi să vorbească poporului 

în tot locul şi la toate prilejurile despre binecuvântatele foloase 

ce aduc meşteşugurile și neguţătoria“... „la meșteșuguri turmă 

iubită ! la meşteşuguri! pentrucă fiind tu numeroasă poţi 

formă, din fiii tăi oameni învăţaţi cari să-ţi apere interesele, 

meşteşuguri cari să-ţi îmmulțească şi susțină economia naâțio- 

nală, soldaţi buni, adevăraţi, cari să-şi verse sângele pentru 

patrie şi împărat și totuș să rămână destui și pentru lucrul 

pământului... ete.“. 

Cu toate răutăţile omenești inerente acolo unde se lucrează 

cu roade frumoase, cu toată nemâsurata vrăjmăşie a dușma- 

nilor neimpăcaţi, personali ai marelui Șaguna, şi speciali ai 

„Telegrafului“ sau ai Românilor, Telegraful a mers drum drept 

şi a bătătorit cale mare şi largă pentru tot Românul doritor de 

muncă cinstită, dreaptă și rodnică. Programul său românesc 

naţional nu a fost schimbat de loc, dela prima foae a apariţiei 

sale, program stabilit şi hotărît de marele său întemeetor 

* 
* = 

Dacă pe terenul activităţii sale bisericești, atâta de bo- 

gată şi atâta de rodnică, Şaguna şi-a încununat activitatea cu 

restabilirea mitropoliei autonome și, apoi cu măreața operă 

a constituţiei ei, Magna Charta, statutul organic, care creiază 

drepturi şi pentru biserică şi pentru poporul până atunci orop- 

sit; apoi i-a fost dat geniului lui Şaguna ca să aibă o cunună, 

aproape de aceeaş strălucire, şi în direcţia activităţii sale cul- 

turale, prin crearea „asociaţiei transilvănene Astra“. 

Românii arqeleni erau rupți în două prin deosebirile, mai 

mult iluzorii, dar cu atâta mai periculoase, religioase, ale celor 

două biserici de cari aparţineau. Deoparte erau „Uniţii“ cu 

Blajul lor cultural, cu drepturile vechimii lui culturale, iar de 

cealaltă parte stau greco-orientalii, cu Sibiul, nou centru al 

culturii românești, al celor mulţi, al marei majorități a popo- 

rului românesc. 

Desbinarea eră dureroasă, mai ales că nu se putea gâsi ușor nici 

un mijloc prin care să-i apropii pe unii de alţii. Au fost câtevă 

ocazii în cari:au mers cu toţii mânăn mână pe chestuni politice 

interne. Dar imediat s'au separat și s'au vrăjmășit, sau încrimi- 

nat, mai rău ca înainte ca și cum ar fi îost dușmanii cei mai 

înverşunaţi. Unii dintre românii „uniţi“ sau „greco-orientali“, 

făcea planuri peste planuri pentru găsirea mijloacelor prin 

cari sar putea toci asperităţile și să-i grupeze laolaltă pe toţi 

Românii, indiferent de religie și să-i facă pe toți să simtă
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bătaia inimii şi căldura sângelui îrățesc. Cultura naţională Ii 

sa părut tuturora că ar îi drumul cel mai drept pentru ajun- 

gerea la punctul dorit. Prin propagarea şi răspândirea culturii 

naţionale, în toate părţile locuite de Români, se obțineau, se 

speră a se obţine, două rezultate măreţe: 1) redeșteptarea po- 

porului românesc şi chemarea lui la viața liberă naţională; 

2) dispariţia diferitelor puncte de discordie născute din sepa- 

raţiunea, prin biserici diferite. - 

Pe ia sfârșitul anului 1859, “Telegraful român a publicat un 

articol foarte frumos în care, între altele spune: „..avem noi 

un Partenon român unde să se audă vorbind românește ? A- 

ceasta ne lipseşte, cum a lipsit în tot trecutul românesc, care în 

părţile sale mohorite se caracteriză, între altele, şi prin totala 

„lipsă de reuniuni“ pe care dacă am aveă, nu o academie, ca a 

Ungurilor din Pesta, ci numai o reuniune modestă ca a Sașilor 

din Transilvania, o reuniune, d. ex. pentru cunoașterea litera- 

„turii române şi pentru cultura popoiului român, dacă ne-am 

adună sub forma asta legală, în tot anul, odată la Braşov, apoi 

la, Săcele, la Zărnești, la Făgăraş, la Sibiu, la Răşinari, la Să- 

lişte, la Haţeg, apoi am trece la Lugoj, Lăpușna, Arad şi mai 

pe urmă la Cernăuţi, Suceava, ete. etc.“. 

Curând după asta tot „Telegraful român“ scrie sub iscă- 

litura lui Ion Rus, insistând asupra 'foloaselor ce ar puteă să 

aducă o societate literară românească și îndeamnă pe Români 

a nu mai sta cu mâinile în sân, să le pice mura'n gură, ci să-și 

unească puterile şi luminile minţii, să nu cruţe nici jertie, mici 

osteneli pentru un scop nobil, căci numai așă vor scăpă de ju- 

decata lumii și de osânda posterităţii”, etc,, ete. 

- Ideia, asociaţiunii transilvănene la început, nu a fost numai 

a lui Şaguna ci şi a altora, între cari şi cavalerul Ion de Puşca- 

riu. Şaguna, însă, a prins, cu mintea şi sufletul lui mare ideia, 

a luat-o în braţe, cu toată puterea şi căldura, şi punându-se în 

fruntea tuturora celor ce doreau şi cereau acest lucru, a dus-o. 

la bun sfârșit, în timpul cel mai scurt posibil. 

Atunci când fructul a fost copt, când ideia necesităţii în- 

fiirțări: unei asemenea asociațiuni pătrunsese în sufletul fie- 

cărui Român, când sa putut constată că, autorităţile nu ar îi 

răuvoitoare, față de o cerere ce sar face, în acest sens, cons- 

tatate aceasta și din modul cum au fost primite diferitele pu- 

blicaţiuni, din „Telegraful“, în această direcţiune, atunci Șa- 

guna a și bătut la ușa autorităţilor statului. 

In ziua de 10 mai 1860 a înaintat o cerere semnată de 11l 

persoane dintre cele mai de seamă ale neamului românesc, a- 

tât din cei ce aparţineau bisericii „unite“, cât şi din aceia ai 

bisericii greco-orientale. In fruntea semnatarilor se găsea nu- 

mele ilustrului episcop al Ardealului, Andreiu de Şaguna. 

Guvernatorul Lichtenstein, a răspuns abiă în luna iulie,
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că nu ar puteă aâmite o cerere de asemenea natură, a unei 

societăţi cu tendinţe esclusiv naţionale, până ce mai întâiu nu 

ar avea statutele asociaţiei. Şaguna dispune ca iluștrii bărbaţi 

ai culturii românești, Barițiu, Cipariu și Puşcariu, să facă, fie- 

care câte un statut, din cari, apoi, el, a alcătuit unul, după 

gândul și sufletul lui, şi pe care l-a înaintat spre aprobare. 

Răspunsul favorabil, principial, a venit, abiă la începutul 

anului 1861; iar în ziua de 9 martie 1861, au fost convocați 

qe către Şaguna toţi cei o sută și şaptezeci și unul de semna- 

tari ai petiţiunii din 1860 pentru discutarea statutelor. 

Instârșit, înalta aprobare a putut vedeă lumina zilei, abiă 

în lună septemvrie 1861, iar pentru 23 octomvrie acelaș an, 

Şaguna a convocat la Sibiu pe toți inteligenţii naţiunii noastre, 

ca*i doreau a fi membrii asociaţiunii, spre a luă parte la inau- 

gurarea şi deplina constituire a ei“. ! 

Cuvântarea de deschidere, ţinută de Şaguna este un ade- 

vărat monument de sentiment național românesc, privitor pe 

toți Românii, din întregul Ardeal, ba şi din toate părţile lo- 

cuite de Români. Intre altele el a spus: „Domnilor, masa dul- 

cei maicii noastre este pregătită pentru oaspeţi mulţi ; maica 

noastră a fost până acum îmbrăcată în doliu, dar de acum 

înainte se îmbracă în haină de nuntă și poitește la masă pe 

toţi fiii săi, ca să strălucească și ea în şi cu casa sa şi să înno- 

iască pe fiii săi precum se înnoesc tinereţele vulturului“... 

Imbrăcată în doliu, cernită dela cap la picioare, a fost în- 

treaga naţiune românească din întregul Ardeal, timp de o mie 

de ani și abiă acum, odată cu venirea lui Saguna, ca și un tri- 

mis dumnezeesc, a ieşit la viaţă și începe să-și cucerească, în- 

cat, dar sigur, drepturile sale de cari a fost dispoiată atâta amar 

de vreme. Nu puteă Şaguna, cu sufleţul său mare, naţional 

românesc, să lase o asemenea ocazie şi să nu pomenească de 

suferinţele avute de poporul său, dela o stăpânire usurpătoare. 

La acest discurs, ca și un ecou, venit dela suflet la suflet, - 

îi răspunde marele cărturar Cipariu, în care discurs vorbește, 

mai ales, de marea importanţă a limbei materne, pentru un 

popor care vrea să trăiască, și mai ales să trăiască cu toată 

demnitatea de oameni, în mijlocul celorialte popoare... „tesaur... 

dulce ca sărutările măicuţelor noastre, când ne apiecau ia sânul 

lor ; tesaur mai scump decât viaţa ; tesaur, care de l-am îi 

pierdut, de l-am pierde, Ge vom suferi vreodată, ca cinevă cu 

puterea, cu înșelăciunea, sau cu momele să ni-l răpească din 

mâinile noastre, atunci mai bine să ne înghită pământul de 

vii; să ne adunăm la părinții noștri cu acea mângâere, că nu 

am trădat cea mai scumpă ereditate, fără de care nu am îi 

demni a ne numi fiii lor, limba românească. „Un vazim naţio- 

nalităţii române se împlântă astăzi, ci sperăm că asemeni ra- 

Dică
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zim de asta și de alte forme, se vor împlântă şi de aci inainte 

şi mai multe şi mai puternice“. 

Iar ca încheere, Şaguna spune următoarea : 

„Ne-am adunat în caritate, ne despărțim în caritate, Dee 

Dumnezeu ca până la capătul veacului să fie tot așă! Să ne 

mai întâlnim la masa mamei noastre comune ; să ne îndulcim 

de limba, de naționalitatea şi de toate câte sunt ale Româ- 

nului. Luaţi seama, în ce momente și în care epocă viețuim. 

Popoarele mai înainte au putut trâi fără literatură; iară astăzi 

așă cevă este curat peste putinţă. Feodalismul aristocratic sa 

delăturat prin desvoltarea puterii morale şi cunoaşterea legilor 

fireşti ; a pâşit în locul aceluia egalitatea de drepturi și egala 

înareptăţire, să nu uităm, însă, că puterea minţii şi a geniului, 

ştiinţele şi artele sunt care în zilele noastre dau popoarelor tă- 

ria şi le asigură viitorul, etc., etc.“. 

Saguna a fost ales, apoi, ca. președinte al asociaţiei, pe 

timp de trei ani, având ca vice-președinte pe Cipariu, iar ca 

_ secretar prim pe Barițiu. Tot în şedinţa aceasta, sau ales ca 

membri de onoare, mai mulţi streini, cari au susţinut, prin 

scrieri și cu vorba, limba şi naționalitatea română. 

In conformitate cu statutul, asociaţiunea trebuiă să se în- 

trunească în fiecare an în câte o localitate diferită, întocmai 

cum cereă, din 1859, Telegraful român sub iscălitura lui Rusu, 

sau Anonim, în care se vedeă, de altfel, spiritul şi îndemnul lui 

Şaguna. Prima, adunare a fost în anul 1862 12 Braşov, la care au 

luat parte peste opt sute de membri veniţi din întregul Ardeal, 

şi din principatele române, de peste munţi. In măreţul său dis- 

curs, Şaguna spune între altele câ „Românii sau luptat mai 

mult pentru limbă decât pentru viaţă, şi că ei nu doresc decât 
aceea ca să rămână în viaţa lor naţională... să întemeeze şi să 
lăţească cultura şi prosperitatea. naţională şi patriotică, pre- 

cum o vede aceasta la celelalte naţiuni surori compatriotice“. 

Apoi vorbeşte ca un vizionar, ce ar ceti în cartea destinului 

neamului său, arătându-l în cuvinte emoționante aşă cum îl 

vedeă e! cu ochii minţii și sufletului său, sau cum îl dorea să - 
fie : ..„într'un viitor nu prea depărtat, îşi va vedeă ostenelele 

sale încoronate cu succesul dorit : literatura, cultura, şcoalele, 
institutele literare, vor ajunge în stare înfloritoare, satele şi 

oraşele zomânești vor înaintă, grădini şi holde frumoase se 
vor vedeă acolo unde până eri erau numai pălămidă şi alte 

ierburi sălbatice, economia rațională va pătrunde și la plugarii 

noştri, pe scurt, nu vor trece multe zeci de ani şi națiunea 
română va fi regenerată şi întinerită în puterile sale intelec- 

tuale, industriale şi materiale, pentru că națiunea este setoasă 
după culțură şi luminare, iar membrii acestei asociaţiuni nu 
vor cruţă nici un sacrificiu, ce ar condiționă un viitor mai 

fericit şi propâşire naţională“. |
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Tot atunci sau premiat şi poeziile lui Andreiu Mureşanu, 
primul premiu dat de asociaţie; apoi sau dat burse la mai 

mulți elevi și studenţi, dintre cei mai de seamă, şi sărmani. 
Adunările generale următoare s'au ţinut la Blaj, la Haţeg, 

la Abrud, Alba Iulia, Cluj, etc. La adunarea din 1866, din Alba 
Iulia, a vorbit Şaguna, făcând apologia muncii, spunând, în- 

tre altele : „că fără muncă pricepută şi stăruitoare nu poate 

înainta cultura unui popor, nici onoarea şi apreţierea lui în 

societatea civilă“. 
Zilele grele ale anilor 1864—1868, produceau mare îngri- 

jorare pentru poporul românesc şi pentru toațte drepturile lui 

ce le obținuse, cu atâtea jertfe până atunci. Se temeau şi de 
loviturile îndreptate în contra Astrei, de aceea vorbind că Bar- 

Triţiu, i-a spus: „...Să nu lăsăm, d-le Barițiu, ca să apună A- 

sociațiunea noastră, să o susţinem cu toate braţele, încât dacă 

sar întâmplă să pierdem toate celelalte drepturi la câte nă- 

zuim, să rămânem cel puţin cu acest mifloc comun de cultură 

al limbii şi al spiritelor. Zelul nostru pentru asociaţiune, să nu 
scadă“. 

La adunarea dela Cluj, din 1867, în locul lui Șaguna, ady- 

narea generală a ales ca preşedinte pe baronul V. Pop, iar ca 
vice-preşedinte pe Ion Hană, în locul lui Cipariu. 

Această lipsă de recunoștință, a membrilor asociaţiunii, a 

amărit până în fundul sufletului pe Şaguna până la sfârşitul 
vieţii sale. 

Prin „Astra“ considerată de ei, ca noul soare al libertăţilor 

culturale, intelectuale şi sufleteşti ale întregului neam româ- 

nesc, întelegeă şi vedea Şaguna, isbăvirea și reușita poporului 

român, în lupta cu nouile piedici ce se iveau, în cale, din toate 
părţile. Aceasta i-a fost credința sa, până la moarte: că 
numai prin cultură, prin muncă, prin economie raţio- 
nală şi industrie, prin îmbunătăţirea soartei plugarilor, prin 

şcoale și institute literare, toate patronate şi conduse de aso- 

ciațiunea română a tuturor românilor, indiferent de unde ar 

fi, şi cărei biserici îi aparţin, se va ridică poporul românesc la 

locul de frunte ce i se compete. 

III. ACTIVITATEA POLITICA 

Marele geniu al neamului, nemuritorul Mihail Eminescu, 

apreciind pe Şaguna, din punctul de vedere al politicei interne 
și externe, dusă de el timp de peste douăzeci şi cinci de ani, l-a 
caracterizat : „politic dela creștet până 'n tălpi“. 

In adevăr, numai un om politic superior, un diplomat, cu 
un tact fin și cuminţenie de mâna întâi, și care să treacă, cu 

„mult deasupra tuturor contimporanilor şi, încă și ai altor tim-
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puri, ar fi putut face aceea cea făcut Şaguna, întrun timp ex- 

trem de scurt, şi mai ales în mijlocul vremilor și oamenilor răi 

ce erau cu deosebire de protivnici oricăror năzuințe de ridicare 

şi de redeșteptare a unui popor rob de o mie de ani. Numai un 

spirit ales şi un suflet înălțat până la Dumnezeu, aşă cum au 

fost ale lui Şaguna, au putut să-l facă să se strecoare prin vâr- 

tejul atâtor piedici ce i se puneau în cale ia fiecare pas, și la 

fiecare clipă, fără a cădeă, sau chiar fără a se distruge sub 

greutatea sarcinei ce o purtă pe umerii săi puternici, ba, încă, 

după fiecare luptă să iasă mai înălțat şi mai strălucitor, încât 

însuşi dușmanii să-l aplaude, deși-l urau. Numai o minte înţe- 

leaptă şi apreţietoare justă a diferitelor situaţii, un simț practic 

neobișnuit, un caracter puternic şi drept, o inimă iubitoare a 

poporului său, până la marginea vieţii omenești, au putut să-i 

dea puterea, necesară, de a înţelege că rassa călugărească își are 

greutăţile sale care poate să prăbușească pe cel ce o poartă, 

dacă, vederea şi simţirea nu sunt la înălțimea momentului is- 

toric considerat. : 

Şaguna a avut toate aceste daruri dumnezeești, și ele i-au 

permis să iasă victorios din lupta crâncenă ce o ducea la fi6care 

pas şi să-și execute până la capăt programul alcătuit pentru 

desrobivea, ridicarea şi luminarea poporului său. Ă 

„Câţi ierarhi dinairitea lui, au putut să se laude cu vre-o 

biruinţă, oricât de mică, dacă s'au amestecat în vâltoarea po- 

litică ? 
Istoria nu ne arată nici unul. „Astfel Dosofteiu „care adânc 

din cârţi ştia“ a dat greș în judecăţile sale politice, şi s'a în- 

şelat crezând că Sobieski va fi în stare să scape Moldova de 

'Turci. Pe Antim Ivireanul, al Ungrovlahiei, l-a costat viața când 

din lipsă de prevedere politică „nu sa ținut de aatoria-i ar- 

chierească, ci primise a se amestecă și în cele politicești“ iar 

pe cucernicul Veniamin Costache, 1-a înghiţit surghinul mâ- 

năstiresc fiindcă nu putea înţelege deplin schimbările unor 

vremuri vijelioase care-l încurcaseră, ge tot prin nestatornicia 

lor“. î). 
Nu putem uită înfrângerea dureroasă a inimosului epis- 

cop unit, Ion Inochentie Micu, care a crezut că va puteă cere 

_dareptate pentru poporul românesc, și că poate vorbi în nu- 

mele naţiunii române, bătând cu pumnul în masă. Desigur, 

poporul românesc, întreg, de orice biserică, nu l-a uitat, și-i 

venerează amintirea ; dar rezultatul pentru popor, a fost chiar 

şi mai rău ca înainte, iar Micu, a murit într'o chilioară, la 

Roma, în exil, departe de ţara și de fraţii săi pe care i-a iubit 

până la peire. 

Asemenea ne aducem aminte și de Sava Brancovici, ca și 

3). 1. Lupaș. — Mitropolitul Andreiu Șaguna.
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de predecesorul său, archiepiscopul Ilie, cari au fost bătuţi cu 

vergi, despoiaţi de toate drepturile şi alungaţi peste frontieră, 

fiingcă îşi iubeau biserica, poporul şi năzuiau a ridică şi pe 

una şi pe altul la locul ce li se cuveneau. 

Saguna are, însă,curajul să se pronunţe precis, în diferite 

situaţiuni politice, interne, ba chiar şi externe, şi are norocul să 

reuşească totdeauna, fiindcă totdeauna a apreţiat just situa- 

ţia în momentul considerat, şi cu energie, dar și cu prudenţă, 

a mers dela începutul carierii sale, până la sfârşit, din succes 

în succes, la .victorie desăvârşită până ia capătul vieţii sale. 

Abiă venit la Sibiu, ca vicar episcopesc, şi i s'a şi prezentat, 

pentru rezolvire, o problemă politică, poate cea mai importantă 

Gin întreaga sa viaţă, şi de care puteă,. depinde întregui viitor 

şi al lui, dar, desigur, şi al poporului român. 

De câţivă ani, cam pe la anul 1840, mai multe comune To- 

mâneşti, din munţii apuseni, între cari, mai principale erau 

Abrud-sat, Bucium şi Carpiniș, sau declarat în contra taxelor 

stăpânirii şi au refuzat să plătească, impozitele. Agitaţia lacui- 

torilor eră mare, şi sporeă pe fiecare zi. Procesul avut cu fiscul 

a dat câştig de cauză statului. Locuitorii, la început, sau supus; 

dar, curând, au început iarăș agitaţiile, îndemnați, la aceasta, 

qe o femee, o unguroaică, Caterina Varga, stabilită acolo, în 

regivnea munţilor apuseni, între Români. 

In această privinţă, scriitorul sas Eugen de Friedentels, 

serie următoarele, vorbind de țara Moților : 

„In acest popor se născu în jumătatea a doua a anilor 

1840 :arâs o iritaţiune — după aceia a, lui Horia — ce crescu 

cu încetul până la renitență faptică în contra a poate prea 

strictei dominațiuni a fiscului cameral“.. 

„O revoltătoare se așeză între dânșii, în adevăr lucru mi- 

nunat, nu un bărbat, ci o femee ; nu o româncă, ci 0 maghia- 

ră ; nici măcar născută în Ardeal, ci în Ungaria: Caterina 

Varga“, etc. 

“Toate încercările guvernatorului și autorităţilor de a pune 

mâna pe această iemee, au rămas zadarnice, fiindcă tot po- 

porul, din acele comune, eră strâns puternic în jurul acestei fe- 

mei, cu putere fermecătoare. Ba, unii dintre Românii ce o pâ- 

zeau zi şi noapte, au spus: „cine se bizue că are zece capete 

să vină să o ridice din mijlocul nostru“. 

Cum guvernul nu vroiă să facă vărsare de sânee, poate 

chiar fără folos, căci femeia sar îi putut ușor ascunde, sa a- 

âresat către noul și tânărul vicar, Șaguna, şi i-a cerut sprijinul 

și concursul, ca să poată pune mâna pe acea revoltătoare, și să 

aducă pacea, în mijlocul poporului său, din munţii apuseni. 

Şaguna, după ce a luat toate referinţele necesare, asupra
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purtării și felului de viaţă a! femeii Catarina, a hotărit ca să 

o ridice din mijlocul poporului, cu orice preţ. Şi-a Gat bine 

seama, însă, că pasul ce-l face va fi hotăritor pentru tot restul 

vieţii lui şi de aceea â pregătit acţiunea pană în cele mai mici 

amănunte. 

Aflână că aventuriera se găsește în satul Bucium, a tri- 

mis ordin protopopului respectiv, ca locuitorii din acea comună 

să-l cheme, pe el, să slujească în ziua bobotezii, la ianuarie 

1841, la sfinţirea apelor, în biserica satului lor. In acelaș timp 

să anunţe pe toţi locuitorii din toate comunele vecine, să vină 

să ia parte şi sâ asiste la sfânta slujbă religioasă. 

In ziua de sfânta bobotează, s'a slujit sfinţirea apelor de 

către frumosul şi tânărul vicar, așă cum niciodată până atunci 

poporul, din aceste locuri, nu mai văzuse. Sute şi sute de popor 

venit qin toate colţurile munţilor, îl sorbeau din ochi și se în- 

chirau cu toată evlavia, până la pământ, în faţa aceluia ce ]i se 

păres. ca un Archanghel în hainele şi ornatele lui măreţe şi 

strălucitoare, în mijlocul celor şase-șeapte preoţi, veniţi din 

toate părţile la ordinul lui, să-l ajute la sfânta slujbă. 

După siujba religioasă, şi după predica frumoasă şi plină 

de învățături „a cerut poporului ca fiecare să-și spună păsul. 

La această cerere a lui Şaguna, au vorbit cu toții, deodată, 

fără să se poată înţelege cevă. Atunci Șaguna, i-a întrebat: dacă 

au avocat în cauza lor să-l aducă să vorbească cu el, decât să 

vorbească, cu '7—800 oameni deodată. Atunci oamenii au adus 

în faţa iui Saguna o femee, arâtând-o ca pe avocatul lor. Eră 

Catarina Varga. După ce a mustrat-o cu vorbe aspre, și după 

ce a arătat mulţimii, sugestionate, calea greșită ce a luat din 

îndemnul acestei unguroaice, a luat-o de braţ, şi a urcat-o în 

sania sa, ce sta gata, în care a luat şi el loc, şi a plecat, din 

mijlocul poporului, fărâ ca acesta să facă vre-o opunere, şi, a- 

poi, a predat-o poliţiei și guvernului. 

Un gest greșit din partea lui Şaguna, o şovăire, o slăbiciu- 

ne, şi totul sar fi prăbușit. Sânge ar îi curs, iar întreg viito- 

rul unui popor, ar fi fost distrus de însuș acel popor, ameții 

de farmecele şi vorbele ispititoare ale unei unguroaice. 

Şaguna a înfruntat pericolui şi furtuna, bizuit pe drepta- 

tea cauzei ce o apără şi în dorinţa fierbinte de a-şi salva po- 

porul ce mergeă pe marginea unei prăpăstii dus orbește de un 

spirit răufăcător. 

_ Acest prilej I-a folosit, apoi Şaguna, ca să ceară autori- 

tăţilor să fie cu îndurare faţă de poporul românesc, din acele 

locuri: „Pre când dară mi-a succes deslegarea mie încrezutei 

probleme grele şi fatale, sunt liber a te rugă prea umilit, pe 

Excelenţa ta, ca să te înduri părinteşte, prin influența cea 

însemnată, a mijloci deslegarea, cauzei de sub întrebare a co- 
lonilor fiscali, ca şi poporul să vază și să cunoască și în faptă



DIN GENIILE NEAMULUI | 251 

urmările cele salutare ale ascultării şi ale purtării amâsurat 

legilor“... 
Nu a pierdut niciodată, Şaguna ocazia de a-şi ajuta po- 

porul 'Tot aşă, nici acuma, din rezolvarea unei probleme, cu 

totul dificile, el n'a uitat să tragă profitul cel mai mare pentru 

poporul românesc. Şi, în adevăr, în tot cursul vieţii lui şi al 

întregii lui păstoriri, ca episcop şi ca mitropolit, s'a slujit de | 

acest prim eveniment al vieţii lui, ca să-și valorifice cererile 

drepte pentru poporul robit. Prin modul cinstit şi energic cum 

a rezolvat el problema cea mai grea din viaţa lui, şi-a asigu- 
rat un loc de cinste în mijlocul celor credincioşi stăpânirii, ce- 

lor devotați ţării şi tronului, şi deci cererile lui, în viitor, vor 

aveă mereu valoarea. şi greutatea unei personalităţi pe care 

se puteă bizui în împrejurările cele mai critice şi mai grele. 

In anul 1848, în ziua de 18 (30) aprilie, Şaguna, ales epis- 
cop şi apoi întărit de împăratul, a fost sfinţit ca episcop, de 

către patriarchul sârbesc Rajacics, cu asistența a altor doui 
episcopi sârbi, în măreaţa catedrală sârbească dn Carnloviiz. In 

mijlocul acestui cadru măreț sârbesc, nu românesc, Șaguna, 

după ce şi-a înălțat sufletul la Domnul, îşi îndreaptă gândul 

la poporul românesc şi are curajul, neobișnuit, ea în cuvânta- 
rea sa să-și spună întregul program al activităţii sale viitoare: 

„pe Românii ardeleni, din adâncul lor somn să-i deștept şi cu 
voia cătră tot ce-i adevărat, plâcut şi bun să-i trag“. Aceste 

cuvinte spuse tare şi hotărit, deşi spuse pe limba sârbească, 

au fost auzite de întregul popor românesc şi l-au făcut să-i 
bată inima de bucuria speranţei unor zile mai bune. 

Inapoierea lui Şaguna la Sibiu, ca episcop sfinţit şi întărit 

cu toate formele legale, a fost un triumi. Poporul înțelegea 

par'câ, ce puteă speră dela el şi citeă parcă în cartea vieţii 

lui viitorul ce i se pregătea. 

Al doilea pas greu pentru Şaguna, au fost evenimentele a- 

nului 1848 şi apoi 1849, când a trebuit să se hotărască, pe faţă, 

de partea cui va, merge şi ce atitudine va aveă pe viitor în lu- 

mea, politică. 
Abiă sosit la Sibiu, şi a şi intrat în vârtejul agitaţiilor po- 

litice naţionale. In luna martie 1848, Ungaria și-a votat cons- 

tituţia, care prevedea la articolul 7 „Unirea Transilvaniei cu 
Ungaria“; iar în art. 18 aliniatul 6, se prevedeau sancţiunile — 

patru ani închisoare — contra celor ce vor îndrăzni să vor- 
bească în contra „unităţii maghiare“. Presa maghiară, a mers 
şi mai departe chiar, cerând spânzurătoarea pentru toţi cei ce 
vor vorbi sau agită în contra unirii. Românii, însă, se agitau ! In 
acel timp, o proclamaţie anonimă, scrisă de mână, se răspândi în 
poporul românesc cu sutele de exemplare, în care se vorbea 

în contra unirii cu Ungaria şi care se termină cu: 

„Nu vrem să mai fim sclavi;
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„Autoritatea limbii noastre trebue recunoscută în stat, în 

faţa, legii, și apârată cu sângele nostru ! 

„Până nu va fi reprezentată întreaga națiune română în 

dietă, vom ridică protest în contra unirii. 

„Aturisit să fie, pentru totdeauna, Românul care cutează să 

lege uniune înainte de a îi recunoscută națiunea română de 

națiune politică !“. - 

Poporul românesc întreg, reprezentat prin cel puţin 50.000 

de suflete se grăbește spre locul adunării, la Blaj, unde este 

chemat de către conducătorii lui politici și bisericeşti. Ar fi 

dorit stăpânirea, să aibă loc, două întruniri, una la Blaj a 

uniților, alta la Sibiu a greco-orientalilor, ca astfel să-i desbine 

pe Români, și să se vadă şi mai bine efectele „Unirii“, „divide. 

ed impera“. Inţelepciunea lui Şaguna alături de iscusința con- 

ducătorilor şi de patriotismul lor, au dejucat planul diabolic. 

Toi poporul a mers năvalnic la Blaj, unde Şaguna intrase în 

triumi înconjurat de sute de călăreţi ieşiţi înaintea episcopului 

mântuirii. 

In măreaţa adunare a neamului, în acea memorabilă zi 

s'au prociamat drepturile unui popor. Atunci, poporul a deshă- 

mat caii dela căruţa lui Barnuţiu și a vrut să se înhame el la 

căruţa cărturarului neînfricat, dar Barnuţiu le-a strigat cu 

glas de tunet: „Fraţilor, acuma nu mai este timpul să bă- 

găm pe oameni în jug, ci să-i scoatem. Lăsaţi dar vitele să 

tragă, căci voi aţi tras destul. Acum să fim oameni liberi!“. In 

acea zi în care s'au cutremurat de groază toate castelele uzur- 

patorilor Unguri, Sași, Secui, Șaguna a avut curajul să treacă 

în fruntea poporului, iar în câmpul sfânt al libertăţii, să ci- 

tească hotărirea poporului. „Șaguna nu a ezitat un singur 

moment a păși în fruntea mişcării, și ca în toată desfășurarea 

furtunoasă a evenimentelor din 1848—49, el a manifestat, în de- 

osebire de Lemeni, o ațitudine bărbătească, neșovăitoare“. 1). 

Saguna a vorbit frumos și înţelept, arătând că toţi Ro- 

mânii sunt fraţi, nu din făţărie, ci fraţi întru Hristos, și-i po- 

văţueşte să fie strânși unii lângă alţii, fiindcă, numai așă vor. 

învinge. După Saguna a vorbit marele Barnuţiu. Cuvântarea 

lui ar trebui să rămână scrisă în inimile și în mințile tuturor 

Româniior. Numai atunci şi-ar da fiecare seama azi, în Româ- 

nia Mare, de ce înseamnă libertate, unire, drepturi și frăţie... 

„O! de v'ar face cuvântul meu, ca să simţiţi cei 944 de ani ai 

umilirii Românilor, aşă cum simte şerbul o zi de domnesc, în 

“care a lucrat de dimineață până seara flămând, ars de soare 

şi bătut! O! de waţi înfiora de această amorţire lungă a na- 

ţiunii noastre, ca și când ar fi căzut numai eri,-la răul Căpu- 

1) I. Lupaş. Mitropolitul Andreiu Şaguna.
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şului Domnul nostru Gelu ! Atunci eu sper că la lumina istoriei 

şi a libertăţii, va pieri şi năluca uniunii, cum piere negura dina- 

intea, soarelui, acea nălucâ ce ne ameninţă cu moartea naţio- 

nală după o amorţire îndelungată Li 

Se cutremură întreg Ardealul ! Se deșteptă Românul ! 

Şaguna a fost delegat în fruntea unei delegaţiuni de trei- 

zeci de inşi care să meargă la împăratul să-i supună dorințele 

Românilor, în chestiunea unirii Transilvaniei cu Ungaria. 

Impăratul Ferdinand a dat un răspuns care a nemulțumit 

pe Saguna și pe Români. O a doua petiție a fost iarăş dată îm-— 

pâratului la Insbruck, și la care li s'a răspuns că: „naţiona- 

litatea română va fi asigurată, la propunerea ministerului un- 

gar, prin o lege specială“. 

Şaguna se duce la Pesta şi asistă la faimosul şi criminalul 

discurs şovinist al lui Kossuth, care se termină cu: „Cererea 

Românilor nu se poate realiză, căci prin aceasta sar nimici u- 

nitatea statului și ori se descompune Ungaria ori decide sabia, 

în această chestiune“. 

Nu eră nimica de făcut, pentru un moment. Evenimen- 

tele îşi vor luă sarcina să arate calea de urmat. Şaguna sa: 

înapoiat la Sibiu, unde-l chemau multele ştiri ce le  primeă 

dela poporul nemulțumit. 

Revoluţia ungurească, pentru ruperea de Austria, se întin- 

dea zi de zi. Kossuth dă o proclamaţie către Români la 10 

octomvrie, în care, între altele, le spune: „că dacă nu se vor 

supune se va porunci Maghiarilor şi Săcuilor să se scoale şi 

ca vitorul să măture orice goz nemulțumitor care se scoală a- 

supra, libertăţii patriei sale“. i 

Ferdinand al Austriei abdică. Carol Francisc, este înlătu- 

rat şi fu proclamat, ca împărat, tânărul Francisc Iosef I-iul 

la 2 decemvrie 18438. 

Ungurii nu recunosc pe noul împărat şi continuă revoluția 

în numele regelui Ferdinand ; iar Şaguna aduce ia cunoștința 

„adunării Românilor dela Sibiu” în ziua de 16 decemvrie, nouile 

schimbări în conducerea, țării, şi spune între altele: „Dumne- 

zeu să dea tânărului monarch, sporirea lui Moise, vitejia lui 

David şi înţelepciunea lui Solomon, ca să fie întru adevăr tată 

al supuşilor săi, sprijin celor necăjiţi şi învingător peste ini- 

micii săi“. Intreaga adunare, în picioare, aclamă pe noul îm- 

părat. 
In această adunare naţională, pe lângă un nou protest în 

contra unirii Ardealului cu Ungaria și repetirea postulatelor 

cuprinse în programul din 3115 mai, sa mai cerut desființa- 

rea, guvernului dela Cluj; confirmarea comitetului românesc în 

permanenţă; cumpărarea a 50.000 de puști în socoteala națiu-: 

nii române; înarmarea unei garde mobile, compuse din 15.000
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de Români şi dreptul de a se organiză politiceşte şi națiunea 

română, alegându-și un sei politic“). 

Ruptura cu ungurii eră pe faţă şi fără posibilitate de 

nici o menajare, din nici o parte. Românii toţi, conduși poli- 

ticește de către Șaguna, sau declarat în contra Ungurilor şi 

pentru noul împărat Frantz Iosef I-ul. Iancul, viteazul vitejilor, 

ridică pe Moţi şi apără munţii apuseni. Vai! de cine încearcă 

să pătrundă în munţii unde el este stăpân ! — Şaguna se pre- 

găteşte de plecare, la împărat, ca să-i supună la cunoștință ho- 

tărirea Românilor, precum și fidelitatea lor desăvârşită. 

Ungurii se apropiau, de Sibiu, turbaţi de ură şi îmbătaţi de 

succese. De-ar pune ei mâna pe Şaguna ! Singurul drum liber 

de plecare, pentru episcopul român, eră prin Țara Românească. 

In noaptea de anul nou, 1849, în zorii zilei, Şaguna trecu 

munţii înzăpeziţi, însoţit numai de secretarul său și condus 

Ge ciobanii români din partea locului. 

Mitropolitul Neofit l-a găzduit, cu mare frică. Șaguna a 

trebuit să plece repede din Tara Românească, fiindcă guver- 

nul nu priveă cu ochi buni o ruptură cu Ungurii. Drumul ia 

_ Oimiitz. unde se află împăratul, ducea prin Moldova, Bucovina 

și Galiţia. 

In ziua de 6 februarie a fost primit Șaguna la Olmiitz, 

în audienţă de către tânărul monarch. De o parte sta un îm- 

părat tânăr, de 18 ani, abiă urcat pe tron, cu dorinţi mari, 

de bine, pentru toate popoarele peste care a fost hotărît de 

Dumnezeu să domnească ; iar de cealaltă un episcop impu- 

năâtor, în vârstă de 39 de ani, irumos ca un Arhanghel, mân- 

aru ca şi un Heruvim, și hotârit să lupte până la capăt pentru 

poporul său românese. | 

Vorbeşte frumos şi convingător tânărul episcop, mai ales 

când are de susținut o cauză dreaptă, ca aceea a Românilor. 

Arată chinurile și sacrificiile neînchipuite și nelegiuirile suie- 

rițe de poporul românesc timp de o mie de ani, precum și cre- 

inta, sa nestrămutată și devotamentul său nelimitat în casa 

domnitoare şi în special în tânărul nou impărat, care, în procla- 

maţia, dată, vorbește de „egala îndreptăţire a tuturor popoarelor, 

pe baza libertăţii adevărate“. Şi i-a vorbit Șaguna de sângele ce 

se varsă pentru tron, în munţii apuseni, unde viteazul Iancu 

a ajuns spaima ungurimii. Ascultă împăratul, tânărul nou îm- 

părat, ascultă cu drag toate cele făcute de Români și spuse 

frumos de Şaguna. Chestiunea românească a căpătat un apă- 

rător isteţ în Şaguna, și un sprijinitor puternic în monarhie, 

chiar pe împăratul. Pi 

Prima audienţă a fost hotăritoare, atât pentru Şaguna, cât . 

şi pentru poporul românesc. Șaguna a fost oprit la masa îm- 

1) 1 Lupaş. Mitropolitul Andreiu Șaguna, pag. 82.
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părătească, unde a avut ocazie să vadă și pe mama împăra- 

tului şi pe întreg guvernul împărăției. De atunci, până la moar- 

te, Şaguna a rămas persoana de distincție la curte. 

- La Viena Şaguna se întâlnește cu reprezentanții Românilor 

din Banat şi din Bucovina şi reușește a lucră de acord cu toţii, 

o nouă petiție către împăratul, în care cere între altele: „Uni- 

rea tuturor Românilor, din statele austriace, într'o singură na- 

ţiune independentă sub sceptrul Austriei şi ca parte între- 

gitoare a monarhiei. Apoi, un senat românesc, un şef biseri- 

cesc și o adunare generală anuală a naţiunii române iar împă- 

ratul să binevoiască a purtă titlul de mare duce al Românilor“. 

Impăratul a primit favorabil şi această a doua petiție. 

In noua constituţie publicată în 4 martie 1849, se vor- 

peşte între altele: „Ardealul ca mare principat va rămâne 

deplin independent de Ungaria și se va organiză pe baza 

egalei înqreptăţiri . a popoarelor ce locuesc într'iînsul şi în 

consonanţă cu constituţia imperială“, fără, însă, a se da și Ro- 

mânilor aceleaşi drepturi ce s'au dat Sârbilor și Saşilor, orga- 

nizaţie proprie autonomă, tot prin aceeaş constituție. 

Deputaţii Români, sub conducerea lui Şaguna, fac o nouă 

petiție pe care o înaintează ministerului pentru rezolvare; apoi, 

după câtevă zile înaintează o altă petiție, protestând de modul 

cum erau Saşii de favorizați, faţă de Români; iar la 15 aprilie 

face o altă petiție în care se plânge de nedreptăţirea Români- 

lor bănăţeni 800.000, față în faţă cu Sârbii 200.000. 

Pe când Şaguna alergând dela împărat-la ministrul pre- 

zident, ia miniştri, și apoi iarăş la împărat, lucră din răspu- 

teri zi şi noapte ajutat de tovarășii săi, aflători la Viena, pen- 

tru obţinerea de drepturi Românilor egale cu ale celorlalte na- 

ţiuni din imperiu; pe când viteazul Iancu sta streajă neador- 

mită în munţii săi, Ungurii ocupau întreaga Transilvanie și 

încercau, în acelaş timp, o împăcare cu naţionalităţile, prin 

o largă amnistie politică pentru toţi. Kossuth nu uită, însă, pe 

unul, pe care nu poate să-l ierte, pe Şaguna care „nu poate 

avea iertare pe acest pământ“, numindu-l făţarnic, minci- 

nos şi trădător de patrie! ?. . 
„Şi pe când în văile Ardealului și în munții sguduiti de 

viforul războiului civil se încrucișau pârae de sânge, pe când 

sâbia lui Iancu strălucea victorioasă în văzduhul înroşit de fia- 

cările răsmeriţei, crucea arhierească, și toiagul de pâstor pașnic, 

se apropiă tot mai mult de sceptrul împăratului. Şi în 

adânci cuvinte de chibzuială şi înţelepciune diplomatică, 

purtătorul lor, deslușea,. înaintea tânărului monarh, dorințele 

naţiunii române, care pe cât de mult a stiut răbdă impilările 

din trecut, tot în aceeaș măsură se ştie a jertfi pentru tron 

şi patrie“ (). - 

1) 1. Lupaş. Mitropolitul Saguna, pag. 90.
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Sibiul, Brașovul, ca şi toate localităţile mai de seamă din 

Transilvania, erau acuma în mâinile Ungurilor, unde făceau 

prăpăd, mai ales în contra Românilor; dar, totuș revoluţia se: 

apropiă de sfârșit. Rușii, chemaţi în ajutor, intră în Transilva- 

nia și cuceresc pas cu pas, pentru împăratul, întreaga ţară. La 

11 şi 13 august, armatele ungureşti depun armele la Șiria în. 

faţa, armatei rusești, condusă, de Riidiger. - 

. Saguna, după şapte luni de lipsă din Sibiu, se înapoiază 

acasă pe la sfârşitul lunii august, întrebuinţânăd acelaş drum 

ca şi la plecarea din Sibiu, prin Galiţia, Bucovina, Moldova şi 

Tara Românească, Lume peste iume l-au întâmpinat la, mar- 

ginea ţării și cu toţii l-au însoțit până la Sibiu, unde și-a făcut 

ințrarea în triumf, în mijlocul ruinelor lăsate de cetele revo- 

luţiei armatelor ungurești. 

Toţi priveau acumă la Șaguna ca la un mântuitor; tutu- 

ror le râdea faţa şi li se bucură, inima, numai Şaguna eră trist. 

şi îngrijorat privind, în mintea lui, ia zilele viitoare, pentru 

poporul său. „La Sibiu sosind nau putut trage la rezidenţă,. 

căci eră tot pustiită, ci magistratul mi-a făcut în casa lui 

Bruckenthal, în strada Urezului, cuartir, unde am petrecut trei 

luni, până am reparat rezidența“. 

Ungurii nau prins pe Șaguna, în schimb, sau răsbunat: 

pe mobilă, pe bibliotecă și pe toată casa lui, distrugându-le. 

După înăbușirea revoluţiei a urmat o perioadă cu totul 

specială de nouă ani, din cari trei ani, până în anul 1854, 

cu stare de asediu ; iar restul de șase ani, până la 1860, un 

regim special, de absolutism, numit provizoriu. 

Şaguna începi, pe față, lupta cu Wohlgemuth, guvernato-: 

rul Ardealului, care a avut darul de a nemulţumi toate națio- 

nalităţile, pe Unguri, pe Sași și pe Români. Petiţii peste petiții. 

înaintează Șaguna lui Wohlgemuth, arătându-i precis faptele, 

cari petiţii rămâneau mereu fără nici un rezultat, chiar fără 

răspuns. Şaguna se adresează atunci direct împăratului și reu- 

şește a-l dobori pe Wohlgemuth. | 

Norocul cel mare al Românilor s'a ivit în persoana prin- 

tului dr. Schwarzemberg, nou! guvernator, care a legat o strânsă. 

prietenie cu Şaguna şi care i-a dat totdeauna cel mai sincer 

şi cel mai puternic ajutor în îndeplinirea cererilor sale drepte, 

pentru Români. 

La finele anului 1850, împăratul înalță pe Şaguna la rangul 

nobil, de baron și îl decoră cu ordinul Leopoldin, „pentru merite 

însemnate“, ca răspuns la o cuvântare răutăcioasă a episco- 

pului „unit“ Suluțiu, în care: spunea laude prea mari la adresa 

bisericii unite, insinuând că împăratul Carol Vi-lea a mărit: 

cinstea şi onoarea episcopului greco-catolic Klain, dăruindu-l cu 

baronia. - Ă 

In vara anului 1852, împăratul Francisc Iosif I-ul vizitând.
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Transilvania, i-a ieșit înainte, la Sighișoara, şi episcopul Şa- 

guna. Aci a fost el înălțat la demnitatea: de consilier intim de 

stat. 
In anul 1853, a avut loc un atentat la viaţa împăratului, 

care, din fericire, nu a reuşit. Şaguna anunțat de acest aten- 

tat, a ordonat un serviciu religios, de mulțumire Domnului, că 

a scăpat viaţa împăratului. Apoi, însoţit de o deputaţiune stră- 

lucită s'a dus la Viena pentru a prezentă felicitările bisericii 

şi naţiunii române; iar ca promemorie, sa cerut voia de a 

se organiză un fond de ajutorare, și care să poarte numele 

de fundaţiunea Francisc Josefina. 

In sinodul din anul 1850, Şaguna a avut curajul să spună 

între altele, următoarele cuvinte, ca o biciuire, la adresa guver- 

nelor ardeleneşti şi a legilor lui Verbedezy : „Românii ortadoxi, 

au fost ocară celor ce sunt întru îndestulare, însă, sufletul 

nostru ca o pasăre s'a izbăvit din cursa vânătorilor, care s'a, 

sfărâmat“. 

Inte acestea Saguna, după ce a scăpat de răutatea gu- 

vernatorului Wohigemuth, a dat, apoi, peste reaua voinţă, ne- 

limitată a ministrului cultelor Thun. Lupta aceasta a îost cu 

mult mai grea, de cât acea avută cu vechiul guvernator, fiindcă 

un ministru, mai ales în timpul stării de asediu, și al perioa- 

dei absolutismului, eră a tot puternic. Totuş, Şaguna a reușit, 

fie airect prin împăratul, fie cu ajutorul prințului de Sechwar- 

tzenberg, să aibă victorie, și să reușească a îndulci raporturile 

intre el şi ministru, însă, cu isbândă mare pentru Şaguna. 

La începutul anului 1860 se pregătește, în Austria, trecerea 

dela starea de absolutism, la aceia constituţională. Se institue 

la Viena. un senat imperial mărit, prezidat de către arhidu- 

cele Rainer. La acest senat au fost numiţi și reprezentanţi ai 

naționalităților pe regiuni. Dintre Români au fost chemaţi Şa- 

guna pentru Transilvania; Mocsony pentru Banat şi baronul 

Petrino pentru Bucovina. 

In acest înalt senat, Şaguna a avut o ciocnire cu ungurul 

Majlath, de origină, însă, românească. Acesta a spus în cu- 

vântarea sa, că: „în Ungaria nu sunt alţi locuitori de cât 

Maghiari, vorbească ei măcar limba germană, slavonă, ma- 

ghiară ori română. In privința aceasta domnește în prezent 

în Ungaria o unire, precum abiă se mai poate află în analele 

istoriei“, apoi mai departe: „Trebue să declar că pe terenul 

de stat, în Ungaria, numai limba maghiară este cea mai îndrep- 

tățită istoriceşte“, etc. | 

Şaguna cel dintâiu a sărit, imediat în ajutorul tuturor 

naționalităților dar, bineînţeles, mai cu seamă în acela al Ro- 

mânilor, lovind, apoi drept în faţă pe renegatul ce a avut cu- 

rajul să încerce a împlânta cuțitul în inima fostei lui naţio- 

nalităţi : „Ca un amic și predicator al păcii nu voiu să răstorn 

17
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singuraticile opiniuni opuse, ce le auzim aci, trebue, însă, să 

declar de o rătăcire afirmaţiunea că sub sceptrul Austriei ar 

mai fi vre-o naţiune, care, în favoarea altei naţiuni, să fie 

gata a-și sacrifica limba, existența sa politică peste tot. Cu 

adevărat, totdeauna au îost în lume RENEGAȚI şi sunt încă 

şi astăzi între singurateci astfel de caractere neresolute şi slabe 

în respect politie. Despre popoare întregi, însă, nu se poate 

zice aceasta nici de cum“, etc. etc. 

Cuvântarea aceasta a lui Şaguna a ajuns la urechile tuturor 

naționalităților și toți au aplaudat, afară bineînţeles, de Unguri. 

In anul 1860, la sfârşitul lunii octombrie, Şaguna a con- 

vocat la Sibiu al doilea sinod al bisericii ortodoxe române. 

Din discuţiile urmate, în acest sinoă, s'a ajuns la concluzia de 

a se cere împăratului: 1) încuviințarea unei conferinţe sau con- 

gres naţional românesc ; 2) denumirea unui Român de cance- 

lar al Ardealului ; 3) să asigure ârepturile politice ale naţiunii 

române prin o diplomă specială în forma celei leopoldine ; 4) 

cele trei limbi: română, germană, maghiară, să se bucure de 

un drept egal. 

Frau cereri arepte și întelepte, ale unui popor ce suferise 

o mie de ani, prigoana cea mai distrugătoare, și care azi, în 

noul imperiu al Austriei, unitar, se deșteptă dornic de liber- 

tatea limbii, credinţei și naţionalităţi sale, sub oblăduirea co- 

roanei imperiale. 

Guvernatorul nou al Ardealului, Liechtenstein, a transmis 

lui Şaguna, încuviințarea, congresului naţional românesc. In ziua 

de anul nou 1861 s'a, deschis congresul la Sibiu, sub conducerea 

celor doui arhierei români, Șaguna şi Suluţiu, ca prezidenți. 

Se deșteptă. poporul român ! Zorile unor zile mai bune şi 

pentru el, începură să se ivească, în zările depărtate. Se cântase 

„Deşteaptă-te Române“, se puciumase voinceşte de către Șa- 

guna ani de-a rândul, redeșteptarea naţională, prin biserică 

şi școală, și acum, începură a se vedeă roadele frumoase. 

Din toate colţurile naţiei, au venit reprezentanţi, unii în- 

ştiinţaţi de către cei doi arhierei, alţii veniţi de dragul de a 

vedeă, cum se deşteaptă ţara și naţia. Era o însufleţire, în Si- 

biu, ca şi în zilele de „Invierea Domnului“ Pe stradă, lumea 

românească, se întâlnea, și se îmbrăţișă, având lacrămi în ochi, 

spunând, Doamne ajută! 

Incheerea, adunărei este interesantă și semnificativă, fiindcă 

ea a format pe viitor aproape programul politic al naţiunii 

române. 

„a)... în urma propunerii președintelui baron de Saguna, na- 

ţiunea română reprezintată, aci, se declară şi cu această oca-. 

ziune de naţiune politică și independentă, faţă de celelalte na- 

ţiuni...“, . - 

„b) Adunanța, însufleţită de cuvintele prezidenţilor, că toți
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Românii fără aistincţiune de confesiune sunt fraţi de acelaş 

sânge și că această distincţiune de confesiune nu-i mai poate 

despărţi pe unii de către alţii, în cauza, națională politică ro- 

mână, a poftit să se ia la protocol declaraţia că afurisit va fi 

acel Român care va mai încercă a strica astă legătură îră- 

„țească“, | 

Congresul naţional din anul 1863, din ziua de 7 aprilie, 

sa ţinut tot sub preșidenţia celor doui arhierei, Şaguna şi Șu- 

luţiu. Acesta în cuvântul de deschidere a zis : „Serios să cu- 

getăm, că ce vom scăpă din gurile noastre, în conferințele 

acestea, nu va răsună în deșert numai în sala aceasta, ci va 

aveă ecou şi în urechile patriei, ba și în ale întregului impe- 

riu austriac și în toată Europa“. 

Cuvântarea lui Şaguna a fost, însă, măreaţă, insistând 

asupra ilegalităţilor din trecut și până când cele zece păcate 

ce au sugrumat poporul românesc, atâta amar de vreme (trei 

naţiuni, patru confesiuni şi trei teritorii naționale separate). 

O delegaţie de zece inși, sub preșidenţia lui Şaguna, a 

plecat la Viena pentru a predă împăratului adresa votată de 

congresul național românesc. 

Această delegaţie a fost primită cu toate onorurile, de pri- 

măria Viena şi de înaltul guvern. 

In alegerile pentru dieta aredeleană din 1863/64, Românii, 

au fost conduși de Şaguna, şi au reușit a fi aleși 46 de Români, 

faţă de 43 Unguri şi de 32 Sași. La acest număr, împăratul 

mai adaogă încă 11 regaliști, din sânul fiecărei naţionalităţi. 

Ungurii supăraţi nau luat parte la dietă; dar dieta totuş 

sa ţinut conform prescripţiunilor imperiale. Șaguna, a avut 

şi aci rolul proponderent prin cuvântările inimoase, şi înte- 

lepţești ce le-a ţinut. „Edificiul constituţional al patriei trebue 

să fie astfel amplificat încât toate popoarele ardelene să în- 

capă într'insul“. 

La o propunere a guvernului, Șaguna a combătut-o. Atunci 

deputatul de Mediaș, Fabini, sprijinind proectul guvernului, 

spune, între altele: „Că dacă Şaguna ar îi dignitar bisericesc 

în Rusia, nu i s'ar fi îngăduit să păşească contra unei pro- 

puneri a guvernului“. 

Saguna răspunde : „Răspunsul meu este foarte ușor. Pen- 

tru ce? Un cetățean de sub guvernul absolutistic, nu are voia 

liberă, ci trebue să asculte; iară un cetăţean, care trăeşte întrun 

stat eonstituţional, de tot altmintrelea simte. Insă aceasta o 

face un cetăţean constituţional între hotarele legalității și ale 

ordinei bune. Prin urmare oriunde voiu fi cetățean, sub un gu- 

vern absolutist acolo aș ști să tac. Dar când sunt cetățean 

al unui stat constituţional atunci voiu studâiă poziţiunea mea, 

cum se cade, și acolo voiu luă totdeauna cutezarea — firește
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cutezarea morală și raţională — să spun acolo, unde e locul 

şi timpul, să spun regimului toate după convingerea mea“. 

Deputaţii aleși în qieta ardeleană, ca și senatorii au fost 

invitaţi de către împărat la Viena. S'a dat atunci în cinstea 

Ardelenilor un măreț banchet, în care ministrul preşedinte a 

adus cele mai mari elogii „profund veneratului archiereu Șagu- 

na și Ardelenilor, cari au făcut acte de rară aderenţă și pa- 

triotism“. 

In anul 1865 politica în Austria se turbură iarăş. Ungurii 

începură din nou să se agite, fie pentru autonomie, prin dua- 

lism, fie chiar pentru independenţă. Impăratul începu consul- 

tările politice. Şaguna, nu putea fi neglijat ; el fu chemat prin- 

tre cei dintâiu, de către împăratul, pe la. sfârşitul lunii au- 

gust 1865. Audienţa ce a durat foarte mult, a rămas un mister 

pentru toată lumea. Nimeni n'a putut află convorbirea ce a 

avut loc. S'a ştiut numai atâta că Şaguna a ieșit dela împă- 

rat foarte preocupat şi chiar abătut. Abiă în 1866 la adunarea 

generală a „Astrei“ a spus Șaguna cum că împăratul i-a 

fi spus, între altele și următoarele: „Dacă Ungurii vor face 

concesiuni, atunci şi dânșilor li se vor face, adică vom îi sa- 

crificaţi fără milă“. | 

„E sigur deci, că aceasta a îost una dintre cele mai pu- 

ţin îmbucurătoare audiențe ale lui Şaguna la curtea impe- 

rială. Gânduri grele îl vor fi muncit, când a părăsit șala au- 

dienţelor și de adâncă mâbnire va fi fost cuprinsă inima lui 

părintească prevăzând cum rezultatul atâtor stăruinţi şi lupte 

politice dispar şi fug ca, umbra și nu rămâne“ (-). 

Concesiunile faţă de Unguri sau şi ivit curând. Dieta de- 

rnocratică dela Sibiu a fost disolvată în Septemvrie 1865 ; iar 

pe 19 noemvrie a îost convocată la Cluj dieta aristocratică, 

aleasă pe baza articolului XI al legii feudale din 17191. 

Ungurii pătrund, în dietă, în mare majoritate, în timp ce 

Sașii şi Românii abiă au fost reprezentaţi, nefiind. nici măcar 0 

cincime din numârul total. Românii, unii dintre ei, vor să ma- 

nifeste şi să protesteze. 

De aci începe desbinarea între Români, cari numai bine 

nu le-a adus. Ei sau împărţit în două tabere politice, cu idei 

de conducere, pe viitor, cu totul opuse. Ă 

„Pe când unii cereau rezistenţa pasivă, prin abținerea dela 

toate luptele politice și prin neintrarea în dieta clujeană, ca 

nerecunoscând-o, ceilalţi, din contră, în frunte cu Şaguna, 

cereau lupta, în parlament, şi în public, prin care să, se afirme 

ca naţiune de sine stătoare, cu drepturi constituţionale egale 

cu ale tuturor celorlalte naţionalităţi. Cei dintâiu se bizuiau pe 

victoria pasivităţii Ungurilor în anii 1861—65; cei de al doilea 

3) 1. Lupaș. Mitropolitul Andreiu Şaguna pag. 211.
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se întemeiau pe realitatea lucrurilor. Șaguna, ca un mare po- 

litician, „Gin creştet până'n tălpi“ a înțeles, cu simţul său 

practic mai bine de cât alţii, că aceea ce le-a dat victorie 

Ungurilor, au fost toate ce aveau la baza organizaţiunii lor, 

în stat: iînstituţiuni de drept pubiic, comitate cu drept de 

autonomie, populația numeroasă, de câteva milioane, în în- 

treg imperiul, așezăminte financiare solide de sute şi sute de 

ani, organizaţiuni politice şi administrative temeinice, o presă 

numeroasă și bogată, şi o unire impunătoare între toţi ma- 

ghiarii, ori unde ar fi iost. 

La Români din contră nu eră aproape nimic din toate acestea, 

sau în tot cazul erau atâta de reduse încât nu puteau atârnă 

atâta de greu în balanţă, cum atârnau cele ale Ungurilor. Ei 

a scris mitropolitului Suluţiu, al uniţilor, între altele, în această 

chestiune că : „Intre astfel de împrejurări critice, pentru mine 

nimica nu este mai consult de cât să fiu cu privighere ca 

onoarea naţiunei și cauza ei cea dreaptă să nu se compromită 

în nici un chip, sau cel putin nu cu vina archereilor“. 

In astfel de condițiuni Şaguna a fost de părere că trebue 

neapărat ca Românii, mulţi-puţini câţi au reuşit să fie aleși în 

dieta clujeană, să meargă neapărat în parlament şi numai 

acolo să-și valorifice drepturile pentru națiunea lor. Şi, în 

adevăr, Şaguna cu Suluţiu şi cu treizeci de Români aleși au 

mers la Cluj, unde Șaguna sa ilustrat ca susţinător al drep- 

turilor sfinte românești câştigate în dietele dela Sibiu ale 

anilor 1863—64. EI, în cuvântarea sa memorabilă, a contestat 

legalitatea, constituțională a acestei diete, convocată pe baza 

legii electorale din 1191, eliminându-se legile votate ulterior. 

Si la urmă a cerut: 

„Inalta dietă să binevoiască a votă către tron o adresă 

prea umilită cu rugarea, ca Majestatea Sa Apostolică, să se 

îndure : 
„1) A sancţionă legea electorală prelucrată constituţional 

prin dieta anului 1863—1864 la propunerea regească, şi aşternută 

spre prea înaltă, sanctionare ; Ă 

„2) A convocă, apoi, pe baza acestei legi electorale dieta 

spre pertractarea propoziţiunii regești privitoare la revizuirea 

articolului întâiu din legea din 1848, despre uniunea Ardealului 

cu Ungaria. 

„Imi iau voia a rugă mai departe pe înalta casă, ca să bine- 

voiască a sprijini moţiunea mea spre acel scop, ca să putem 

aveă o dietă constituţională legală“. 

In mijlocul consternării generale, față de o vorbire atâta 

de precisă, dar tot atâta de îndrăsneaţă, sa ridicat deputatul 

maghiar Dosza și a cerut ca mitropolitul Șaguna să fie dat 

în judecată fiindcă a cutezat să prezinte această. moţiune în 

dieta ţârii.
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Şaguna n'a fost dat în judecată, dar unirea Ardealului cu 

Ungaria a fost votată de dieta de la Cluj, cu toată opunerea 

Românilor. De acum, Românii din Ardeal erau puși din nou 

sub dominaţia ungurească. 

Austria se găseă în anul 1866 cu două răsboae pe umeri: 

La sud cu Italia, la nord cu Prusia. Faţă 'n faţă cu marele 

pericol extern, s'a grăbit să facă pace internă cu naţionali- 

tatea cea mai puternică, cu Ungurii. 

Dualismul, austro-ungar, începi să ia fiinţă, şi cu dânsul 

dărâmarea pentru Românii ardeleni, a începutului clădirilor 

lor croite şi ridicate, încet și cu atâtea sudori, în anii prece- 

denţi. Legile dietelor sibiene din anii 1863 şi din 1864, au fost 

desfiinţate în iunie 1867. 

Această lovitură a mărit și mai mult vrajba dintre cele 

„ două curente politice ale Românilor. Barițiu scriind frumos în 

gazeta Transilvaniei şi-a atras, pentru pasivitate, mulţi ade- 

renţi. Telegraful Român luptă, însă, inspirat de Șaguna, pen- 

tru activitatea politică în limitele legale spre a nu scăpă și 3 

nu pierde terenul câștigat cu atâta trudă. Orice pierdere ar fi 

nereparabilă. 

„Politica pasiviștilor o asemănă Şaguna, cu încăpățânarea 

călătorului, care pleacă la drum pe vreme pună și apucânâu-l 

un viscol mare, cu trăsnete grele, el nu vreă să se refugieze la 

adăpostul din apropiere, ci stă în mijlocul drumului, protes- 

tână în contra cerului, care ar îi dator a se însenină de frica 

protestărilor lui“ +). 

Cu începerea anului 1866, desbinarea între cele două îe- 

luri de a vedeă şi de a conduce politica naţională românească, 

_sa accentuat atâta de mult, încât nu au lipsit nici vorbe grele, 

acuzări, încriminări de cari n'a fost scutit nici Şaguna. Toate, 

- însă, le-ar fi suportat, el, cu inima ușoară, dacă, i-ar îi putut 

reuşi să aducă pe Români la calea cea adevârată politică, în 

limitele legalităţii. E1 vedeă, însă, cu durere, cum Românii ei 

singuri, prin tăcerea şi pasivitatea, lor, îşi ferecau lanţurile cu 

cari trebuiau să fie încătuşaţi, prin, desbinarea lor, prin ura ce 

se revărsă dela unul la altul și prin lipsa totală din mijlocul die- 

ţii, tocmai în timpul când se făureau legile, ce-i priveau și pe 

ei, şi mai ales pe ei. 
Trecând peste Şaguna, Românii ce urmau poveţele gaze- 

tei Transilvaniei și pe ale lui Barițiu, au delegat pe Dr. Raţiu, 

ca împreună cu Barițiu să meargă la împăratul și să-i supună 

la cunoştinţă o petiție, în care ei cereau toate drepturile recu- 

noscute dinainte, pentru Români. Firește, împăratul nu puti să 

se rupă de Unguri de dragul Românilor, mai ales când aceștia, 

nu erau, aci, reprezentanţi prin distinsul Şaguna. Petiția a ră- 

1) 1. Lupaş. — Mitropolitul Andreiu Şaguna 2891,
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mas fără nici un efect, altul, decât sporirea amărăciunii şi du- 

rerilor sufleteşti ale lui Șaguna. 

Şaguna caracteriză, situaţia politică a acelui timp astfel: 

„Câna după vărsarea repentină a unor nori grei, se umflă 

gârla cu un povoiu, ce rupe și smulge cu sine toate ce-i stă îna- 

inte, atunci omul înţelept așteaptă puţin la margine până se 

mai alinâ măcar prima vehemenţă a torentului, sau dacă a apu- 

cat a fi răpit de acesta, apoi nu ce încearcă a-l opri cu bra- 

țele direct opuse pentrucă așă, cufundarea, şi prăpădirea lui e 

neincomparabilă, ci lăsându-se ductului general, rezervează 

puterile de a rămânea înotând deasupra apei şi de a rema (lo- 

pătă) cu mâinile, apătându-se cu încetul către acea râpă, ce 

i se pare mai acomodată pentru scăpare“. 

Tot în această privinţă, Telegraful Român în 1872, seriă: 

„E timpul suprem, a ne mișcă din îndiferentismul maho- 

medan, păstrat de șase ani încoace, de când se face de noi, 

fără ae noi, întreagă împărţire a bunătăţilor constituţionale ; 

mai puţină poezie şi romanticism şi mai multă sobrietate în po- 

litică și vom ajunge şi fără a înjură pe cineva, la scopul N0s- 

tru dorit“. 

Na fost înţeles. Românii au continuat pasivitatea lor până 

în anul 1905; iar în tot acest,timp, toate celelalte naţionalităţi 

şi-au ocupat și întărit poziţiile în vederea luptelor viitoare, pe 

când Românii s'au despoiat singuri de toate drepturile. 

Mai avea Şaguna o speranţă, pe care o credea salutară 

pentru întreg neamul românesc. Cum greşeala politică a pa- 

siviştilor se răsfrângeă asupra întregii naţii, Şaguna se gân- 

qeă să încerce o mișcare pornită din mijlocul naţiei. El plă- 

nuiă să facă un apel la întregul popor românesc din tot Ar- 

dealul, să-i spună clar și pe românește părerea sa, în opoziție 

cu părerea celorlalți, să-i explice, cât mai lămurit, ideile sale 

politice, şi apoi să-i ceară să se pronunţe de partea cărui curent 

se învoeşte să meargă. Șaguna avea, mare încredere în înțe- 

lepciunea poporului său, de care eră atât de respectat și pe 

care el îl iubea ca pe lumina ochilor săi. 

„Numai dela o astfel de cură radicală mai aşteptă Şaguna 

indreptarea lucrurilor naţionale!“ ). 

N'a avut norocul să-și pună în aplicare planul, fiindcă 

moartea, l-a răpit şi l-a scăpat și de suferinţele fizice dar şi de 

cele morale. 

Şaguna a văzut, ca un „iluminat“, ca un „iniţiat“ cu mult 

înaintea, altora, unitatea naţională românească, prin unitatea 

bisericească. El a păstrat în sufleţul său acestă idee sfântă, 

la care, însă, lucră fără încetare, metodic şi politic, ori de câte 

ori i se prezentă ocaziunea. 

1) N. Popeea. Şaguna 307.
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Aşă, el a cerut prin numeroasele sale petiţii, către împă- 

ratul, un singur șef bisericesc al Românilor, cu 0 singură bi- 

serică şi căreia să i se supună toţi ceilalţi episcopi din întreaga 

monarhie. In această privinţă, ei a urmat și tratative cu Hack- 

man episcopul român din Cernăuţi, precum şi cu Hurmuzache. 

Nu eră departe de împlinit unirea bisericii greco-orientale din 

„Sibiu, cu biserica din Cernăuţi ; dar, deodată, lucrurile au luat 

o altă întorsătură. Hackman a preferat să stea deoparte, și 

să facă mitropolia separată decât să meargă hotărit spre mă- 

rirea neamului nostru. Când episcopul Lemeny al uniţilor a fost 

ridicat din scaunul său dela Blaj, atunci sa prezentat ocazia 

fericiţă, ca „nefasta unire“ ce a fost prilejul atâtor desbinări 

între Români, să dispară, iar toţi Românii să recunoască una 

și singură biserică românească, tot așă cum eră până la anul 

1698. S'a făcut chiar cerere câtre guvernanţi, ca -să fie ales şi 

la Blaj acelaș episcop care eră la Sibiu, în persoana lui Şa- 

guna, fiindcă deosebirile între cele două biserici sunt atât de 

mici și de lipsite de importanţă, încât ele pot dispărea, fără niri 

un rău și fără nici o pagubă. Pentru înfăptuirea acestui dezi- 

derat, trebuiă, însă, aprobarea guvernului, care na putut în- 

gădui să se strice o operă de desagregare la care ei au lucrat 

atâţea zeci de ani. 
Planul a căzut. 

Şaguna, însă, nu a desperat, și a înfiinţat un serviciu re- 

gulat de relațiuni și de legături cu ierarchii Țării Românești şi 

ai Moldovei, bine înţeles pentru chestiuni curat bisericeşti, în 

substratul cărora se găseă totdeauna și suflet românesc, care 

mergea dela o biserică la alta, deia un popor la altul, de a- 

ceeaș credinţă şi de acelaș sânge, dela frate la îrate. 

Prin biserică vedea Şaguna începutul unității naţionale a 

neamului românesc, şi poate fi considerat ca un mare pre- 

cursor şi un uriaș pregătitor al unităţii noastre naționale, mai 

ales când ne gândim că el a pâstrat neatinsă credinţa, noastră 

strămoşească pe culmea nordică şi vestică a Carpaţilor, în tot 

Ardealul, iar când ostașii României, au trecut în 1916 defileu- 

rile Carpaţilor, au găsit, peste tot, numai îraţi de-ai lor, în 

sânge, în suflet şi în credinţă. 

” 

COPILĂRIA ȘI TINEREȚEA 

Părinţii lui Şaguna, Naum și Anastasia, erau stabiliți în 

Miskolz din Ungaria, cu totul scăpătaţi, deşi aveau rude nume- 

roase destul de bogate, printre ceilalți Macedoneni refugiaţi din 

Macedonia, odată cu ei, sau mai înaintea lor. Abiă își trăgeau 

zilele și nevoile dela o zi la alta, cu mare greutate. Familiile 

Grabovski, Mutovski, Mutsu, Econom, Sina, înrudite mai de a-
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proape sau mai de departe cu Naum Şaguna, sau cu Anasta- 

sia Şaguna, i-au ajutat, în multe rânduri, in tot felul. Dar, se 

vede treaba că Naum Şaguna nici nu prea aveă noroc, câci eră 

mereu în lipsă și nevoi, deși Anastasia munceă, din zi până în 

noapte, şi-și îngrijea ea singură copiii. 
Foamea şi sărăcia sunt cei mai răi sfătuitori, mai ales pen- 

tru firile slabe. In astfel de situaţie se găseă Naum pela anul 

1808, când îi veni pe lume un al treilea copil, botezat cu nu- 
mele de Anastasie. 

Cu trei copii în spinarea sa șubredă de sărăcie, Naum, se 

gândi să-şi vândă credinţa, ca să poată, apoi, câştigă mai lesne 
un ban pe care ca greco-oriental nu-l puteă avea, 

După multe sbuciumări sufleteşti, se hotâri să facă pasul 

la care plănuiă de atâta timp. In luna martie 1814, Naum Şa- 
guna îmbrăţişă credința catolică, părăsindu-şi religia în care se 
născuse el, ca şi părinţii, moșii şi strămoșii lui. 

In acel an, cei trei copii ai săi aveau vârsta următoare: 

Avreta, cel mai mare, li ani, Ecaterina 7 ani, iar cel mai 
mic, Anastasie, născut la 20 decemvrie 1808, avea cinci ani. 

Naum, catolicizat, merge la episcopul catolic al regiunii 

respective, Ştefan Fischer, şi-i cedează lui pe cei doui copii mai 
mari, ca să-i ia în gazdă la şcoala catolică, să le dea instrucţia 
necesară şi să-i întreţină cu cheltuiala lor. In acest mod, chel- 

tuielile casei se vor impuţină și, poate, că și Naum Şaguna, va 
puteă să trăiască cevă mai omenește. Mai târziu, când micul 
Anastasie, va ajunge și el vârsta de şcoală, la şapte ani, va 

merge și el alături de fraţii săi. 
Soţia lui Șaguna, ca şi toate familiile înrudite, Mutsu, Gra- 

bovski, au rămas consternate. Anastasia îşi ia copii şi fuge la 

Pesta la tatăl ei, marele neguțător Mutsu, care protestează 
vehement și cu toată indignarea în contra nenorocitului gest 
a] lui Naum. Ei cred că vor puteă, cu oarecare diplomaţie, în- 
lătură răul ce s'a abătut peste ei. Mutsu, oprește la el pe cei 
trei nepoți cu mama, lor, şi-i ia sub ocrotirea lui angajându-se 
să le dea, creșterea şi îngrijirea necesară, în credința şi limba 
strămoșească. 

Curând, episcopul Fischer află că cei doui copii n'au fost 
predaţi catolicilor şi ceru autorităţilor, cu toată puterea, şi cu 
tot dreptul ce-l avea față de un coreligionar nou convertit, să 
i se predea imediat copiii, conform angajamentului făcut cu ta- 
tăl lor, Naum Şaguna. Cei doui copii mai mari, trebuiau să fie 
luaţi, chiar cu forţa, de ar fi nevoe; iar cel mai mic să fie luat 
la vârsta de 7 ani. 

In acest timp, Naum moare. Auastasia, soția lui, cere prin- 
tr'c petiție înaintată la curtea împăratului, ca să nu mai fie 
prigonită şi să i se lase copiii lângă sine, fiindcă ea nu și-a 
părăsit religia ei strămoșească ci numai soţul ei, şi că ea vrea
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să-și crească copiii în aceeaș religie cu a ei şi cu a părinţilor 

şi neamului ei întreg. Guvernanţii, însă, nu aprobă. Ei justifică 
acest refuz prin aceea că tatăl copiilor a fost catolic, şi că deci 
și copiii fiind catolici, trebue să urmeze școala și să înveţe, tot 
în religia aceea a tatălui lor. 

Ordinul acesta, însă, nu a fost executat nici acuma, pro- 
pabil prin influenţele familiilor Grabovschi și Mutsu. Copiii au 
continuat a sta în casa unchiului lor și a învăţă carte și religie 
în biserica greco-valahă, din Pesta, mergând adesea și la Viena 

la biserica grecească, 
După un an, în urma reclamaţiilor repetate ale episco- 

puiui catolic, autorităţile observă că n'au fost predaţi copiii și 
dispun ca ei să fie imediat ridicaţi cu forţa dela mama lor, și 
predaţi bisericii catolice. 

Acuma începe desfășurarea dramei celei mai cumplite pe 

sufletul unei adevărate mame. Toate rugăciunile ei către au- 
torităţi, toate lacrămile vărsate şi căderile în genuchi în fața 

episcopului catolic, toate lamentaţiunile și strigătele desperate, 
rămân fără nici un efect. Durerea ce s'a petrecut în sufletul ei, 
la gândul că i se vor luă copiii nu se poate, nici pe departe, 
descrie ; desperarea, şi desnădejdea o prăbușeau în timp ce dra- 
gostea de copii o susţinea și-i da puteri noui, să încerce să lupte. 
Plecă din fața autorităţilor, unde nu putuse obţine nici un 
rezultat favorabil, sfâşiată și distrusă de durere. Acasă, lângă 
copilașii săi adoraţi şi scumpi, ea câștigă puteri noui şi-i creş- 
teau, în fiecare clipă, raze de speranțe, în sufletul ei amărât și 
îndurerat. 

Ar fi vrut să plece, să fugă în lume, să treacă în altă ţară, 
numai să-și salveze copilașii. Dar, unde? Şi, apoi, cu ce să-i 

crească? cu ce să-i hrănească? Unde să-i adăpostească? Cum 
să-i instruiască? O dramă fără sfârșit se desfăşură, zi cu zi și 
clipă cu clipă, în inima sa sângerândă. Unde-i scăparea ? 

In faţa icoanelor sfinte din casa unchiului său, Grabovschi, 
stând ceasuri întregi îngenuchiată, se rugă celui Atotputernic, 
sâ-i lumineze calea. Apoi, îngenucheă lângă copilașii săi ado- 
raţi și-i mângâia, și-i sărută, cum numai o mamă știe să facă. 

Doamne! Ajută-mi şi mă luminează! 
In urma înțelegerilor avute cu neamurile ei, familia Mutsu 

și Grabovski, Anastasia se hotărăște a se întoarce cu copiii la 
Miskoltz iar ei îi vor da banii necesari pentru tot traiul zilnic. 

Iată ! Lumina Dumnezeiască a sosit ! 
Văzând Anastasia că nu poate luptă cu hotărârile nedrep- 

te ale stăpânirii se hotărăște să încerce a înlătură aceste ho- 
tărâri, înșelând autoritățile. Ea înaintează o petiție, în care 
spune că se învoește să-și dea copii la școala catolică şi la bi- 
serica romano-catolică, că se va supune hotăririlor înalte, în a- 
ceastă privinţă; că înțelege şi ea foarte bine că așa-i drept și le-



DIN GENIILE NEAMULUI 267 

gal, fiindcă soţul ei se făcuse înainte de moarte catolic, şi că va 
ajută şi ea la creșterea şi educarea copiilor ei, în noua religie. 
Se rugă, însă, numai să i se dea. voe să nu se despartă de copii, 
ci să i se îngădue înalta favoare de a fi ea mereu lângă copii, 
de a-i aveă lângă ea, şi de a-i îngriji ea, conform ordinelor ce 

va primi dela stăpânire. 
Autorităţile au luat această rugăciune, din partea Anasta- 

siei, ca o abdicare definitivă, şi au întrezărit posibilitatea even- 
tuală, a unei noui catolice şi în persoana acestei mame. Şi s'au 
învoit! 

Anastasia a plecat la Miskoltz, cu cei trei copii ai ei, şi s'a 
ținut de cuvântul dat. Copiii au început să urmeze regulat la 
școala catolică, să meargă regulat la biserica lor și să pri- 

mească învăţăturile unei religii care nu eră a părinţilor lor. 
Dar, mama lor veghea, strajă neadormită, lângă sufletul lor! 

Mergeau copilaşii și cei mari, Avreta şi Ecaterina şi cel mai 
micuţ, Anastasie, în fiecare zi, la şcoala catolică, și ascultau, cu 

ochii miraţi, aceea ce li se spuneau de către profesorii un- 
guri sau nemți. Ascultau, firește, ca niște copii cuminţi dar nu 
prea înțelegeau, şi nici nu se prea lipeă de sufletul lor curat şi 
neprihănit. Duminica şi sărbătorile, erau luaţi de preoţii ca- 
tolici şi duşi în biserica lor, unde îi puneau să se roage lui 
Dumnezeu altfel qe cum fuseseră ei învățați de preotul bi- 
sericii greco-valană dela Pesta și mai ales de măicuţa lor de 
acasă. Executau ei, pe dinafară, aceea ce li se spuneau și făceau 

aşă cum li se arătau. Dar gândul lor, pe care nu-l puteă stâ- 
pâni nici profesorul catolic, în şcoală, nici preotul catolic în 
biserică, eră lăsat acasă, lângă măicuţa lor bună, care îi sărută, 
așă de dulce! 

Şi veneau, apoi acasă, în fuga mare, şi săreau drept în bra- 
țele mămichei lor drage, ce-i aşteptă la colţul stradei. Fuga, 
fugulița, acasă ! Repede, în casă, şi apoi, mai întâiu, o scurtă 
rugăciune, la icoana sfântă din perete, a Maicii Domnului, care 

din cadrul ei de lemn sfinţit priveă cu drag la copilaşii cei cu- 
minţi. De astă dată rugăciunea, nu se mai făceă în limba un- 
gurească, ci în cea românească, aşă cum o știeau ei, pe de rost; 
iar închinarea se făceă așă cum o învățase ei dela măicuţa lor 
scumpă. Cu toţii în genuchi cu Anastasia lângă ei, şi ea tot 
în genuchi cu ochii îndreptaţți ţintă la icoana sfântă, și cu gân- 
dul îndreptat, de data asta, la Dumnezeu Tatăl, se rugau co- 
pilaşii, luând exemplul și modelul dela mâmica lor. 

Apoi, veneă învâţătura, de seara. Și începeă Anastasia : Po- 
porul românesc, moştenitor in... Gelu a fost.... Glad a făcut... 
Horia, Cloşea și Crişan, au suferit, Mihai Viteazul ne-a unit, a- 
poi a fost ucis de Unguri; Ştefan cel Mare a sdrobit pe Matei 

Corvin, şi bătut pe Turci. Brâncoveanu a fost omorât, nevrând 
să-și lepede legea, și aşă limba românească şi istoria neamu-



268 GENERALUL C. GĂVĂNESCUL 

lui se depănau şi se săpau adânc în sufletul şi inima dragi- 
lor copilași, ce n'aveau ochi deajuns să se uite la mama lor, şi 
urechi destule să o audă, povestind frumos duios şi convingă- 
tor ca nimeni altul. La ceasul culcării, se făceă, din nou tru- 

găciunea, de seară, tot așă, ca la venirea dela şcoală, cu toți pa- 

tru în genuchi, şi, apoi, culcarea, cu măicuţa lor, lângă ei, lân- 

gă sânul ei cald și dulce, ca și dumnezeirea! 
Nani, nani, copilași dragi! Nani, nani, puișori! Domnul să 

îie cu voi, să vă facă somnul dulce, şi să vă apere de rele! 

Nani, nani, puii mamii! Nani, nani, îngeraşi! Domnul să vă 

sfătuiască şi să vâ păzească ! 

Şi astfel, mama, păzitoarea cea mare a credinţei, a limbii 
și a sufletului unui neam, dărâmă seara totul ce se clădise în 
cursul zilei, de câtre preoţii și învățătorii catolici, și după ce 
curăţă şi desinfectă locul otrăvit, clădea ea, cu sufletul ei de 

româncă neînfricată, în sufletul copilașilor ei scumpi, credința 

sănătoasă, a părinţilor, a moşilor şi strămoşilor ei, înăiţă tem- 
ple neasemuit de frumoase, naţionalităţii şi istoriei românești, 
şi îl împodobeă, apoi, cu perlele și nestimatele limbii românești. 

Sfântă şi măreaţă icoană a neamului nostru, mamâ! 
Şi așă s'au petrecut zile şi luni unele după altele și ani 

după ani. 
Şi când preoții catolici credeau că au convertit trei, even- 

tua! patru, noui suflete românești la credința catolică, deodată 

Avreta la vârsta de 19 ani, părăsește, ostentativ, religia catolică, 
şi pe baza dreptului vârstei, trece, din nou la ortodoxism. 

Anastasia plângea de bucurie. 

Ecaterina nu a reușit să mai revină la sânul bisericii greco- 
orientale. Se crede că a murit în vre-o mânăstire de călugăriţe 

catolice. Nu i se mai știe de urmă! 
Anastasie, însă, cel mai micuţ copil și care ne interesează 

mai mult, termină cursul secundar al gimnaziului catolic, ia 
vârsta, de 18 ani, cu adnotaţia de eminent. In atestatul lui, cu 
data de 26 decemvrie 1826 se spune: „Anastasie Șaguna, de re- 
ligie romano-catolic, de naţionalitate Hungarus, a obţinut emi- 
nent la religie, fiind clasat al 1-lea eminent între 103 colegi”. 

Anastasia, însă, vegheă cu ochii în patru la copilașul ei 
drag, ca lumina ochilor! Romano-catolic?!... Hungarus!? Hai- 
aa de! Niciodată! i 

Când Anastasie împlineă 18 ani și nouă zile, 29 Dec. 1826, 

a făcut o declaraţie scrisă și subscrisă de el, în limba latină, 

categorică și tot așă de energică ca și a fratelui său Avreta, că 
el „cunoaște din fir în păr principiile religiei romano-catolice, 

şi tocmai de aceea, cu toată convingerea lui intimă, și numai din 
inspiraţia lui, este hotărit să părăsească biserica romano-cato- 
lică şi să urmeze sfintele precepte ale bisericii greco-orientale. 
Aceasta e cea mai fermă hotărire a lui şi fiindcă din studiul
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religiunii a obţinut nota de eminent, se roagă a fi dispensat 
de obișnuitul examen de şase săptămâni, prevăzut în lege, pe 
care în cazul de faţă îl află de prisos“ 1), 

Anastasia deplin victoriasă este fericită, jubilează! Şi-a sal- 
vat copiii, din ghiarele catolicismului, și i-a redat, mai puternici 
şi mai frumoşi, bisericii ei strămoșești și neamului său! 

Numai credinţa, iubirea şi speranţa unei mame pot face 
astfel de fapte uriașe, astfel de minuni; numai dorul și dragul 
de mamă, pentru copiii săi, pot să atace şi să învingă durata 
timpului, şi să nimicească anii. A suferit Anastasia mai mult 
de doisprezece ani (1814-1826) şi a luptat cu toată credinţa în 
dreptatea lui Dumnezeu, şi a învins! 

Ne cutremurăm numai când ne gândim o clipă, la posibili- 
tatea înfăptuirii pentru totdeauna a crimei ce se făcuse din 
nesocotinţa unui părinte slab şi slăbit, sărac și sărăciţ, 

Anastasie Şaguna, romano-catolic! Anastasie Şaguna de 
naţionalitate Hungarus! Doamne! Ce crimă sarrfi înfăptuit 
pentru bietul popor românesc, tocmai în timpurile cele mai vi- - 
jelioase, când nici odată nu sunt de ajuns energiile unui neam, 
oricât ar fi ele de multe. Şi ne cuprind fiori de groază, când 
ne gândim, măcar numai o clipă, că ar fi fost posibil, ca acel 
„Hungarus” şi „romano-catolic”, pierdut pentru neamul româ- 
nesc și rămas Ungur, ca mulți alţi Români, ar fi ajutat mai târ- 
ziu, lă desvoltarea, mărirea şi întărirea tocmai a Ungurilor, a 
dușmanilor celor mai înverșunaţi ai Românilor, şi tocmai în tim- 
purile, când Românii aveau cea mai mare nevoie de o minte 
înaltă, care să lumineze calea lor întunecată, şi să le dea energii 
pentru lupta cea mare a timpurilor de prefacere. 

Dar, puterea Dumnezeiască, este invincibilă. Sufletul nea- 
mului sub conducerea degetului lui Dumnezeu Tatăl, a ales pe 
trimisul său, cel mai vrednic ca să salveze dela pieire popo- 
rul românesc. Şaguna nu puteă să piară, nu puteă să fie pier- 
dut pentru neamul său. Dumnezeu insuflând în mintea și în 
inima, româncei Anastasia, cele mai alese daruri sufletești de 
mamă, de româncă, şi patrioată pentru tot ce-i românesc, a 
pus-o de veghe la capul copilului său drag, al copilului desti- 
nat de Dumnezeu și ales de sufletul unui neam ca să deștepte 
din morţi un popor întreg. : 

Fără a ne mai gândi la multe alte mari femei românce, 
din trecutul neamului nostru ; fără a ne mai reaminti de mă- 
reția unei Cornelia, mama Grachilor, — astea sunt bijuteriile 
mele ; — fără a mai scoate la iveală nume ilustre, ca Despina 
Doamna, ca mama lui Ştefan cel Mare, sau de aceea a lui Mihai 
Viteazul ; şi de multe altele cari cu adevărat au făcut și fac 
podoaba neamului nostru, desigur că Anastasia trece, cu toată 

*) 1. Lupaș. — Mitropolitul Andreiu Şaguna.
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dreptatea, în rândul celor mai alese suflete de mamă și de ro- 

mâncă, și stă cu toată cinstea alături de nestimatele suflete- 

lor româneşti. Ei, Anastasiei, trebue să-i mulţumească piserica 

românească, şi poporul românesc, fie din Ardeal fie din toate 

părţile, fiindcă ea este aceea care, prin sacrificii fără limită, 

prin credinţa neţărmurită şi prin iubire neprecupeţită, ne-a 

păstrat cel mai preţios dar dumnezeesc, pe marele Şaguna. 

Această faptă măreaţă a unei femei, a unei mame, vă- 

duve, sărmane, până la ultima expresie, și bătută de toate vân- 

turile protivnice, poate servi drept pildă, drept exemplu, atâtor 

şi atâtor femei românce, în viața lor de toate zilele, ca mame, 

sau cetăţene. 

* 
* 

Tânărul absolvent al gimnaziului, Anastasie, s'a înscris ca 

student 1a filosofie şi la drept. In anul 1829, adică în trei ani, 

absolvi, cu succes, studiile juridice și filosofice, la Universita- 

tea din Pesta. 

In timpul acestor trei ani, a locuit în casa unchiului ma- 

mei sale, Grabovski, neguțător fruntaș al pieţei din Pesta, care 

şi-a luat sarcina să-i dea orice ar aveă nevoe. 

In casa aceasta românească, tânârul student Anastasie 

Saguna, şi-a perfecționat limba românească și a intrat în le- 

gătură cu mulți Români din Principatele Românești, cari vi- 

zitau cu plăcere o casă românească și cinstită, ori de câte 

ori treceau prin această localitate. 

Din îndemnul și sfaturile unchiului său Grabovski, ca şi de 

ale episcopului Manuilovici din Vârșeț, Român de origină, Anas- 

tasie sa înscris la seminarul sârbesc, dar în despărțământul 

românesc din Vârșeț, pe care l-a absolvit în trei ani, 1829-1832. 

Anastasie termină studiile teologice în mod strălucit, în- 

cât, mitropolitul sârb Stratimirovici, din Carlovitz, l-a luat ca 

secretar particular al său, şi l-a numit și profesor de teologie. 

In anul 1833, luna noemvrie, Anastasie se călugări la mâ- 

năstirea Hopova şi își luă numele de Andreiu. 

Anastasia, scumpa şi sfânta mamă a lui Anastasie, par'că 

nu aşteptă decât acest moment solemn al fiului său și care-i 

asigură pe viitor, definitiv bisericii, ca să se considere desle- 

gată de viaţa pământească. In adevăr, curând după călugărirea 

lui Anastasie, şi înscrierea sa în tagma monahală, cu numele 

de Andreiu, Anastasia, în vârstă de 51 de ani, și-a dat sufletul 

şi s'a înălţat la ceruri, unde stă de-a dreapta Tatălui privind 

fericită la viața şi faptele mărețe ale neîntrecutului său fiu, 

marele mitropolit Andreiu baron de Șaguna.
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BATRANEȚEA ȘI MOARTEA 

Venit în Ardeal, Andreiu de Şaguna, în 21 august 1846, a- 
junse la anul 1870, în vârstă de 62 ani, după o muncă titanică 
de douăzeci şi patru de ani, la sfârșitul activităţii sale. 

Deși anii nu ar fi fost prea mulți, dar sănătatea sa rui- 
nată îl apropiă, cu paşi mari, de siârșitul vieţei sale. 

Ca și cum nu ar fi aşteptat de cât încununarea uriaşei 
sale opere, prin prezentarea constituţiei bisericii poporului ro- 
mânesc, acea perlă de înțelepciune politică și diplomatică, 
Magna Charta, statul organic, al bisericii greco-orientale din 
Ardeal și Banat, vigoarea sa trupească, care până atunci se 
menținuse destul de bine, începu să șovăe, să se clatine, iar 
majestoasa sa făptură să se îndoae sub greutatea bolii şi sub 
durerile suileteşti venite de la „fraţii” ce nu l-au înţeles. 

Congresele naţionale bisericești din anii 1868, s'au ţinut 
tot sub presidenţia sa, şi sau pus, atunci, definitiv bazele con- 
ducerii bisericii prin popor. 

Dar, câtă amărăciune i-a fost dat să înghită, chiar dela 
cei creiaţi de el! In congresul bisericesc din 1870, Șaguna a 
fost atâta de amărât de purtarea și vorbele unora din deputaţi, 
în cât îndurerat până la lacrămi, ieșind din congres, și mer- 
gând în biuroul său, și-a rupt în bucăţi testamentul ce făcuse, 
şi-l aruncă în foc! El scrisese, în testament, toată dragostea, 
sa, pentru întreg poporul românesc, și pentru biserica şi școala 
lui, şi tocmai reprezentanţii poporului să-i facă zile negre şi 
îripte ! Prea mare i-a fost durerea ! 

Invrăjbirea veneă, în cea mai mare parte, din cauza pă- 
rerilor împărţite, cu privire la modul de a se face politica. 
Șaguna susțineă, și și-a menținut părerea, că „pasivitatea” va, 
fi nenorocirea Românilor. Și așă a fost. Ceilalţi, gruparea „pa- 
sivității”, l-au acuzat, încriminat, și dacă, cel puţin ar fi 
făcut-o în vorbe omeneşti ; dar ei întrebuințau, adesea cuvinte 
de insulte cari atingeau prestigiul și al bisericii, şi personal al 
mitropolitului ; dar îl atingeau mai ales pe al românismului. “ 
Asta-l durea pe marele Șaguna, mai mult de cât orice alt 
atac ! 

„Numai când vă veţi înapoiă dela mormântul meu, veţi 
vedeă pe cine aţi pierdut !“ spunea el adesea celor de pe lângă 
ei. Sau: „dee Dumnezeu ca numele meu să se îngroape odată 
cu rămăşiţele mele pământești, și alţii ca finicii să răsară“, 

Il îngrijoră mult aceea ce vedeă că-ar puteă să urmeze 
după moartea lui: „După moartea mea vor juca rola vremile 
lui Moga.. Se pregătesc, cu toţi dușmanii, la o acţiune mare, 
la întâmplarea morţii mele, le poate reuși foarte ușor, căci 
regimul îi va părtini”, 

Cu începerea anului 1871 boala sa întețit, dar și amără-
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ciunile creșteau, fiind zilnic atacat, în special în „Gazeta 

Transilvaniei“. | 
Şaguna sa retras între zidurile locuinței sale și nu mai 

ieşea pentru nimeni, din mijlocul lor. Se ocupă acum cu 

cititul şi cu scrisul a vre-o trei-patru lucrări de valoare, pe 

cari le gândeă de mult, dar timpul nu i-a permis să le înceapă. 

Acum profită de izolarea sa, ca să lucreze, aproape, toată ziua. 

In lucru găsea toată liniştea sufletească. 

Spre sfârşitul vieţii lui, amărât, scriă unui prieten pro- 

topop : „dacă poftești să ştii cum petrec eu zilele bătrâneţelor 

mele, iată îţi spun că eu în singurâtate m'am retras și studiez 

limbile clasice şi meditez despre sfârşitul meu, căci eu nu cu- 

nose nici cea mai mică desfătare sau petrecere, căci văd că 

lumea nu mă mai iubește, dar eu o iubesc ca un părinte sufle- 

tesc şi gata sunt a aduce în favoarea ei orice sacrificiu“ 

Altădată : „Ori unde aș porni văd numai cărâri colțuroase 

pline de spini; ori câtre cine m'aș apropiă văd pe acela că 

fuge de mine, sau cel mult mă primeşte, dar cu inima rece şi 

îngheţată”. „Dee Dumnezeu, ca numele meu să se îngroape cu 

rămășițele mele trupești și alţii ca finicii să răsarâ”. 

In ziua de 21 august 1871, se împlineau 25 de ani, de cână 

Saguna a intrat în Sibiu ca vicar episcopesc. Admiratorii iui, 

marele public și mii și mii de oameni de carte, născuţi și cres- 

cuți numai de mintea și sufletul lui Şaguna, au vrut să-l săr- 

bătorească, prin o măreaţă festivitate, la care l-au invitat, 

respectos, să ia parte. 

Ce ocazie bine venită pentru un vânător de zgomote și de 

fanfare ! Ce momente plăcute şi gâdilitoare pentru un ado- 

rator al aplauzelor, şi al vorbelor pompoase spuse dela tribună, 

în faţa a mii de popor, strânşi în zi de mare sărbătoare. Și 

qoar nici pe departe n'ar fi putut fi spuse toate meritele lui 

Şaguna, oricât de mari ar fi fost vorbitorii şi oricât sar fi 

Gorit de sincer, să se arate în lume aceea ce a făcut Şaguna 

pentru neamul românesc, în timp de 25 de ani. 

Şaguna, însă, refuză categoric, de a participă. Şi-a impus 

izolarea de tot ce-l înconjură,d eci, nu va părăsi izolarea, 

decât în ziua când va merge în ultima călătorie din viața 

aceasta. Totuș, nu a vrut să-i amărască pe cei ce l-au invitat 

şi le-a dat în scris următoarele rânduri: „Adevăr este că 

Dumnezeu a binevoit a mântui și eliberă, prin îndurarea Ma- 

jestăţii Sale, biserica, şi națiunea noastră din starea de sclavă, 

în zilele arhipăstoriei mele; însă eu nu pot deduce nici o 

consecinţă spre glorificarea numelui meu, adecă să se 

facă în onorul meu o festivitate jubiliară de 25 ani ai arhi- 

păstoriei mele. Ştiţi domnilor, că toată darea, cea bună și tot 

darul săvârşit de sus vine, dela Părintele luminilor ; din a- 

ceastă rugăciune liturgică trag eu consecința, că noi suntem
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datori a aduce în toate zilele noastre mulţumire lui Dum- 
nezeu şi Majestății Sale, căci ne-au scăpat de o sclavie poli- 
tică, şi bisericească. Insă dacă totuş aţi voi a petrece sârbă- 
torește ziua aniversării de 25 de ani ai funcționării mele în 
biserica Ardealului, atunci apreţuindu-vă eu pe D-voastră ca 
pe nişte bărbaţi liberi și independenţi, nu vă opun, domnilor, 

nici o piedică, numai vă rog să primiţi sincera mea descope- 

rire de bună, câ adecă precum eu cu tot prilejul în decurgerea 
acestor 25 de ani am evitat ori și ce ovațiune, tot astfel voiu 
evită şi ovaţiunile acelei zile şi o voiu petrece în singurătate, 
cu post şi rugăciune, ca astfel să mulţumesc lui Dumnezeu şi 

Majestății Sale pentru toate facerile de bine, cari le-am re- 

vărsat peste biserica şi națiunea noastră română în decurge- 
rea acestor 25 de ani”. 

Serbarea s'a ţinut măreț, ca nici una până atunci; iar 
seara un banchet de peste două sute de tacâmuri a strâns 
laolaltă cele mai de seamă personalităţi româneşti, dar și pe 
străinii admiratorii unui „om”. Bustul lui Șaguna, în mar- 

mură de Carara, eră așezat în mijlocul sălii, şi ornat cu flori, 

şi încins cu tricolorul „naţiei”. 

Nu mai spun vorbirile inimoase ale Românilor, cari conş- 

tienţi de măreția faptelor lui Şaguna, se închinau la numele 
lui. In treacăt vom arătă, câteva spicuiri, din ale străinilor. Așă: 

Generalul baron de Riergelsheim arată pe Șaguna ca un 

amic şi protector al armatei. Baronul Myules, în numele o- 

raşului Sibiu, spune: „Școala și biserica, artele şi ştiinţa ri- 
valizează întru a aduce D-lui jubilar onorurile lor, şi dacă re- 
privim cu îndestulire peste acest timp de 25 de ani, ne sim- 

ţim mângâiațţi, prin cugetul că acest bărbat este și al nostru”. 
„Principele poeţilor German, Goethe şi dignitarul bisericesc, 

pe care il sărbătorim cu veneraţiune și admiraţiunea noastră, 
se întâlnesc întrun punct : lozinca amândurora a fost: „mai 
multă lumină (Mer licht)“ a spus profesorul Dr. Sentz. Zia- 

ristul Bekesi, vorbind în limba maghiară, a spus între altele: 

„oamenii cei mari ai unui popor nu aparţin numai cercului, 
în care fură siliţi să-şi mărginească lucrarea, ci ei sunt ai 

neamului întreg, pe cât răsună aceeașş limbă, pe cât se în- 

tâlnesc aceleași obiceiuri, pe cât se întinde legătura mai strân- 

să, pusă de fire între sufletele omeneșţi. Ei trec chiar peste cer- 
cul poporului lor şi devin binele întregii omeniri. Saguna este 

un munte gigantic, al cărui vârf e acoperit cu zăpadă, al cărui 
intern, însă, arde cu flacări, nu cu flacări pustiitoare ci cu 

flacăra iubirii, dătătoare de viaţă“. 
Ca să vorbească astfel, un ungur, despre un român, într'o 

ocaziune solemnă, în fața a sute de auditori de toate naţia- 

nalitățile, eră ceva cu totul neînchipuit şi neobişnuit. Numai 
privind, în urmă cu douăzeci şi cinci de ani, şi alăturând tim- 

18
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pul acela, de cel care se petrecea în 1871, numai atunci ne-am 
puteă da bine seamă de victoria, uriașă cât lumea, a lui Şa » 
guna, în Ardeal : „un erou între luptători !” ca însuși străinii să 
se închine în faţa faptelor lui, şi să-l glorifice ca și pe unul 
din ai lor, și să-l asemue, cu „prinții“ culturii şi artelor lor. 
Aceasta este mândria neamului românesc, dar este şi răsbuna- 
rea timpului suferințelor de o mie de ani, din trecut. 

A trecut anul 1871, şi sa intrat în anul 1872. Boala de îini- 
mă se accentuă, din ce în ce. In primăvara anului 1812 au 
avut loc şedinţele sinodului. Toţi membrii, acelui sinod, au 
cerut înalta favoare de a-l vedeă și a-l salută. Marele Şaguna, 
îmbrăcat simplu, în haine de călugăr, i-a primit stând pe un 
scaun. La salutările și elogioasele cuvinte ale membrilor sino- 
dului, Șaguna le-a răspuns emoționat :... „scriitorii cei vechi ai 
bisericii numeau pe episcopi miri ai bisericii, însă, episcopul 
e mire al poporului credincios. Precum caracterul mirelui e 
acela al credinței către mireasa sa, aşă trebue să fie și al e- 
piscopului către popor. Dar de aci urmează că și poporul să 
fie cu aceeaș credinţă către episcopul său”. , 

In acelaş an a primit vizita Arhiducelui Iosef, venit spe- 
cial să-l vadă. Intrevederea, în camera de lucru, și de dormit, 
a avut loc numai între ei doi, Şaguna și Arhiducele. Totuş s'a 
auzit prin ușa întredeschisă, ultimele vorbe ale lui Şaguna, 
în cari se vedeă grija lui cea mare de poporul românesc şi 
biserica lui. Vorbind de împâratul a rostit: „în a cărui graţie 
prea înaltă încredinţez biserica şi poporul român”. 

Anul 1873 trebuia să aducă desnodământul fatal. La das- 
chiderea sinodului, vicarul arhimandrit Popeea, a spus mem- 
brilor că boala a înaintat mult și că se așteaptă la un sfârşit 
dureros. 

In ziua de sâmbătă 16 iunie 1873, pe inserate, marele An- 
dreiu de Şaguna și-a dat sfârșitul spunând ultimele sale re- 
comandațiuni iubitului său vicar, Nicolae Popesa: „Cu mine 
e gata Nicolae! Ce va vrea Dumnezeu ! Toate sunt în ordine! 
Fiți pe pace, aveţi-vă bine. Nu vă sfădiţi!“ 

Asta a fost grijă de căpetenie a lui Șaguna, până a închis 
ochii, ca toți Românii să se aibă bine, să fie uniți, şi să nu 
se mai certe, ca astfel cu puteri unite să poată luptă pentru 
drepturile lor. | 

Când i sa deschis testamentul, lucrat în anul 1871, după 
ce-l rupsese pe primul, s'a văzut că Șaguna a clădit și din 
dispoziţiile sale testamentare încă un monument, de înălţi- 
mea și de splendoarea tuturor celorlalte făcute de el în viaţă. 

Acest testament ar trebui să fie icoană vie tuturor ierar- 
hilor bisericii noastre creștinești şi să-l ia pildă fiecare. Este 
toi ce poate fi mai frumos şi mai mişcător! 

Intreaga sa avere, evaluată la aproximativ un milion de
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coroane, a lăsat-o numai bisericii, școalei și culturii naționale. 
Nici un ban rudelor, deşi el avea dreptul, după statul organic, 
ca jumătate din avere să o lase lor. El a înţeles că banii ico- 
nomisiți cu atâta trudă, trebue să folosească numai poporului 
său, în biserici, în școală, și în cultură, prin „o fundaţiune pen- 
tru toţi timpii viitori”. „Dispune, apoi, să fie îmmormântat în 
comuna Reșinari”. 

„IN coșciug de metal sau de lemn de brad, îmbrăcat în 
mătase neagră”. „La îmmormântare să slujească un singur 
preot, duhovnicul meu, ieromonachul German”. 

„Immormântarea, să se facă înainţe de amiază, fără muzici 
și fără predici”. 

Apoi, dă amănunţit toate detaliile, de modul cum să se 
formeze convoiul, cum să se meargă, cum să se facă îmmor- 
mântarea, până ?n cele mai mici amănunte. , 

Distinsul domn profesor I. Lupas, istoriograful cel mai au- 
torizat al lui Șaguna, arată, în cuvinte emoţionante, cum sa 
desfășurat ceremonia îmmormântării : 

„Marţi, înainte de amiază, clopotele dela toate bisericile 
din Sibiu, fără deosebire de confesiune, își împreunară, glasu- 
rile, tânguioase, într'un cântec de nesfârșită jale. Și convoiul 
enorm—în care pe lângă mulţimea preoţilor și ţăranilor Români, 
cu sufletul cutremurat de durere, se puteă vedea tot ce aveă 
Ardealul mai distins, căpetenii civile şi militare, fruntași și 
reprezentanți ai corporaţiunilor din diferite părţi — se puse 
în mișcare. Brașovenii veniră întrun număr atât de mare, în 
cât îu de lipsă un tren special numai pe seama lor, etc.” 

Impăratul s'a exprimat, după moartea lui Şaguna, în cu- 
vintele următoare : „Moartea lui Șaguna a fost o pierdere pen- 
tru toată lumea”. Atunci a scris și episcopul Saşilor Teutsch : 
„Aproape o generaţie întreagă, Şaguna a fost conducătorul in- 
telectual — singurul recunoscut — al poporului său şi a putut 
să obţină în această calitate astfel de .rezultate politice, cum 
rar se întâmplă vreunui muritor a se învrednici de ele... 
„Ca un bârbat de stat prevăzător a putut să se bucure pe 
lângă toate schimbările vremii, todeauna de rezultate îmbel- 
șugate, ceeace la puţini muritori le este dat... Ce depărtare dela 
bietul episcop „valah” din 1846, a cărui naţiune Şi biserică, 
erau numai tolerate în Ardeal, până la membrul casei magna- 
ților. şi între aceste două puncte extreme: bărbatul de în- 

“credere al senatului imperial îmulţit din Viena, deputatul 
Seliștei la dieta din Sibiu şi membru pe viaţă al senatului 
austriac”... „Prietenii şi dușmanii marelui bărbat — a cărui 
statură înaltă, impunătoare, cu privirea-i ageră, şi barba on- 
dulatoare nu o va uită curând cel ce a văzut-o vreodată — 
vor fi toți de aceeaș părere că numele lui Şaguna însemnează
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o nouă epocă în viaţa poporului român și a bisericii orien- 

tale”. 
Nu mă pot opri de a da aci câtevă pasagii dintr'un ne- 

crolog scris cu ocazia morţii lui Șaguna, de către o foae umo- 

ristică „Gura satului” din Ardeal. 

„La o parte gluma ; să îmbrăcăm doliul !” 

„Anul 1872 a fost pentru Români un an de doliu. Genii tim- 

pului în care trăim, oamenii prin a căror lucrare sa dat di- 

recţia, mişcării noastre de astăzi, unul câte unul s'a stins din 

viaţă, lăsând în urma lor un suvenir scump, comoara de gân- 

duri, ce au adunat în viață, Eliad, Bolintineanu, Iancu, trei 

spirite de-opotrivă providenţiale, trei caractere  de-opotrivă 

candide, trei oameni de-opotrivă nu sunt născuți din oa- 

meni ci rezultați qin vremea în care sau înălţat, toţi trei de- 

opotrivă jertfe ale reacţiunii timpului, în care a lucrat, în a- 

nui 18912 se stinseră și trupeşte din viaţă. 

„Anul 1873 nu mai puţin este un an de doliu. Abia se lim- 

pezi mișcarea produsă în suflete la moartea domnului român 

Al. Ion Cuza, un mare doliu îmbrăcăm la stingerea, din viaţă 

a marelui Arhiereu Andreiu — unul, cel dintâiu Domn al ro- 

mânilor Uniţi, altul cel dintâiu Mitropolit al românilor elibe- 

raţi, unul creatoriu al independenţei cetățenești, altul crea- 

“toriu al independenței bisericești. 

„Vremile vin; vremile se duc; oamenii își urmează ; se 

sting generaţiile când ele se lipsesc de centrele lor. In anul 

1872, prin ieşirea din viaţă a lui Eliad Bolintineanu şi Iancu, 

s'a stins generaţia ce a lucrat la 1848; în anul 1813 prin eşirea 

din viaţă a domnului Al. I. Cuza și a mitropolitului Andreiu — 

sa stins generaţia ce a lucrat până la 1866. 

„Sufletele mari au un semn al lor propriu: a lor moarte 

este bogată în urmări. O! mari sunt cei aleși; chiar şi moar- 

tea lor este un câștig pentru poporul din care facem parte ! 

„Numai în întuneric știm ce este lumina ; când nu sunt 

mai mult, scim ce am pierdut în oamenii mari ce am avut. 

Mitropolitul Andreiu nu este mai mult : acum, acum, şi numai 

acuma scim cine a fost mitropolitul Andreiu, acum când lip- 

sin omul privim numai faptele lui, numai rezultatul lucrării 

sale, numai ideile ce ni sau herezit dela dânsul. | 

„Eată semnul oamenilor mari : la moarte, cuprinsul sufle- 

tului lor devine o parte a bogăției sufleteşti a poporului întreg ; . 

ia moarte plângem pe aceia, pe cari i-am gonit în viaţă ; după 

moarte ridicăm monument de piatră acelora asupra cărora în 

viață am' aruncat cu piatră. | 

„Eliad a murit nebun ; Bolintineanu a murit nebun ; Iancu 

a murit nebun : au disperat lumea în care se aflau. Al. I. Cuza 

a murit gonit din țara strămoşilor săi: a îost gonit de către 

lumea. în care se află. La moarte tot acea lume l-a preamărit.
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„A murit mitropolitul Andreiu : să ne dăm seama de fap- 
tele lui, de viaţa lui, de ideile lui şi de tot ce ni 
s'a herezit dela dânsul, să ne dăm și fiind drepţi în acest mo- 
ment sărbătoresc, să ne întrebăm: ce am fost noi în viaţa, 
lui ? " 

„Mitropolitul Andreiu a trăit în mijlocul nostru şi întreaga 
lui viaţă tuturora ne este cunoscută. El nu a trăit într'un cere, 
ci în poporul întreg ; lui toţi i-am fost deopotrivă aproape, toţi 
deopotrivă departe. Nime nu întreabă cine a fost; nime nu în- 
treabă ce a fost; toţi ştim ce a fost el pentru noi“. 

„Deși îu născut departe de trupul naţiunii, deși trebui să 
se desvolte între Maghiari şi Sârbi, el în toate vremurile păstră 
fondul român al sufletului său. iubirea către poporul din care 
tăcea parte și conştiinţa legăturilor sufleteşti ce-l împreună 
cu acela. 

„Mitropolitul Andzeiu este mort; dară el în veci va trăi 

în aceea ce am moştenit dela dânsul. 
„Nu-plângem în momentul acesta sărbătoarea îmmormân- 

tării lui; nu prin lacrămi se arată mulțumita urmașilor că- 
tre oamenii mari ; să îngenuchiăm cu pietate, păstrând în su- 
îletele noastre tot ce ne-a rămas dela dânsul“. 

Tot atunci, gazeta „Aurora Craiovei“, a scris, între altele, 
următoarele : „Anul 1873 fu anul lacrămilor, Napoleon, Cuza 
şi Andreiu Șaguna, în jumătatea acestui an, trecură la eterni- 
tate ; trei uriași luptători pentru Români şi românism. La tre- 
cerea lor deci pe această lume, lacrămile au curs și curg dela 
Tisa pânâ la marea Neagră. Lacrămile nu sunt tributul omului; 
sunt tributul ce dă natura prin om pentru divinităţile destinate 
de sus a lucră la conservarea operei creatorului, la conserva- 
rea progresului geniului uman, legi indispensabile ale creaţiu- 
hei. Și ca probă că lacrămile sunt tributul naturii, este că la 
moartea acestor trei goliaţi, vărsară lacrămi chiar și aceia ce 
în viaţă-le nu-i iubeau. Zis este că legea naturii să se împli- 
nească. Zis este ; Cerul şi pământul vor trece, earâ cuvintele, 
eară legile mele nu vor trece, ci se vor împlini“. 

Ziarul sibian „Hermanstădter Zeitung“, din 30 Iunie 1873, 
scrie, între altele : 

„O inimă nobilă a încetat a bate. Biserica gr. or. ortodoxă, £ 
a pierdut pre unul dintre cei buni arhipăstori ai săi; Româ- 
nilor din Ungaria și Transilvania Îi se răpi un rar bun-păstor 
şi înaintătoriu pre câmpul culturei și al progresului. Sibiul se 
privă de o mărime istorică și unul dintre bârbaţii cei mai u- 
mahi, care se bucură de veneratism și simpatia generală. Ma- 
jestatea, sa împăratul și regele jeleşte în răposatul pre unul din 
tre cei mai fideli şi patria pre unul dintre cei rai buni fii ai 
săi.
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„El nu mai este! Istoria bisericii şi școalei gr. ortodoxă. 

din Ungaria și Transilvania va înregistră cu mulțumita, voinţa. 

şi activitatea sa cea mare. Şi chiar când istoria aceasta, după 

obiceiul oamenilor, sar arătă ingrată și uitătoare, operile lui 

şi rezultatul lor perpetuu vor îi pururea vestitorii cei credincioşi 

şi nedisputabili ai gloriei sale. 

„Foaia noastră este foaie germană. Românii cati au pier- 

dut în Şaguna mai mult, sâ vadă în condoleanța cea adâncă 

a noastră, că nu sunt ei singuri cari sciu, cuprinde și a prețui 

mărimea lui cea adevărată şi istorică“. 
Iar Friedenfels, își încheie biografia despre Șaguna cu ur- 

mătoarele vorbe : „Deci, cu drept cuvânt— la moartea lui, je- 

luiră Românii ardeleni, nu numai cei ortodocși, în Andrei Șa- 

guna, care de altminterea nici mu a fost de neamul lor — era 

de origină Wlach din Macedonia — pre cel mai mare făcător 

de bine al poporului, ete. etc.“ 

„Un conduct funebral din cele mai impunătoare undulă 

pre străzile și pieţele principale ale Sibiului, miercuri după 9 

oare dimineața. Aspectul acestuia, era deajuns sâ ne reamin- 

tească figura cea impunătoare a reposatului, care impuneă şi 
prin exteriorul său, întocmai ca și prin înălţimea şi subtilitatea. 

sa spirituală“. 
Spre a arătă superioritatea lui Şaguna asupra muritorilor 

obișnuiți, tot ziarul german spune, între altele și următoarele : 

„La puţini oameni s'a manifestat stăruința de fier, a face 

ca dorinţa lor să treacă și preste mormânt, așă de puternic ca 

la Şaguna. 

„Această putere organizatoare se estinde dela, cele mai mari 

Tueruri până la cel mai mic detaliu. 

„Immormântarea, care deși a luat dimensiuni foarte mari, 

s'a petrecut la 9 oare, înainte de amiazi în ordine exemplară 

în înţelesul testamentului“. 

Iar, la îmmormântare, la Reșinari, archimandritul Popeea 

vicar arhiepiscopesc, în cuvântarea sa emoţionantă, de admi- 

raţie şi dragoste nețârmurită către cel plecat dintre cei vii, își 

termină vorbirea astfel : 

— „Iţi mulţumesc şi ție onorabilă comună din Rășinari 

care avuşi onoarea, singură între nenumăratele comune din 

provincia noastră mitropolitană, a cuprinde pe marele archi- 

ereu în sânul tău. Aduţi aminte, că prin aceasta ai primit 

una din pietrile cele mai scumpe, mărgăritarul cel mai mare, 

spre păstrare. Pâstrează-l deci și îngrijește de el ca de lumina 

ochilor“, 
Pentru a apropiă timpul din 1873, cu cel de azi, dau, mai 

jos şi câtevă cuvântări ţinute după 50 de ani dela moartea, 

iui Şaguna. Se va vedea că suiletul lui Şaguna trăește mereu
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printre Români şi că amintirea lui este tot așă de vie ca și 

atunci. 
* 

* * 

Din 1846, până în anul 1873, nu sunt decât 27 de ani. Atâta, 

a trăit Şaguna şi mereu în luptă pentru neamul românesc. 

Douăzeci şi şapte de ani din viaţa unui om este destul de mult 

pentru un creator ; dar în viaţa unui popor este o clipă. 

Poporul românesc din Ungaria şi Ardeal îngenuchiat şi 

subjugat de Unguri de Secui şi de Sași, prin legi făcute de ei 

şi îndreptate numai în contra poporului asuprit, a suferit o 

mie de ani jugul și sclavia, fiind, prin mare toleranţă abiă 

îngăduit să stea în țară, „usque ad beneplacetum principis et 

regnicolarum'“. Și, atunci, când buna plăcere a principilor şi 

a guvernului se va schimbă ei vor putea fi aruncaţi, ca și câinii, 

afară din ţara lor de baștină, moștenită prin dreptul divin, din 

moşi strămoși. 

Pentru poporul românesc nu existau legi, nu există drep- 

tate, nu există școală și nici biserică. Tot Românul eră sclav 

în ţara, lui, despuiat de toată avuţia și de toate drepturile ome- 

nești. Nici îmbrăcăminte nu avea voe să poarte, ca. oamenii ! 

De mai multe ori, în cursul vieţii lui istorice s'a mișcat și 

a încercat să-şi cearâ drepturi ; dar totdeauna mișcările lui s'au 

terminat cu înnecarea lui, tot în sângele lui. 

In astfel de situaţie eră poporul românesc pela anul 1846, 

când archimandritul Andreiu Șaguna a venit ca vicar episco- 

pesc la Sibiu. 

Douăzeci şi șapte de ani de păstorire peste poporul româ- 

nesc. Scurt timp, pentru un episcop cum a fost Moga, d. exem- 

iu, care timp de treizeci și patru de ani, a domnit, a binecu- 

vântat, și a strâns bani albi pentru zileie negre, pentru nea- 

murile lui cele multe. Lung timp pentru un episcop ca Şaguna, 

care din momentul de când a intrat în Sibiu, și-a trasat hotă- 

rit programul activităţii sale viitoare pentru întreaga viaţa lui : 
„Să-ţi alcătueşti un program qe activitate ca și cum ar îi să 
trăeşti o sută de ani, şi să lucrezi la înfăptuirea lui ca şi cum 

ar îi să trăești numai un an”. 
Un program uriaş a fost programul lui Șaguna, fiindcă și 

problemele ce și-a hotărit să rezolve, erau multe și uriașe. Nu- 

mai gândind la ele, s'ar fi cutremurat o fire cevă mai plăpân- 
qă. Şaguna, Gin contră, a atacat totul și toate, din toate părţile, 

din prima zi a activităţii sale archiereşti. 

Şi a învins 
Douăzeci şi şapte de ani, de activitate uriașă! Dacă sar 

putea caleidoscopă întreaga lui activitate, cu toate faptele, cu 

toată lupta, cu toate cuvântările, cu victoriile avute, cu înfrân- 

gerile adesea suferite, dar cu succesul final repurtat, prin re-
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peţirea atacului ; cu toate marile personagii cu care a fost în 
contact în lupte, în înțelegere, în prietenie, și din toate na- 
ționalitățile ; dacă sar puteă arătă, printrun cinematograf 
vorbitor, Șaguna în senatul imperial din Viena, în dieta dela 

Cluj, când i sa cerut darea în judecată, s'au în camera înaltă 
a magnaților din Budapesta, apărând în fața Ungurilor şi sus- 

ținând, cu mare succes, emanciparea bisericii creştine-ortodoxă 
de aceea sârbească, și dacă ne-am aduce aminte că numai cu 
10 ani mai înainte (1849), marele patriot unguresc - Kossuth a 

spus că pe Şaguna nu-l va iertă niciodată, numai atunci am 
putea apreţiă ce lucru uriaș a putut face Şaguna întrun timp 

atâta de scurt. 
Uniţii l-au poftit să ia conducerea bisericii lor, și să ajungă, 

mitropolit și conducător al tuturor Românilor „fiindcă numai în 
unire cu maica Roma este viitorul neamului nostru“. Sârbii 
i-au invitat să vină ia ei ca episcop și, apoi, mitropolit şi par=- 
triarch. Şaguna a refuzat. A respins aceste oferte bogate și pu- 

ternice și a preferat să rămână conducător al unei biserici să- 
race, al unui popor distrus, dar pe care el vroiă să-l ridice la 

"înălțimea celorlalte biserici, prin luptă cinstită şi areaptă legală 
ce va duce-o pentru fericirea poporului său, pe care-l iubeă, ca 

şi iubirea dumnezeiască. 
A luptat şi a învins! 
Saguna a creiat în fruntea fiecărui drum, al activităţii sale, 

cununi de glorie nepieritoare, cari strălucesc ca soarele, ar 

care vor străluci și mai frumos și mai impunător cu cât timpul 
va trece mai mult. 

Mitropolia — Statul organic — Astra, —unitatea națională— 
independența — libertatea — ruperea lanțurilor sclaviei — 
şcoala, toate sunt monumente eterne. 

Şi câţi alţii, în trecut nu sau perindat, și apoi și după 
el. Și toți au intrat în mormântul pompos, dar rece, care i-a 

acoperit pentru totdeauna. Şaguna a intrat întrun modest 

mormânt, aintr'o comună mică, românească, așezată, la poalele 

Carpaţilor, dar cu atât este mai strălucitor acest mormânt. In 
el se adăpostește, în odihnă binemeritată, liberatorul şi lumi- 
nătorul unui popor. 

Nu mormântul face pe om ; ci omul ce a intrat. în el, înalţă 

şi luminează mormântul. 
Pot să'şi ridice morminte de marmoră și de aur, un Moga, 

sau ajţii 12 fel. Trecătorii vor admiră, poate, ce-i afară, uitând 
ce este înăuntru. | 

Mormântul lui Șaguna răspândește iubire, căldură și lu- 
mină peste întreg neamul românesc, de acolo din micuțul sat 

românesc Rășinari, strălucind ca şi soarele dreptăţii, și _în- 
“călzinăd, tot ca el, tot ce-i românesc. 

La acest mormânt, “tot poporul românesc, în frunte cu re-
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gele lui, regele cel fără frică și fără pată, a mers de s'a închi- 
nat, când s'au comemorat cincizeci de ani dela moarte. La acest 
mormânt, va trebui să meargă tot Românul, în zilele grele prin 
care trece, pentru a se închină şi pentru a cere lumină, dela 
acela ce a luminat ca și soarele, în mijlocul unui neam întu- 
necat. 

Din cuvântările ţinute în 1923, la comemorarea a 
cincizeci de ani dela moartea lui Șaguna. 

a. Cuvântarea Regelui Ferdinand I-iul Cel Mare. 

„Insufleţit de imensa personalitate a lui Saguna, am venit 
să aducem prinos de recunoștință acestui apostol al neamului 
românesc. 

Dacă nouă ne-a fost dat să fim înfăptuitorii statului na- 
tional al tuturor provinciilor românești, nu trebue să uităm că 
acest act a fost pregătit de acei mari bărbaţi, stâlpi ai neamu- 
iui, de cari sau sfărâmat toate vrăjmășiile, toate piedicile, în- 
făptuitorii statului prin cultură și moralitate. 

Unul din acești stâlpi gigantici a fost Șaguna, această 
odraslă macedoneană, care a izbutit să refacă o mitropolie ro- 
mânească pentru Transilvania și Banat; care a trezit conștiința 
neamului, prin desvoltarea școalei și bisericii. 

Purtând toiagul păstoresc între 1848—1873, Şaguna a știut 
să se arate şi un înțelept cârmuitor politic român, când jugul 
minorității maghiare asupra întregului popor român transcar- 
patian eră mai apăsător. El știu atunci să vadă, să facă şi 
să tacă. , 

Datorită vitejiei admirabilului osfaș român, datorită, înțe- 
lepciunii bărbaţilor de stat, intelectualității românești și tutu- 
ror fortelor vii ale neamului, suntem azi uniti într'o singură 
tară. Şi Saguna a fost frământătorul și pregătitorul acesteia 
prin muncă uriașă și înțeleaptă, plină de tact, desvoltată prin 
sporirea tuturor energiilor în vederea unirii. 

La capătul zilelor sale, a lăsat testament să se odihnească 
între cetină de brazi, la poalele Carpaţilor, între Români neaoși. 

Cetatea nu l-a primit, dar l-a primit frumosul sat Rășinari, 
căci Șaguna ştiă că satele păstrează adevărata viaţă româ- 
nească, de unde nasc toate energiile. 

„Se cuvine să ne închinăm în faţa faptelor lui Șaguna; în 
fața mormântului lui să ne gândim la marea pildă dată prin 
înălțarea sa deasupra tuturor patimilor, cuprinzând statornic 
orizonturi largi, îmbrățișând totalitatea problemelor naţionale, 
cu ținta hotărită a Unirii tuturor Românilor și a întăririi nea- 
mului. 

Veșnică să-i fie amintirea“,
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b. Cuvântarea Prim-Ministrului lon 1. C. Brătianu : 

Regele şi poporul într'o simţire, azi ca totdeauna, s'au strâns 
iaolaltă să sărbătorească amintirea bărbatului, care, înaintea 
istoriei naţionale, înfăţişează viaţa şi truda unei întregi gene- 

raţiuni a românimei din Ardeal şi din ţinuturile pe atunci o- 

sândite sub coroana Ungariei. Ca să aducem prinos de recu- 

noștinţă acelei generaţii, ne închinăm la acest mormânt fiindcă 

Saguna a fost părtaş al durerilor şi al aspirațiilor ei. Mai roa- 
nic ca alţii, a ştiut s'o slujească şi s'o cârmuiască. Intr'insul, în 

însușirile sale de pricepere şi voinţă, în sufletul său bărbătesc 
și în mintea sa limpede şi-a aflat fiinţa mai desăvârșită pu- 
terea de realizare a generațiunei sale. In luptele ei pentru a- 

sigurarea condițiunilor de viaţa ei de propăşire naţională, în 
mijlocul vitregelor împrejurări ale vremei. sufletul sâu nu-şi 

risipeă puterile în văpaia sterilă a urei şi patimilor mari. Şa- 
guna eră din acei cari clădesc chiar în vremile cele mai ne- 
prielnice. Viaţa iui învederează, că dacă într'adevăr stă bietul 

om sub cârma vremurilor, precum rostește bătrânul cronicar, 

totuş sub această cârmă fiecare om, după cum l-a înzestrat: 
Dumnezeu, așă își rodeşte viața și îşi lasă urma pe pământ. 

Tocmai la vremuri de cumpănă, când povara nevoiei răzbeşte 

pe cei slabi şi rătăceşte pe cei nestatornici, atunci se arată 

mai luminoasă şi mai precumpănitoare vrednicia oamenilor su- 

periori. In asemenea împrejurări grele, în curs de un sfert de 

veac, Şaguna și-a închinat mintea și inima neamului şi bi- 
sericii românești, dând cea mai strălucită adeverire neclin- 
titei legături, care uneşte poporul nostru de legea strămoșească. 

In acele începuturi ale organizării românești în Ardeal, ca în 
faza primitivă a oricărei vieţi organice, funcțiunile nu puteau 
află deodată complexul instituţiunilor necesare multiplelor ne- 
voi ale societăţii. Biserica, altar neclătinat al credinţei, rămă- 

sese, sub urgia vremurilor, singurul adăpost sigur sub care pu- 

teă, reîncepe întreaga operă de reclădire. naţională. In fruntea 

ei aşezase pe bărbatul cel mai destoinic, pentru înfăptuirea 
acestei reclădiri. Șaguna, împreună cu demnii săi tovarăşi de 

luptă naţională, adăposti astfel în jurul și chiar în sânul bi- 
sericii începuturile nouei vieți românești. El alcătui într'acest 

chip, nu numai așezământul bisericesc ardelean, cu temeiurile 

lui sănătoase, ale căror principii generale sunt de însușit azi de 

către toată biserica noastră în organica şi unitormica ei întoc- 

mire, dar îndrumă totodată şi întreaga viaţă politică culturală 
și economică, a celor pe cari tot mai înverşunat îi amenințau 

vrăjmașele încercări de desnaționalizare, și dete, prin aceasta 

chiar, sfintei noastre biserici noui drepturi la recunoştinţa și 
dragostea neamului. 

Spirit politic și de autoritate, marele mitropolit știă că
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propășşirea socială și naţională se poate întocmi numai pe tă- 
râm de ordine și potrivit împrejurărilor și mijloacelor. Intreg 
la simţire, la cuget şi faptă, inima lui împărtășea dorurile nea- 
mului, mintea lui despică limpede nevoile obștești pe care 
munca lui le îndeplineă destoinic și hotărît, neslăbit de hulă 
şi de pismă. El nu căută dragostea mulțimii prin lingușirea 
slâbiciunilor ei, ci îi arătă dragostea lui, prin  neodihnita şi 
stăpânitoarea grijă a binelui obștesc, socotina că, pentru ser- 
vitorul cinstit al poporului, răsplata vieţii nu se cuvine să fie 
așteptată înainte de săvârșire. Numai când vă veți întoarce dela 
mormântul meu, veţi cunoaște pe cine aţi pierdut, zicea el ca 
răspuns celor cari se împotriveau și-l defăimau. Amintind a- 
ceste cuvinte, a sunat acum ceasul să ne îndreptăm către 
mormânt. 

Mare '“într'adevăr şi adâncă trebue sâ fie mulțămita noas- 
tră către pomeniţii bărbaţi mari ai poporului, cari în vremi 
grele, cu puteri atât de smerite, au făcut lucruri atât de mă- 
rețe. 

Inaltă trebue să îi fost cugetarea lor şi adâncă, iar mintea 
fierbinte, ca şi credinţa; adevărată a fost iubirea lor câtre 
Dumnezeu şi naţiune. ' 

Mare în adevăr, adâncă și veșnică trebue să fie mulță- 
mirea noastră pentru Șaguna, cum scump este odorul pe care 
el ni l-a dăruit nouă. Dar sărbătorindu-l pe el, nu cinstim nu- 
mai munca, nici singuratica clâdire a unei generaţiuni sau 
părţi a României. 

Am îi necredineioşi înaltului ţel căruia el s'a consacrat, 
dacă am simţi altfel şi dacă am deosebi, în inimele noastre, 
ceeace ei ne-au lăsat, fie chiar despărțiți. 

In munca și clădirea lor, slăvim cu pietate un semn strâns 
de legătură între ele, legătură din care se alcâtue în cursul 
vremurilor, întregul glorios edificiu „România Mare“. 

De aceea, azi, când după atâtea veacuri de trude, a vrut 
Domnul ca Regele, în fruntea poporului, să încunune prin uni- 
tatea neamului, opera tuturor cari s'au jertfit acestei idei, ne 
închinăm cu evlavie în jurul acestui scump și slăvit mormânt, 
adunaţi de prinosul recunoștinței noastre. , 

Dar lui Șaguna, ca tuturor celor cari și-au închinat viaţa 
neamului, — apărării și propășirii lui, — adevăratul, stator- 
micul, neprețuitul prinos de datorie este întârirea și sporirea 
moștenirii naționale ce ne-au lăsat. 

Amintirea lor să ne înalțe sufletul, să ne încordeze pu- 
terile întru îndeplinirea acestei stăpânitoare datorii ce ne este 
arătată de pilda lor şi ne este impusă de sfânta lor moștenire.
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c. Cuvântarea 1. P. S. S. Mitropolitului primat : 

Când lipsește omului unul din cele cinci simțuri, atunci ce- 

leialte, cari-s sănătoase, caută să suplinească lipsa. 

Aşă și în viaţa poporului român. Până când pronia ce- 

rească a îndrumat geniul neamului să se adune laolaltă toți 

fiii risipiţi în ţări şi state deosebite, simțul național a întărit 

pe cei oropsiți și obidiți. 

Moldovenii lui Ştefan cel Mare au trimis Vlădici în Ardeal, 

înființând episcopia Vadului în nordul Moldovei, ca să păstreze 

puterea sufletească a Românilor de peste munţi prin duhul cre- 

dinței. 

Acelaş lucru l-a făcut Mihai Vodă Viteazul, în mijlocu! 

Ardealului. Precum şi Ardealul trimis-a la Bucureşti pe Gheor- 

ghe Lazăr ca să risipească eclipsa culturii greceşti, care stăpă- 

nise o epocă întreagă, peste sufletul neamului românesc. 

Şi tot așă Bucovina a trimis pe Aron Pumnul şi Basarabia 

pe atâţia bărbaţi de frunte printre cari pe Bogdan Petriceicu 

Haşdeu, şi generali vestiți şi viteji. Şi dela cea mai răsleaţă, 

dar vânjoasă ramură a românismului, din Macedonia română, 

Dumnezeu trimis-a Ardealului, pe Mitropolitul Andreiu Şaguna, 

în vremea când Românii de aici — afară de unele. cazuri — 

zăceau în cea mai întunecată mizerie și sufletească şi ma- 

terială. 
Munca lui Şaguna a fost copleșitoare pe toate tărâmurile: 

bisericesc, cultural, politic. 

Şi de aceea, personalitatea iui de prooroc, cu minte lumi'- 

nată, cu voinţă tare şi iscusinţă în conducere, e ridicată de-asu- 

pra tuturor fruntașilor noștri din Ardeal. ă 

Cu marile lui însuşiri şi ajutat de împrejurări, dar mai 

ales ştiind cum să conducă în conflictul aintre maghiari şi di- 

nastie, Şaguna a croit căi de mântuire pentru renașterea po- 

poporului românesc în Ardeal. IN 

Dar mai presus de toate, Şaguna a înțeles cum să-și or- 

ganizeze biserica, şi poporul de credincioşi evlavioși, cum nu se 

puteă, mai la înâlţimea evoluţiei vremii și ca, să corespundă țe- 

lurilor, pe care neamul întreg trebuiă să le urmărească cu 

râvnă. 
Această orânduire a asigurat lui Șaguna, veșnica pome- 

pire, şi admiraţia credincioșilor din toate părțile locuite de 

Români. | | 

Pricipiile organizatoare ale lui vor fi şi baza unificării bi- 

sericii ortodoxe din România întregită. . 

Dacă Majestatea Voastră, a găsit pe Ardeleni la desrobire, 

aşă cum i-a găsit, aceasta se datoreşte operei mari, stăruitoare 

și entuziaste a lui Şaguna şi ucenicilor lui. 

Cu adâncă recunoștință se închină memoriei lui biserica 

din vechiul regat, din Basarabia și Bucovina.
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Cerem Atotputernicului, pentru trupul lui, odihnă ; iar su- 
îletul lui trăi-va în operile urmaşilor săi. , 

d. Cuvântarea 1. P. S. Sale Mitropolitului Nicolae, 

Lângă acest mormânt, așezat în preajma munţilor noştri 
scutitori ai vieţii strămoșilor în timpuri grele, am venit să facem 
pomenirea cu laudă a marelui mitropolit Anareiu Şaguna, păs- 
torul bisericii noastre ocrotitoare a sufletului neamului în toată 
vremea. E 

Fosta el om trimis de la Dumnezeu, ca să vestească voia 
cea de sus în auzul poporului și să arate acestuia cărările izbă- 
virii. Noi prăznuim astăzi, deodată cu mărirea sufletească a o- 
mului și a gândurilor lui, toate faptele pe care printr'o înțelep- 
ciune de patriarh și printr'o energie morală de apostol le-a, ştiut 
smulge, ca tot atâtea biruinţe ale bisericii și poporului nostru, 
din mijlocul unor maștere și apăsătoare împrejurări. 

Intre căsuțele acestui sat se găsește una, întru nimic deo- 
sebindu-se de celelalte dimprejurul său, care adăpostise pe ie- 
rarhii modestei noastre „istorii de sate și preoţi” dela sfârşitul 
veacului al 18-lea. Ea stă și astăzi ca un semn văzut al umilin- 
ței în care eră ţinută biserica și neamul nostru atunci. Vechea 
noastrâ mitropolie din Alba Iulia unităţii noastre de credință și 
neam — acel luminos simbol al aspirațiilor unui întreg popor 
împrăștiat sub stăpâniri străine — fusese desființată — iar cre- 
dincioșii ei, rămași în întunericul unei robii politice apăsătoare, 
gemeau sub povara zilelor şi dacă la începutul veacului al 19-lea 
scaunul vlădicesc a fost mutat din Rășinari la Sibiu, primind. 
episcop de sânge românesc, aceasta n'a însemnat decât o schim- 
bare de loc, condiţiile umilinţei rămânând și pe mai departe la 
fel de grele. 

In aceaștă stare a găsit Șaguna biserica, ortodoxă și pPopo- 
rul românesc în ziua sosirii sale în Ardeal. 

Dar ea nu l'a descurajat. Dimpotrivă fiind omul — pe cum 
însuși ne mărturisește — căruia „cea mai mare bucurie i-a fost 
a învinge piedicile”, și-a precizat limpede ţintele, și a dat cre- 
dinței sale probleme mari de rezolvit şi cu energia tinereţii a 
purces ia fapte. 

Frământările anilor de revoluţie 1848 și 49 cu prefacerile 
lor politice și sociale, Vau ridicat la rolul de conducător al nea- 
mului, la care îl predestinară nu numai înalta sa demnitate ie- 
rarhică ci cu deosebire însușirile mari și în deobște recunoscute 
ale personalității sale covârșitoare. Ca toate naturile protund 
morale și cari nu pot toleră nedreptatea, Şaguna a rămas în 
tot decursul vieţii sale luptătorul neînduplecat pentru liberta- 
tea neamului, exponentul consacrat al conștiinţii naţionale tre- 
zite şi al legitimelor ei aspiraţiuni.
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Dar pe mitropolitul Șaguna, în multilaterala sa activitate 
nu-l putem concepe decât ca ceea ce a fost el mai presus de 

orice : marele preot al bisericii sale. In conștiința acestei mi- 
siuni divine care formează centrul personalităţii sale, și-a găsit 
motivele și resursele morale pentru făptuirile măreţe cari îl a- 
şează în şirul dintâiu al bărbaților creatori ai neamului și cari 

i-au asigurat o pagină glorioasă în istoria acestuia. 

El este pontificele constructor de altar. Ca să nu piardă 

nimic din truda înaintaşilor, a adunat cu evlavie pietricelele 

închiegate din munca, şi suferinţele lor, și clădind pe tradiția 
vie păstrată în sufletul obștei credincioase, şi-a pus ca ţintă 

principală a activității reînvierea vechii mitropolii a Ardealu- 
lui. Când după neobosite lupte și jertfe opera sa înfiinţat în 
toată frumusețea ei, ea purtă timbrul personalităţii creatorului. 

Luptătorul pentru libertate a știut să smulgă puterii de stat duş- 
mănoase recunoașterea unei largi autonomii bisericești, prin 

care, prin organizația dinlăuntru ce a dat-o bisericii după sis- 
temul reprezentativ, a iîncredinţat-o celor două elemente com- 

ponente ale ei, clerului și poporului. Astfel împreunână într'o 

fericită sinteză grația de sus cu voința poporului, principiul au- 
torităţii morale şi ieratice a creat întradevăr, dela vlădică până 
la opincâ, o puternică conştiinţă a răspunderii pentru sfinţenia 
altarului strămoșesc şi a comorilor sufleteşti ce le adăposteşte 
el. Această constituție bisericească depusă în Statul organic 
al nostru a avut darul să trezească energiile clerului şi ale po- 
porului, sâ le angajeze la o constructivă muncă comună și soli- 
dară. Ea este cu mult mai mult o operă dintr'o bucată ca şi ca- 
racterul genialului constructor, decât ca să aibă dreptate cei-ce 

voiesc să o prezinte drept rezultat al combinațiilor oportuniste 
ale celor ce au contribuit şi dânşii cu amănunte preţioase la 
legiferarea ei. 

Cadrele largi ale organizațiunii bisericeşti, nemuritorul mi- 
tropolit s'a silit să le umple printr'un corespunzător cuprins de 

viață religioasă morală și culturală. Dându-și seamă că aceasta 

nu poate să urmeze decât prin coborirea, în realitatea vieţii a 
principiilor evangheliei prin propaganda pricepută şi prin en- 
tuziasmul apostolatului, el şi-a îndreptat părinteasca sa purtare 

de grije cătră cler pentru a cărui educaţie a organizat din ce în 

ce mai sistematic seminarul teologic şi a publicat un număr 

considerabil de lucrări bisericești, prin care i-a înălțat conş- 
tiința misiunii şi i-a întărit ortodoxia. Din jertfele credincio- 
şilor a înființat sute de școli confesionale pentru luminarea 
poporului şi pentru creșterea lui în spirit religios. Ca organ ae 
cultivare a mult prigonitei noastre limbi și de răspândire a cui- 
turii naționale a creat „Asociaţiunea pentru literatura şi cul- 
tura poporului român”, care de atunci și până astăzi a fost o 
vatră de lumină râspânditoare de raze binefăcătoare până în
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cele mai îndepărtate unghiuri ale Românilor de dincoace de 
Carpaţi. Acestor creaţiuni de ordin sufletesc le-a dat un consi- 
derabil sprijin material din propriile sale mijloace, din daniile 
poporului şi printr'o bună chivernisire. 

Prin opera sa uriașă marele păstor a ridicat moralul na-. 

țiunii i-a întărit încrederea în puterea proprie şi i-a arătat 
culmi ce erau să fie atinse în viitor. Fără îndoială şi rodnica lui 
muncă e împletiiă în temeiiile statului nostru întregit prin sa- 

crificiile și sub înţeleapta conducere a gloriosului nostru Mare 

Rege al tuturor Românilor, Ferdinand 1. 

- Cel-ce a întârit viața neamului într'o parte a servit în- 
tregul. De aceea şi neuitatul nostru mitropolit Andreiu Şaguna 

este astăzi bărbatul bine meritat al neamului întreg. Moşte- 

nirea, lui, contopindu-o cu jertfele tuturora, vom păstra-o spre 

preamărirea lui Dumnezeu, spre înălțarea ţării și spre razimul 
gloriosului ei Tron. In clipa aceasta, când ii aducem prinosul 

venerației şi recunoștinţei ce-i vom păstra-o din neam în neam . 
înălțăm ruga noastră către cer și zicem : Dumnezeu să-l odih- 

nească cu drepţii! 

e. Discursul d-lui Octavian Goga din partea Academiei române. 

Mormintele sunt, pe seama morţilor, lăcașuri de odihnă; 

pe seama viilor, urme evocatoare; posteritatea se oprește la 
pragul lor ca să smulgă tainele vieţii ce a fost, să descifreze 
impulsul unei energii, sau să culeagă un învățământ pentru 

ziua de mâine. 

Deasupra fiecărei cruci din ţintirime planează o poveste 

din trecut, care luminează în veșnicie. Sunt cruci cu poveşti, 
unele ca para galbenă a unui opaiţ în amurg: sunt crucile 

mulțimii anonime revenite la sânul țărânei primitoare. Sunt 
cruci însă al căror înțeles strălucește departe ca un stâlp de foc 

călător în noapte : sunt crucile risipitorilor de suflet ce au ocro- 

tit o idee şi au lăsat-o moştenire spre binele alţora. A te apro- 

piă de ele înseamnă a face să reînvie, sub ochii tăi, unele din 

forțele creatoare, cari au dus societatea, în eterna ei prime- 

nire, mai înainte cu un pas. 
Pentru noi toţi, mausoleul mitropolitului Şaguna este un 

asemenea prilej de împrospătare a amintirii unei rare energii 

rodnice, cheltuite pe dea 'ntregul în slujba neamului. Este poate 
„cel mai evocator moment al românismului din Ardeal de o 
sută de ani încoace, fiindcă, sub lespedea lui doarme omul care 

a realizat cele mai mari binefaceri pe seama acestui colț de 
pământ. De aceea, astăzi, la cincizeci de ani de când s'a în- 

chis în criptă marele arhiereu, întreaga conștiință naţională, 

întrun avânt de pioasă reculegere, călătorește sub brazii dela 
Rășinari, dându-și seama că dela groapa lui Şaguna, ca de pe
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o culme de înaltă retrospecţiune istorică, vede desfășurându-se 

unul din cele mai luminoase capitole din însăş existența 

noastră. 
Veacul al 19-lea, perioada procreaţiei României moderne, 

a scos. pe arenă o pleiadă admirabilă de personalităţi. 

Principiul naţional, aruncat în laboratoriul istoriei univer- 

sale de marea revoluţie franceză, a inaugurat epoca redeştep- 

tării şi la noi ca şi în alte părţi. 

Ca după un lung somn letargic, în.care s'a acumulat 6 

sevă milenară, puterile latente au isbucnit de amândouă latu- 

rile Carpăţilor și poporul nostru, revenit la viaţă, a îost sgu- 

duit din toropeala lui cu egală intensitate sub stăpânirile po- 

litice de atunci. 

Un fluid misterios sa comunicat, par'câ, în tot organismul 

lui și l-a pus în mișcare. 

Lozincile vremii au găsit de odată răsunet în oropsitele 

principate dunărene și în Ardealul chinuit de apăsarea iobăgiei 

Un suflu romantic, graba febrilă de viaţă, un val impe- 

tuos de porniri generoase au pus stăpânire pe conștiința ob- 

ştească, ca în ajunul marilor primeniri. 

Dincoace și dincolo de munţi, setea de lumină şi dreptate a 

început să agite întrun fel neobișnuit rândurile mulțimei și, 

ca prin minune, din adormirea unui mediu primitiv patriarhal 

a crescut dintr'odată o generaţie de intelectuali frământaţi de 

problemele veacului, militanți îndrăzneţi şi gata de ultimul sa- 

crificiu pentru izbânda visului lor. 

E generaţia ideologilor dela 1848, cum s'a obișnuit să-i nu- 

mească posteritatea, cei cari în Muntenia și Moldova au făurit 

unirea şi independenţa ţării, paralel cu mănunchiul care a în- 

arumat destinele neamului aici în Ardeal, după prăbuşirea 

feudalităţii. 
Românii de sub Habsburgi sau găsit, în fața evenimente- 

lor epocale dela jumătatea veacului trecut, orfani de o clasă 

conducătoare. Un popor de ţărani clăcași, călăuzit de preoţii 

lui eră Ardealul nostru deia 1848. Singure școalele din Blaj lu- 

minau pe acest fond de tristă părăsire ca o candelă în întune- 

ric. S'a făcut o încordare supremă şi o vastă eflorescenţă de 

oameni a răsărit pentru toate nevoile. 

Tn pragul revoluţiei, preoțimea a unit crucea cu spada. Sau 

ivit clericii în fruntea legiunilor de lăncieri ; tineri avocaţi au 

devenit comandanţi de armată, în vreme ce profesorii de teo- 

logie s'au improvizat în conducătorii doctrinei noastre politice. 

Totul s'a pus în mişcare. Toate rezervele s'au înșiruit pe câm- 

pul de bătaie în marele examen al neamului. 

Această revărsare de energii însă trebuia ordonată şi valo- 

rizată cu un obiectiv politic bine determinat. Se cerea, deci, o 

operă de chibzuinţă ; se cerea spiritul creator și intuiţia de ge-
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nii care stăpâneşte vâltoarea tulbure ; se cerea omul excep- 
ional. Rolul acesta 1-a avut Andreiu Șaguna, descendentul Pin- 
dului, trimis de soartă ca un ajutor venit de sus în tabăra Ar- 
delenilor. Tânărul vicar, din preajma, învălmășelii generale, s'a 
„aşezat dela început în această largă perspectivă istorică, a ajuns 
repede un centru al mișcării şi mâna lui viguroasă a prins cu 
putere toate ițele. 

Ințelegâna din primele momente că milioanele de ţărani 
români sunt predestinaţi unei conduceri teoretice, el a făcut 
din cârja lui vlădicească un sceptru de îndrumare politică. 

Deosebitele sale însușiri îl impuneau în fruntea trebilor. 
Om de tact şi fin diplomat ; spirit cizelat de cultură şi perfect 
echilibrat ; pregătit deopotrivă pentru speculaţiunile abstracte 
ca şi pentru acțiunile pozitive; urmașul de scaun al blagos- 
lovitului Vasile Moga, aducea cu sine un element psihologic nou 
în linia de avânt şi îndrăzneală, un temperament, revoluţionar 
Şi conspirator, o reminiscență atavică din sufletul agitat al Ma- 
cedoniei. 

Inzestrat cu o personalitate multiplă şi bogată, Şaguna a 
devenit astfel diriguitorul destinelor noastre politice în Ardeal. 

Dela memorabila adunare de pe câmpul libertăţii la Blaj, 
unde figura lui venerabilă asemănătoare imaginei lui Andreiu 
Hofter, eroul tirolez din pânzele celebre ale lui Defreggec, do- 
mina massele de ţărani, și până'n clipa din urmă a acestei fru- 
moase bărbăţii cel mai demn principe al bisericii noastre a 
îost pe planul întâiu al tuturor acţiunilor la noi. 

In acest cadru de ansamblu al sbuciumului unui popor 
trebue apreţiată munca lui Şaguna. Grija de căpetenie a cle- 
Ticului mândru de tagma lui a fost ridicarea, bisericii ortodoxe 
din prăbușirea și umilința ei şi reînvierea vechii mitropolii co- 
tropită de vitregia vremurilor. 

Când această ţintă extrem de dificilă a putut fi atinsă prin 
influenţa și stăruinţele lui, cari au schimbat tradiționala, con- 
duită a burgului vienez, noul mitropolit și-a putut pune în lu- 
crare ideile lui de organizator cari culminează în statutul or- 
ganic ajuns pentru toate vremile la noi o „magna charta'“ a or- 
ganizării bisericești, având la bază concepția. democrată cu 
principiul naţional precum spiritul apostolic al preceptelor creş- 
tinești cu exigenţele avansate ale vieții moderne. 

Prin activitatea lui pe terenul bisericesc, Şaguna a depăşit 
granițele eparhiei lui, menţinând contactul permanent cu Ro- 
mânii de pretutindeni. Cu prestigiul lui, neamul arhipăstorese 
se transformase într'un piedestal de mare senior. 

Vremea, vitregă a imperialismului unguresc s'a deslănţuit 
furtunos asupra neamului, lăsând să cadă asupra Ardealului 
urgia anilor răi din biblie. 

Moșneagul dârz a înțeles toate amărăciunile vremurilor 

19
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schimbate şi a murmurat în barba-i de patriarh : „fiere pos- 
sem, sed juvare non“, - | 

Intrânt în cale ca un stejar despicat de fulger la margine 
de drum, a privit împrejur ca să-și găsească un colț pentru re- 
pausul de veci.și atunci și-a ales un sat: Rășinarii, el, cobori- 
torul Pindului, care urcase toate treptele măririlor ; prietenul 
arhiducilor ; oaspele splenaorilor imperiale, aci la coasta gra- 
niţei blestemate dispărută, într'o atmosferă rustică de româ- 
nism pur, în mijlocul crucilor de lemn ale acestor ciobani dela 
munte, cari semnifică mai limpede trăinicia rasei și pecetea 
eternității a năzuinţelor noastre. 

Astăzi, la o jumătate de veac, când suflețul României în- 
tregite în frunte cu Regele ei, se apleacă în fața acestui mor- 
mânt plin de înțeles, umbra neuitatului părinte al neamului 
fâlfâie peste capetele noastre, trezind în inima tuturora - un 
sentiment de pinefăcătoare armonie spre a desprinde mai bine 
ritmul unei vieţi şi a ne pătrunde de poveștile ei. 

Academia română, prin rostul meu turburat de duioase a- 
mintiri și copleșit de măreţia clipei, îşi trimite prinosul de în- 
chinăciune. .



 
 

 
 

Gheorghe Lazăr



IV. 

GHEORGHE LAZĂR 
COMEMORAREA A O SUTĂ DE ANI, DELA 

MOARTEA LUI LAZĂR 

In anul 1923 luna septemvrie, s'au comemorat o sută de 
ani dela moartea lui Gheorghe Lazăr prin o îndoită sărbătoare : 
una la București, la statuia marelui învăţător, apostol al nea- 
mului ; alta la Avrig, în satul lui natal, în faţa mormântului 
ce-i închide rămăşiţele trupești. 

La această sărbătorire a luat parte toată Țara Românească, 
Regele cel neprihănit, Marele nostru Rege, întregitor de neam, 
reprezentat prin domnescu-I fiu, Principele moştenitor, A. 8. 
Regală Principele Carol, apoi, guvernul, reprezentat prin ma- 
rea majoritate a miniștrilor săi, biserica toată românească în 
frunte cu mitropolitul primat, apoi profesori, intelectuali, stu- 
denţi, popor, mii și mii de oameni. 

Cu toţii s'au strâns să aducă prinosul lor de admiraţie şi de 
recunoștiță umilului copil de ţăran din Avrig, Gheorghe Lazăr, 
care a avut darul dumnezeesc de a vedeă, înaintea altora, 
atât nenorocirea în care înnotă poporul românesc din Ţara RO- 
mânească, precum şi mijlocul singur de a-l salvă din această 
otravă ce stă gata să-l distrugă. 

La București s'a oficiat, în ziua de 29 septemvrie 1923, mai 
întâiu, un serviciu religios la sfânta mitropolie, chiar de capul 
bisericii noastre, I. P.S. S. Mitropolitul Primat Miron Cristea, 
înconjurat de înaltul cler, ajutător ; iar printre asistenți, fi- 
rește, au fost în primul rând, Presedintele de consiliu 1. 1. C. 
Brătianu, cu cea mai mare parte a guvernului, cu reprezentanţii 
ai tuturor celorlalte partide, generali, profesori, studenţi, copii 
de școală, și popor, de naveai unde să te mișci. 

In biserica, noastră mitropolitană, cuvântul de preamărirea 
lui Lazăr Va ţinut mitropolitul, cuvânt frumos, inimos, şi plin 
de învățături pentru urmaşii vieţuitori de azi şi de mâine,
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Dela mitropolie au pornit cu toţii pe bulevardui Academiei, 
la statuia lui Lazăr, unde se qesfăşură adevărata sărbătoare a 
amintiri marelui şi nemuritorului Lazăr. 

Mii şi mii de tineret, viitor al neamului nostru, toate şcoa- 
lele din București, dela cele primare până la ultimile clase de 
liceu, bâeţi şi fete, ca o mare de capete, se întindea în lungul 
bulevardului şi pe străzile și locurile vecine ; iar pe la feres- 
trele universităţii, se înghesuiau doamne şi domnișoare, în co- 
lori bătătoare Ia ochi, mărind splendoarea sărbătorii. 

Statuia marelui Român, nou descălicător de ţară, eră aco- 
perită cu coroane aduse, ca prinos de recunoștință, de către 
înaltul guvern, Academie, școale, liceul Gheorghe Lazăr, par- 
ticulari admiratori, apoi altele, venite din Bucovina, Gin Ar- 
deal, Basarabia, de peste tot, pe unde sufletul de român 'al lui 
Lazăr este preamârit, aşă cum se cade pentru strălucitoarea, şi 
româneasca lui faptă, de acum o sută şi cevă de ani. 

La picioarele statuei, clădită chiar pe locul tindei bisericii 
Sfântului Sava, de unde au pornit învăţăturile lui Lazăr, s'au ţi- 
nut cuvântări româneşti, unele mai frumoase ca altele, unele 
mai inimoase ca altele, și arătându-se tuturora aceea ce a făcut 
Lazăr, precum şi împrejurările infinit de grele în cari a tăcut 
el atâta bine neamului nostru. 

Câte vorbe, atâtea poveţe şi exemn!e mai ales pentru ti- 
neret. 

Prima cuvântare a, fost ţinută de ministrul şcoalelor. Eră 
şi drept şi firesc. Doctorul C. Angelescu a spus, între altele: 

„Gheorghe Lazăr ursit de providenţă să dea o nouă în- 
drumare şi să întemeieze cultura românească reformând în- 
treaga noastră viaţă naţională, soseşte tocmai în acel moment 
când grecismul pusese năprasnica sa stăpânire pe sufletul a- 
celora cari conduceau neamul nostru, „etc., etc. „Lazăr pro- 
povădui cuvântul, trezi conștiința naţională, întemeie cultura 
românească şi deschise larg porţile viitorului neamului, etc.” 

După cuvântul şcoalelor, urmă cuvântul Academiei române, 
înduioșâtor de frumos, arătând lumii adunate măreţia faptelor 
făcute de „un dascăl, — în înţelesul cel mai umilit al cuvântu- 
lui, — și încă „un dascăl fără noroc”, „care n'a putut dăscăli 
de cât trei-patru ani într'o biată chilie qe mânăstire”. „El a 
venit, tocmai în timpul când „neamul nostru nu mai aveă pu- 
terea de a-și apără ființa, când îi căzuse din mână arcurile 
dela Podul Inalt, iar în Câmpia Turdei sabia dela Călugăreni. 
Pământul strămoșesc câdeă pe rând sub stăpâniri străine : Ol- 
tenia, Bucovina, Basarabia fusese smulse pe rând de pasări de 
pradă cu două ciocuri şi cu multe ghiare”. 

„Atunci se ridică ţipete de durerile morţii naţionale. Nicul- 
cea varsă valuri de oftat și de durere lângă agonia prea, iubitei 
lui Moldova. Călugărul Gheorghe Cotorea, dela Blajul din inima
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Ardealului scriă cu adâncă durere : „Era oarecând şi niamul ro- 

mânesc niam vestit şi lăudat, iară. acum fără viaţă este şi de 

toţi ocărit zace. Era oarecând viteaz și în răsboiu ; iară acum 
fără de putiare şi mai fricos de cât alte niamuri. Eră de cinste, 
iară acum de toţi lăpădat. Porunceă oarecând şi Ardealului, 
iară acum nici ţării sale. Ii slujeă oarezând alte niamuri, acum 

dânsul ieste bajocura acelora...!” 
„In astfel de situaţie ajunsese poporul românesc. A venit 

Lazăr, ca un trimis al lui D-zeu şi totul a reînviat”. 
Si a vorbit, apoi d. profesor Țiţeica în numele universităţii 

Gin Bucureşti ; a mai vorbit D. prof. Onisifor Ghibu în numele 

aceleia din Cluj; apoi D. Pelivan în numele Basarabiei desrobite, 
D. Ştefan Pop, directorul liceului S-tul Sava, ca și D-nii Mar- 
meliuc, Marinescu Slatina, etc. 

Cuvântări iînălțătoare, unele mai frumoase ca altele, unele 
mai scânteetoare de naționalism şi de patriotism, ca altele. 

- Scoalele au defilat, apoi, prin faţa statuii marelui dascăl 
al românismului, genialului redeşteptător al limbii noastre stră- 
moșești. 

A doua sărbătorire amintitoare a aceea ce datorăm lui La- 
zăr a avut loc la Avrig, satul de naștere al lui. In ziua 
de 30 septemvrie, a doua zi după sărbătorirea dela București, 

intreaga vale a Oltului, toată Ţara Făgăraşului, eră în săr- 
bhătoare. Se preamăreă, după cum merită, amintirile si fap- 

tele învățătorului Lazâr, deşteptătorul limbii românești, des- 
robitorul neamului, „dascăl, patriot şi, mai presus de toate, A- 

postol”. 
Lume după lume, intelectuali, cărturari, scriitori, învăţă- 

tori și profesori, preoţi români de toate clasele, aparţinând 
ambelor bisericii — greco-orientală și unițe — şi-au dat mâna, 
şi-au unit sufletul în această zi mare a sărbătoririi unui geniu 
al neamului. Țărani bătrâni, tineri şi copii, bătrâne, neveste şi 
copile îmbrăcaţi, toţi şi toate, în hainele lor de veselă grădină, 
în cămăși numai o floare,de-ţi mângâe ochiul şi-ţi înalţă sutle- 
tul, veneau gârlă cu braţele pline de flori şi coroane ca şi pe- 

Jlerinii timpurilor vechi, când mergeau să-şi aprindă lumâna- 

rea la mormântul Domnului nostru Isus Christos, așă veneau, 

unii după, alţii, din zori de zi, și nu se mai isprăveau, spre mor- 
mântul sfânt din Avrig, unde unul din ai lor, un „apostol“ al 

românismului, şi un redeşteptător al neamului îşi dormeă som- 

nul de veci. | 
In aiară de mulţimea aceasta nesfârșită de popor, chemați 

şi veniţi aci numai din ordinul înalt şi categoric al dragostei 

de țară şi de neam, se înșirau, cât vezi cu ochii, ofcialităţile și 

aelegaţiile tuturor instituţiilor de cultură din întreaga ţarâ.. Se 

vedeau delegaţi ai liceelor din Braşov, Blaj, T.-Severin, Ploești,
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Sibiu, Timişoara, Bucureşti, şi altele, cu drapelele lor încunu- 
nate cu coroane de flori. Zeci și zeci de astfel de drapele se în- 

grămădeau în jurul mormântului: lui Lazăr, făcându-i gar- 

dă de onoare, aceluia ce le-a aprins lumina în opaițul stins 

de vitregia vremurilor. In rând cu toţii se înșirau delegaţii de 
Români din Macedonia, din Basarabia, din Moldova, din Do- . 

brogea. 

Toată ţara, tot poporul, întregul neam românesc venise, cu 

toată credinţa, să se închine la mormântul lui Lazăr. 

Pentru ca sărbătoarea să aibă şi mai multă splendoare, a 
sosit, ca reprezentant al regelui nostru, însuș moștenitorul 

Tronului A. S. Regală Principele Carol, primit cu strigăte nes- 
fârșite de urale. 

La ora 10 se oficioază serviciul religios, parastasul, în bise- 

rica românească din micuțul sat Avrig, de către I. P. S. 8. mi- 

tropolitul Ardealului și al Banatului, Nicolae, asistat de alţi 
doui episcopi și de clerul ajutător. Cu toţii au înălțat rugăciuni 
celui pomenit, celui ce a muncit numai pentru neamul său, celui 
ce a luminat, cu toată puterea, pe toţi de pe lângă el, sfârşin- 
du-se şi jertfindu-se pe sine, până ce a închis ochii. 

Aci, în curtea, bisericii, este și mormântul lui Lazăr. 
Aci, chiar la mormântul lui se vor ţine cuvântările de 

omagiu, de recunoştinţă și de admiraţie. 
La început, când a fost îngropat, acum o sută de ani, în 

anul 1823, împrejurările erau cu totul protivnice de a i se ridică 

un monument demn de aceea ce a făcut, şi de alttel, nici nu se 

înţelegea, atunci, aceea, ce făcuse Lazăr. Mai târziu se văd fap- 

tele mari. Nici Românii din principatele românești, Valachia, şi 
Moldova, şi mai puţin încă, aceia din Ardeal, nu erau în stare să 
se îngrijească de astfel de lucruri, în mijlocul suferințelor în cari 
înnotau de abiă își trăgeau sufletul de azi pe mâine. Aşa, Lazăr, 
a avut şi el atunci un mormânt, la fel cu lumea cealaltă, cu o 

cruce de lemn pe care sta scris, cu litere sâpate, următoarele 

rânduri compuse chiar de el, și pentru el, cu puţine zile înainte 

de a închide ochii : 

Viețuitorule ! 

Stai puţin şi ceteşte, 
„Apoi te gândeşte 

La, trista omului soartă, 
Nepregătitoarea moarte. 

c2 ești astăzi, eu am fost, 
Asta, să o ştii de rost 
Ce sunt acum, vei îi 
Cână ceasul îţi va veni. 

Au trecut ani după ani, și abiă dacă se mai aprindeă, de
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vudele lui, câte o lumânărică, când și când, de ziua morţilor, 

la mormântul aceluiă ce a sculat din morți un popor întreg. 

După vre-o patruzeci de ani, dela moartea lui Lazăr, pe la 

anul 1865, unul din foștii lui discipoli, comitele Carol Rosetti, 
câlătorind prin Ardeal, şi-a îndreptat pașii săi și înspre comuna 
Avrig pentru a se închină la mormântul aceluia ce i-a dat lu- 
mină şi învățătură. Aici a găsit mormântul acoperit cu ierburi, 
cu burueni și cu totul neîngrijit ; iar crucea, strâmbă şi ștearsă 

de vreme, abiă, cu greutate, mai lăsă să se citească scrisul al- 

cătuit de Lazăr. 
Induioșat până la lacrimi, inimosul Rosetti, ia, de îndată, 

dispozițiunile necesare, ca din banii săi proprii, să i se facă un 

monument mai omenesc, fostului iui profesor și în curând o 

placă de marmură i-acoperă mormântul, iar la cap se ridică 

frumos un monument, tot de marmură, cu o cruce Ge-asupra, 

cu loc pentru candelă, și, apoi totul îngrădit, cu un grilaj, pen- 
tru a-l pune la adăpost de nesocotința picioarelor celor ce 
merg cu ochii închişi, peste sufletele scumpe ale morţilor. A 
sădit, apoi, câţivă pomi, în jurul mormântului, şi a semănat 
flori de jurul împrejurul lespedei de marmură. Şi astfel mor- 
mântul fu scos din rândul celorlalte, deși, nu mormântul înalță 
pe acela ce-i acolo, ci el este care face ca mormântul să stră- 
luceascâ, cu atâta mai puternic cu cât și personalitatea celui 

îngropat a fost mai mare, mai uriaşă. 

Pe piatra funerară, recunoscătorul fost elev, Rosetti, a pus 
de s'a săpat, cu litere de aur epitaful făcut de Lazăr, iar sub 

acest epitaf, a adăogat următoarele două rânduri, ca omagiu 
și recunoştinţă din parte-i : 

„Precum: Christos pe Lazăr din morţi a înviat 

Așă tu românimea din somn ai deşteptat“. 

Şi a mers și mai departe recunoştinţa lui Rosetti. S'a in- 
teresat despre familia lui Lazăr şi i-a ajutat, pe cei în viaţă, 
după putinţă, făcând burse la doi nepoți doritori de a învăţă 

carte. 

Imprejurul mormântului împodobit azi în zi de sărbătoare 
cu sute de coroane, cari arătau gratitudinea tuturora, sau înşi- 
rat toţi, pentru a ascultă cuvintele de glorificare față de Lazăr, 

un copil de ţăran din Avrig, însă, cu atât mai mare în ochii 

unui neam. 

Cu mândrie legitimă și cu ochii plini de Jacrămi stăteau, 

în primul rână, alâturi. de cei mai mari oameni ai ţării, rudele 
mai apropiate ale lui Lazăr, Gheorghe Ana și Petria Lăzăroaia. 

Cel dintâiu cuvânţ îl avu biserica greco-orientală, reprezen- 
tată prin capul bisericii din Ardeal şi Banat, 1. P. S. Sa Mitro- 

politul Niculae. Şi spune, înduioșător, între altele : „...un astfel 

de suflet care să trezească în neamul său conștiința de sine, 
a fost şi Gh. Lazăr”... „„Dela acest mormânt se desprinde înțe-
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lepciunea Sf. Evanghelii „că omul și popoarele trăese mai pre- 

sus de toate prin sufletul lor”. ...„Acel pe care-l sărbâtorim azi, 

sa, ridicat din părinţi ţărani, din această comună, înfățișând 

prin trezia minţei, agerimea, şi sufletul său toate darurile mMi- 

nunate cu care a înzestrat Dumnezeu neamul românesc”. 

A. S. Regală Principele moştenitor, îl arată pe marele La- 

zăr, ca „dascăl patriot, și mai presus de toate, Apostol”... „La 

căldura acestui sufelt s'au încălzit şi pregătit cei dintâiu pioni 

ai renașterii noastre. El e soarele care râsare după un lung şir 

de ani întunecaţi. Cu el s'a făcut ziua pentru todeauna”. „Vre-o 

trei ani de zile a lucrat el cu tihnă și energie. Trei ani, numai, 

și urmările sunt de veacuri”. 

Cuvântul Blajului îi spune canonicul Dr. Marcu, arătând 

măreţele şi neuitatele fapte ale lui Lazăr. 

Urmează apoi ministrul instrucției publice Dr. C. Angelescu, 

venit în cursul nopţei, dela serbarea ce avusese loc la Bucu- 

rești. ...„Acum un veac, umilul dascăl pleacă din Ardealul robit 

şi trece munţii spre a veni în Bucureștii înstrăinaţi. Apostol al 

unei credinţe şi al unei idei, profesor și luptător, el afirmă şi 

dovedeşte, în mijlocul neîncrederii obștești, dreptul și putinţa 

învâţăturii în limba naţională”... „Un sentiment legitim de sa- 

tisfacţie şi de mândrie pentru cele ce am obţinut, de încredere 

pentru cele ce ne-au mai rămas să săvârşim, ne copleşeşte ini- 
mile. Il Gepunem ca prinos, de adâncă recunoștință pe piatra 

lui funerară”... „Lazăre, minunea s'a săvârşit, neamul românesc 

a reînviat ; el e astăzi așă cum l-ai dorit tu, adunat tot la un 

loc şi poate să-și cinstească eroii fără nici o stânjenire” etc. 

Au urmat, apoi, mulţi cuvântători, spunând unii mai frumos 

ca alţii, vorbe calde şi inimoase: generalul. Moşoiu, ministrul 

comunicaţiilor, Dr. Aurel Cosma, ministrul lucrărilor publice. 

profesorul Bogdan Duică, din partea Academiei române, profeso- 

rul Tr. Lalescu din partea Universităţii din București ; D. Gol- 

_Giș, vorbeşte în numele Astrei; apoi vorbesc, încă D-nii: Ştefan 

Ion, Matei deputat, Ştefan Pop în numele liceului S-tul 

Sava, şcoală întemeiată şi hrănită de geniul marelui învăţător 

G. Lazăr, Radu Brădișteanu, Bologa, Andrei Pora și Ion Necu- 
lae primarul din Avrig. 

Apoi, dela orele 15-18 s'a făcut, prin faţa mormântului, de- 

filarea cortegiului etnografic al întregii regiuni din țara Fă- 

găraşului, ceia ce a stârnit şi aplauze, dar şi lacrămi de bucurie 

şi de mândrie românească când se vedea atâta suflet româ- 

nesc născut numai din dragostea, și in recunoştinţa pentru unul 

care sa stins luminând pe alţii. 

* 
* * 

Așă sau comemorat o sută de ani dela moartea lui Gh. La- 
zăr, şi aşă s'a sărbătorit amintirea deșteptătorului şi reînvie-
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torului poporului românesc din Muntenia. Intreaga ţară ofi- 

cială şi intelectuală, alături de şcolari și de mult popor, chemaţi 
de autorităţi, sau nu, au luat parte, cu tot sufletul, pentru a 

manifestă admiraţia şi recunoştinţa lor pentru acela ce a dat 

viaţă unui neam întreg deșteptându-l și sculându-l după patul 
de moarte, şi aflat în „prăpastia orbirei şi bine gătit spre slujba 

vrăjmașului omenirei răpitorul casei părintești”. 
Apoi, au plecat cu toţii ia casele lor şi la treburile lor, iar 

carele alegorice şi etnografice au fost depozitate în magazii 

pentru a sluji şi la alte sărbători. Până atunci zac despuiate de 
toate ornamentările cari ameţeau ochii, la sărbătoare. 

S'a. liniștit şi lumea, și ţinutul Făgăraşului, şi satul Avrig, 

şi entuziasmul. Coroanele depuse pe mormântul rece, ca şi cele 
aşezate la picioarele statuei, s'au uscat, şi curând a fost locul 

curăţat de ele. 
A reintrat totul în normal !? adică în tăcere, în uitare. Vor 

mai trece încă mulţi ani până se va mai prezentă vre-o ocazie 

de noui manifestări, de noui discursuri şi de alte convoiuri et- 
nografice şi alegorice. Poate la împlinirea a două sute de ani!? 

Mulţi, însă, din mulțimea aceea ce au asistat la serbarea, 
dela Avrig, se întrebau : care să fie rostul unei asemeneă ser- 

bări ? Ce a făcut Lazăr de se închină atâta lume la numele 
lui ? Poate fiinacă-i ardelean, de lângă Sibiu ? Sau pentru câ 

a fost un bun şi deștept învăţător ? Dar alţii mai deştepţi și cu 
carte mai multă ca Lazăr, de ce nu sunt sărbătoriţi ? 

Atunci sa văzut nevoia : 1) Ca poporul întreg să fie pus ia 
curente cu faptele adevărate şi măreţe ale lui Lazăr explicându-i- 

se, astfel, rostul manifestărilor de dragoste, de respect şi de ad- 
miraţie ale întregii naţiuni româneşti. Deci nevoia de a se 

cercetă și scrie cât mai mult despre Lazăr, ca şi despre alte 

genii ai neamului nostru. Atunci au început cercetările istorice. 

2) Câ, manifestările de asemeneă natură, nu trebuesc făcute nu- 
mai periodic, la zece sau la o sută de ani. Candela conștiinței 

naţionale trebue mereu alimentată cu uleiul necesar, ca lumina 
să fie continuă, şi cât mai puternică. Desigur, recunoştinţa unui 
neam este așezată în cel mai ascuns şi mai sacru tezaur al său, 

în inima sa ; dar, pentru generaţiile ce trec şi se urmează, tre- 

bue exteriorizată şi arătată lumii întregi româneşti, că există și 
că nu ne aducem aminte de ea numai la epoci determinate. 

Bucureştenii, Ţara Românească, România, sa gândit să-i ri- 
„dice lui Lazâr un monument de marmoră albă, albă şi străluci- 
toare ca şi sufletul descălicătorului de țară, și redeșteptătoru- 
lui neamului. In anul 1886, s'a inaugurat statuia, una din pri- 
mele statui ale ţării noastre. Atunci, ne-am prosternat în faţa 
amintirii lui Lazăr, la câţivă ani dela independență şi încoro- 
nare, arătând în acest mod tuturora, că poporul românesc, 

ca demn urmaş al Maicei Roma, cea cântată de Lazăr, nu uită
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nici insultele — a probat-o în 1877 — dar nici binefacerile. „Se- 

natus et populus romanus, beneficiae et injuriae memor esse 
” solet”. (Salust). 

Sau gânait la acest lucru, și fraţii ardeleni. Şaguna luase 

hotărîrea să ridice o statue lui Lazâr, la Sibiu sau Avrig, tot 

așă cum doriă și ridicarea unui monument național la Blaj, celor 

trei nemuritori cronicari Clain, Şincai şi Maior. Imprejurările 

au fost mai mult decât vitrige şi mai puternice de cât voinţa oa- 

menilor. A trecut timp după timp, şi Lazâr a rămas numai cu 

aceia ce i-a dat fostul său elev, comitele Rosetti. 
Şi azi, tot aşă este! 
Desigur, nu numai în monumentele ridicate stă și se ma- 

nifestă recunoștinţa şi admiraţia unui popor ; dar istoria unui 

neam se scrie, pentru tot poporul, prin monumentele ce împodo- 
besc strada, tot aşă cum împodobesc și sufletul. Monumentele 

sunt mărturia vie a credinţei ascunsă în sufiet, şi care nu se 

exteriorizează, manifestând, de cât ia ocazii mai rare, nu zilnic. 

Candela ce arde necontenit la un mormânt acoperit cu 
flori, ne arată tuturora că mormântul este cercetat, îngrijit şi 
că i se păstrează vie, credința. . 

Mormântul acoperit cu burueni, cu o cruce stălcită de 

vremuri, şi căzută de timpuri, este un mormânt uitat. Cel a- 

dăpostit iîntr'un astfel de mormânt, este sau dispărut din su- 

fletul alor săi, sau este pe punctul să dispară. Când şcoalele 

merg în corpore, profesori şi elevi, la picioarele cutărui monu- 
ment, ce reamintește pe un erou al neamului, fie el erou în 
orice direcție a activităţii omeneşti, profesorii privină la el, 
vor fi inspirați, în cuvântările lor, iar elevii vor admiră şi se 

vor închină înaintea aceluia despre care li sa vorbit de pe 

catedră. de atâtea ori şi cu atâta suflet și înaintea căruiă au 
îost aduși, acum, atâta de cucernici. , 

Când poporul, în zilele mari de sărbătorirea trecutului is- 
torie, și de pomenirea făuritorilor istoriei neamului, este 

strâns chiar în fața monumentului amintitor, va ascultă cu 
mai multă putere vorbirile calde ale cuvântătorilor, și vor de- 

pune fiori, de recunoştinţă, la picioarele sărbătoritului. 
"In orice clipă, elev, student, sau orice alt cetățean, în tre- 

cere zilnic prin fața monumentului își va aduce, fiecare, aminte 
de faptele măreţe ale înaintașului lor și cu toţi vor defilă, cu 
sfială dar și cu admiraţie, pe dinaintea eroului neamului, sau 

al mântuitorului poporului căruia el aparţine. 
Acesta ar fi rostul monumentelor ; recunoştinţa, și ţinerea 

trează şi desvoltată şi slăvită istoria faptelor mărețe făcute de 
cel săpat acum în piatră, sau în bronz şi cu ele stimularea ener- 

giilor viitoare ale ţării şi ale neamului. 
Nici un monument ! Probează ori moartea definitivă, ori lip- 

sa de recunoştinţă, meritate, sau nu.
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Si totuş pentru Gh. Lazăr nu se poate aplică nici una din 
aceste din urmă sentinţe, fiindcă Scariat Rosetti din recu- 
noștință a ridicat un monument omenesc, fostului lui învă- 

tător, chiar la mormântul în care zăcuse uitat timp de peste 
patruzeci de ani. Dincoace de Carpaţi, Ţara Românească, care 
cea dintâiu, şi direct, a avut norocul să soarbă viaţă din pu- 
terea dumnezeească a lui Lazăr, şi să-şi capete libertatea na- 
țională şi politică, i-a ridicat un monument, o statue, chiar 

pe locul tindei bisericii Sfântul Savu, de unde au pornit în- 
vățăturile iluminatului, în cele patru colțuri ale țării. Statuia 
sa desvelit în anul 1886, la cinci ani după încoronarea de re- 
gat a ţării; iar ministrul instrucţiunii publice D. Sturdza, a 
vorbit frumos, punându-l pe Lazăr pe linia domnitorilor des- 
xobitori, Matei Basarab și Vasile Lupul. Sa ferit, însă, să 

arate de unde a venit Lazăr, fiindcă politica externă a noa- 
stră nu permitea să reamintim, cu nimic, despre fraţii noştrii 

din Ardeal. „Născut întrun sat neînsemnat pe malul Oltu- 
lui“. Doamne ! Natura a fost mai puternică! Oltul a purtat 

pe valurile sale vijelioase, trecând cheile Carpaţilor, toată 
jalea ţării Basarabilor şi a întregului Ardeal dar și toată vlaga 
unui neam, ce încercă să iasă la iveală, și să-și cucerească, 
dreptatea sugrumată de sute și sute de ani. 

Dela 1886, abiă în 1923 sa mai făcut încă o comemo- 
rare ; de data asta într'un cadru mai strălucitor, mai măreț, 
mai mișcător, ]a care a luat parte Românul din toate părţile 
lumii. 

In tot cazul, etapele sunt cam lungi, distanţele, în timp, 

cam mari, şi lasă adesea, impresia unei părăsiri a ideii celei 

mai morale și mai naţional românești. Ă 

Așa că, dacă am rezumă, am avea: 

Gheorghe Lazăr a murit Ja anul 1823. De atunci şi până 
la anu 1865, mormântul dispăruse, aproape, sub pădurea bă- 

lăriilor şi scaeţilor, iar crucea de lemn, stând să se dărâme, 

sub greutatea a 42 de ani, abiă lăsă -să i se citească rândurile 
scrise de Lazăr. Un trecător, fost elev al lui Lazăr, îi ridică, 

pe socoteală proprie, un mic monument, care sâ arate tutu- 
rora că Lazăr trăeşte încă în mintea și sufletul celor ce l-au 
cunoscut. Ba face şi cevă mai mult, îl asemui în fapta-i su- 
pra-omenească cu gestul lui Christ când a înviat pe Lazăr 
din morţi. Şi scrise aceasta pe piatra-i funerară. 

Și astfel, apăru un mormânt îngrijit, cu marmoră frumoa- 
să, cu candelă aprinsă, cu flori mirositoare de jurimprejur, şi 
cu flori albe, curate ca și sufletul celui ce na murit, scuturate 

în fiecare primăvară, după ridicatul omătului, din merii și caişii 
ce-l înconjură. ” 

Aşă, mai poate aşteptă vremuri mai bune. 
- Au trecut încă douăzeci și cinci de ani. Ţara româneasră
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înviată de Lazăr, unită cu sora ei, Moldova, și înălțată, la un 
loc, într'un regat frumos, sub conducerea unui înţelept titan, 

își arată recunoştinţa printr'o frumoasă statue de marmorâ 

albă, una dintre cele dintâiu statui din ţară. 
Și, apoi, trec, iarăș, dela 1866 până la 1923, alţi 37 de : ani 

până să i se facă comemorarea cea mare. 

In o sută de ani, un monument la mormânt, ridicat ds o 
persoană particulară, o statue ia București ridicată prin sub- 
seripție publică, de o ţară recunoscătoare, şi, apoi, o comemu- 

rare generală, 

Puțin ! Prea puţin pentru aceea ce a făcut Lazăr pentru 

noi. Desigur, vremurile au fost, mult timp, neprielnice; dar. 

oricât, recunoştinţa poporului românesc eră rămasă și recu- 

noscută ca o tradiţie sfântă. Să se desmintă ea, oare, tocmai 

îață de un Lazăr? 
Ar trebui, în fiecare an să meargă tot poporul să se în- 

chine în amintirea lui Lazăr, fie la mormântul lui, fie la sta- 

tuia lui, fie în toate școalele şi toate bisericele, și să se arat= 

prin cât mai multe scrieri tuturora, bătrâni, bărbaţi tineri şi 
copii, ceeace a făcut Lazâr pentru poporul românesc ; să se 

aşeze fapta lui dumnezeiască în cadrul cel mai luminos al re- 

cunoștinței unui neam, căci, în adevăr, fapta lui Lazăr, pentru 

un popor întreg, se poate asemui cu una din minunile dumne- 

zeiești înaintea căreia ne închinăm cu toată evlavia. 
In vederea comemorării a o sută de ani dela moartea lui 

Lazăr, sa constatat că bibliografia asupra visţii lui, este cu 

totul redusă, ba chiar foarte redusă, şi atunci au început în- 

vățaţii neamuiui, din îndemnul ministerului instruzțiunii pu- 
blice, să desgroape din arhive şi din documente, ştiri amintitoare 
despre cel ce trebuiă sărbătorit. Până la acea dată nu eră 
aproape nimic cercetat, nimica scris despre viaţa şi faptele 
unui uriaş al neamului nostru. Ion Heliade Rădulescu a scris 
un memoriu asupra lui Gh. Lazăr, în „Curierul românesc” din 

1930 ; iar Petrache Poenaru a ținut discursul său de intrare, 

ca membru, în Academia română, tot despre Lazăr. Acesta două 

memorii constituiau, aproape singurele lucrări publicate în ro- 

mâneşte despre Lazăr, în afară de câtevă mici articole din „Cu- . 
rierul românesc”. 

i Domnii profesori G. Bogdan Duică şi G. Popa Lisseanu, au 
început cercetări serioase și au descoperit adevărate comori de 

frumuseţe românească. Ei spun în prefața lucrării lor, tipărită 

în 1924 „despre viaţa şi opera lui Gh. Lazăr“ următoarele: 

„Cartea de faţă a fost scrisă cu prilejul și din imboldul ser- 
părilor centenarului morţii lui Gh. Lazăr“. Şi au scris amândoi 
o lucrare cu adevărat meritorie. Ma 

Apoi, ilustrul Domnul profesor G. Bogdan Duică, singur, 

tipăreşte tot în 1924, — sub auspiciile Academiei Române, me-
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moriile secţiunii literare, — o eminentă lucrare despre Gh. 
Lazăr. In această lucrare sa căutat: „a-l descifra pe Lazăr 
ca personalitate ştiinţifică bogată ; de o acută simţire la orice 
atingere ; imaginând meniri proprii şi naţionale mari; voind 
să realizeze stâruitor ce imagină; conştientă în orice moment 

de martiriul lui; şi chiar tragică prin durerea că nu a văzut 

rodul apostolatului său suferitor“. 

„Astfel Lazăr îmi răsări mult mai frumos decât îl ştiam. 1) 
Ce frumoasă și măreaţă mărturisire! Un erudit cercetător 

ca ilustrul profesor D. G. Bogdan Duică, nu l-a cunoscut pe 
Lazăr, atât de frumos, cum eră în realitate, de cât acum, în 

urma, recentelor cercetări. 
Ce să mai zicem despre toată cealaltă „mulțime” ? 

Cea mai mare parte nici nu-l cunoaşte de loc; alţii îl 
ştiu Goar din statuia de pe bulevard ; iar cei mai puţini, cari 
cred că-l cunosc, îl ştiu că: sa născut în anul... că a învăţat 

la şcoalele cutare din Sibiu, Cluj, Viena, etc. Că etc., etc. şi că 

în urmă a fost profesor la şcoala românească din Bucuraști, 

în anii....; iar la anul 1823 moare! 

Şi atâta! Şi-i păcat! Ne doare sufletul! 
Am răsfoit, zilele trecute, o carte de „limba română, pen- 

tru cl. VI secundară“ și am numărat, de curiozitate, rândurile 
în care se vorbește despre Lazăr. Douăzeci şi nouă de rânduri, 

şi... gata! Dar, nu-i numai atâta! Din aceste douăzeci și 
nouă de rânduri reiese, că Lazăr a fost un învăţător, ca ori- 
care altul, şi câ: „eră deștept şi priceput la inginerie“. Şi... 
cam atâta! 

Este posibil ? Să fi fost, oare, Gh. Lazăr un simplu învâ- 

ţător, „destept şi priceput“ etc., etc.? 

Atunci, să nu ne mai mirăm că manifestarea sentimentelor 
sufleteşti ale poporului nu s'au produs mai des şi mai puternic; 

iar dacă se mai produc când şi când sunt numai prilejuri pen- 
tru unii de a ține discursuri, iar nu de a preamări cu adevărat 

pe cel sărbătorit. 
„Nu stăvindu-te pe tine, ci mărindu-se pe el“. 
Ar fi cazul, să spunem ca şi Lazăr: „Doamne! Până când 

blestemul Tău, pe capul poporului Românesc !“ 

Repet şi-mi însușesc şi eu vorba frumoasă şi mărturisirea 
sinceră a domnului prof. Bogdan Duică: „Lazăr îmi răsări 

muit mai frumos de cât îl ştiam“, după-ce am citit şi am-apro- 
fundat publicaţiile ce sau scris despre el, fie acum în urmă, 

fie — foarte puține — cele de mai înainte. Şi am curajul să 

spun că Gh. Lazâr a fost un redeșteptător ai poporului româ- 
nesc, un geniu binefăcător al lui, trimis de sufletul neamului, 
să salveze poporul ce sta să piară sub otrava grecismului. 

„Precum Christos pe Lazăr din morţi a înviat, 

1) Gh. Lazăr, de Bogdan Duică, pag. 1.
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Așă el românimea din morţi a deşteptat!” 
Christos, marele şi sfântul mântuitor al lumii, copilul tes- 

iarului din Nazaret, trimis de Dumnezeu Tatăl a venit în mij- 

locul popoarelor chinuite, le-a vorbit, le-a propovăduit, le-a lu- 
minat, prin cuvântul lui plin de iubire şi de credinţă, și le-a sal- 
vat, îndrumându-le pe calea lui Dumnezeu. A fost apoi, prigo- 

nit, hulit, bătut, batjocorit, şi la urmă, şi-a dat duhul, răs- 
tignit pe cruce, în braţele lui Dumnezeu. Prin moartea Sa, el 

sa înălțat în sufletele tuturora celor ce au auzit cuvântul lu 
şi al predicatorilor lui şi de două mii de ani este şi mai mare şi 
mai strâlucitor ! Gh. Lazăr, marele mântuitor al poporului ro- 
mânesc, trimis de sufletul neamului, a deşteptat din morţi po- 
porul românesc, și l-ă rechemat puternic la viață. Singur, în 
mână numai cu toiagul de pelerin, dar cu gândul şi sufletul 

drept-credinciosului și iubitorului de neamul din care se trage, 

a reuşit să dărâme, el, copilul umiiului ţăran din Avrig, pe 
toţi atotputernicii zilei, Grecii şi grecizaţi de cari tremură o 
țară întreagă. In această luptă, el sa stins luptând! 

După o sută 4» ani, poporul românesc străluceşte, datorit 

vieţii dăruită de Lazăr. 
A! Nu! Na fost numai un învăţător, ca oricare altul, ci a 

fost mai presus de toate, un biruitor, un salvator, un geniu al 

românismului. Şi de aceea ne închinăm lui, tot așă cum ne în- 

chinăm lui Şaguna, lui Mihai, Ștefan, și la toți atâţia cu cari 
se poate mândri poporul românesc ! Dar unde sunt? Cine și 
când le cântă slava ? 

In istoria vieţii liceului Sfântului Sava, la început, mulţi 
ani în şir, dela moartea lui Gh. Lazăr, se obişnuiă a se co- 
memoră amintirea fundatorului școalei, și luminătorului po- 
porului. In fiecare an, la ziua aniversară a școalei Sfântului 
Sava, se fâceă o sărbătoare românească. Toţi profesorii, toţi 
școlarii, și cu directorul în frunte, luau o masă comună, ca o 

sfântă cuminecătură. „La 5 decemvrie 1833, ca la o cină de 

taină, după discurs, toți profesorii se ridicară, dar nu deo- 

dată, ci pe rând, rostind fiecare câte o binecuvântare asupra 

memoriei lui Lazăr. Din toată istoria tradiţiei lazariste, scena 
aceasta este cea mai frumoasă“ 1) Iar „,Curierul românesc“ 

din 7 Dec. 1833, spune cu privire la această scenă: „Pe urmă 
sculându-se şi ceilalți profesori, au închinat fiecare, pe rând, 
întru pomenirea răposaţilor întru fericire, George Lazăr şi 

Constantin Bălăceanul, fundatorii şcoalei naţionale“. 
Aşă se comemoră și se sărbătoreă amintirea scumpă a 

desrobitorului limbii strămoșești. Eră frumos, eră duios, 
eră creștinesc, şi, mai ales românesc. Au trecut, apoi, 
ani după ani, şi încet, încet sau rărit comemorările până au 
dispărut de tot; iar mulțimea a început să uite, puţin câte 

1) G. Bogdan Duică. Gh. Lazăr, pag. 2/136..



DIN GENIILE NEAMULUI 305 

puţin, ceeace i se datorește lui Lazăr, până ce unii, ba încă 
dintre cărturarii de seamă, au căutat să micşoreze din meritele 
celui ce și-a dat viața pe altarul credinței şi iubirii, şi n'a 
cerut nimica pentru el. Iar, azi, în unele cărţi qe școală, se 
scriu câtevă rânduri pentru un desrobitor şi pagini întregi 
pentru „idoii“. Ne închinăm la chipuri cioplite, cari poartă 
în spinare un sac cu aur fals, în loc să ne prosternăm la o 
dumnezeire care nu dă decât lumină şi adevăr. Ne închinăm 
la „geniile“* streinătăţii, ori de unde ar fi ei, şi-i uităm sau 
îi aruncăm după ușă, la gunoiu, pe uriaşii neamului ro- 
mânesc. Ne încălzim şi ne aprindem ca și un foc de pae, dar tot 
aşă de iute ne stingem și uităm, sau punem deoparte, aceea, ce 
ar trebui să formeze icoana noastră de toate zilele. 

" S'au comemorat, cu un fasţ deosebit, cincizeci de ani de 
la moartea lui Șaguna, cel fără nici un monument în ţara 
desrobită de el, şi de atunci, considerând că ne-am făcut da- 
toria, am închis cartea istoriei noastre la capitolul vieţii aceluia 
ce a reînviat o biserică, o școală și un popor. Doar studenţii 

academiei „Andreijane“ de-și mai aduc aminte, câteodată, prin 
pelerinajul ce-l fac la mormântul singurație din Râşinari. S'au 
sărbătorit o sută de ani dela moartea lui Gh. Lazăr cu o qeo- 
sebită splendoare. Sau ţinut discursuri mărețe, și iute am în- 
tors pagina unde se vorbeă de un desrobitor de graiu. S'au 
sărbătorit cincizeci de ani dela moartea „Craiului Munţilor“, 
Iancu cel nebiruit în luptă, dar pălmuit pe timp de pace, de 
Unguri, de ungurii ce ne fac azi proces că nu le dăm destule 
drepturi ! ? Şi curând, curând, mormântul dela, 'Țebea a rămas, 
iarăș, pustiu ; iar stejarul lui se tângue jalnic, la fiecare adiere 
de vânt! . 

Și tot așă cu Mihaiu Viteazul întregitorul, pentru o clipă, 
al întregului neam, care nu şi-a găsit, încă, locul de odihnă, 
măreț şi liniștit, cum i se cuvine. Şi tot așă cu Brâncoveanul 

„cel creștin, cu Cantemir cel învăţat, cu Ştefan cel nebiruit, cu 
Mircea cel ce înfruntă pe Baiazid Fulgerul, cu Tudor Oltea- 
nul, cu atâţia şi atâţia, de cari este plină istoria neamului nos- 
tru, de sute şi sute de ani. _ 

A trecut în raiul drepţilor Carol ce! înţelept, cel mare, cel 
care formă caractere și virtuţi ; iar după EI i-a urmat, curând, 
Ferdinand cel Mare, cel cinstit, cel fără prihană, cel fără frică 
şi fâră reproș, întregitorul de neam şi desrobitorul de iraţi. 
Și... gata ! Par'că i-a bătut vântul! 

Comme les morts vont vite! îmi punea o Doamnă, când 
priveă, după doi ani dela moartea regelui Ferdinand, sărâcă- 
cioasa, tigida şi înghețata desfășurare a unui parastas, la 
Curtea de Argeș. 

Vai ! Doamne! Până când blestemul Tău! 
Deşteaptă-te popor românesc şi îndreaptă-te cu paşi mari 

20
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spre trecutul neamului tău, căci acolo-i viața ta în viitor. Din 
trecutul istoriei neamului tău să tragi viață pentru azi și 
pentru mâine. Leagă iarăş firul trecutului și cetește cu toată 
atenţia și toată priceperea faptele mari, neîntrecut de mari, 
ale înaintaşilor tăi, ori de unde ar fi fost, şi ia învăţătură în 
primul rând dela ei. | 

Gândește-te că viaţa noastră de azi, o datorăm celor ce 
au ştiut să înfrunte vijeliile şi viforile trecutului ; iar geniile 
neamului nostru, din trecutul nostru, strălucesc ca şi brilian- 
tele cele mai de preţ, în ochii și în sufletul celor ce ştiu să 
vadă, și să simtă românește. , 

Scutură-te voinicește de păianjenișul streinismului ce stă 
să te înăbușe și intră cu toată încrederea în tinda şi în cer- 
dacul văruit, curat şi alb, ca şi sufletul tău, ale trecutului tău 
românesc. Lasă pe „oamenii mari“ ai străinătăților, şi caută 
adevărul în faptele, neîntrecute de nimeni, ale înaintaşilor ţăi 
şi slăvește-i pe ei, aşă cum se cade şi cum se cuvine! 

Voi literați şi poeţi ai neamului nostru, lucraţi ! lucraţi 
de zor, zi și noapte, și scriţi frumos, așă cum numai voi ştiţi 
să scriţi, istorii adevărate, cărţi înțelepte, adevăruri netăgă- 
duite din viața şi faptele Românilor noștri, şi, apoi, răspândiţi-le 
la toate vânturile ţării noastre, pentru toţi Românii şi pen- 
tru toată cultura românească, și omenească ! 

Voi, cuvântători și predicatori, profesori, institutori și în- 
văţători, preoţi și ofiţeri, nu pierdeţi ocazia niciodată în şcoală, 
în biserică și în cazarmă, de a vorbi cu toată căldura sufletului 
vostru şi arătaţi măreţiile neîntrecute ale înaintaşilor noştrii. 
Nu le exageraţi, căci sunt ele destul de măreţe; dar și dacă 
veţi depăşi măsura, nu-i un rău; din contră! 

Şi voi artişti de pretutindeni, pictori și seulptori, întin- 
deţi colorile pe pânza voastră şi tăiaţi cu dalta în marmoră, 
sau săpaţi în bronz, figurile măreţe ale trecutului românesc, 
cu cari trebue să ne împodobim suiletul, casa noastră şi ţara 
toată; iar voi muzicanți, struniţi-vă, coardele, armonizaţi-vă 
sunetele şi cântaţi, slava şi mărirea națiunii române, aşezată 
puternic pe temelia românească a trecutului. 

Și toţi, de pretutindeni şi din toate branșele şi breslele 
vieţii, luaţi exemple vii din viaţa celor ce v'au dat viaţă. 

Scrierile voastre, şi operile voastre, români aleşi de pre- 
tutindeni, vor deșteptă întreg poporul românesc și-l vor aduce 
la viaţă. . 

Numai așă vom salvă ce mai este de salvat din scumpa 
noastră ţară, din neamul nostru drag şi nepreţuit. 

„Altă pricină a decăderii naţiunii noastre este imitaţia 
servilă a străinătăţii. Toţi admiră numai ce ne vine dela stre- 
ini : limbă, filosofie, obiceiuri, produse industriale și comer- 
ciale. Dacă, Germanii vor să devină stăpâni pe ei înși-și trebue
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să-și reamintească istoria atât de glorioasă a trecutului lor. 
Un popor căzut sub dominaţia străinătăţii nu poate continuă să 

existe ca naţiune. Regenerarea politică presupune pe cea mo- 

rală a individului şi a naţiei întregi“. 
Aşă spunea, acum o sută și cevă de ani, Fichte, marele 

Fichte, poporului german, amorţit după loviturile date de 

Napoleon. Scrisorile lui Fichte, către națiunea germană, au deș- 

teptat întreg poporul german și l-au liberat din sclavie. 

Tot ca şi Fichte, erau şi Români cari, în timpurile grele, 
spuneau vorbe frumoase contimporanilor lor. Atunci au trecut 

aproape neauzite, din vitregia timpurilor dar le auzim azi, 

ca și cum ar răsună de dincolo de moarte, din fundul mMor- 

mintelor lor sfinte. 

Aşă, cronicarul Gh. Şincai spunea în cronica sa : 

„Vai neamului românesc şi iar vai, carele uitându-și legea 

şi neamul său geme sub alte neamuri; şi nu pentru altcevă 

tără numai pentru nepriceperea sa, și nedragostea pentru nea- 

mul său, cum şi pentru vicleșugul neamurilor streine, care prin 

fâpădueli frumoase şi pretexte religioase înșală pe bieţii Ro- 

mâni de-i stăpânese până în ziua de astăzi... O! Române! 

Deşteaptă-te, iubitul mbu neam și ia aminte“. 
Iar nemuritorul și genialul Gh. Lazăr spunea în cuvântarea 

sa, ținută la înscăunarea primului mitropolit român, după alun- 

garea Grecilor din ţară : „Prea bine este lumei cunoscută slava, 

şi mărimea Romanilor, strămoșilor noştri... Dar oarecând sar 

ridică duhul din ţărâna acelora, și va privi peste strenepoţii 
marelui Chesar slăâvitului Aurelian și înaltului Traian, oare 

în ziua de astăzi mai cunoaște-i-ar ? Negreșit i-ar căută în 
palaturile cele mai împărăteşti, şi i-ar află în vizuinile și 
bordeiele cele proaste și încenușate ; i-ar căută în scaunul 
stăpânirii şi-ar află amăriți subt jugul robiei ; i-ar căută pro- 
slăviţi și luminaţi și cum i-ar află? Rupţi, goli, amărâţi şi 
asemănaţi dobitoacelor, de tot căzuţi în prâpastia orbirii, bine 

gătiţi spre slujba. vrăjmașului omenirii, răpitorului casei pă- 

rintești“. 

„Ajungă lacrămile patriei, ajungă jugul robiei ; vreme este 

acum să se ridice din ţărină seminţiile căzuţilor săi străne- 
poţi ; aducerea aminte de mărirea strămoşească „cere mântui- 

rea lor“. 

„Calcă, prea sfinte părinte, neînspăimântat pe poteca care 
cu braţ voinicesc și cu duh românesc spre mai mare mirarea 

neamurilor o ai desfundat; fără sfială întinde-ţi pasul spre 
descoperirea brazdei strâmoșeșşti ; aici frica mare loc, sfiala 

zace moartă, căleată la pământ, Pronia lucrează și noi toţi, cu 
bucurie, îţi urmăm“. 

Pe când Chichindel Bănăţeanul strigă în gura mare: 

„Mintea, mărită nație daco-românească, în Moldova, în Ar-
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dea! și ţara românească. Mintea! Când te vei lumină, cu în- 

văţătura, cu luminatele fapte bune te vei uni, mai aleasă 

nație pe pământ nu va fi înaintea ta.“ 

Iar azi, D-l profesor IL. Simionescu ne spune frumos şi con- 

vingător : ' - 

„Suntem ademeniţi mereu spre lumina fascinatoare a stră- 

inătăţii, ca şi fluturii Ja lumina unui felinar. Ne închinăm 

numai în faţa eroilor ei, uitându-i ori nesocotindu-i pe ai 

noștri, cu însușiri egale şi cu fapte uneori mai demne ds ţi- 

nut în seamă, tocmai prin decorul aspru ce le tormează 

îondul“. 

„Nimie nu poate fi mai dăunător în calea nouă ce avem 

de dus, decât necontenita închinare numai către Zeii altora. 

„Nesocotind ce e al nostru, micșorându-i valoarea, ne clâ- 

tinăm pe drumurile tăiate de alţii, schimbându-le după bă- 

taia vântului“. 

ŢARILE ROMANEȘTI, MUNTENIA ȘI MOLDOVA, DELA DES- 

CALICATOARE ȘI PANA IN ANUL SOSIRII 

LUI GH. LAZAR LA BUCUREȘTII 

Spre a ne dă mai bine seama de importanţa faptelor unui 

om, trebue să le privim în legătură imediată, în strânsă legă- 

tură, cu întreaga situaţie a vremilor în care s'au petrecut acele 

fapte, în legătură cu împrejurările prielnice sau protivnice și 

cu întreaga situaţie politică, economică, culturală, a timpului 

considerat. e 

Numai aşă se poate apreţia fapte, gesturi sau opere, în 

justa lor valoare. 

Pentru a ne da seama, în modul ce! mai desăvârșit, de 

măreţia faptelor lui Șaguna, a trebuit să schițăm trecutul 

plin de dureri şi de suferinţe ale îraţilor Români ardeleni. 

dela înfrângerea şi subjugarea lor de către Tuhutum, și apoi, 

robia de o mie de ani, sub genuchiul nemilos al impilatorilor. 

Popor fără nici un drept, ci numai cu îndatoriri; popor fără 

şcoală, fără biserică, fără conducători naturali, abiă tolerat 

în ţara lui. Așă eră poporul românesc, în Ardealul tuturor su- 

ferințelor, la venirea lui Şaguna, în capul bisericii creștine 

ortodoxe răsăritene. 

Ca prin o minune dumnezeiască, totul sa schimbat,. sub 

conducerea înţeleaptă și energică a desrobitorului Șaguna. 

Faptele lui puse în cadrul cel mai vitreg al timpului, ce se 

poate închipui, capătă o strălucire amețitor de îrumoase. 

Acesaş cale o vom urmă şi pentru Gh. Lazăr. Gestul lui
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Gh. Lazăr de a veni la București și 2 înființă o şcoală româ- 
nească, numai atunci îl vom puteă vedeă în adevărata sa 
mărire, când vom ști, amănunţit, adevârata stare de lucruri 

din țara Românească, la venirea lui Lazăr. Când vom cunoaşte 

ruina în care ne dusese streinii şi înstreinaţii, în toată viaţa 
economică, culturală, administrativă, politcă, ete., numai a- 

tunci vom puteă apreţia gestul de apostol al lui Lazăr. Numai 
atunci vom înțelege că Lazâr nu a fost numai „un învăţător 
deștept şi priceput în ale ingineriei“, ci a fost, mai presus de 

toate, un deșteptător al poporului românesc ce eră pierdut, 

aproape pe de-a întregul. Gestul lui Lazăr, de a înfruntă, în 

divan, pe toţi Grecii conducători ai ţării Româneşti, ba chiar 
şi pe „învățatul grec Veniamin“, cel mai învățat în timpul lui, 

când el le demonstră că şi în limba românească se pot învăţa 
„matematichia, ba şi filosofia“, iar toți Grecii și grecizaţii îi 
strigau că nu se poate, acest gest capătă o strălucire de tri- 
mis al lui Dumnezeu, pentru salvarea unui neam. 

Lazăr, umilul copil de țăran român din Avrig, de pe malul 

Oltului, din țara Făgărașului, a venit în ţara şi în mijlocul 
poporului, ce sta să piară, ca un trimis al lui Dumnezeu, ca 

un ales al sufletulu neamului. Abiă s'a arătat și, în câţivă 
ani, totul s'a transformat, readucând la viață un popor întreg. 

Precum Christos pe Lazăr, din morţi a înviat, 

Așă Tu românismul din morţi ai deșteptat. 

* 
+ = 

Poporul românesc, născut și crescut, din moși strămoși, de 

mii de ani, pe plaiurile vechii Dacii, eră așezat călare pe şirul 
muntos al Carpaţilor. El se întindeă, la apus până în șesul 
Tisei, la est până în marginea Nistrului, iar la sud până la 
Dunăre. Mulţi din Români, erau însă şi dincolo de apele măr- 
ginașe, după cum constată istoricii, chiar din timpurile cele 
mai vechi, fără să mai vorbim de timpurile de azi, când se 
văd Români şi încă mulţi, până departe de aceste trei mari 
ape ce formau odată limitele frumoasei Dacii a lui Traian. 

Pe la anii 1300 se deosibesc trei grupe mari de Români, 

cari alcătuiau trei principate, trei domniate, trei ţări separate 
una de alta, ca şi cum n'ar fi fost de aceeaș limbă, credinţă 
și de acelaș sânge: țara Ardealului, a Moldovei, şi ţara Ro- 
mânească. 

| Românii din ţara Ardealului, au avut să sufere ei, cei 
dintâiu jugul strein. Ungurii i-au găsit desuniţi și risipiţi în 
mici kneziate, voivodate, domniate, şi i-a bătut pe fiecare în 
parte, până ce i-a supus pe toţi. | 

Pe la începutul secolului al zecelea, întreg Ardealul cu 
Banatul Timişoarei, eră tributar Ungurilor.
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Dela tributar până la subjugare nu-i de cât un pas, mai 

ales când este desbinare între frați. 
Şi aşă s'a și întâmplat! 

O mie de ani au suferit Românii din Ardeal cele mai re- 
voltătoare umilinţi şi cele mai crude lovituri din partea stă- 
pânitorilor Unguri. :) Românii, în ţara lor, moştenită din 

tată 'n fiu, de mii de ani, ajunseseră, prin legile criminale 
ale lui Verbeczy, numai toleraţi, fără nici un drept, şi în 

situație mai rea şi mai josnică de cât animalele. 
Românii de pe clina sudică şi estică a Carpaţilor sau bu- 

curat, mult timp, de libertate, deși, deseori, sau răsboit cu 

vecinii cari nu le dădeau pace. 
Pela anul 1350, pe când în' Ţara Românească domnea 

Alexandru Bassarab ; iar în Moldova domnea Bogdan, se pre- 

găteau în această parte a Europei mari evenimente istorice, 

cari erau destinate să schimbe, pentru mult timp, harta lu- 
mii, şi să aibă influență covârșitoare pentru toate popoarele 
creștine. din această parte, şi firește, și pentru ţârile române. 

Turcii, veniţi din Asia, trecură pentru prima dată în 
Europa la anul 1344, sub suitanui Orcan.: 

In acest timp imperiul bizantin se clătină în mijlocul lup- 
telor interne, fratricide, şi în mijlocul putregaiului de care eră 
sufocat. - i 

Lupte sângeroase se dădeau între fraţi, deși vrăjmașul eră, 
ia poarta casei. Ba, cevă mai mult :. Ion Paleologul pentru a-și 
reocupă tronul ceri ajutor chiar Turcilor. Cu această ocazie, 
Turcii au văzut putregăirea din imperiul bizantin și au înţe- 
les că nu le va fi greu să-t ocupe și să-l stăpânească. 

La anul 1356 Turcii au luat cu asalt orașul Galipoli. De a- 
tunci s'au stabilit în Europa și au înaintat, cu pași giganţi, 

spre cucerirea întregului răsărit european. 
Neglijând, deocamdată, capitala imperiului bizantin, Con- 

stantinopole, și cu o parte destul de importantă a unui teren 
înconjurător, Turcii cuceresc, mai întâiu teritoriul imperiului, 
capitala va veni. mai târziu; şi se întind vertiginos în penin- 

sula Balcanică. In anul 1369 sultanul Murad I-iul cucerește 
Adrianopole şi-şi stabileşte aci capitala noului său sultanat, 
pentru a-şi afirmă aefinitiva stăpânire peste toate teritoriile 
ce va ocupă, şi pentru a arătă tuturor, că el nu face numai o 

expediţie trecătoare, ci o stăpânire definitivă. 
Se vedeă bine pericolul ce ameninţă lumea prin înscăuna- 

rea 'Turcilor în Europa. Numai Bizantinii nu vedeau pericolul, 

fiindcă ei chiar ajutau pe Turci, în luptele ce aceştia le aveau 

cu creştinii. 
'Taratele Bulgarilor și Sârbilor au fost îngenuchiate și îor- 

ţate să plătească tribut Turcilor victorioși. 

1) A se citi partea relativă, în Şaguna.
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Dela tribut la subjugare nu-i decât un pas, când este des- 
binare între fraţi. 

Statele creștine nu şi-au înţeles, de Joc, interesul lor vital: 
Ungurii asupreau pe Românii din Ardeal, şi-i îngenunchiaseră 
în sclavie; Ungurii încercau să cucerească Țara Românească, 
intrând cu armata în ţară ; Bizantinii serveau Turcilor drept 
povăţuitori, și siujeau chiar în armatele lor, în lupta contra 
creştinilor. 

Totuş, în faţa pericolului cel mare, s'a reuşit formarea unei 
mari alianţe, și înjghebarea unei puternice armate, cu care 
creștinii sperau să bată pe Turci. La câmpia Merlei la Cosovo, 
în anul 1389, această armată a fost, însă, zdrobită de Murad al 
Turcilor. 

Acum, Turcii ajunseseră la Dunăre, în contact imediat cu 
principatul "Țării Românești. 

Aci era domn marele Mircea (1386—1418). 
Urmașul lui Murad, noul sultan, Baiazid, supranumit I]- 

derim, distruge la Nicopole o nouă armată creștină. 
Această victorie strălucită îmbată pe Turci de succesele 

ce le speculau în mintea lor, pentru viitor. Ei pătrund în Ţara 
Românească spre a pedepsi pe Mircea, pentru partea ce a luat 
în bătălia dela Nicopole. Aci, însă, Turcii, fură învinși prima 
dată de când intrase în Europa. La Rovine în Oltenia, în anul 
1397, Mircea rămăsese victorios, iar Turcii fug rușinaţi, peste 

Dunăre. 

O nouă armată creștină se ridică sub conducerea viteazu- 
lui Ion Corvin; dar şi ea fu spuiberată la Varna în anul 1444. 

Imperiul turcesc mergeă acum până la Dunăre, la Sava 
și se întindea până la marea Adriatică lângă Veneţia dogi- 
lor. După o sută de ani dela trecerea lor în Europa, veni şi 
timpul Constantinopolului, capitala fostului imperiu Bizantin. 
In ziua de 29 maiu 1453, când se crăpă de ziuă, Turcii pătrun- 
seră în marea cetate a Bizanțului, după un asediu de peste 
cincizeci de zile. Mahomed, sultanul turcesc, merse câlare prin 
mijlocul flăcărilor, fumului şi sângelui ce curgea gârlă, şi intră, 
în măreața, Sfânta Sofia, transformată, în geamie, de se închină 
lui Alah și-i aduse mulţumiri pentru victoria desăvârşită a- 
vută asupra creștinilor. Aci își așezară, apoi, Turcii capitala 
mărețului lor imperiu. 

După victorie, toţi creştinii din Constantinopole fură daţi 
afară din oraș, iar în locul lor se stabiliră Turcii. Creștinii, 
câţi mai rămăseseră cu viaţa, şi câţi primiră robia, fură îngă- 
duiţi a se stabili în marginea orașului, spre turnul luminos. 
Acea porțiune de loc sa numit far, sau fanar, în timp ce aceea 
unde sau stabilit Turcii s'a numit Istam-bul (Stambul). 

Această victorie a Turcilor și așezarea lor puternică în Eu- 
ropa, prin cucerirea întregii peninsule balcanice, şi prin subju- 
garea tuturor popoarelor creștine de aci, Bulgarii, Bizantinii,
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Grecii, Sârbii, a început să îngrijoreze toate popoarele creştine 

vecine, şi în special pe Români, cu cari Turcii erau acum în 

contact, la malul Dunării, 
Mircea, cel Mare, văzând că pericolul crește din ce în ce, se 

gândi, după victoria dela Rovine, să facă pace cu Turcii. El se - 

angajă să le dea un tribut anual de 3000 bani roşii (galbeni de 

aur), în schimbul unei autonomii complete, în toate direcţiile 

vieţii de stat, iar Turcii neavând voe să intre în ţară, nici să-și 

clădească geamii. 
După vre-o cincizeci de ani, face acelaș iucru, la anul 1456 

şi domnul Moldovei Petru Aron, trimițând la sultan și oferin- 
du-i un tribut de 2000 de galbeni, în aceleași condiţii oferite de 

Țara Românească. 
Ştefan cel Mare urcat pe tron la 1457, la patru ani după 

cucerirea Constantinopolului, găsește pe Turci în plină isbândă, 

mergând victorioși și plini de mândrie spre noui cuceriri. Vai 

de cine le va sta în cale! Totuș, Ştefan nu tremură ! ! 

Turcii au cerut lui Ștefan să le plătească tributul angajat 

de predecesorul său. Ştefan, însă, se pregătește de luptă. E! va 

da fier dușmanului, nu aur. Şi le-a dat din belșug! 

Victoria dela Podul Inalt 1475, Ianuarie 10, i-a dat titlul 

de „atlet al lui Christ”. A distrus întreaga armata turcească de 

100.000 de mii de soldaţi, conduși de unul din cei mai vestiți 

generali Turci, pașa Soliman. _ 

Anul următor 1476, însuş sultanul Mohamed II-lea vine a- 

supra lui Ştefan. Când mergea chiar sultanul, într'o expediţie, 

asta însemnă cucerire şi distrugere. Două sute de mii de Turci 

şi treizeci qe mii de Tătari, formau una din cele mai îngrozi- 

toare armate turceşti. Răsboenii au fost un Jac de sânge și munte 

de trupri româneşti amestecate cu leșuri turcești. Floarea, boe- 

rimei lui Ștefan a murit apărându-și Domnul și țara, în frun- 

tea ostașilor viteji între viteji; dar și Turcii vedeau, cu ochii, 

cum li se topiau şi puterile lor în această luptă neîntâlnită 

încă, de ei, până atunci în Europa. N'au trecut muite săptă- 

mâni şi iese, ca din pământ, o nouă armată moldovenească, cu 

care Stefan luă la fugă pe sultanul turcesc, de nu I-a putut 

prinde. . 

De-aşă vremuri senvredniciră înaintașii noștri. Slavă lor ! 

Ştefan, însă, prevăzând ceea, ce va, îi după moartea lui și 

văzând pisma, răutatea și reaua credinţă a celorlalți domni 

creştini, cari mai lesne se bucurau de înfrângerile lui de cât de 

victoriile ce le aveă, se hotărăşte să închee cu Turcii relaţiuni 

de prietenie. Marele logofăt Tăut a fost trimis la poartă cu un 

tribut de 4.000 de galbeni, ce va fi dat anual, în schimbul desă- 

vârșitei autonomii interne și externe, având şi dreptul Moldo- 

va de a-și alege singură domnitorul. Turcii n'aveau voe de a-și 

clăqi geamii, nici să se stabilească în tară. | 

Aceste capitulațiuni încheiate de Mircea cel Bătrân şi de
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Ştefan cel Mare cu Turcii, pe picior de egalitate, dela țară la 

ţară şi dela stăpânitor de ţară, la stăpânitor de ţară, au păs- 

trat independența celor două ţări româneşti încă mulţi ani. 

Aici, la Români, Baiazid a făcut cunoștință la Rovine cu 

Mircea. cel ce-şi apără „sărăcia şi nevoile şi neamul“ ; iar peste 

vre-o optzeci de ani, 1415 și 1476 alt sultan turcesc, marele Ma- 

homed II-lea, își îngroapă două armate, de sute de mii de oa- 

meni, în văile Moldovei, la Podul Inalt și la Răsboeni, în luptă 

contra „Atletului lui Christ“. 

Nu eră ușor de pătruns, pe atunci, în ţările românești, şi 

mai mult încă, nu eră posibil de trecut prin ele, ca pe un drum 

nepăzit. Domnii stăteau de veghe în fruntea întregului popor. 

Turcii, în avântul lor, simțeau însă nevoe de a-și întinde 

mereu stăpânirea, mai sus, și cât mai sus, spre centrul şi a- 

pusul european. 

Ei văzând că drumul spre nordul Europei le este închis 

prin ţările române, își îndreptară privirea spre şesul Tisei, Sa- 

vei şi Dravei. 

In anii următori înfrângerilor suferite dela Ştefan cel 

Mare şi în urma tratatelor de pace şi de prietenie încheiate 

cu ţările româneşti, ei își concentrează puterile spre Cetatea 

Belgrad, pe care o luă la 1511. De aci încolo, drumu-i larg des- 

this spre nord, în inima Ungariei. 

Ungaria tremură şi se prăbuși. In memorabila, bătălie dela 

Mohaci 1526, Turcii, conduşi de sultanul Soliman magnificul, 

distrug ultima armată ungurească, ucizânăd, în luptă, şi pe re- 

gele Ludovic. Ungaria toată fu coprinsă de Turci și transfor- 

mată în provincie turcească ; iar în Buda se înalță curând, 

falnice geamiile turcești. 

In mersul lor victorios, Turcii ajung și la Viena. 

Numai principatele româneşti au rămas neocupate de 

Turci. 

Prin voinicia domnilor pământeni și-au păstrat întreaga 

autonomie ; prin desbinare, lupte între fraţi, și domnii streini 

de ţară, şi de pământul nostru, au căzut și ele mai târziu. 

Dela tributar la aservire nu-i de cât un pas, când este 

desbinare între fraţi, când sunt lupte între fraţi, ca între cei 

mai neîmpăcaţi vrâjmaşi. Când, însă, această vrăjmășie, desbi- 

nare şi luptă se iveşte în aceeaș țară, între fiii aceleaș ţări, 

atunci ruina este sigură. 

Așa a fost soarta ţărilor române, din valea, Dunării. 

Sa văzut că în tratatul încheiat de logofătul Tăut, cu Tur- 

cii, în numele stăpânului său, Ştefan cel Mare, eră pusă clau- 

za, că Moldova avea dreptul să-şi aleagă singură domnul, iar 

Poarta aveă numai pe acela de a întări în domnie pe noul ales. 

Acelaș lucru eră stabilit și pentru Muntenia. , 

Ani de zile, aceste dispoziţiuni ale tratatelor, au îost exe-
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cutate în cele mai bune condițiuni, până când au început, în- 
cet-încet, certurile pentru domnie între diferiţi boeri, doritori 
de slavă și mai ales de îmbogăţire, Aceea ce s'a petrecut cu 
imperiul Bizantin, acelaș lucru se reedită în ţările românești. 

Certurile interne au îost duse până la treptele tronului 

sultanilor, cerând, unii din pretendenți, sprijinul vizirului sau 
chiar al sultanului pentru ocuparea tronului, în schimbul spo- 
ririi tributului, și altor beneficii. 

Armele turcești n'au putut învinge vitejia românească, în 

răsboiu ; în schimb desunirea și lupta dintre îrați, au adus 

ruina în ţările românești. 

La început, Turcii nu dădeau nici-o ascultare intervenţii- 
lor venite din ţară, făcute pe ascuns, sau pe faţă ; dar, în cele 
din urmă, luară parte activă, la intrigărie și toemeală, întărind 

cu firman, numai pe acela care depunea imediat zeci de mii 

şi sute de mii de galbeni, la picioarele marelui vizir ca şi sulta- 

nului și familiei lui. 

In acest mod, curând, tronurile ţărilor românești, Munte- 
nia şi Moldova, au început, aproape, să fie vândute celui ce 
va, fi dat mai mult. 

Turcii, văzând că este o bună afacere pentru ei, întărirea 
în domnie a unui nou domnitor, și deci mazilirea altuia, si cât 
mai des, au început a numi chiar ei pe domni, şi de a-i scoate 

din domnie, fără a mai aștepta să se îndeplinească dispoziţiu- 
nile tratatelor şi fără a mai ţine seamă de acele dispoziţiuni. 

„Dela, Petre Rareș înainte se dă pe faţă cu sistemul cum- 
părării domniilor române din mâinile Turcilor. Am arătat, la 
domnia acestui principe, darul cel minunat a ouă mărgări- 
tare, în mărimea unor pere, făcut de Rareș fiicei sultanului și 
l-am văzut ducându-se la Constantinopole, cu toate avuţiile, 
care încă neajungându-i el se înconjură aici de Greci şi de 

negustori italieni ce-i împrumutară sumele trebuincioase, pen- 
tru a dobândi nu numai ertarea dar și restabilirea, lui în scaun. 
Dela, Petru Rareş înainte domniile române devin tot mai mult 
o jucărie în mâinile Turcilor, mai ales de când doamna Kiajna 

introduce în scenă și pe femeile din harem... ete“ 1) 
Și astfel vedem că în Moldova, destul de curând după 

moartea marelui Ştefan, tronul nepătat al celui mai mare 

domn, a ajuns aproape la mezat. 

In Muntenia se petreceau aceleași fapte criminale. 
Când, însă, certurile interne, au fost sporite și cu lupte 

din afară, când Muntenii au mers, cu oaste, în contra Moldo- 

vei, iar Moldova, sa năpustit în contra Munteniei, pentru a 

câștigă un metru de pământ, sau pentru a pune pe tronul ve- 

1) A. D. Xenopol Istoria Românilor, vol. 5, pag. 119.
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cinei sale pe cutare pretendent, atunci ruina a ajuns la ca- 

păt, fiindcă aci s'au amestecat şi Turcii. 
Delia tributare la subjugare nu-i decât un pas când este 

desbinare între fraţi; iar când se încep și lupte fratricide, a- 

tunci ruina este sigură. 
Țările românești, fără să fie declarate de „pașalâcuri tur- 

cești“ cum erau toate celelalte ţări din peninsula Balcanică, și 

Gin Ungaria, erau totuş, din cauza luptelor lor interne, înge- 

nuchiate și fără nici-o voinţă în faţa a tot puterniciei Turcilor ; 

iar tributul sporit la sume fabuloase. Aşă: în Muntenia dela 

3000 galbeni, a ajuns sub Vlad Țepeș la 10.000, iar sub Petru 

Schiopul la 40.000 de galbeni. 

In Moldova lui Ştefan cel Mare, delia 3000 de galbeni, la 

12000 pe timpul lui Rareș; sub Ion Vodă cel Cumplit la 20.000, 

iar sub Gaspar Gratiani la 58.000 de. galbeni. 

Acest tribut eră o plată regulată, trimisă anual porţii. Su- 

mele acestea erau însă o jucărie faţă de darurile ce se făceau 

spre a se obţine domnia: „Câtă nestârşită câtime de bani a văr- 

sat Kiajna, Aron Tiranul și Alexandru al III-lea în mâinile 'Tur- 

cilor, cine ar mai putea-o calculă ? Aron pleacă dela Poartă, 

lăsând acolo o datorie de un milion galbeni. In timpul furiei 

eslni mari a luptei pentru tronul muntean dintre Mihnea și 

Petru Cercel, cel dintâiu făgăduește întrun rând sultanului 

600.000 de galbeni și 100.000 Beglerbegului Greciei, și după ce 

dobândește tronul, pentru a scăpă de Cercel făgădueşte vizi- 

rului, pentru moartea rivalului său, nu mai mult o sumă 
numărată ci una cântărită, atâta aur cât ar puteă duce 600 

ce cai!“ (+). 

Doamne, Dumnezeule! 

Şi toţi acești bani trebuiau, apoi, readuși celui ce i-a dăruit 
Turcilor, prin jăfuirea nemiloasă de pe spinarea bietului popor 

românesc, prin biruri, care mai de care mai ruinătoare, mai 
neomenoase. 

Tara gemeă, în timp ce Domnii jefuiau și petreceau ! 
Domnitorii nu mai erau aleși de popor, ci numiți direct de 

Poartă; iar domnitorul, ce făcuse cheltueli și daruri de mi- 
licane, şi care se împrumutase pentru a plăti o parte din da- 
ruri, când plecă spre Moldova, sau spre Muntenia, era urmat, 

şi chiar precedat, de sute şi sute de Turci și Greci sau Ovrei, 
creditori, cari găseau acum ocazia să-şi scoată datoria cu vârt 

şi 'ndesat ! 
Banii ieșeau ca din pământ, de pe spinarea și din sufletul 

poporuli. Domnitorii căutau ca în timpul cel mai scurt să-și 
scoată paguba, şi să pună şi ceva deoparte pentru zile negre. 

„Așă vedem pe Petru Cercel că cu toate sumele colosale 

1) D. A. Xenopol. Ist. Românilor. Vol. 5 pag. 121.
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plătite creditorilor, iese din Muntenia, numai după doi ani de 

domnie, cu 43 care avuţie, bani, scule și alte lucruri de preţ. 
Iancu Sasul de asemenea, după trei-ani de domnie plăteşte 

datoria de 200.000 de galbeni, şi mai iese încă din Moldova cu 

100 care avere, din care 40, cu bani. Vom mai află, apoi pe 

Radu Mihnea, cel ce găsește mijlocui de a depune bani la 

panca Veneţiei, pe Moise Movilă care la mazilirea lui trece în 
Pclonia cu 1400 cai și 60 de poveri de bani“. (1). 

Şi, acești jefuitori se numeau Români ! 
Muntenia a avut, în acest timp, un moment de redeștep- 

tare. Viteazul Mihai face, în secret, din iniţiativa și stăruința 

sa, alianţă cu domnul Moldovei Aron şi cu principele Ardea- 

lului, Sigismund, ca să lupte în contra Turcilor. Lupta trebuia 
să înceapă prin măcelărirea Turcilor şi Grecilor din câte treile 
țări în aceeaş zi, deodată. | 

In ziua de 13 noemvrie 1594, măcelul fu îngrozitor. Mii de 
Turci, Greci şi Ovrei, au fost trecuţi prin ascuţțișul săbiilor; iar 
în ziua următoare, şi în toată ţara, Moldova și Muntenia se 

petrecu acelaş lucru. Giurgiu, cuib turcesc de peste o sută de 

ani, a fost distrus din temelie. S'a răcorit Românul, după atâta 

amar de vreme ! 
Răsboiul cu Turcii a isbucnit cu toată furia; dar Mihai 

rămase victorios, încât Turcii umiliţi, îi caută, mai târziu, 

prietenie, în -loc de tribut. Nici un Ture nu mai îndrăsneă să 
vină în ţară, ca un stăpânitor. Ţara respiră ! Un singur om. a 
fost în stare să îndrepte o țară din ruină, 

Turcii au stat ia porţile Bizanțului peste o sută de ani, 
dela 1344 până, la 1453, cucerind, în acest timp pe toţi creștinii 
până la Dunăre şi la Sava. In tot acest timp de-o sută şi cevă 
de ani, nau înţeles Bizantinii că moartea lor se pregăteşte 
încet-încet, în văzul lor, orbiţi de patimi şi de vrăjmăşie între 

fraţi. Deşi aveau pe Turci la porţile cetăţii, ei se băteau între 
ei, ba chiar cu ajutorul turcesc, câteodată. Victoriile unuia, sau 

altuia, se succedau, ca şi zilele. Sângele curgea valuri, vieţi se 

prăpădeau cu miile, iar cel victorios jubilă azi, ca să plângă 

mâine, fără să vadă că pierea lor, şi a unora și a altora, se 

apropie zi după zi. 
Când putrigaiul sa copt, iar armata bizantină sa ruinat, 

Turcii n'au avut decât să întindă mâna. Constantinopolul le-a 

căzut în braţe, pentru totdeauna. 
Bizantinii mau înţeles că ruina lor venea din dușmănia 

lor, vrăjmăşia dintre ei, din luptele criminale date între fraţi, 

în legătură cu celelalte putrigaiuri din stat. 

Aceeaş soartă le aşteptă şi pe principatele române. Aceleaşi 
cauze, produc totdeauna aceleași efecte. 

1.A, D. Xenopol, Istoria Românilor, Vol. 5 pag. 123.
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Căderea imperiului Bizantin sub dominaţiunea turcă a 

avut de prim efect, că mare parte din Grecii din Constanti- 

nopole, și din teritoriile elenice, și-au căutat scăparea spre nord, 

In ţările româneşti, în Muntenia şi în Moldova, Grecii au 
găsit cel mai bun adăpost. Românii, Muntenii și Moldovenii, mi- 
loşi şi încrezători, au adăpostit puiul de năpârcă la sânul lor 

cald şi prietenos. 
Curând ţările românești se împănară cu mii și mii de 

Greci, dintre cari, unii se stabiliră în ţară, chiar însurându-se 
aci, devenind, apoi, cetățeni români, în timp ce alţii veneau doar 
de a-și încasă datoriile de !a domnitorii ureaţi pe tron prin da- 

ruri şi plăţi cu milioane; sau pentru negoţ şi strângerea dă- 

vilor ordonate de domnitor. 
Dar Grecii nu se mulţumiră numai cu acapararea vieţii 

economice. Ochii lor se îndreptară şi spre viaţa culturală și 
spre viaţa politică. Ei încearcă, pe toate căile, să dărâme slavis- 
mul și să-i ia locul. Sprijiniţi de biserică, prin patriarhul din 
Constantinopole, care şi-a păstrat şi sub Turci autoritatea, reli- 
gioasă, Grecii au putut să lupte cu succes în contra limbii 

slave, care până atunci domnise nesupărată, sute de ani. 

Cei dintâiu domnitori, cari au introdus limba românească în 

biserică, înlocuind pe cea slavonă, au fost Matei Basarab și 
Vasile Lupu. Pe timpul lor, pentru prima dată, au putut auzi 
Românii dulcele graiu al ţării și în biserica lor, tot așă cum 
îl auziau numai la ei la ţară. 

Dar, această fericire n'a durat decât atâta cât a trăit cei 
doi domnitori. Chiar în timpul domniei lor, de altfel, din cauza 

luptelor vrăjmăşeşti dintre ei, Grecii au putut prinde pas prin 
multe biserici dela sate. i 

După moartea lui Matei Basarab și Vasile Lupul, Grecii 

pătrund din ce în ce mai mult în sufletul poporului românesc, 
şi ajung, de fapt, să considere cele două principate ca pe o 

nouă Eladă. 
In biserică se vorbea grecește, la şcoală se vorbea şi se 

învăţă grecește, iar toate actele se încheiau numai în grecește, 

chiar de către boerii Români cari nu mai ştiau româneasca 
țăranilor şi vorbeau numai greaca lipitorilor. 

Curână, chiar pe tronul lui Ştefan cel Mare, și al lui Mihai 
Viteazul se vor urcă tot domnitori Greci. 

Atunci ruina va fi la culme, iar românismul pierdut. 

x fox 

Ultimii domnitori de viţă românească au fost: Brânco- 
veanul în Muntenia (1688-1114) şi Dimitrie Cantemir în Mol- 
aova (1710—1711). Foarte tragic a fost sfârșitul lui Brânco- 
veanul şi foarte umilitor pentru poporul nostru. A fost ridicat
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din palatul domnesc, cu întreaga familie, cum se ridică hoţii, 

şi dus, în lanţuri, la Constantinopole ; iar în ziua când împlineă 

60 de ani vârstă, Turcii i-au sărbătorit această zi, tăindu-i ca- 

pul, lui şi celor patru copii ai săi. Trupurile lor, ciopârțite, au 

fost aruncate în mare. 
In Moldova, Cantemir avu prevederea și fugi la timp la 

Ruşi, scăpând astfel cu viaţă. 

Se termină astfel cu domniile românești şi începu secolul 

cel mai întunecat şi mai viforos pentru cele două principate, 

domnia fanarioţilor, străini qe limba țării, de obiceiurile ei, de 

dorurile și durerile ei, ca şi de sufletul ei. | 

Dacă subt domnii româneşti, căzuse atâta de jos cinstea, 

iar jatul eră organizat așă fel ca boerii și domnitorul să se 

îmbogăţească cât mai mult şi cât mai iute, îşi poate oricine 

închipui, ce puteă fi sub domnia Grecilor din Fanar, cari nu 

aveau altă deviză, decât îmbogățirea pe orice cale, şi cu orice 

mijloc. 

Fanarioţii erau Grecii stabiliţi în jurul farului, sau fana- 

rului, pe coasta mării, transformată cu timpul într'o mahala 

a Constantinopolului. Aci, în Fanar, locuiă şi marele Patriarh 

precum şi sfântul sinod al bisericii ortodoxe. In capitală, Stam- 

bul, creștinii n'aveau voe să locuiască. 

Din acești fanarioți au născut jetuitorii poporului românesc. 

Coranul opreă pe drept credincioși — Turci — de a învăţă 

altă limbă spureată, vorbită de creștini. Relațiunile, însă, con- 

tinui ale 'Turcilor, mai mult cu creştinii, îi forțau la întrebu- 

inţarea tâlmacilor. La început, tâlmacii erau ovrei; curând, 

însă, au fost înlocuiţi cu fanarioți, cari înțelegând marele 

avantaj ce ar puteă să-l tragă din această meserie, şi-au în- 

vățat copiii mai multe limbi creştine. 

La început titulatura tălmarilor a fost de gramaticos. Mai 

pe urmă de terziman, de unde s'a derivat în dragomani. 

Dragomanul Porţei a fost înobilat și ridicat la rang, din 

ce în ce mai înalt, până a ajuns să fie, aproape cu rangul de 

paşă; iar mai târziu, să vâneze și să obțină, foarte ușor, domnia 

în ţările românești. 

„Mavrocordat fu cel dintâi fanariot grec, care la 1131 plecă 

după malul Bosforului spre a luă în stăpânire domnia Vala- 

hiei“ (:). Şi astfel, ambele ţări românești, timp de peste o sută 

Ge ani, au fost considerate ca niște moșii de dat cu arendă, 

acelor fanarioți care ar fi dat mai multă arendă şi care ar fi 

adus mai mari şi mai „sănătoase“ servicii Porței. 

Sunt extrem de interesante arătările și descrierile Grecului 

Zallony, asupra Fanarioţilor. Ele au cu atâta mai mare va- 

loare, cu cât sunt scrise de un Grec, care'a trăit pela anul 

1) Marcu F, Zallony. Despre Fanarioți, pag. 35.
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1160—1821 deci pe timpul celei mai mari ruini româneşti sub 
conducerea dezastruoasă a fanarioților. Din scrierea lui, „Des- 
pre Fanarioţi“, tradusă ae D-l Iorgu P. Balș, iau cea mai mare 
parte, tot aşă ca şi din magistrala lucrare a istoricului A. D. 
Xenopol „Istoria Românilor“. 

Din momentul numirii dragomanului, de domnitor, sau 

Hospodar, primea titulatura de Aiteţă, şi eră înconjurat de o 
droae de „devotați“, Greci sau Turci, foarte puţini Români, 

cari vor să-l servească, cât mai „dezinteresat“, 
Mai întâiu, noul domnitor trimite în ţară pe înlocuitorul 

şău, până ce „înălţimea Sa” va sosi. Acesta purtă titlul de 

Caimacam. El aveă trei mari însărcinări: 1) să convoace pe 

boeri, cu mitropolitul în frunte și să le aducă la cunoștință 
noua stare de lucruri; 2) să se îngrijească de mobilarea, din 
nou, a palatului; 3) să trimită la Constantinopole un număr 

cât mai mare de care, pentru a aduce bagajele Domnului. 

In acest timp boerii tremurau de grijă. Dar ei știu ce trebue 

să facă pentru a scăpă cu faţă curată. Invăţase, doar, aceasta, 

din tatăn fiu, de mulţi ani. Ei trimit, pe faţă, sau pe ascuns 
la Constantinopole, noului Domnitor, unii trăsuri scumpe, îm- 

brăcate în mătăsuri şi în aurării; alţii, sume mari de bani; iar 

cei mai prevăzători au totdeauna depuse sume mari de bani 
la diferiţi bancheri din Constantipole, şi cari bani sunt imediat 
predați Hospodarului, din partea cutărui boer, precum şi daruri 
scumpe, în blănuri, în mătăsuri, aurării, argintării şi pietre 

preţioase. Știu ei că aceşti bani se vor întoarce iarăș în pun- 
gile foştilor lor stăpâni, luaţi de pe spinarea poporului românesc, 
care suferă cu toată răbdarea. 

Hospodarul are, fireşte, nevoe de bani, pentru a face și el 

daruri pașalelor, Vizirului, ba chiar sultanului și sultanei. 
„Toate acestea se urcă la cel puţin un milion de franci. In 

genere, domnii Fanarioţi, la numirea lor în funcţie sunt cu 

desăvârșire lipsiţi de avere; de altmintrelea, prudenţa îi sfă- 
tuește a-și procură imediat mijloace bănești, mai ales într'o 

ţară ca Turcia, unde favorurile sunt vremelnice, ba adesea 
chiar primejdioase“ (1). 

Bancherii sunt gata, ca și Grecii speculanţi, să pun ime- 

diat, la dispoziţia Domnitorului sumele de care ar aveă nevoe. 

Ei vor merge cu el în ţară şi acolo... vor ști ei ce să facă. 
Treizeci de zile îi sunt acordate noului Hospodar ca să se 

pregăteascâ de plecare. Orice trecere peste acest termen, este 
supusă la o amendă de 400 lei pe fiecare zi, sumă dată în 
folosul bucătăriilor. Adesea, Hospodarul întârziază dinadins, ca 
să se pună bine şi cu Aga ienicerilor şi șeful bucătarilor. Căci 

şi acesta era un sprijin pentru el !? 

>) M, Zallony, Despre Fanarioţi, pag. 43—44.
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Când totul este gata, noul Hospodar pleacă din Constan- 

tinopole acordânâu-i-se onorurile unui Pașă! Da! Unui Paşă, 

e] care merge să ocupe tronul strălucitor al lui Ștefan cel 

Mare, al bătrânului Mircea, sau al viteazului Mihai ! 

Doamne! Ce decădere! Ce josnicie! Ce umilinţă! 

Şi pleacă însoţit de droaia de Greci și Turci, creditori, cari 

îi fac suita și cari îl ameţesc cu ploconelile lor, pânăn ţară. El 

este escortat şi de două sute de arnâuţi înarmaţi; iar convoiul 

de sute de care, căruţe şi trăsuri, urmează, ducând poveri, 

bagaje, și resturi de averi. 

Un „Connarci”, boer fanariot, precede zilnic, cu o zi, întregul 

alai, pentru pregătirea diferitelor opriri, adăpost, hrană, etc., 

toate de-a gata, şi gratuite. Ajuns la marginea capitalei Bucu- 

rești sau Iași, cam după 25—30 zile de drum, se fac pregătirile 

de intrare în oraş cu mare soiemnitate. „Domnitorul intră în 

capitală urmat de tot clerul și de boeri și înconjurat de mili- 

țienii concentrați pentru acest sfârșit. Alaiul este foarte nu- 

meros şi se fac mari cheltueli pentru această, solemnitate. La 

sunetele clopotelor, cari anunţă intrarea lui, intră mare bucu- 

rie în inima curtenilor și Fanarioţilor, dar poporul şi boierii 

pâmânteni sunt consternaţi, căci pentru ce s'ar veseli la ve- 

derea acestui nou domn strein, care seamănă unui vultur ce 

saruncă asupra pradei!“ (1). 

Cei dintâiu domnitori Greci, au avut, ca primă grijă, să 

desființeze armata naţională, și să fericească poporul cu scu- 

tirea de armată. Ei ştiau bine că un popor ce-și pierde virtutea 

armelor, spiritul răsboinic, sentimentul demnităţii şi al apă- 

vării ţării şi neamului, este un popor mort. In felul acesta 

poporul românesc, Moldovenii sau Muntenii, descendenţii lui 

Ştefan sau Mihai, încet-încet, au uitat de virtuțile străbune 

şi îngenucheau în fața celui mai nespălat Turc sau Grec, ce 

avea o pușcă hodoroagă în spate și un hanger ruginit la brâu. 

„Epoca fanariotă înseamnă cea mai adâncă decădere -a 

țărilor române sub stăpânirea turcească, ea înseamnă totodată, 

"şi perioada cea mai degradantă a stârii politice a ţărilor rQ- 

mâne“. (2). 

In lupta lor de îmbogăţire, fără scrupul, din sângele româ- 

nesc, din sudoarea feţei descendenților lui: Traian, Grecii fana- 

rioţi, au înţeles că pentru a îmmormânta, pe vecie, orice sen- 

timent de răsvrătire, sau de demnitate, trebuiau să distrugă din 

rădăcini naționalismul. Limba și credința sunt cele două mari 

pârghii ale unui popor în viața lui naţională. Asupra limbii, şi 

asupra credinţei se va înăreptă toată activitatea Grecilor. Aşă, 

în toate școalele, mulț puține, câte erau, întregul învățământ 

  

1) Zallony. Despre Fanarioţi, pag. 50. 

2) A, D. Xenopol. Istoria Românilor, vol. 10 pag. 81.
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se iăceă numai în limba grecească; iar în biserică, a fost înlo- 
cuită limba slavonă, prin limba greacă. Serviciul religios fiind 
acelaș, iar patriarhul dela Constantinopole fiind șeful suprem 
al bisericii creştino-ortodoxe, limba greacă a putut pătrunde 

ușor în toate straturile orăşeneşti, ba chiar și în unele de pe 

la sate. - 

In acest mod, şcoala şi biserica, fiind grecizate, iar armata 

națională desființată, poporul românesc eră pe trei părţi în- 

gropat ; iar naționalitatea aproape dispărută. 

Dar, Fanariotul eră ajutat în toată acţiunea sa distrugă- 
toare, chiar de către putrigaiul şi slugârnicia, boerilor de pe lângă 
el. Acest domnitor fanariot tremură înaintea unui Pașă tur- 

cesc. E] descălică totuș de pe ca], cu ușurința unui tânăr pentru 
a salută un pașă, sărutându-i pulpana hainei, şi mergea, apoi, 

pe jos înaintea lui, ce mergea călare, spre a-i arătă drumul. In 

palatul său, însă, eră cu totul moleşit, inconjurat de liche- 
lile boereşti. Abeă făcea domnitorul semn că vrea să se ridice 
de pe divanul pe care sta tolănit între perne, şi se şi repezeau, la 
el, câţivă boeri, să-l ajute. Unii îl ridică de subțiori, că abiă 
îi mai ating vârful picioarelor, de pământ; iar alţii îi duc 

coada, caftanului de mătase, împodobit cu aur, ce-l poartă pe 
umeri. Și este târiît aşă din cameră în cameră, din aparta- 
ment în apartament, ca un paralitic. 

Schimbarea oricării domnii eră ocazie de noui venituri 
pentru Turci. De aceea schimbările se succedau ca şi la bâlciu, 
trecând tronul, din mânăn mână, aceluia care ar fi dat mai 

mult. La mezat, asta-i vorba cea mai potrivită, care se poate 

aplica situaţiei de pe timpul fanarioţilor, a tronurilor româ- 

vești. Se vindeau domniile la mezat, ca orice obiect de preţ, prin 
licitaţie publică. Cine da mai mult, și prezentă mai multă ga- 

ranţie că va plăti, căpătă tronul. 
Fiecare Hospodar plătea, afară de tribut, o sumă de 

1.500.000 lei la suirea pe tron. „Turcii doritori a incasă cât de 

des această sumă schimbau mereu pe Hospodari; poporul fu 

zdrobit sub impozite iar domnii erau simplii- arendași ai Porții“. 

Domnii erau luaţi din Moldova și aduși în Muntenia, și invers, 
aproape la 1-2 ani pentru a plăti tributul înscăunării lor cât de 
des. Au fost Hospodari cari au domnit de câte 4—5 ori, în 

Muntenia şi tot de atâtea ori în Moldova, şi de fiecare dată, 
tara gemea şi... plătea. 

Candidaţi erau destui. Fanarul eră pepiniera, în timp ce 
dragomanii, altă treabă nu aveau decât să uneltească în contra 
domnitorilor în fiinţă, pentru a le luă locul. Baş-Kapi-Kichaia, 

reprezentantul Hospodarului, pe lângă Poartă, — sau ambasa- 

dorul lui — adesea lucră şi el în contra vederilor domnitorului, 
pentru detronarea lui, și pentru ridicarea sa proprie la dem- 

nitatea de Hospodar. 

21
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Principele Alexandru Şuţu, şi ca el, toți Fanarioţii, avea 

următoarele principii, cari îi şedeau la baza activităței sale de 

domnitor: „...lucrurile nu trebuesc scrutate prea cu amănuntul, 

că înainte de-toate trebue să ajungem la scop, care este bogă- 

ţia, căci omul care lasă să-i scape ocazia de a se îmbogăţi, 

merită să fie veșnic sărac. Un Hospodar fanariot fără de am- 

biţie și fără talent de intrigă seamănă cu oratorul fără de elo- 

cinţă, cu femeia fără de frumuseţe, cu preotul fără de fățărni- 

cie. Ştiu că dreptatea și deslipirea de interes personali ar trebui 

să fie calităţile unui principe, dar această morală nu merge cu 

sistemul fanariot. Crede-mă, omul care dorește să ajungă bogat 

nu poate fi totdeauna și drept; cu crucea în sân nu se face 

avere.“ (:). 
Iar de aci, dela domnitor, dacă ne-am cobori la treapta 

poerilor vom vedea chestiunea imoralităţii și a îmbogățirii și 

mai accentuată. 

„Nobili şi cinstiţi boeri! In sfârșit a venit timpul de mult 

dorit. Să ne folosim de el, căci omul puternic mare de cât să 

dorească, pentru ca toate să-i vină în ajutor. Meșteșugarii pen- 

tru aânsul lucrează, numai pentru dânsul fac minuni știința şi 

arta. Să lăsăm filosofilor grija de a convinge lumea săracă că 

viaţa puternicilor şi a bogaţilor este o viață de mizerie și că nu 

trebue, ba nici nu merită să fie invidiată; că omul ambițios 

e o fiinţă nedreaptă, pe care omul cuminte o despreţueşte. A- 

micii mei, această morală este bună pentru prostime, dar pen- 

tru noi m'are valoare. Să ne grăbim mai bine a ne îmbogăţi. E 

adevărat că vom fi siliți a tunde de aproape oile noastre, cari 

sunt poporul; dar ce primejdie avem de trecut? Nu suntem 

noi acoperiţi de puterea Hospodarului, care singur și cu capul 

lui e răspunzător de administraţia sa ? De altmintrelea e știut 

că argintul: te scapă de orice grea întâmplare; nu se ating re- 

putaţiile acelor oameni cari au aurul ca bază“. 

„Credeţi-mă, amici, mai bine e să punem mâna pe bani, 

de cât pe conştiinţă“ 2) 
Luxul era ameţitor, atât al boerilor pământeni, dar mai ales 

al Grecilor veniţi cu domnitorul, cari vroiau astfel să treacă 

înaintea celorlalţi. Carete aurite, hamuri argintate, caii 

scumpi, mânaţi de surugii îmmuiaţi în aur, stau la dispozi- 

ţie și a unora şi a altora, serviţi de sute de slugi, cu alaiuri 

de te miri ce eră. Şi toate aceste bogății uimitoare erau smulse 

numai din pielea bietului popor românesc, 

Domnitorul venit în ţară, plin de datorii, în urma licitației 

pentru tron, şi în urma darurilor ce a trebuit să dea atâtor și 

atâtor paşale și demnitari Turci, trebuiă să-și scoată paguba, 

1) Zallony. Despre Faranioţi, pog. 160—161. 

2) Zallony. Despre Panarioţi, pag. 16-—71.
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şi să strângă, cât mai iute — căci nu ştia cât va sta pe tron — 

o sumă cât mai mare pentru timpul ce nu va mai fi domn, ca 

să poată trăi în voe, şi, eventual, să poată licită, la ocazie, 

iarăș, tronul, 
Şi, atunci, s'au inventat toate birurile posibile şi imposi- 

bile, cu numirile cele mai caracteristice: „dijmă, gostină, dese- 

tină, oierit, văcărit, prisăcărit, vădrărit, vinăriciu, pogonărit, 

fumărit, şi câte altele nenumărate în afară de darea sferturilor. 
"păranii ne maj putând plăti sumele enorme ce li se cereau pe 

vitele lor, şi cari se urcau uneori la valoarea lor însăș, le uci- 

Geau, când nu puteau să le ascundă ; iar pentru a se mântui 

de fumăriț, dărâmau hornurile, unii chiar casele, și se adă- 
posteau prin păduri, ca în vremile preistorice“, *) 

Se plătea, d. ex. văcăritul chiar când vitele mureau. Des- 

tul că erau înscrise ca existente. 
In astfel de condiţii mulţi locuitori preferiră să plece din 

tară, şi să treacă, de obiceiu, în Ardeal, unde cu toată prigoana 

în contra Românilor tot găseau mai bine acolo, decât aici, 
Vorba care odată eră sfântă, în relațiunile comerciale, a- 

cum nu mai eră băgată în seamă; chiar jurământul eră călcat. 
Scriitorul Bauer, contimporan cu Fanarioţii, scrie următoa- 

rele, despre boeri: „cei mari, curtezanii, sunt lași şi târitori 

înaintea -superiorilor lor, nesuferiţi de mândri cu acei de jos”, 
iar Raicevici adaogă : „această manie de a face pe marele a- 

pucase pe timpul lui toată societatea bucureșteană. Toţi boerii 

atât acei cu, cât și acei fără slujbe, se ţineau datori a merge 

în fiecare dimineaţă la curte, spre a-şi pierde timpul stând de 
vorbă în vre-a sală”, sperând să poată fi zărit de domnitor, sau 

„chiar să-i sărute mâna. Fusese însă la curte!“ Această boală 
se comunicase şi neguţătorilor, care și ei își neingrijeau de in- 
teresele lor spre a se apropiă de oasele sfinte. Chiar și slugile 

sunt apucate de idei de distincţiune, şi se glorificau de a apar- 
ține unor boeri cari merg la curte, fiind în stare a părăsi pe 

stăpânii ce nu ar vizită palatul“ *) 
Toate sursele de venit ale ţării erau date pe mâna Grecilor 

cari le luau în antrepriză : vămile, oenele, ba chiar și unele din 
aările indirecte erau scoase la vânzare. 

Abatele Boscovici scrie în ziarul călătoriei sale, din Con- 

stantinopole în Polonia: „ele (tările româneşti) ar cuprinde tot 
ce poate face o ţară fericită, dacă nu ar fi atâta de apăsate, 
prin dări ordinare şi extraordinare în mii de chipuri, pe cari 
Grecii le întrebuinţează spre a desbrăcă poporul şi a-l jupoiă“. 

Grecii pe lângă jaful fără nici o ruşine ce-l organizase, de 
pe spinarea bietului popor românesc, socoteau ţara ca o moșie 

1) A D. Xenopol. Istoria Românilor, vol. X pag. 84, 

2) A. D. Xenopol. Istoria Românilor, vol X pag. ll, 
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a lor care ar puteă fi vândută, întreagă sau părţi din ea, mai 

ales când şi atotputeinica Poartă admiteă vânzarea, prin 

luarea unui beneficiu cât mai mare. 

Cea dintâiu jefuire și înstreinare a ţării s'a făcut în 1118, 

cânâ Oltenia a intrat sub stăpânirea Austriei pentru un timp 

de 21 de ani. Această violare a teritoriului sacru, fie că a fost. 

făcută în urma unui răsboiu, sau nu, o constatăm, însă, făcută 

în timpul domniei fanariote, pierdută aproape jumătate din 

toată Muntenia, și pentru un sfert de secol. Puțin a lipsit ca să. 

fie definitivă jefuirea. 

In anii 1749—74 în răsboiul dintre Turci şi Ruși, principa- 

tele au fost ocupate de Ruși și puţin a lispit să nu rămână de- 

finitiv. La 1117 Poarta, drept recunoștință, pentru că Austria. 

-a susținut-o la facerea păcii cu Rusia, a vrut la început să dea, 

Austriei iarăş Oltenia, dar pe urmă îi cedează, bine înțeles, con- 

tra a sume destul de mari, Bucovina. Protestul a atras după. 

sine tăerea de capete, între care şi al domnitorului. 

In 1812, prin pacea, dela București, între Ruși și Turci, și 

în urma a mari sume de bani înghiţite de cei ce-au tratat 

pacea, s'a dat Rușilor Basarabia. 

Dar, sunt și alte cazuri, mai mici, cari demonstrează că 

moşia strămoșească eră transformată în moșie particulară a 

domnitorilor Greci. Mihail Şuţu, amanetează, pentru o datorie 

a sa particulară, de 30.000 lei, ce o aveă către un negustor ar- 

mean, biserica din Herţa, cu toate averile ei. 

In acest mod, în ţările noastre românești nu mai eră ni- 

mica sfânt, de care să nu poată să se atingă nici Hospo- 

âarul şi nici chiar boerii. Totul se puteă vinde, fiindcă au fost 

boeri cari şi-au vândut soția, sau copila, ca sâ poată obține o 

demnitate dela care să stoareă bani cât mai mulţi. 
Țara eră, jefuită, vândută, iar poporul despuiat și înge- 

nuchiat. 

Biserica eră complect grecizată. Toate cântările și toată 

slujba religioasă se făcea numai în limba grecească, scrisă, însă, 

cu litere slavone. 

„Preoţii dela mahalale, cum chiar cei de prin sate, ca să, 

imite pe cei de prin târg, îi vedeai împăunându-se cântând: 

„Aghios ofteos, acsion estrin os aliftos, etc.1) 
Serviciul religios eră o adevărată batjocură ; ţi se rupeă 

inima, văzând cum se batjocoreau cele sfinte. 

Aceea ce se petreceă cu tronul românesc, de eră scos la 

mezat, acelaş lucru se petrecea cu scaunul mitropolitan, epis- 

copese şi stareţiile. Domnitorul aveă puterea de a-i depune 

pe acești înalți demnitari bisericești şi a întări pe alții cari ar îi 

1) 1 Eliade Rădulescu. George Lazăr. 
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Gat bani ma mulţi. De aci, schimbări cât mai dese, deci venit 

cât mai mare. 

In afară qe aceasta domnitorul eră moștenitorul firesc al 

mitropoliților. 

Aproape toţi episcopii, şi totaeauna mitropolitul, erau Greci 

veniţi deia muntele Atos, sau de prin şcoalele grecești, Actul hi- 

rotoniriilor, ca şi toată slujba şi toate rugăciunile, chiar pentru 

puţinii Români, ce erau câteodată înălțaţi la acele demnități, se 

spuneau şi scriau numai în limba grecească, 

Invăţământul, în întregime, eră grecesc. Doar la unele bi- 

serici de pe la ţară, dacă se mai învăţă, de către paracliseri, 

lecţii de scriere și citire românească, cu oarecari rugăciuni 

religioase. 

Şi avuseseră darul, Grecii, prin puterea lor conducătoare 

în ţară, să tacă pe toţi boerii şi pe cea mai mare parte din clasa 

mijlocie, să creadă că adevărata instrucţie nu se poate face 

în altă limbă decât în grecească. 
„La răsturnarea regimului fanariot, mintea poporului ro- 

mânesc eră tot atât de înapoiată, cugetarea lui tot atât de ne- 
putincioasă ca și la introducerea lui în ţările române, și a tre- 
puit culturii naţionale să înceapă iar dela primele elemente 

spre a-și face cale către regiunile superioare“ i 

După cum în Ardeal, după legile lui Werbedezy nu putea ni- 

meni ocupă o dregătorie în stat, aacă nu aparţinea uneia din 

cele trei națiuni și patru confesiuni recunoscute în stat, între 

cari nu intrau Românii, tot aşă, un hrisov din 1745 dispuneă în 

Muntenia că numai aceia să poată ocupă dregătorii publice 

care ar cunoaşte limba, grecească. Tot acel domnitor, Const. 

Mavrocordat, hotărăşte trimiterea a 12 feciori de boeri la Ve- 

neţia, în școala grecească de acolo, pe socoteala ţării. | 
In Moldova, Ion Calimach, 11758—1161, spune întrun hri- 

sov că: „și politiceşte şi bisericește, de folos este învăţătura, 
dar mai ales cea elinească, de unde ca dintr'un isvor celelalte 

toate au eşit“. 
Prin urmare propaganda, în favorul limbei greceşti, se fă- 

- cea, și se ordonă chiar de domnitor ; iar exemplul îl dădeau, în- 
tâiu, domnitorul grec, şi apoi, toţi boerii Greci, sau Români gre- 

cizaţi, cari nici nu mai vroiau să vorbească altă limbă, chiar a- 
casă, de cât greceasca. | 

Consulul Lamarre serie : „aici domnește liniște, dar aceasta 

este liniștea, dacă nu a mormintelor, cel puțin a opresiunii, a 

mizeriei şi a depopulării“. 
Grecismul se înfipsese cu mii de ghiare în sufletul româ- 

nului. Veneticii, cari ne năpădise ţara vroiau să distrugă sen- 
timentul naţional românesc, prin înlăturarea cu totul, a limbii 

româneşti, ba chiar prin dispreţuirea ei, chiar de câtre Ro- 
mâni. Și au reușit în bună parte.
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Un scriitor italian, ce a călătorit prin ţările românești, pe 
timpul Fanarioţilor, Del Chiaro, spune: „Nici un eveniment na 
exercitat o influenţă mai dezastruoasă asupra existenţei poli- 
tice a Românilor, de cât sistemul de guvernare ce introduse- 

seră acești Greci, când au fost puși la cârma ţărilor române“. 
„Câtă jale, zic, eră să auză norodul aceste neprețuite și 

dumnezeești cuvinte într'o limbă ce nu o înţelegea ; şi în vreme 
ce bietul copil îngână aceste vorbe cerești, şi părinţii lui se 
îngânfau de bucurie de pelticirea acestei fințe nevinovate, etc.“ 
„Câtă dar degeneraţie eră și în religie și în naţionalitate când. 
Românul ajunsese. a avea drept fală a batjocori așă religia, 
nevrânăd să înțeleagă ceeace îl povăţuește ea, astupându-și 
auzul la glasul ei cel mântuitor puind întradins a le vorbi 

într'o limbă ce nu eră a părinţilor bor și pe care nu o înţe- 

legea...“, etc. 
Tot consulul francez Lamarre scrie: „Provinciile acestea au 

mare nevoe de a fi guvernate altfel de cât sunt guvernate. 
Dezordinea, anarhia, furtul sunt aici la culme, mai ales din 
partea, boerilor dela cârmă“. „Țăranii cer zilnic ajutorul con- 
sului conţra celor ce le fură ultima văcuţă, ultimul miel, ulti- 

mul pui.“ 
„Totul eră degeneraţie şi amorțeală“. 
Aceasta eră situaţia în ţările române, aceasta eră ruina 

din Țara Românească, în momentul când Gheorghe Lazăr a 

sosit la Bucureşti. 
Ruină, din punctul de vedere al situaţiei politice, fiindcă, 

țara Românească eră considerată mai rău ca un pașalâc tur- 
cesc: iar poporul românesc eră considerat ca slugile Grecilor 
şi Turcilor. Ruină din punctul de vedere economic, fiindcă 
nimeni nu mai eră stăpân pe avutul lui. Turcii și Grecii luau 
dela cine vroiau, ce vroiau şi cât vroiau. Chiar femeile și fetele 
erau luate şi batjocorite, fără a se putea reclamă, sau cere 

dreptate. Ruină din punctul de vedere al naționalismului: ar- 

mata nu există, limba românească nu există, decât pela sate, 
în lungul brazdei calde a pământului, biserici nu existau. Na- 

ţionalitatea eră pe trei părţi îngenuchiată, dispărută. 
In mijlocul acestei ruini şi distrugeri organizate sistematic, 

a sosit salvatorul, mântuitorul şi redeşteptătorul poporului 

românesc, genialul Gheorghe Lazăr. 

L] 
* * 

Bibliografia asupra lui Gh. Lazăr este foarte redusă. Dacă 

D-nii profesori Bogdan Duică şi Gh. Popa Liseanu nu și-ar îi 
at osteneala să scoată la lumină multe documente acoperite: 
de praful uitării şi al necercetării, desigur că şi azi încă am 
bâibăi în întuneric.
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Cu ocazia comemorării morţii de o sută de ani dela moar- 

tea marelui îndrumător naţional, s'a văzut, de către toţi, dar 

mai ales de oficialitate, sărăcia în cunoștințele noastre despre 

viaţa, lui Lazăr. Nu erau atunci publicate alte scrieri asupra 

lui Lazăr, de cât cele două mici lecturi, scrise de Petrache Poe- 

naru şi de Eliade Rădulescu. Prima, eră, discursul de recepție, 

ca membru al Academiei române, al vrednicului elev și urmaș 

a lui Lazăr; iar a doua un articol al părintelui literaturii ro- 

mâne Eliade Rădulescu, publicat în Curierul românesc, în anul 

1830. 
Cei doi domni profesori, distinși cercetători, şi aleşi Ro- 

mâni, au pătruns în, necunoscutul încâlcit al trecutului și au 

dat la lumină două lucrări extrem de importante şi de îru- 

moase, Una din ele este o lucrare aleasă, originală, a d-lui 

prof. Bogdan Duică; iar cealaltă este o lucrare, în colaborare, 

făcută de ambii, în care sunt qate la iveală în traducere, multe 

acte de prin vechile arhive nemţeşti și ungurești, scoase la 

lumină de către d-nii Avram Sădeanu, I. Lupaș, I. Mateiu, 

Horia P. Petrescu, etc. 
Cam la atâta se reduce şi azi bibliografia asupra lui G. 

Lazăr. Din ele am luat tot materialul de față. 

7 

1. Copil şi şcolar. 

In comuna Avrig, de pe malul Oltului, din ţinutul Făgă- 

raşului, sa născut în anul 1119, iunie 5, copilul Gheorghe, din 
părinţii țărani, Lazăr Gheorghe şi Maria. La naștere, pe lângă 
numele de Gheorghe, i s'a dat și numele de Eustratie, pe care-l 
întrebuințează, adesea până mai târziu în viaţă. | 

Părinţii lui Gheorghe erau simpli ţărani, iobagi ca toţi 

ţăranii din Ardeal, şi legaţi, prin legile criminale ale lui Wer- 
beâczy, de pământurile sasului baron de Brukenthal. Oameni, 
cu frica lui Dumnezeu, cu minte ageră, și cu destule cunoștințe 
despre trecutul nostru istoric. Gheorghe Lazăr, scrie, în anul 

1808—9 dela Viena, părinţilor săi, o scrisoare în care le arată 

ce a spus el altora despre neamul românesc, că, „se trage din 

Italia dela Rim, de când cu Traian împăratul şi cu Dazii, ete.” 
şi că aceia au rămas miraţi. Astfel de scrisori nu se pot serie 
nici azi, de cât unor oameni cu oarecare pregătire, inteligenţă, 
necum acum o sută și treizeci—patruzeci de ani, unor țărani 

robiţi. 
In familia lui Gheorghe Lazăr, erau cinci copii, trei fraţi 

și qouă surori. Unul dintre fraţi a ajuns primar în Avrig, în 
anul 1823; iar sora sa, Ana sa măritat cu preotul Ion Racotă,
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din Avrig, preot cu deosebită cultură, și mult luminat, faţă de 
vremea, de atunci. 

Gheorghe Lazăr a crescut lângă casa părinţilor săi, pe 
malul Oltului, la poalele Carpaţilor, care-l despârțea de o altă 
țară românească, unde mergeau toţi consătenii săi și alții de 
prin împrejurimi, cu carele încărcate cu fel de fel de lucruri de 

vânzare altora : brânză, blănuri, oale, ciubărie, ete. Aceşti călă- 

tori aduceau cu ei, înapoi, banii câştigaţi, dar aduceau, ca po- 

vești, ştiri dela alți Români ce vorbesc aceeașş limbă și se în- 

chinau la fel ca ei. 

Apoi, aci, la poalele munţilor, la poarta Turnului Roșu, 

se auzeau și se simţiau mai iute şi mai uşor pulsul și vibra- 

țiile celor ce se petreceau, pun sau mai ales rău, dincolo, 

în țară, 

Copilul, cu ochi deştepţi și scânteetori, auzeă şi înregistră, 
șin mintea lui, dar și'n sufletul lui. 

Se pare că târziu, mai târziu ca alți copii, a intrat 

Gheorghe Eustratie, la carte, în școala satului, probabil îndem- 
nat de cumnatul său preotul Racotă. 

| Şcoala românească din Avrig, şcoala trivială, — cea pri- 

mară, de azi — se pare că eră mai bună de cât cea săsească, 

mai bine condusă şi într'un local mai bine îngrijit. In tot 
cazul, se pare că-i neîndoios, că tânărul copil Gheorghe Eustra- 
tie a urmat școala primarâ românească din Avrig, între anii 

1191-1198. Deci, se pare, că el ar fi intrat în școala primară a 
sațtului cam în vârstă de 12 ani; iar şcoala a urmat-o timp de 
șapte ani până a terminat tot materialul fixat în programul 

şcoalei, sau în programul de învățământ ministerial. 
La vârsta de 19 ani, Gheorghe Eustratie, în toamna anului 

1198, intră în gimnaziul catolic din Cluj. | 

S'au răspândit legende asupra copilăriei lui Gheorghe La- 

zăr, că el ar fi fost ajutat la învăţătură cu banii baronului sas 

Bruckenthal. Din publicaţiile recente, nu se adevereşte nici u- 
nul din aceste basme. Credem, mai de grabă, că influenţă bine- 
făcătoare a preotului Racota cumnatul său, a avut mare rol, 
toi, aşă ca și cuminţenia părinţilor lui Lazăr. 

Se mai adaogă încă un fapt important, care, desigur că a 

influenţat mult în bine învățământul primar, al lui Gheorghe 
Lazăr, şi, apoi și restul învățământului. Cu câţivă ani înainte 
de a termină Lazâr școala primară, din Avrig, probabil pe la 
1196, a venit acolo ca învăţător Ion Barac, unul din cei mai cu 

carte învăţători normalicești neunit din acea vreme. Acest în- 
vățător luminat şi scriitor de frunte, pe acele timpuri între ai 
lui, a fost mai târziu legat strâns prietenește de Gheorghe Eus- 

"tratie Lazăr. Este probabil că atunci când Barac a venit la A- 
vrig, ca învăţător, l-a cunoscut pe tânărul școlar copilanădru, 
Gheorghe, în vârstă cam de 16 ani, și de care s'a legat suiletește,
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văzându-l deştept şi cuminte, mai ales că - diferenţa de vârstă 
între ei nu eră de cât numai vre-o 3-4 ani. Dela tânărul învă- 
ţător Barac, este probabil, că Gheorghe Lazăr a primit multe 

îndrumări bune, pentru învăţătura sa în viitor. 

Ori cum ar fi, Gheorghe Eustratie Lazăr, ajunge în toamna 

anului 1198 la Cluj și-l găsim înscris în liceul Catolic, ca ex- 
tern, în anii 1799-1801, adică timp de trei ani ;.după care trece 

pentru un an, în 1802, la Sibiu, la liceul catolic, şi se înapoiază, 
apoi, iarăș, la Cluj pentru alţi patru ani. 

Faptul că eră „extern“ ne arată, până la evidenţă, că bie- 

tul copil de ţăran român, de ţăran iobag și rob, trăiă pe soco- 

teala redusă a părinţilor săi, şi probabil și cu binevoitorul spri- 
jin material al cumnatului său, preotul 1. Racotă, şi poate şi al 
prietenului său, învățătorul I. Barac. In nici un caz — de altfel 

nici nu se constată — cu sprijinui lui Bruckenthal. 

Aceasta a îost o legendă! 
Din cercetările făcute de d.I. Mateiu, în matricolele liceu- 

lui piurist din Cluj şi din Sibiu, se constată, an cu an, tot msr- 
sul învățământului în acel liceu, ca şi în acela din Sibiu. Din 

tablourile, extrem de interesante și de instructive, alcâtuite de 

domnia-sa, se constată : 

1) Că Gheorghe Lazăr a urmat regulat la școală, la liceu, 

între anii 1749-—1805 ; 

2) că a obţinut, apreţieri foarte frumoase, cu aânotarea 

de eminent, ba z fost şi întâiul eminent ; 
3) că a fost trecut, în matricole, ca fiind catolic, iar altă- 

dată ca unit, deşi el a fost şi a rămas totdeauna creștin- ortodox 

răsăritean ; 
4) că a putut, ca o mare favoare, şi cu totul excepțională, 

să treacă peste o clasă în liceul piarist din Sibiu, adică în loc să 
facă mai întâiu clasa cea inferioară — prima humariitate, — i 

s'a aămis să o facă, dela început, clasa secundară, — superioară. 

Aceasta eră o mare favoare, ceia ce nu se obișnuiă, şi care ne 

îndreptățește să credem că i sa acordat numai ca o răsplată, 
faţă ac rezultatele strălucite ce le obținuse până atunci. Poate, 

tot pentru acele rezultate strălucite, a putut, mai târziu, la: 

Viena, să capete bursa împărătească, ceeace, asemenea, nu eră 
lucr 1 uşor. 

5) Că Lazăr a urmat și terminat în doi ani filosofia, în afară, 
de celelalte cursuri, şi doi ani de drept — natural! şi civil. 

Faţă de rezultatele strălucite ale tănârului Gheorghe La- 

-zăt, vicarul ortodox dela Sibiu, care urmăreă de câtvă timp 

paşii acestui tânăr ce se ilustră între ceilalţi colegi, îl recoman- 

dă şi obţine pentru el, dela împăratul, o bursă, pentru a puteă 
merge la Viena, unde să facă studii teologice. 

Este extrem de interesant modul cum sa putut obţine o 

favoare atâta de înaltă, şi merită să fie cunoscut de toată lu- 
mea.
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Raportul cancelariei aulice transilvane din 1806, către îm- 
păratul, spune : 

„Fiinacă studentul în drepturi (studiosus iuris), care peti- 

țicnase, este, conform atestatelor alăturate și descrierii sale din 

partea vicarului și președintelui consistorial, de cel mai bun 
talent și moralitate, şi în studii obţinând clasa primară cu. 
distincţie şi fiinăcă la puţine persoane de ritul acesta se găsesc 

calităţi așă alese, în sfârșit fiindcă se deobligă a instrui, după 
absolvirea studiilor sale teologice, candidaţii da preoție în ştiin- 

țele de lipsă pentru păstorirea şi ocuparea oficiului preoţesc 
și a prestă şi alte servicii da consistoriul de ritul neunit, merită 

această persoană să fie neapărat ajutorată în intenţia şi râvna 
sa mare. Etc. etc.” ...,,Cancelaria e de părerea ca, conform pro- 

punerii guvernului, Majestatea Sa să binevoiască a încuviință. 

studentului Gheorghe Lazăr un stipendiu anual de 200 fl. din 
fondul sidoxial pentru învățarea studiilor teologice, pe lângă 
îndatorirea propusă”. 

Pe acest raport, împăratul Francisc pune rezoluţia: „Pro- 

punerea cancelariei obține aprobarea mea“. 

Prin urmare : a) Studentul în drept, dela liceul catolic din 
Cluj, Gheorghe Lazăr, a făcut o petiție către cancelaria aulică 

transilvană, ca să i se dea o bursă pentru a merge la Viena, 
sâ studieze teologia. In petiție s'a obligat să fie, apoi profesor 

candidaţilor la preoţie și să mai facă şi alte servicii la consis-" 
toriul neunit. b) Relaţiile ce le ia cancelaria aulică, dela vi- 
carul episcopesc din Sibiu, şi dela, liceul catolic din Cluj sunt 
cu deosebire de favorabile, lui Gh. Lazăr, arătânâu-l „de cel 

mai bun talent și moralitate şi că a obţinut clasa primă cu. 
distincţie, şi se mai arătă că la puţine persoane de ritul ne- 
unit „se găsesc calităţi așă alese”. 

Impăratul aprobă, şi cu începere din anul 1806, adică după. 

terminarea liceului catolic din Cluj, tânărul Român, de religiune 

neunit — creștin ortodox răsăritean — urmează cu mare sâr- 
guință studiile teologice la Viena. 

2. Student şi teolog. 

Lazăr Xustratie a plecat la Viena în anul 1806, după ob- 

ţinerea înaltei aprobări, pentru bursa solicitată. | 

Gheorghe Lazăr urmează, fără întrerupere, studiile teolo- 
gice, la Viena, timp de trei ani, 1806—1809. In petiția sa, prin 

care cereă o bursă, își luase ca prim angajament, că termi- 

rând studiul se obligă „să fie profesor candidaţilor la preoţie”. 

In această primă direcţie își îndreptă el primii săi paşi cerce- 
tători de ştiinţă. Dar, aceasta nu eră de ajuns pentru un ,„în-" 

setat de știință”, cum eră Gheorghe Lazăr.-El nu are odihnă
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şi răscoleşte bibliotecile, şi cercetează scrierile, diferitelor pu- 
blicaţii literare. | 

Timpul liber îl întrebuință scriind lucrări originale sau 
traduceri. Una din primele sale lucrări este: învăţătura orto- 

doxă a ui Platon, archiepiscop de Twer, din Rusia pe Volga. 

Platon trăise în anii 1737-1812, şi fusese numit de Ecaterina II-a 

ca învăţâtor de religie, copilului său Paul Petrovici. Această, lu- 
crare fusese tradusă în mai multe limbi — latineşte, franţu- 
zeşte, grecește, bulgăreşte, nemţeşte, sârbeşte, etc.—ceia ce do- 

vedeă frumuseţea ei, ca şi necesitatea de a îi citită de cât mai 

mulți creştini. Lucrarea, în sine, eră, mai mult un povăţuitor, 

un îndrumar religios ortodox şi politic, scris de învățatul Platon 
archiepiscopul de Twer, pentru elevul său Paul, destinat a a- 
junge împărat, cum a și ajuns. 

O altă lucrare, cu deosebire de interesantă şi de.morală, 
a fost o traducere după „,Sittenbiichlein fiir Iugend”. Apoi, cu- 
rând, termină traducerea povestirii lui Octavian împăratul și a 
soției și copiilor lui. Această lucrare, cu deosebire de. morală, 

a şi fost publicată la Pesta. 

In afară de aceste lucrări de interes general, Lazăr serie 

şi cărți pentru şcoală: „o pedagogie, după Salzmann, o geo- 

grafie matematică, o istorie a lui Ion Moritz și a copiilor săi” 
și „teologiae dogmaticae institutiones“. 

Intr'un raport, al cancelariei aulice, către împăratul, re- 
lativ la timpul întrebuințat de Lazăr la Viena, se spune, între 

altele : 
„Cancelaria observă, că ea nu poate apreţiă, traducerile 

lui Lazăr, fiind scrise în româneşte, dar dovedesc, că Lazăr în 

Viena na petrecut de geaba”. 
Noi spunem, din câte sau putut găsi, că nu numai că nu 

a fost „petrecut degeaba”, ba, din contră, că timpul a fost mai 
mult de cât folositor întrebuințat, atât pentru îmbogățirea cu- 

noştinţelor lui, cât și pentru ale altora, în special pentru popo- 
rul românesc, prin lucrările scrise de el în limba românească. 

„Una din cărţile cea mai citită şi cea mai favorită ale lui 
Lazăr, a fost biblia, pe care a cumpărat-o în mai multe ediţii, 

catolice și protestante și în mai multe limbi: greceşte, latineşte, 
nemţește, şi chiar ebraică, iar pentru înțelegerea mai bine a ei, 

și-a procurat şi dicţionare speciale“. 
Pe când eră Lazăr, în Viena, Napoleon urcă vertiginos âru- 

mul gloriei nepieritoare. In 1809, se apropiă pentru a doua oară 
de măreaţa capitală a imperiului. 

De data aceasta Viena vrea să se apere, nu ca în 1805, și 

de aceea cheamă la lucru toată populaţia validă din oraș. Mii 
de tineri lucrau la șanțuri și întărituri, printre cari erau mai 
bine de o mie de studenţi. Printre ei se află și Lazăr. Prin 
urmare frigurile răsboiului au trecut şi peste tânărul teolog,
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care-şi părăsise preocupările intelectuale şi ajută la apărarea 
capitalei unei ţări în care poporul, din care făceă parte, eră 

xobit. 
Se pare că Gheorghe Lazâr a fost întrebuințat nu numai 

pentru lucrul pământului, săpat şi. cărat, ci pentru lucrări to- 
pografice, fiindcă eră priceput şi la astfel de lucrări inginerești. 

După încheerea păcii, din octomvrie 1809, s'a înapoiat și 

Lazăr, în Ardeal, la Sibiu. Luna decemvrie îl găsește la Sibiu. 
Guvernul din Transilvania, în urmă cererii consistoriului 

neunit, — greco-oriental român — din Sibiu, și conform ordi- 

nului cancelariei aulice din Viena, l-a trimis la Carlovitz, la 
mitropolia sârbească, cu o scrisoare de recomandaţie, a con- 

sistoriului, ca să facă acolo studii teologice ale ritului neunit, 
să înveţe dogmatica și leturgia, bisericii ortodoxe, şi să fie hiro- 
tonit preot, 

In Carlovitz, mitroplit sârbesc eră Ştefan Stratimirovici, 
în vârstă de vre-o 52 de ani, deci aproape îndoit de cât La- 

zăr, care n'avea decât 30 de ani. Stratimirovici eră reputat de 

om cu o cultură aleasă, în filosofie şi în cunoștințele juridice, 

dar ortodox încarnat şi în special Sârb neînduplecat. El aveă, 

sub autoritatea lui bisericească, toată biserica românească ne- 

unită — creștină ortodoxă râsăriteană — şi nu de mult, abia 

de vreo 20 de ani, în 1790 când a fost ales ca archiepiscop, 

ceruse ca întreg Banatul să fie sub supremaţia lor bisericească 

şi să fie organizat în vederea expansiunii sârbești spre estul și 

nordul Ungariei, în inima poporului românesc din Ardeal. 

„In faţa acestui bărbat se ivește, într'o bună dimineaţă, 
un fost şcolar al școalelor catolice distinse, căci toate fuseseră 

distinse ; şi şcolarul vorbeşte astfel, încât mitropolitulm i se 
pare că aude din el „indiferentism și răceală către religiunea 
greco-neunită”. Imediat mitropolitul închipui o primejdie care 

ar ameniţă „biserica sa, dacă străinul ar fi înlesnit să ajungă 

chiar episcop. Și se hotâri să-i închidă drumul către demni- 

„tăţile la care străinul aspiră. Dacă St. Stratimirovici nu ar fi 

lucrat așă, nu ar fi fost el însuş, adică: omul reprezentativ ai 
unui popor şi al unui principiu cald simţit de acel popor. Ur- 

mările au fost rele pentru Lazăr, pentru biserica ortodoxă-ro- 
mână ; dar despre ele nu Stratimirovici eră dator să judece şi 
să decidă”. 1) “ , 

In fața mitropolitului sârbesc a suferit Gheorghe Lazăr 
prima înfrângere în viaţă. A fost înlăturat dela hirotonire, nu 

a fost primit la studii teologice ortodoxe și înapoiat Sibiului cu 
“o scrisoare observatoare către consistoriu, „că la primirea per- 

soanelor în statul preoţesc să fie cu toată atenţiunea“. 

Lazăr, îndată ce a ajuns la Sibiu, predă scrisoarea în mâna 

:)Bogdan Duică. Gheorghe Lazăr, pag. 45.
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guvernatorului şi, apoi, pleacă imediat la Viena pentru a se 
plânge împăratului, care a fost atâta de binevoitor faţă de el. 

Impăratul porunceşte să i se facă un raport amănunţit a- 

supra celor întâmplate. Este extrem de interesant, pentru cu- 

noaşterea vieţii lui Gh. Lazăr, raportul cancelariei aulice, câ- 

tre împăratul, în această privinţă. Dau aci, numai, părţi din 

acel raport, deşi, raportul în întregime este de o importanță. 

capitală : 

„Mitropolitul aduce, referitor la refuzare, următoarele moti- 

ve: Lazăr aspiră la o demnitate mai înaltă preoțească, deci 
ar trebui să fie instruit cu cea mai mare îngrijire în dogmele 
religiei sale. Primi, însă, o educaţie cu totul întoarsă. Adică 
învăţă studiile teologice la o universitate catolică şi ar vreă 
acum, ca şi în treacât să-şi însușească, dogmatica şi leturghia 
neuniţilor. Cum şi-ar trimite catolicii. studenţii lor în insti- 
tute protestante pentru educaţie ?" 

„Contra lui Lazăr se ivește o bănuială îndoită: odată se nu- 
miește el în cartea de botez Eustratius, in atestatele şcolastice 
şi de consistoriu, Gheorghe; apoi în atestatele scolastice figurea- 

ză ca greco-catolic. La aceasta se adaogă şi aceea câ Lazăr, 
în convorbirea sa avută cu el asupra religiei ar fi trădat un 

indiferentism şi o răceală către religiunea greco-neunitâ“. 

Acestea ar îi motivele arătate de mitropolit, pentru cari 

Lazăr n'a fost primit să urmeze dogmatica şi leturghia bisericii 
ortodoxe și nici na fost primit la hirotonisire. 

Argumentele sunt atâta de slabe, încât. însuș cancelaria 

aulică, în raportul către împăratul, le sfârâmă, pe fiecare, în 

parte, cu mult succes. Așă, între altele, se spune, în acel ra- 

port: „toate acele motive sunt inadmisibile“. 
1. „Fie că e obiceiul între Valahii din Ardeal să-și ia alte 

nume de cât cele primite la botez.-lazăr din greşeală e in- 

dus în atestatele scolastice, ca unit, şi se desminţțeşte îndea- 
juns prin aceea că consistoriul neunit și preşedintele acestuia, 

vicarul general Huţovici, a recomandat pe acest tânăr pentru 
primirea unui stipendiu din fondul sidoxial. 

2) „Atât în Sibiu, cât şi în Cluj, unde Lazăr studia în școli 

catolice precum și în Viena, există biserici neunite, pe cari a- 
cesta le-a putut cercetă. 

3) „Nu se poate crede despre profesorii din Carlovitz că 

afară de limbile slavone nu vorbesc şi limba latină, germană 

ori franceză. Ei.ar fi putut deci împărtăși lui Lazăr instrucţia 
-în vreuna din aceste limbi. 

4) „Prin împrejurarea că Lazăr a ascultat filosofia în 
Cluj, iar teologia în Viena, încă n'a incetat să fie greco-neunit, 
căci dacă cinevă s'a făcut cunoscut cu principiile unei alte re- 
ligii numai de dragul științei, nici decum nu.poate fi urmarea 

că ar trebui să le și recunoască, părăsindu-și religia sa,
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5) „E foarte bătător la ochi că mitropolitul nu voi să pri- 

mească pe Lazăr tocmai pentru cultura sa prea înaltă, pe 

ceeace la primire ar trebui să se pună temeiu. 
6) In siârşit, chiar așă de puţin se poate înțelege, pentru că 

unui greco-neunit nu-i ertat nici să cunoască dogmele religiei 

catolice, poate pentru aceea, ca să țină neuniții și pe mai de- 

parte în neștiință adâncă. 
Gheorghe Lazăr, însă, în petiția sa către împăratul, arată 

și alte puncte, pentru care a fost respins dela hirotonie. 
Intâinirea între mitropolitul sârbesc, ireductibil, și între 

tânărul învăţat Român, ce aspiră la o înaltă treaptă bisericească, 

în biserica românească, a avut o durată mai lungă ca de obiceiu. 

“Convorbirea a avut formă unui examen de cunoșştiințe şi de 
conștiințe. Se pare că la toate întrebările puse de Stratimi- 

rovici, răspunsurile lui Lazăr au fost repezi și puternice, atâta 
de puternice încât, de mai multe ori, mitropolitul eră încurcat. 

O cultură prea înaltă, un curaj ce nu se preă.vâzusese la un 

neunit, o minte ageră, care știă să dea răspunsuri fără nici un 
înconjur și fără replică, l-a făcut pe Sârbul Stratimirovici să 
vadă în Lazăr un râsvrătit în contra stăpânirii dogmatice sârbe, 

asupra bisericii românești. „Răceala în convorbire” de care se 

plânge Stratimirovici, că ar fi observat-o la Lazăr, în timpul 

convorbirii despre religie, nu poate fi decât numai o insinuare, 
cu nimica probată, de altfel ca și toate celelalte acuzări. Nu 

ar rămâne în picioare, din toate acuzările, de cât că eră prea 

învăţat, că aspiră la trepte înalte bisericeşti, și că eră necăsâ- 

torit, tot așă ca și aceea că nu cunoștea limba slavonă. 
Cu aceste motive, singurele adevărate, căci toate celelalte, 

le-a. răsturnat însuş cancelaria aulică în raportul său către 

împăratul, a fost respins Lazăr. 

Raportul se încheiă cu: „După ce Lazăr, între astfel de 
împrejurări, nu poate fi trimis iarăş la Carlovitz, fără a-l ex- 

pune la multe neplăceri... ete.“, „propun a fi trimis în Buco- 

vina, episcopului Vlahovici pentru a-l hirotoni, şi pentru acest 

. scop să i se facă o bursă de 400 fiorini pe an, și 200 fiorini pen- 
tru drum, până în Bucovina“. 

Cum, însă, în acest timp, s'a făcut alegerea noului episcop 

al Ardealului, în persoana lui Vasile Moga, împăratul a ho- 

tărit ca Lazăr să nu mai meargă în Bucovina, ci la Sibiu, și să 

i se facă cunoscut, aceluiă, înalta hotărire a împăratului. 
Lazăr, şi-a continuat, apoi, studiile, la Viena, în tot tim- 

pul anului 1810, urmând teologia pastorală și paleologia ; iar 
la sfârşitul anului, cere, prin raport către cancelaria impe- 
rială, cu insistenţă „să i se deă o funcție în Patrie spre a-şi 
pune în aplicare rodnică științele sale de specialitate, câști- 
gate în cursul unui studiu de 19 ani.
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In 14 martie 1811, împăratul iscâli ordinul, prin care La- 
zăr se înapoiă la Sibiu. 

Aci în Sibiu, sub stăpânirea directă a noului episcop Vasile 

Moga, ales și întărit la sfârşitul anului 1810, Gheorghe Lazăr 
a început să predea cunoștințe teologice aspiranţilor la teo- 
logie, în şcoala ce trebuiă să fie numită mai târziu seminar. In 
această calitate, el intră şi în consistoriu sub președinția epis- 
copului. 

Dacă locul de episcop al bisericii româneşti neunite din 
Sibiu nu mai eră liber, calea tot nu eră de tot închisă, lui La- 
zăr, de a ocupă, cândvă, un asemenea loc, pentru binele nea- 
mului din care el a ieșiţ. Doar pentru această şi-a lâsat el 
studiile juridice, care-l atrăgeau foarte mult, și a îmbrățișat, cu 
toată căldura, pe cele teologice, pentru ca să, fie în stare să 

ajute, cu mai multă putere, pe robiţii săi fraţi Români. 
Mai eră o mică nădejde : scaunul episcopesc din Arad, care 

eră vacant de atâţia ani. De ce nui sar da lui? Avea doar 
toate drepturile . 

Și aci, după cum vom vedeă, ca şi întâia dată la Carlovitz, 
influenţă cea puternică a mitropolitului Stratimirovici l-a în- 
lăturat pe Lazăr, pe cel mai capabil Român, din acele timpuri, 
de a ocupă scaunul: episcopesc din Arad, deşi a avut o reco- 
mandare destul de puternică și de favorabilă, chiar dela gu- 
vernatorul Ardealului Gh. Banffy. 

Intre timp, însă, Gheorghe Lazăr, se apucă serios de mun- 
ca sa de profesor catehet al candidaţilor la preoţie. Munca 
eră cu atâta mai grea cu cât cei veniţi să-l asculte erau cu 
totul înapoiaţi în orice cunoștințe intelectuale. Gheorghe La- 
zăr a trebuit, deseori, să înceapă cu mulți dintre ei, lecţiile de 
citire şi de scriere, căci nici aceste lucruri nu le ştiau. 

„Intruna din zile, venind la Lazăr în școală câţivă săteni, 
cari aveau candidaţi de preoți la învăţătură, îi prezentară re- 
clamațiunea ce făcuseră la vlădica, plângându-se că pătimesc 
din lipsa de preoţi pe la biserici, din cauza întârzierii, ce se 
face la școală, de a se eliberă candidaţilor atestate de capa- 
citate pentru hirotonire”. 

„Văzând această reclamaţiune și mai ales apostila ce pu- 
sese vlădica pe dânsa, cu admonițiuni către profesori, cari 
priveau pe însuș Lazăr, acesta se turbură foarte şi adresându- 
se către petiționari, în faţa tuturora le zice: „Auziţi oameni 
buni ! Dumneavoastră mi-aduceţi în școală numai niște bu- 
cheri, bușteni întunecaţi, şi-mi cereţi să-i liberez mai curând, 
să fie şi mai neciopliți. Apoi, bunii mei creștini! D-voastră 
ştiţi că preotul este facla ce trebue să lumineze pe om în toate 
căile sale ; la el alergăm să aline durerile sufleteşti; el tre- 
bue să ne îndulcească amărăciunile vieţii din lumea această. 
Dar ca să fie un preot astfel, trebue să fie luminat, și lumina
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numai prin învăţătură se poate dobândi. Aşă, dragii mei, dacă 

sunteţi creștini buni, lăsaţi să înveţe carte cumsecade pe oa- 

menii care voiţi să-i aveţi preoţi cu sufletul și cu inima : nu 

trimeteţi la vlădica să popească numai nişte vite nesuvân- 

ţătoare”. 1) | 

Această ieşire, chiar violentă, a lui Lazăr, ajunse la ure- 

chile episcopului Moga, care a luat vorbele aspre ca şi cum 

i-ar fi fost adresate lui direct. Bineînţeles au urmat discu- 

ţiuni, acuzări, încriminări, la cari Lazăr a știut să răspundă 

tot aşă cum a răspuns şi lui Stratimirovici, la Carloviţ. 

Spre sfârşitul anului 1811, Iui Lazăr i se făcuse dor de altă 

lume, și plecă la Braşov, la vechiul său învăţător din Avrig, 

apoi prieten și povăţuitor Ion Barac câre, între timp, trecuse la 

Brașov ca învăţător. Vroiă omul să găsească pe. cinevă 

căruia să-şi desvălue sufletul şi să-i ceară un sfat. Poate, 

cu acea ocazie, ar fi găsit şi altcevă de lucru, să mai 

câştige cevă bani, ca să-şi poată ţine zilele. Pe acel timp, leafa 

ce i se dădeă la Sibiu eră plătită în bilete de bancă cu valoare 

redusă, din cauza falimentului statului. N'ajungea, ce luă, nici 

pentru hrană. 
Episcopul Moga, care nu pândeă, de cât ocazia de a lovi 

pe acel ce ştiă să vorbească atâta de frumos şi de temeinic, 

profită, de ocazie şi înscenează o faptă gravă bisericească, din 

plecarea fără voe a lui Lazăr. Pentru a-şi arătă şi activitatea, 

şi puterea, se plânge guvernatorului Ardealului că subalternul 

său a plecat dela serviciu, fără voe !? Au urmat, firește, ordine 

peste ordine, și în sfârșit, fugarul 1? Lazăr a fost ridicat şi 

adus cu forţa iarăș la Sibiu, în ianuarie 1812, la şcoala ce râmă- 

sese fără el. 

Desigur, şi de data asta, ca și altădată, explicaţiile și dis- 

cuţiile trebue să fi fost înghiţite în sec de către episcopul Moga. 

Gheorghe Lazăr, păstrând respectul cuvenit, trebue sâ fi apli- 

“cat, de multeori, fierul roşu pe fruntea episcopului. 

Altădată, într'o predică, în biserică, a spus, între altele ; 

„că precum e adevărat că Românii au datoria de supunere că- 

tre împăratul lor, nu e mai puţin adevărat că au și drepturi 

a fi ocrotiţi de guvern, deopotrivă cu ceilalți supuși ai împâ- 

văției. Dacă ar întrebă cinevă, ce au dobândit Românii dela 

împăratul spre răsplată, pentru credința de care i-au dat destule 

probe, chiar cu vărsarea sângelui lor la diferite împrejurări 

grele, este dureros a află că Românii au rămas ca şi mai 

înainte, numai cu datoria de supunere, iar areptul de cetățeni 

le sunt încă negate”. 1) 

Episcopul Moga ce eră faţă, în biserică, la această, predică, 

1) P. Poenaru. Gh. Lazăr, pag. 21-23. 

1) P. Poenaru. Gh. Lazăr, pag. 28.
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a chemat în altar, pe Lazăr şi i-a făcut aspre observaţii. Desi- 

gur şi Gheorghe Lazăr na rămas dator! 

In astfel de atmosferă apăsătoare şi tensiune încordată, 
mergea, Lazăr, în mod hotărit, spre prăbuşirea și planului său de 
a, ocupă, cânâvă, tronul episcopiei de Arad, vacant de ani de zile. 

Lazar, totuş, se gândeă serios la acel loc. Pentru a arătă 

superiorilor săi cum își întrebuinţează timpul, și cu ce îşi ocupă 

mintea, în orele libere, şi deci meritele lui pentru un loc mai 

înalt, el înaintează în anul 1814, luna octomvrie, o cerere epis- 

copului Moga, prin care se rugă să i se dea aprobarea de a 

tipăvi traducerea sa din archiepiscopul Platon. Moga, fără nici 

o explicaţie, refuză aprobarea. De ce ? Cine-ar putea-o spune ? 

In anul 1815, în luna martie, Lazăr înaintează prin guver- 
nul locali, pentru aprobare, un curs de geografie a Transilva- 

niei. Lemenyi, canonic, pus de guvern să cenzureze lucrarea, 

opiniază foarte favorabil. Guvernul o trimite, recomandând-o, 
episcopului Moga. Aci sa îngropat ! 

In acelaş an, peste o lună, în aprilie, el prezintă o a treia - 

lucrare, o gramatică română-germană. Guvernul, procedează 

la îel ca mai sus; iar Moga, tot la fel. Manuscrisul dispare! 

Unul eră Moga, iar celălalt. Lazăr; unul trăiă făcând 

umbră, de 'geaba, pământului, iar celălalt trăiă muncind, chi- 

nuindu-și trupul, dar înălțându-şi sufletul și mintea. Moga a 

domnit în scaunul episcopesc din Sibiu, aproape 35 de.ani, dar 

a murit pentru totdeauna; Lazăr a trăit numai câtevă clipe, dar 

trâeşte şi va trăi etern, şi din ce în ce mai strălucitor, în inima 
şi mintea întregului neam românesc. In timp ce Lazăr abiă 
aveă pe ce să doarmă şi ce să mănânce; Moga dormeă în jeţul 
său îmbrăcat în mătase. De ce vroiă să-l deştepte, din somnul 

său, acest tânăr neastâmpărat şi cu ochii fulgerători ? Ce avea 

cu el, acest copil de ţâran ? După plecarea lui Lazăr din Sibiu, 

a dormit Moga treizeci şi atâţea de ani, în tihnă, de a înţelenit 

tot sufletul poporului românesc ! | 

Guvernul imperiului a hotărit că în toamna anului 1815, 

să se facă alegerea pentru ocuparea scaunului de episcop din 
Arad. | 

Gheorghe Lazăr, deși vedeă bine că şansele îi sunt cam re- 
duse, totuș, nu se dădu bătut fără luptă. El ceru guvernului, 

dreptul său, de a îi candidat. 

Guvernatorul Ardealului Banffy, în înţelegere cu episco- 

pul Moga, propune. la episcopat doi candidaţi. Unul din ei eră 
fostul vicar Nicolae Huţovici, cel care a susținut pe Lazăr în 
ceverea pentru bursa de teologie la Viena ; iar altul eră însuș 

Gheorghe Lazăr, profesorul catehit al candidaţilor la preoţie. 

In raport se spuneă, între altele: „amândoi fac parte din ecler 
şi sunt necăsătoriți”.
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Ce l-a îndemnat pe Banify și mai ales pe Moga să facă 

această propunere este greu de știut. Poate singurul fapt, că 

Lazăr, cât a stat la Viena, sa bucurat de sprijinul împăratului 

şi de toată bunăvoința lui, şi nu vroiau ei, acum, să stea în 

contra voinţei prea înalte. Pe sub ascuns, însă, vor ști ei să 

tragă sforile ca nici Huţovici, dar mai ales Lazăr, să nu iasă la 

suprafaţă. Eră altul destinat a ocupă scaunul episcopese din 

Arad, un protejat al mitropolitului sârbesc Stratimirovici. A- 

colo, în acel loc, la Arad, le trebuiau Sârbilor, un Sârb, sau un 

sârbizat, nu un Român, şi mai puțin încă un Lazăr. | 

Un dușman înverșunat a avut Lazăr pe Hainss fost proto- 

pop în Braşov al bisericii neunite, care, acum în urmă, dela 

anul 1809, trecuse la Sibiu ca director al școalelor neunite din 

„principat, şi membru în consistoriul episcopesc al Sibiului, unde 

a fost şi Lazâr începând din sfârșitul anului 1811. 

Incă din 1810, curând după venirea lui Haines la Sibiu, ca 

director, a început lupta, sa în contra lui Lazăr, mai ales după 

înfrângerea acestuia la Carloviţ. Nu-i exclus că Haines să îi 

slujit de unealtă sârbească, întrucât se ştie că el eră crea- 

țiunea episcopului G. Adamovici, care-l numise administrator 

a] bisericilor române din Brașov. „El eră mândru, îndărătnic 

şi sgârcit”, deci, în fața lui Lazăr cel învăţat, el se simţeă mic- 

şorat. 

Oamenii mici la suflet și slabi la minte, sunt plini de ură 

faţă, ae semenii lor, cari pot să-i umbrească ! 

Gh. Haines a luptat, în modul cel mai violent în contra lui 

Gh. Lazăr şi mai ales pe timpul alegerii pentru episcop. Insuş 

vicarul Huţovici, spune că în 1810, numitul Haines iăcuse o 

pâră în contra teologului Lazăr, pe care vroiă să o trimită, prin 

consistoriu, cancelarului aulic, la Viena, contele Teleki. Con- 

sistoriul sa opus ; dar „Haines totuş a trimis-o direct la Viena, 

deşi bâjbăia de expresiuni jignitoare faţă de-legile Patriei, or- 

ainile guvernului și față de nevinovatul Lazăr”. Aşă se exprimă 

chiar vicarul episcopesc Huţovici și aceasta îi face mare cins- 

te, cu atât mai mult cu cât în 1815 îl avea, pe Lazăr contra- 

candidat la scaunul episcopesc din Arad. El îl vedeă şi-l ştiă 

pe Lazăr nevinovat și o spuneă în gura mare ca să o afle toată 

lumea. 

| Haines, în această, supremă luptă, sa găsit alături, şi poate 

şi sub ordinele mitroplitului Sârb Stratimiroviei care-şi avea 

şi el candidatul său, un Român, ce-i drept, dar sârbizat, pe 

Nestor Ioanovici, care a și fost ales. 

Lazăr a fost înlăturat și de data asta, dela un loc înalt 

ce i se cuveneă lui şi numai lui. Eră o înfrângere dureroasă, 

a doua, în timp de cinci ani, după aceea dela Carloviţ. 

Cinci ani a avut Lazăr, în faţa ochilor minţii lui, scaunul 

de episcop al bisericii româneşti, din Aard. Cu tot sufletul sa
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pregătit el pentru posibilitatea de a-l ocupă vreodată, aczst 

scaun, nu pentru el, ci pentru biserica românească ; nu -pen- 

tru binele lui, ci pentru binele poprului ce suferea atâta. 

A fost o mare deziluzie pentru acela ce crezuse o viaţă în- 

treagă, cu toată puterea, în puterea dreptăţii. 

De acum în colo el eră pierdut pentru Românii din Ardeal : 

pierdut pentru biserica românească abiă tolerată, din îngenu- 

chiatul Ardeal. 

Din omul de ordine, deși vorbeă deschis oricui, a ajuns un 

revoltat, un răsvrătit. Iși croiă, acuma, singur, drumul pentru 

plecare dintre ai lui, poate, fâră să-și dea seama. Sufletul nea- 

mului îl chemă în aită parte unde eră, poate, nevoie mai ur- 

gentă şi mai mare, de el. Pentru Ardeal eră altul destinat să 

scoată din robie poporul lui Dumnezeu. 

In acelaș an, în care Lazăr eră înlăturat deia scaunul epis- 

copesc. Napoleon debarcă pe coasta Franţei, revenind din insula 

Elba, şi intră triumfător în Paris. 

Intreaga Europă se clatină, Prusienii şi Germanii se cutre- 

mură ! Numai Gheorghe Lazăr, ca exponent al Românilor şi al 

revendicărilor drepte, jubilează ! Ah! de-ar veni corsicanul a 

treia oară la Viena ! , 

Napoleon îşi strânge armatele, fostele lui armate cu cari 

cutreerase, victorios, o lume 'ntreagă, și merge în contra duș- 

manilor. 

La Sibiu, populația săsească şi ungurească comentează în 

gura mare evenimentul și insultă, bineînțeles. de departe, pe 

Napoleon. Intr'o grădină publică, local de petrecere, cu pere, 

vin şi cârnaţi, Saşii şi Ungurii, încălziţi de patriotismul lor de 

stăpânitori ai robilor, dar mai ales de berea și vinul ce curgeă 

mai ușor de cât sângele lor, strigau, amenințau, insultau și 

arătau pumnul împăratului Napoleon! Pe când eră înverșu- 

narea lor, ca şi petrecerea, mai în toiu, pe când strigau cât îi 

iuau gura : Jos Napoleon ! Afară cu el! deodată se aude o voce 

de tunet, şi care domină pe a tuturora, celor așă de bine dis- 

puși, strigâna, ca un ecou venind din slavă: Trăiască Napo- 

leon Bună-Parte ! 
Eră Gh. Lazăr, care, urcat pe o masă, strigă, înfruntă şi îul- 

geră, cu ochii săi de foc, sutele de bine dispuși oaspeţi cons- 

ternaţi. El reprezentă, în acel moment gândul şi sufletul între- 

gului popor românesc îngenuchiat și robit de o mie de ani, 

In acest strigăt .se concentrase toate suferințele unui popor, 

dar şi toate speranţele lui în zile mai bune, prin libertate ! 

Această întâmplare, a fost hotăritoare ! 

Episcopul Moga, ajutat și de hainul Haines, și de toţi cari 

în faţa lui. Lazăr își vedeau micimea lor, a făcut raport guvar- 

matorului ; iar acesta, mai departe, cancelariei aulice, care cer- 

cetează faptele. La 15 septemvrie 1815, cancelaria aulică înain-
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tează împăratului un raport, cu propunerea formală de desti- 

tuire. In acest raport sunt dâte lui Lazăr, multe şi urâte epitete 

ca : „neastâmpărat, pornit spre excese, nesocotit, arogant, clo- 

cotitor de mânie, nesupus, neglijent, cu o neîmpâcată pornire 

către patima beţiei“. Apoi este acuzat şi de crime politice, fiinăd- 

că a simpatizat cu Napoleon. Contele 'Teleki spune în raportul 

său, între altele : „e nevoe ca acest profesor nevrednic, cu totul 

degenerat şi nepotrivit în postul său de îndrumător al unui 

popor înapoiat, să fie suprimat fără cruţare. Măsura, aceasta 

se impune tocmai în urma descoperirii cugetării echivoce a lui 

Lazăr, care-l arată ca un om primejdios”. 

Guvernul ardelean primeşte tocmai la 22 martie 1816, or- 

Ginul cancelarului aulic, Teleki, prin care Gh. Lazăr, prin înalt 

ordin împărâtesc, a fost destituit din funcţia de profesor ; iar 

cancelaria Transilvaniei, comunică episcopatului, destituirea lui 

Lazăr, la 13 april 1816. 

In acelaș timp poliţia a primit ordin să urmărească, neîn- 

cetat şi cât mai de aproape, toate mișcările lui Lazăr, „deşi eră 

amovat din postul său de profesor”. 

Lazăr plecă la Brașov la prietenul său Ion Barac. Aci, prin 

inţermediul lui Barac, intră profesor la copiii boeroaicei Bărcă- 

neasca, ce-şi petrecea vara adesea la Brașov. Cu această familie 

a trecut Gh. Lazăr în ţară, şi a mers la București. 

3. Profesor. Patriot. Indrumător. 

Gheorghe Lazăr plecă din mijlocul poporului românesc, al 

- Ardealului robit, îngenuchiat şi sărăcit şi veni în mijlocul po- 

'-porului românesc, din Muntenia, jefuit, amorțţit, și pe trei părţi 

" desnaţionalizat. In Ardeal, este drept, poporul abeă tolerat, 

vorbeă românește, aproape în toate cercurile lui ; în Munte- 

nia limba oficială a statului eră limba grecească, întrebuin- 

ţată în toate actele statului, de toată poerimea, și negustori- 

mea, ba chiar la ţară începuse, să prindă rădăcină. In Ar- 

deal biserica eră abiă tolerată, tot aşă cum eră şi întreg po- 

porul românesc; în Muntenia este drept că poporul românesc 

nu eră numai tolerat, ci eră în ţara lui, dar eră ca şi inexis- 

tent, ca naţionalitate, supt pânâ la măduva oaselor și istovit 

- până la ultima suflare. În biserică se vorbea, cântă și slujea 

numai în grecește și oricui, dintre Români, le venea mai ușor 

să zică „Kirie eleison”, de cât „Doamne milueşte-ne”. 

Limba românească eră pierdută şi înlocuită cu greceasca, 

iar religia grecizată ; deci naționalitatea eră ca și pierdută. 

Lazăr ştiă unde merge şi ce găsește acolo. Stiă, în primul 

rând, că grecismul își înfipsese adânc ghiarels-i veninoase, o0- 

trăvitoare în carnea și sufletul bietului popor românesc. Ştia
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aceasta foarte bine şi avusese ocaziă să vadă efectele grecismu- 

iui chiar în Ardeal, în poarta ţării, şi desigur, că primise lămu- 

riri destule, în această privinţă, dela prietenul său Barac ins- 

talat, acolo în Brașov, de atâţia ani. 

Grecii pătrunseseră şi în Ardeal. După ce cuceriseră şi în- 

genuchiaseră principatele româneşti de dincoace de Carpaţi, 

eră şi natural ca tendinţele lor să meargă, acum şi în inima 

Ardealului. Ei au și pătruns, pe trecătorile mari, până la Si- 

biu, dar mai ales la Braşov unde au înființat și o şcoală gre- 

cească ce eră mult mai bine și mai complet dotată de cât 

umila școală românească. 

„Prin anii 1197-1800 Grecii din Braşov deslănțuiseră o 

luptă contra limbii românești“ :). 

Luptă fu înverşunată iar guvernul, pentru a împăcâă lu- 

crurile, a cerut Românilor să arate fiecare cu cine vreă să 

iie, cu preotul grecesc sau cu cel românesc. Deşi marea majo- 

ritate a rămas cu preotul românesc, totuș Grecii au reuşit să 

ocupe biserica şi şcoala, mai ales că banii unui mare negustor 

grec au ajutat mult la soluţionarea, în acest sens, a problemei. 

Partea cea mai dureroasă a fost că Grecii s'au instalat în bi- 

serica cea mare, fostă românească, iar Românii fură împinși 

la marginea orașului, pe la mahala. Gheorghe Lazăr, de sigur, 

cunoștea toate acestea, de pe când eră la Sibiu, profesor şi 

membru în consistoriu, precum şi din cele spuse şi arătate de 

Ion Barac. 

Abiă trecut la sud de munte, Lazăr şi-a dat periect sea- 

ma, în ce atmosferă de grecism a pătruns. Dacă în Ardeal se 

sufocă poporul românesc sub greutatea legilor * criminale, ale 

lui Werbedczy, şi dacă limba românească eră înlocuită, în. 

toate actele şi acţiunile oficiale, cu una din limba naţiunilor re- 

cunoscute, între cari Românii nu existau, apoi, în Țara Româ- 

nească, ca şi în Moldova, limba țării eră acuma limba gre- 

cească ce pătrunsese adânc în toate straturile populaţiunii 

țării, amenințând, în mod paşnic, ce-i drept, dar cu atâta mai 

puternic, cu înscăunarea ei definitivă, şi cu îmmormântarea, 

cu totul, a limbii românești. . 

„Amorţeală și deoparte şi de cealaltă a Carpaţilor! Amor- 

ţeală şi, mai ales, degeneraţie. Deaceea anul 1821 înseamnă 0 

nouă cădere morală, pe care numai ţăranii mai fuseseră, în 

stare să o scuture întrun fior revoluționar. Restul, cu puține 

excepţii, zăceă în demoralizare. Viaţa de stat, administraţia, 

justiţia fuseseră, desfiinţate. Viaţa familiară, însăş, înjosită. 

„Prostituţia eră la culme. Nici o clasă nu face excepţii; şi nu 

este rar să vezi mame de familie părăsindu-şi bărbaţii și copiii 

pentru a se da “Turcilor. Unele au îmbrățișat religia mahome- 

  

) Bogdan Duică. Gheorghe Lazăr, pag. 56.
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dană şi au împins delirul sau spiritul de răsbunare contra fa- 

miliilor lor până la asasinatul bărbaţilor sau fraţilor prin nouii 

lor amanți. Casele boerilor absenţi au devenit case Qublice de 

destrăbălare, în cari Turcii trăese cu aceste nenorocite”. 

In mijlocul acestei „degeneraţii și amorţeală” Lazăr se 
ridică curagios şi privește drept in faţă pe toţi cei ce stăpâneau 
pe nedrept o ţară şi jefuiau un popor, otrăvindu-l. 

| Lazăr trebuiă, însă, deocamdată, să trăiască, să aibă pâinea 

cea de toate zilele. Plecase dela familia Bărcăneasca, și se a- 
vântase în gloata cea mare a poporului. Lipsa şi sărăcia îi 
aduse aminte că el cunoştea bine de tot geometria și că la 

Viena a lucrat şi la ridicare de planuri. Eră, în acel timp o 
mare nevoe, la toţi boerii din Bucureşti, de a-şi aveă planul 
moșiilor lor, cari treceau ușor din mână'n mână. 

Lazăr începu să facă planuri de moşii, dela cari câștigă 

destul de bine. Toţi îl cunoșteau acum ca „neamţ” fiindcă a- 

ceastă meserie, până acuma, o avusese numai nemții. 

Intâmplarea şi norocul lui Lazăr și al neamului îl pune 

pe Lazăr, în curând după sosirea sa în București, în legătură 

cu boeru! Iancu Văcărescu. Acest Iancu Văcărescu eră „aliat prin, 

demna sa suroră Maria, cu familia Bălăcenilor, al cărui cap eră 

Banul Constantin efor al școalelor sub Emil Caragea. Poetul 

Ion Văcărescul făcu cunoştinţă cu răposatul întru fericire 

Lazăr, ce atunci venise persecutat din Transilvania ; și ştiură, 

amândoi a deșteptă nobila ambiţie a banului Bălăceanul, 

ete.“ 2). 
Ion Văcărescu eră descendinte din acel Negoiţă „domnesc 

cocon al lui Dan, Voevodul Făgărașului și nepot de soră al că- 

peteniei Românilor”, care a însoţit pe Negru Vodâ, la descă- 

Jicătoarea lui în ţară. Din tatăn fiu-sa ilustrat această nobilă 

familie înaltă românească, poate că cea mai veche și mai 

nobilă din toate, nu numai prin fapte de vitejie dar şi 

pe tărâmul literilor. Descendinţii au fost mereu în legătură 

cu toate familiile mari domnitoare, cu Petru Cercel, cu Șerban 
Cantacuzino, Constantin Brâncoveanul. Ianake Văcărescu îm- 
părtăşi soarta domnitorului său Brâncoveanul, în 15 august 
1716, tăindu-i-se capul de către Turci. 

“ Acest Român de frunte, Iancu Văcărescu, în vârstă de 23 
de ani, descendinte din cea mai ilustră familie boerească ro- 

mânească, s'a entuziasmat de cele spuse de învățătorul 

neamului şi l-a condus la marele vornic Constantin Bălăceanul, 

efor ai școalelor sub beiul Caragea. 

Intrevederea între boerul fără prihană Constantin Bălă- 

ceanul şi între Gheorghe Lazăr, trebue să, îi fost neinchipuit de 

1) Bogdan Duică. Gh. Lazăr, pag. 62. 

2) Heliade Rădulescu. Discurs funerar la îmormântarea lui I. Văcărescu.



DIN GENIILE NEAMULUI 343 

frumoasă, de înălțătoare și de românească. Deoparte stă un 

poer, un adevărat boer Român, care aveă şi avere mare, dar 

aveă şi o mare slujbă în ţară, eră mare vornic şi ban ; un boer 

care nu s'a plecat niciodată înaintea Grecilor și mai puţin încă 

înaintea grecismului. El eră singurul dintre poerii neamului 

nostru care a refuzat să vorbească vreodată, și în orice ocazie, 

altă limbă de cât-cea românească, chiar se spune că nici nu a 

vrut să înveţe grecește. De cealaltă parte sta tânărul, copil de 

țăran, din Avrig, învățat cum puţini erau pe acele timpuri, 

plecat urgisit și oropsit din Ardealul lui, şi venit „în țară” să 

lupte şi să ajute cu puterile lui la îndreptarea răuiui în care 

se sbăteă bietul popor românesc. 

S'au înţeles la suflet; dar Bălăceanul auzindu-i pe Lazăr 

că-i şi inginer și că se pricepe şi la ridicarea de moșii, a vrut 

să-l încerce, cu o primă probă. Bătrânul boer, care se lovise de 

multe în viaţă, a vrut să verifice şi să vadă cu ochii lui mi- 

nunea ca un Român să poată face un plan pe care-l făceau 

numai „nemţii”. 

Şi atunci, adresându-se lui Lazăr, îi spuse : „Auzi-mă, das- 

căle ! dacă e adevărat că d-ta ai știința de care ne vorbeşti, 

iaca eu am o grădină, aici în oraş. şi voiu să cumpăr un l0c 

alăturea, ca să o măresc. A măsurat-o un inginer neamț Şi aş 

vrea să mă încredinţez dacă locul e de întinderea ce el îmi 

arată pe planul său. Măsoară şi d-ta, acel loc şi voiu vedea, dacă, 

să potriveşte planul d-tale cu al neamţului'“. | 

Bucuria lui Lazăr. nu avă limită. Plecă şi imediat se apucă 

de lucru. Dar, dela primii paşi a întâmpinat greutăţi mari, de 

netrecut de un altul, dar învinse Lazăr. N'avea nici un instru- 

ment cu care să lucreze, iar aceia cărora s'a adresat ca să i le 

împrumute, inginerii străini, l-au refuzat categoric. 

Nu s'a dat, însă, bătut. Işi va face singur toate instru- 

mentele de care aveă nevoe. Din fundul uni butoiu, îşi a făcut 

planşeta dupăce mai întâiu La spălat acel fund, l-a curățat 

şi l-a fiert ca să, nu se îndoaie ; iar celelalte instrumente sim- 

ple, lanţul de măsurat, jaloanele, alidada, etc. le-a lucrat cu 

lemnari şi fierari după arâtările și sub supravegherea lui di- 

rectă. Când toate instrumentele au fost gata, sa apucat de 

lucru, şi curând planul a fost terminat spre mirarea boerului 

Bălăceanul, care privea când la plan, când la liniștitul tânăr 

Român, ce sta în faţa lui, respectos dar demn. 

Ginerile lui Bălăceanul, boerul G. Golescu, om destul de 

priceput în stințele matematice, cercetând planul după ce- 

rerea socrului său, a afirmat că-i întocmai ca al „neamţu- 

lui”, 
Această probă fu hotăritoare pentru Gh. Lazăr. 

De acum încolo Lazăr a putut să vorbească deschis şi pe
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larg cu boerul Bălăceanul, căci acesta îl ascultă și cu plăcere 
și cu încredere. Vorbea şi simţea românește ca și el. 

Trecuse anul 1816 și această probă a avut loc în primăvara 
anului 1817. In acest timp Lazăr dădeă și lecţii particulare pe 
la, unii copii, cari lecţii îi aduceau bani abiă ca să trăiască q2 
azi până mâine. Câteodată mai făceă şi planuri cari îi aduceau 
cevă mai mult, dar şi aceia destul de puţin : abiă putea să tră- 
iască omenește. 

Dacă, în privința aceasta materială, Lazăr aveă dreptul să 

fie liniștit, el care se mulțumea cu puţin, chiar cu foarte pu- 

țin, nu aveă, însă, astâmpăr şi eră adânc îndurerat de aceea 

ce vedeă și întâineă la fiecare pas. El nu eră mulțumit cu lec- 
țiile multe-puţine ce le dădeă, el vroiă cevă mai mult şi cât 

mai mult nu pentru el, ci pentru neamul său românesc. 

Mintea lui se frământă zi şi noapte cu facerea unei şcoale 
românești, unei academii româneşti, unde să poată învăţă toţi 
copiii de Români, toate cele ce se învâţau în școalele greceşti, 
şi cel puţin tot așă de bine, ca în alte școale, din alte ţări. 

De multe ori a mai mers Lazăr în casele lui Bălăceanul şi 

de multe ori, pe aleele umbroase ale grădinii boerești din Bu- 
cureşti de lângă dealul Mitropoliei, şi sfânta Ecaterina de azi, 

sau plimbat amândoi Românii, discutând şi punând la cale 
planuri mari pentru viitorul neamului. De sigur, în acele plim- 

bări sa hotărit, după cererea lui Lazăr, modul cum trebuiă să 

se procedeze, ca să se obţină aprobarea domnitorului grec Ca- 

ragea, învoirea, eforiei școlare, dar mai ales deslegarea divanu- 
lui domnesc, deslegare în ceeace priveă o şcoală românească 

în care să se înveţe ştiinţe cari până atunci au fost învăţate 
numai în limba grecească. ” 

Cu toată încrederea, ce o aveă acum, Bălăceanul, în multa 

si puternica ştiinţă a lui Lazăr, totuş pentru el era încă o în- 

doiată că limba românească ar fi în stare sâ primească ştiinţa: 

înalte de matematichie şi de filosofie. In urma discuţiilor lor, se 

pare că Bălăceanul a hotărit ca Lazăr să facă o cerere scrisă 
către etfotia şcoalelor, unde el era efor; iar susținerea, argu- 

mentele şi explicaţiile necesare, la divan, trebuiau făcute, chiar 

de către Lazâr. 

” Petiţia lui Gheorghe Lazăr către etoria școalelor eră de. fapt. 

un proect_de organizare al unei şeoale românești care coprindeă 
învăţătură. pentru începători, scrierea și cetirea, și se termină 
cu învățătură înaltă de filosofie, matematică şi inginerie. Se 

pare că programul de învățământ, alcătuit de Lazăr și alătu- 

rat petiției lui, eră făcut pe patru ani. 
Desigur că cererea lui Lazăr a căzut în mijlocul boerilor ca 

un fel de bombă. Pentru prima dată li se prezentă în viaţa lor, 

o astiel de cerere, ca, să se deschidă o școală în care să se înveţe 

în limba. românească toate științele pe cari ei erau obișnuiți să
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le- audă numai în grecește. Discuţiile, de sigur, au început în- 

tre toţi boerii cari alcătuiau consiliul eforilor, sub preşedinţia 

mitropolitului Nectarie, şi sau urmat destul de aprinse, în cari 
discuții, este probabil, că la început, Bălăceanul nu a reușit 

să-i convingă pe toţi boerii. El eră convins când vorbea cu La- 

zăr ; dar, fără el alături nu găsea argumente atâta de puter- 
nice cum le găsea tânărul învăţat. Desigur, după ceasuri de dis- 

cuţie, sa amânat şedinţa şi sa hotărit ca să se mai discute în 

altă şedinţă următoare. Eră o chestiune prea importantă ca 

să se ia o hotărire dela prima întâlnire, dela prima discuţie. 
Fiecare boer ajuns acasă, desigur câ a împărtăşit celor de 

pe lângă el, chestiunea cu care sa, ocupat în ultima şedinţă, 
şi fiecare din cei ce auzeă se miră că s'a putut face o astfel 
Ge propunere. Apoi, unii sau alăturat părerilor lui Lazăr, de- 

sigur foarte puțini ; alţii desigur cei mulţi, sau aşezat în ta- 

băra adversă, cari criticau cu toată asprimea o astfel de ne- 
rozie. 

In curând, de sigur, în tot Bucureştii intelectuali sau mai 

bine zis, boerești, nu eră decât această chestiune în discuţie. 

Vestea a mers dela casă la casă. 
Dușmanii românismului şi mai ales aceia care-şi vedeau 

situațiunile amenințate prin proectul lui Lazăr, deși nu prea, 
aveau încredere în reușita lui, au început să lucreze la dări- 
marea proectului, la înfrângerea lui Lazăr, ba chiar la înde- 

părtarea lui din ţară, dacă nu chiar la suprimarea lui. 

Boerul Constantin Bălăceanul, ajutat de ginerele său G. 

Golescu şi de inimosul tânăr Iancu Văcărescu, vegheau ca să 

nu i se întâmple nimica rău protejatului lor. Lupta, între cei 

puţini adepţi ai lui Lazăr şi cei mulţi cari erau în contra lui, a 

durat multă vreme, probabil toată primăvara şi o parte din 
vara anului 1817, şi desigur destul de înverşunat şi dintr'o parte 

și din alta. 

Toţi cei ce nu credeau în puterea limbii românești, dar 

mai ales toţi cei ce nu aveau nici o pregătire intelectuală, s'au 

aşezat în tabăra adversară lui Lazăr. La această tabără, desi- 
gur, sau alipit dela început toţi boerii Greci sau grecizaţi, cari nu 

puteau permite o slăbire a grecismului în țările româneşti, fi- 
indcă ei de aci, ca piedestal naţional grecesc, plănuiau să ri- 
dice steagul redeșteptării elinismului. Si doar ei erau cei mai 

tari. Biata Ţară Românească ce ajunsese ea! să servească de 
piedestal naţional altei naţiuni, în timp ce naționalitatea ei se 
„prăbuşeă văzând cu ochii. 

Alături de tabăra adversă sau înscris apoi toți streinii sta- 

biliți în ţară şi cari cu meseria lor de ingineri și architecţi 
monopolizaseră, toată îndeletnicirea științifică din țară, înca- 
sând sume mari. din lucrările lor fără o concurenţă național 
românească. Ei chiar au vrut „a depărtă pe Lazăr din ţară, ca
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nu cumvă, elevii acestuia, în matematici sau inginerie, să ajungă. 

a le face concurență“. 
Intriga, calomnia şi vorbele urâte, la adresa lui Lazăr şi 

a acţiunii lui românești, luaseră o desvoltare și o desfăşurare 
neînchipuit de mare. Călugărul Macarie a descris sugestiv a- 

ceastă, pornire otrăvită în contra acţiunii lui Lazăr: „Când s'a 

început întâiu a se paradosi științele filozofiei în limba noa- 

stră, pre dascăli şi prin divanuri i-au purtat înrăutăţiţii, pentru 
ca să-i împiedice şi în toate zilele cu cetele se vedeau adunân- 

du-se şi într'armaţi cu limbi pline de otravă, în toate părţile 

alergau pentruca să facă pricini și turburări, umblând în tot 

chipul ca şi pe dascăli cu multe supărări să-i împiedice, și pre 

ucenici să-i slăbească din osârdie. Și văzând că cu acestea nu 

pot a întunecă lumina, nu se rușinau : vreau, înrăutăţiţii de a 
lipi pre pereţi noaptea stihuri cu lătrături turbate, în care-şi 

arătau pisma și toată urâciunea ce hrăneau în visteria inimi- 

lor lor asupra neamului și asupra stăpânitorilor şi pricinui- 

torilor acestui folos“. 

In această atmosferă încărcată şi otrăvită Lazăr conştient 

şi demn mergea mereu înainte, pe drumul ce-şi alesese și 

sprijinit de cei câţivă boeri, cu adevărat Români, el speră să 

ducă la bun sfârșit planul său de refacere, de reinviere și de 
reintronare a limbii românești pe plaiurile Muntenisi 

Comitetul eforiei sa mai întrunit de sigur de câtevă ori 

şi a mai discutat planul și proectul lui G. Lazăr. Spre sfârşitul 

anului 1817 se pare că eforii școalelor au căzut de acord, cu 

toții, unii din convingere, alţii învinşi de ceilalţi. Mitropolitul 
Nectarie, care. nu zicea nici da nici ba, a, iscălit alături de toţi 
ceilalți. Acesta era un mare succes pentru Lazăr, reprezentat 
în comitetul eforilor prin boerul Bălăceanul. Lupta, însă nu se 
isprăvise. Ea trebuiă să meargă acum în faţa lui Vodă Cara- 
gea. și, apoi, desigur în faţa, divanului unde probabil că ea va 

îi mai crâncenă ca oriunde. 

Caragea a îost mai curând câştigat decât se aşteptau, 
poate, toţi cei ce vroia înfrângerea lui Lazăr. 

In ziua de 10 Decemvrie 1817, eforia şeoalelor înaintează 
Domnitorului un raport prin care îi solicită înalta bunăvoință 
de a aprobă înființarea unei şcoale domnești şi în care „să se 
predea atât studiile gramaticale cât şi catechismul sfintei noas- 
tre religiuni și câtevă din cele de trebuinţă științe ca să poată. 
din această -şcoală să se formeze buni impiegaţi pentru cance- 
larii și judecătorii. Ucenicii, pe lângă aceasta, să fie deprinși 
şi cu măsurarea, moșiilor şi locurilor, ceeace este foarte de folos 

pentru ingineri, ete.“ 

Apoi, în raportul, anaforaua, eforiei se dădeau ex- 
plicaţiuni şi detalii: unde să se instaleze școala, anume la 
S-tul Gheorghe, câţi dascăli să profeseze, ce leafă să li se dea



DIN GENIILE NEAMULUI 347 

fiecăruia, şi se desvoltau propunerile cerând ca să se înţindă, 
acest învăţământ în toate cele 12 judete ale ţării. 

După câte se văd, din acest plan al eforiei şi din planul 
de şcoală intocmit de Lazăr, şi care se va arătă mai târziu, 
ideia lui Lazăr eră cu totul deformată. Aci, în anaforaua efo- 
riei, eră vorba numai de o scoală mică, iar nu o academie, cum 
gândeă Lazăr; aci se arătă intenția de a se scoate din această. 
şcoală impiegaţi pentru. judecătorii şi cancelarii, precum și 

ajutoare pentru ingineri, iar nu profesori și ingineri, cum 

gândea, Lazăr. 
Explicaţia ar fi următoarea : nu toţi eforii au fost con- 

vinși că ideia lui Lazăr poate căpătă fiinţă; nu toţi au îm- 
părtășit optimismul şi încrederea boerului Bălăceanu, care 
acuma credea orbește în vorbele lui Lazăr. Ca să nu fie res- 
pinsă propunerea lui Lazăr, au convenit cu toţii la o măsură 
mult mai redusă, ceeace desigur că nu a putut mulţumi pe învă- 

țatul şi inimosul Român, venit cu tot sufletul pentru a face 

cevă cu adevărat demn de nobila viţă românească. 
 Anaforaua a fost aprobată de vodă Caragea și dată în 

tară sub forma unui ordin către ispravnicii judeţeni, după 
ce, bine înţeles, mai întâiu a răspuns eforizi aprobarea sa, în 

sensul celor cerute de ei. 
Prin urmare, şcola ce trebuiă înființată, conform cererii 

eforilor și aprobării domnitorului, eră o școală elementară, 
aproape cu cevă mai răsărită decât şcoalele ce existau pe la 
unele biserici şi conduse de dascălii bisericilor. După acel ordin, 

trebuiă să ia fiinţă asemenea şcoale în cele 12 judeţe, câte una, 
și să fie puse sub supravegherea episcopilor respectivi. 

Lazăr consideră această dispoziţie domnească, drept o 10- 

vitură adusă românismului, iar nu lui personal. Cu siguranță 
că au urmat multe conciliabule între el şi boerii favoriţi lui, 
Bălăceanu, G. Golescu, Iancu Văcărescu și poate și alţii, şi de-: 
sigur că au dat cu toţii dreptate lui Lazăr, căci îi vedem, acuma, 

că se îndreaptă chiar spre divan, ca de acolo să scoată o hotă- 

rire în sensul vederilor lui Lazăr. 
Domnitorul va fi fost pus la curent cu noua luptă şi, desi- 

gur i sa prezentat chestiunea, că noua şcoală românească, ce 
ar dori să ia ființă în București, nu-i deloc îndreptată în 
contra şcoalei greceşti, ci mai de grabă ca un sprijin al ei, în- 

trucât mare parte din program este luat după acela al şcoalei 
învățatului grec Veniamin. După ce sar căpătă învoirea tacită 
a domnitorului, atunci ușor s'ar putea merge în faţa divanului 
domnesc unde aveă să se hotărască definitiv. 

Lazăr eră înarmat până 'n dinţi cu răbdare, cu energie 
Și cu argumente. In această privinţă, el eră sigur de victorie. 

Pe la jumătatea lunii februarie 1818, divanul, în sfârșit, se 

întrunește pentru a discută propunerea lui Lazăr. La acest di-



343 GENERALUL C. GAVANESCUL 

van, a fost poftit şi profesorul inginer Gheorghe Lazăr ca să 

deă explicaţiile necesare în faţa boerilor ce-l alcătuiă, în fața 

tuturor învățaților Greci și mai cu seamă, în fața celui mai în- 
văţat om, grecul Veniamin dela Lesbos, adus tocmai dela Ki- 

donai din Asia Mică spre a conduce școala grecească dela Mă- 

gureanu. 
In faţa acestui înalt și select areopag, alcătuit din tot ce 

Bucureștii avea mai boeresc — Greci și Români — şi mai ins- 
truit, trebuiă să se prezinte tânărul fiu de țăran avrigean, să 
susțină drepturile sfinte ale naţiei românești și ale limbii româ- 
neşti. Aci, în acest divan, se desbâteă în acea zi memorabilă, 

din luna februarie 1818, cel mai mare proces naţional româ- 

nesc al răpirii de secole, în mod vrăjmăşesc şi silnic, al celei 

mai mari bogății ce formează individualitatea şi naţionalita- 
tea unui popor: LIMBA. Acest proces trebuiă să hotărască dacă 
limba, românească are dreptul să reintre în vechiul său dome- 
niu, în domeniul strălucitor al cronicilor și al vechilor izvoade, 
conduse și scrise de iluminaţii neamului nostru. din trecutul 
nostru istoric, sau este destinată peirii şi îimmormântată, pe ve- 
ile, de către Grecii atotstăpânitori, servitori şi slujitori ai pu- 

ternicilor 'Turci. 
Atunci, în acea zi memorabilă și în acel divan puţin îavora- 

pil, a fost procesul reinvierii şi redeșteptării neamului nostru, 

pentru redobândirea limbii noastre în școală și în biserică; iar 
ca apărător, în fața acestei înalte curţi, aveă, tot poporul 

românesc, un singur reprezentant, pe tânărul dar inimosul 
Român Gheorghe Lazăr. 

In faţa boerilor şi învăţaţilor, din divan, a apărut Lazăr, 

modest dar demn, salutând politicos dar stând, apoi, drept, 
şi privind ţintă'n faţă pe toţi cei cei aveau să-l asculte şi să-l ju- 
dece și apoi să-și dea sentința. Aproape toate privirile îi sunt 

neprielnice, unele din ele chiar ironice, altele încruntate; iar 

„învățatul Veniamin“ ține capul plecat, cu barba n piept, și 
priveşte, din când în când, pe sub sprâncene pe tânărul ce 
îndrăznește să vină în faţa lor să le facă propuneri condam- 
nate dela început. Singurii ochi binevoitori și încurajatori erau 
ai boerului, cu adevărat Român, la trup și la suflet, Const. Bă- 

lăceanul, şi ai ginerelui său, G. Golescu. Ce păcat că nu se 
ştie — poate se va află din vechi documente — cine alcătuiă 

divanul şi toate persoanele ce au luat parte la această şedinţă 

memorabilă, în care se desbâteă soarta unui popor. 

„Și a început Lazăr, cumpănit, măsurat și metodic, să arate, 
mai întâiu : că „șţiința este ca şi adevărul, una şi aceeașş, în 

orice limbă sar arătă, numai să știe cinevă a o expune pe 
înțeles“. Prin urmare și în limba românească, ca şi în orice 
altă limbă, se poate învăţă. orice ştiinţă. Apoi „arătă și qemon=
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stră că termenii ştiinţelor şi meşteșugurilor sânt necu- 
noscuți fiecărui om și fiecărei naţii până ce nu cultivă ştiin- 
țele şi meșteșugurile“. Continuând, cu o înviorare şi mai mare, 
arătă că : „limba grecească a norodului din izvorul de unde 2 

păstrat a zice „filos“ şi „sofos“, de acolo poate, cu tot dreptul, 

să zică şi „filosofie“, tot asemenea și Românul, de unde a păs- 
trat a zice „lucire“, de acolo poate a se intrebuință a zice şi 

„perlucid“, și de unde i-a rămas vorba „opăcit' de acolo poate 

zice şi opac“. Mai departe, înflăcărându-se din ce în ce, de- 
monstră: „că omul, în general, este primitor de idei, şi că 

ideile, prin învoire sau prin împrumutare, pot a-și dobândi un 

nume oarecare și printr'insul se fac cunoscute omului, sau, 

acest nume se face cunoscut prin dobândirea ideii ce înfăţi- 
şează etc., etc. Şi este probabil, că Lazăr nu so fi oprit nu- 

mai ia aceste argumentâri ştiinţifice, ci, aproape sigur că s'a 

abătut și în domeniul naţional românesc și poate că a spus 
cevă și din sufletul lui de Român: „că toate popoarele sunt 

impodobite cu școli mari şi Academii de științe strălucitoare, 
chiar în limbile lor, pentru procopsirea tinerilor, cu drept au 

judecat că cu rușine vine unui popor și neam ce este așă 

vechiu, așă vestit, proslăvit și înzestrat cu toate rodurile pă- 
mântului, precum și cu toate darurile duhovnicești, cu un cu- 
vânt neam împărătesc, şi care acuma se află chiar însus sub 

ocârmuirea prea înaltului schiptrul Măriei Sale, să nu aibă şi 
el o școală mai de treabă, o Academie cu știință, chiar în limba 

maicii sale, ci să se lase mai slab, mai scăzut şi mai batjoco- 
rit decât toate celelalte limbi şi popoare ale feţii pământului“, 
etc. 

Discuţiile au fost aprinse şi au durat multă vreme; iar 
la fiecare afirmare, argumentare sau explicaţie, ale lui Lazăr, 

Grecul profesor Veniamin, numărându-și boabele de mătănii, și 
ținând mereu barba în piept și ochii în pământ, cum i se cade 
unui învățat !? răspundea, pe grecește, den ginetai“ (nu se 

poate), iar după el repetau, ca un ecou cobitor, marea majo- 
ritate a celorlalţi boeri și învăţaţi „den ginetai“. „Jar ciocoii 
strigau, cu un râs sardonic „den ginetai, limba valahică este 
săracă, e limba mojicilor și n'are vorbele științifice“. (1. He- 
liade Rădulescu). 

in zadar marele boer C. Bălăceanul căută să facă atmos- 
feră favorabilă planurilor și spuselor lui Lazăr; în zadar G. 
Golescu, cu valoarea sa ştiinţifică susţinea, din toate pute- 
rile, cele arătate de Lazăr ; în zadar și bietul Lazăr se trudeă, 
apă de nădușeală, să convingă pe cioclii neamului. Totul eră în 
zadar, fiind dinainte ticluită sentinţa. 

Lazăr a plecat din divan, lăsând pe boeri şi învăţaţi să 
discute între ei. Ce s'a petrecut acolo, nu se poate ști; ce s'a 
Giscutai și cum s'a discutat, iarăş nu se poate ști, decât nu-
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mai se spune că, la un moment dat, Constantin Bălăceanul 

„strigă în divan, că de nu se vor face școale române, nici 

preoții nu vor mai da contribuţia lor pentru şcoalele greceşti“. 
„Cum? preoții români să plătească, şi copiii lor să nu înveţe 

nimic, ca să învețe străinii? Cum? preoţii români să plătească 
spre a ţine şcoale unde să se desromânească Românii ? 

Faptui că Bălăceanul eră şi îngrijitor al şcoalei grecești, 

în afară de întreaga lui autoritate, îi dădea dreptul să vor- 
bească atâta de tare și de hotărit. 

Avea dreptate Gh. Lazăr să numească pe C. Bălăceanul: 

„adevărata dreptate, mângâerea compatrioților, scăparea să- 
vacilor, stâlpul nevinovaţilor şi podoaba patriei“; avea drep- 

tate Lazăr, ca numai înaintea acestui Român să stea desco- 
perit și numai lui să-i dea titulatura de Măria Ta. Bălăceanul 
ca prim jurat, în înalta curte cu juri, divanul în care sa des- 

bătut soarta neamului a avut puterea să convingă şi să în- 
vingă. 

„Sa spart divanul“, adică Veniamin nu biruise, iar planul 
iui Lazăr poate merge acuma la înalta aprobare domnească. 

Victoria a fost a românismului! Gheorghe Lazăr strălu- 
cește ca și soarele în mijlocul acestei victorii măreţe a nea- 

mului nostru. 
Curând după această şedinţă memorabilă, eforii i şcoalelor 

înaintează către domnitor la 6 martie 1818, următoarea ana- 
foră, care formând punctui de plecare al şcoalei româneşti, 

merită să fie cunoscută în întregime, ca şi răspunsul aprobător 

al domnitorului. 

Prea Inăltate Doamne, 

„După luminata poruncă a Măriei Tale ce sa dat la ana- 
îoraua dumnealor boerilor orânduiţi a face alegerea dascălilor 
încă dela 15 ale trecutei luni decemvrie în leatul 1817, prin 
care au fost rugat pe Inălţimea Ta, ca pe lângă celelalte să 
i se dea voie să întocmească şcoală românească cu dascăli iscu- 

siţi şi epitimoniki, spre a se puteă îndeletnici și această învăţă- 
tură, atât la cele bisericești cât și la cele filozoficești, precum 
au și celelalte limbi; la care următori aflându-ne, n'am încetat 
cercetând ca să găsim pe vreunii din dascălii români, cari să 
aibă această știință și să poată învăţă pe ucenici, chiar în 
limba noastră, cea românească şi altul mai destoinic n'am putut 

găsi fără pe un Lazăr inginer, ce a venit acum de curând din 
părțile Transilvaniei aici într'acest pământ pe carele mai întâiu 
l-am cercat ca să: vedem la cari învățături poate fi destoinic 
a le învăţă şi măcar că numitul dete făgâduială că la orice
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meșteșug filozoficesc este destoinic, dar mai întâiu zice, ca să 
le tălmăcească din limba latinească pe cea românească şi apoi 
să le paradosească ucenicilor; ci fiindcă acum mai întâiu nea- 
vând nici ucenici destoinici de aceste meşteşuguri, am chib- 
zuit ca deocamdată să se orânduiască numitul dascăl a para- 
dosi aritmetica cu geografia istoricească, pe harte, şi apoi 
geometria teoretică şi geometria practică, dimpreună cu 
geomesia practică, cu care intrând în tocmeală sa mulţumit 
pe an cu taleri 3500 fără să i se mai dea altcevaș pentru ale 
mâncări sau altele; i taleri 1200 unui popă Pavel ce-l cere nu- 
mitul, ajutor pe lângă dânsul, la ale gramaticei, care măcarcă 
acest popă Pavel a fost şi mai înainte orinduit de a învăţă 
gramatica românească și altele mai mici învățături pe taleri 
10 pe lună peste ceeace a fost spre a pune toată, silința a. face 
rodul în faptă. Şi fiindcă pentru această scoală am găsit cu 
cale să se așeze în mânăstirea Sf. Sava, în nişte odăi ce sunt 
în altarul bisericii, unde a fost mai înainte școală elinească, în 
care odăi, fiindcă se află niște caretaşi nemți, cu ordinul egu- 
menuiui mânăstirii, care fiind supuse și la oarecare strică- 
ciune rugăm pe Inălţimea 'Ta, ca, despre o parte să se dea lu- 
minata poruncă a Inălțimii Tale, mai întâiu a se pune această 
învăţătură în lucrare făcânau-se și într'adins pitacul Măriei 
Tale câtră egumenul mânăstirii a scoate pe acei nemți din 
acele odăi și apoi să avem luminata poruncă, ca mai în vreme 
să putem pune a le meremetisi spre a aşeză şi a pune în orân- 
duială această școală românească. 1818 Martie 6. (Iscăliţi) Nec- 
tarie Metropolit, Gr. Ghica, Constantin Bălăceanu, Alexandru 
"Mavrocordat, Iordache Golescu“. 

In această anatoră se vorbește pentru prima dată oficial 
de „Lazăr“. La această anaforă, domnitorul răspunde cu ur- 
mătoarea aprobare : 

I* Ioan Gheorghe Caragea Voevod i gospodar zemle 

vlahiscoie. 

Prea osfinţia Ta părinte Mitropolit i ceilalţi dumneavoas- 
tră boeri Efori ai Şcoalelor, primită fiind chibzuirea ce se arată 
mai jos printr'această anaforă pentru întocmirea acestei şcoale, 
o întărim Domnia mea şi poruncim să se pue şi în lucrare cu 
urmare întocmai, precum și pentru deșertarea acelor odăi 
poruncim dumitale Vel Logofete de țeară de sus să se facă 
pitac din partea Logofeţiei cătră egumenul mănăstirei Sf. Sava, 
-de a le deşertă, împăcând însuș egumenul pe acei nemți chi- 
riași cu orice mijloc va ști, ca să se facă apoi începere şi a 
meremeturiior cu din chiria cu care sa folosit mânăstirea dela 
acele odăi de când a lipsit şcoala de acolo şi până acum, de
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nu va îi avut poruncă domnească prin care să se îi dat voie 

spre a face zapt acele odăi. 1818, Martie 24. 

(Pecetea gpd) Vel Logofăt. 

Nu eră, prin urmare, nici vorbă de înlăturarea școalei gre- 

ceşti, cum se insinuase, din răutate, care continuă cu aceeaş 

putere ca .şi mai înainte, ci eră vorba de înființarea unei 

şcoale românești, alături de cea grecească, și cu care trebuiă să 

se ia la întrecere în vrednicie şi în rezultate. Cu atâta mai 

mare va fi meritul școalei românești şi deci al lui Lazăr, 

conducătorul ei, cu cât ea va putea trăi şi desvoltă alături 

de școala cea veche, cea puternică, aşezată de mai aproape 

un secol şi susținută de toți Grecii şi grecizaţii cari conduceau 
toată țara. Şi tocmai datorită faptului că nu a fost vorba de 

înlăturarea şcoalei greceşti, se poate crede că s'a putut obţine, 

în mare parte, autorizarea înfiinţării şcoalei românești. In a- 

cest caz, această mâsură ar constitui un simț politic deosebit, 
fiindcă aceea ce-se urmăreă, la început, eră mai întâiu în- 

fiinţarea școalei românești ; pe urmă... se va vedea, 

In anaforaua din martie 1818 se vede că eforia şcolară pro- 

pune înfiinţarea unei şcoale deocamdată mai mult pentru in- 

ginerie ; iar nu pentru toate științele, şi pentru filozofie și 
pentru viitori preoţi, după cum vroia Lazăr, „fiindcă acum mai 
întâiu neavând nici ucenici destoinici de aceste meșteșuguri, 
am chibzuit ca deocamdată să se orânduiască numitul dascâ!, 
etc., ete“. | 

Prin urmare, piedica cea mare eră lipsa de profesori cari 

să predeă cursurile celelalte ; dar, principial, şcoala sa apro- 

bat aşă cum a cerut-o Lazăr. 
Faţă, de o asemenea piedică, Lazăr nu se dă înlături dela 

nici o osteneală. Va înlocui el pe toți cei ce lipseau, până va 

puteă să-şi găsească oameni cari să ştie, să-l înţeleagă şi să 
“simtă ca şi el focul sacru al românismului. 

Şcoala, însă, nu va începe imediat, ci vor mai trece câtevă 
luni, până se va goli localul destinat, la biserica Sfăntul Sava, 

până se vor face reparaţiile necesare, şi până se vor întocmi 
toate programele şi înscrie scolarii doritori de învăţătură 

înaltă românească. | 

Până atunci, Gheorghe Lazăr face un apel către tot po- 

porul românesc, anunțându-i vestea atâta de frumoasă, a în- 

fiinţării unei școale românești pe limba patriei. Apelul este 

adresat, în. primul rând către tinerime, și poartă titlul de „In- 

ştiințare de toată cinstea vrednică tinerime“. 
Această „înştiinţare“ ar trebui scrisă şi săpată cu litere 

de aur în toate școalele noastre românești, ca și în sufletul 
tuturor celor cu dor de țară, fiindcă dela ea se poate consideră 
începutul vieţii noastre culturale românești. Tot aşă cum noi
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creştinii înumărăm anii dela nașterea Domnului nostru Lisus 
Christos, tot aşă noi Românii ar trebui să înumârăm anii re- 
deşteptării noastre culturale naţionale, dela anul 1818, data 
memorabilei ședințe a divanului, în care a fost înfrânt gre- 
cismul, şi dela, data acestei sfinte „înștiinţări“ în care nu ştii 
ce să admiri mai întâiu: pricepere, diplomaţie, curaj sau ro- 
mânism, sau, pe toate la un loc, la fel. 

După ce face închinăciune domnitorului grec Caragea, 
ceeace însemnează şi arată un simţ politic deosebit, tot așă 
face şi la adresa boerilor şi archiereilor, cari şi-au dat aprobarea. 
Bineinţeles, de ei depindea soarta poporului românesc şi dacă 
ei au înțeles să-şi plece capul, chiar contra voinţii și simțirii. 
lor, trebue să fie niţel măguliți cu laude, ca să se poată obţine 
dela ei, mai târziu, şi alte cereri mai importante, şi qin ce în 

„ce mai importante, pentru școală. Apoi, vorbeşte de patrie, că- 
reia : „nu-i poate fi tot una măcar ce feliu de creștere vor 
primi mădulările următoare“. Fireşte, că patriei nu-i putea 
conveni ca să-şi vadă copiii crescuţi într'o limbă și într'o ria- 
ționalitate ce nu erau ale ei. Dar, cine până la Lazăr a avut 
curaju! să spună astfel de cuvinte ? Dela felul cum va fi cres- 
cut tineretul, cum va fi instruit şi cultivat, va depinde şi soarta 
patriei : „pentrucă odihna ei cea din lăuntru, precum şi cea 
din afară, așă şi binele cel de obște precum şi cel privat, stau 
cu creșterea tinerimii următoare într'o analogie prea strâns 
legate. Din care pricină fieşte care Patrie, fieşte care stăpânire 
bine sistematizată osăbit priveghează, ba are datoria a prive- 
ghea pentru creșterea cea cuviincioasă a tinerilor următori“, 

Arată, apoi, că și înainte s'ar fi putut face o asemenea 
școală : „de nu le înzădărnicea vrăjmăşia vremilor şi neprie- 
tenoasele stări împrejur, în care mai în toate veacurile au 
înotat Patria, precum dovedeşte istoria insuși.“* 

Continuând, Lazăr dovedeşte patriotismul său încarnat şi 
spune fîuturora, ca să audă şi Românii, dar şi veneticii, că 
origina românească este de viță împărătească și se cade ca şi 
Românii să aibă o şcoală înaltă în limba patriei, în limba, 
maicii sale, și „să nu se lase mai slab, mai scăzut și mai bat- 
jocorit decât toate celelalte limbi și popoare ale feţii gămân- 
tului.“ 

Şi, apoi, „inștiințarea“ se adresează direct tineretului ; 
„Deci dară, iubită şi de toată cinstea vrednică tinerime ! Iată 
o epohie nouă, o întâmplare strălucitoare, un glas dulce pă- 
rintesc, sub pavăza schiptrului domnesc, după care de mult 
oftară inimile Dumneavoastră, vă chiamă, vă strigă, părin- 
tește vă îmbrățișează : veniți toţi din toate părţile și de toată 
starea, veniţi la izvorul tămăduirii ! la Muzeu înfloririi! ca să 
ne împărtășim şi noi, acum măcar şi mai puţin, etc., etc.“ 

Arată aci, încăodată că şcoala este pusă sub puterea dom- 

23
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nească, pentru a da încredere celor slăbănogi la suflet. Vroia 

Lazâr, să arate că această școală are pecetia oficialităţii, în- 
voirea domnitorului, şi deci, toţi cei ce vor veni la acest „izvor 

al tămăduirii“ vor beneficia“ de drepturi ce vor decurge. 

Ca încheere, spune Lazăr : „Vremea trece iute, nu se mai 

intoarce, ne fură şi anii vieţii cu sine, și noi rămânem tot 

lipsiţi și neciopliţi; pentru aceea grăbiţi-vă, nu întârziaţi a 
vă arătă și a vă trece la condica școlii, ca, apoi, puindu-le 
toate la cuviincioasa orânduire, să putem începe, cu ajutorul 

lui Dumnezeu, cât mai în grabă paradosirea materilor după 

vândul mai jos însemnat“. 

In aceaștă înştiinţare, se arată că trebue să vină să se 
înscrie cât mai mulţi și cât mai iute, ca, apoi după ce se vor 

orândui toate, să se poată începe. Intrucât școala a început 
în luna august 1818, cred că această „înştiinţare“ să îi fost 
dată de Lazăr cu mult înainte de începutul şeoalei, poate 

cu două-trei luni mai înainte, ceeace ar fi, cu două-trei luni 
după memorabila şedinţă a divanului, și probabil după 
ce i-au fost puse la dispoziţie încăperile dela Sfântul Sava, 

ceeace nu se puteă face înainte de luna maiu 1818. 
Desigur, un registru a stat la dispoziţia celor ce vor veni 

să se înscrie, „Se deschide o condică de înscrieri, pentru a cârei 
descoperire sar putea plăti bani mulți, ca să putem cunoaşte 
pe toți şcolarii anului întâiu al Sfântului Sava românizat“. (G. 
Bogdan Duică. Gh. Lazăr). | 

La, sfârșit, „înștiinţarea“ arată şi materiile ce se vor predă, 
în şcoală precum și împărţirea lor pe anii de studii. Şcoala în- 
cepeă cu învățatul scrisului și cititului şi se termină cu studii 
înalte de matematică, inginerie, fllosofie şi preoţie. Cursurile 
au fost grupate în patru grupe: 

„A. Cei mai slăbănogi : slovele, numerile, citirea, scrierea, 
ortografia, catechismul, gramatica şi aritmetica, și alte ştiinţe 

mai folositoare pruncilor ; 

„B. Apoi se va trece ia :. gramatică, sintaxă, poetica, geo- 
grafia globului pământesc, retorica, istoria neamului cu a pa- 
triei; 

„O. Cei mai în vârstă vor auzi: aritmetica cu toate păr- 
țile ei, gheografia pământului, gheomitria, trigonometria, Al- 
ghebra şi altele, gheodezia sau inţeneria câmpului cu iconomia 
și architectura. | 

„D. — Vom trece, apoi, și la celelalte mai înalte tagme fi- 

losoficești, fieștecare după rândul său, la tagmele iuridicești 
sau nomică. 

„Pentru cei ce vor să treacă la cinul preoţesc se va orândui 
csăbită vreme şi ceasuri pentru ascultarea sfintei teologhii, 
dogmelor credinţei și cunoștința legii creştine“.
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Acesta a fost primul program al lui Lazăr, care a servit 
drept bază al începutului școalei românești. 

Localul în care trebuiă să înceapă și să se instaleze şcoala, 
românească, după propunerea etforilor, eră cel din mânăstirea 
Sfântul Sava, „în nişte odăi ce sunt în altarul bisericii“ dar 
care erau ocupate de niște caretaşi nemți. Aprobase domnito- 
rul ca acele camere să fie golite, şi să se dea ordin egumenului 
mânăstirii de a le deşertă, însă, să fie împăcat și egumenul 
— bine înțeles, grec — și chiriașii nemți, de paguba și deranjul 
ce li se fâcea, 

| De altfel acele încâperi fusese destinate pentru şcoală, 
chiar de ziditorul bisericii, Domnitorul Constantin Brâncovea- 
nu, iar hrisovul domnesc spuneă atunci „că, învăţătura de carte 
să se facă cu un număr de o sută şcolari stipendiști“. A trebuit 
multă muncă şi multă cheltuială de energie până să se golească 
localul, peste cincizeci de camere, care eră „ocupat de Greci, 
Arnăuți, Sârbi cu: familiile lor, unii pentrucă, făceau parte din 
garda domnească, alţii pentrucă erau rudenii cu aceşti gardiști 
şi cu servitorii domneşti“. 

La început, după multă trudă, cu toată autoritatea lui 
Bălăceanul sau putut obţine numai câtevă odăițe, foste 
chilii mânăstirești, din spaţiosul edificiu; acolo își aşeză Lazăr 
cancelaria pentru înscrierea doritorilor, şi tot acolo a început 
Şcoala. 

Dar, „doritorii“ nu se prea arătau, înscrierile erau foarte 
puţine și lipseau tocmai copiii boerimii și negustorimii, cari 
erau înscriși la şcoala grecească condusă de Veniamin. 

Totuș, la ziua fixată şi hotărită, din luna august 1818, 
școala sa deschis. Nici o sărbătoare, nici o cântare, nici o vor- 
bire nu s'a făcut la deschiderea acestui „izvor al tămăduirii“, 
nici un boer nu a luat parte; iar numărul celor ce a răspuns 
eră așă de mic, încât Lazăr a avut un moment de descurajare 
şi a strigat cu durere : „Dumnezeule ! până când anii bleste- 
mului !“. 

Câţivă curioși se îndesau pe la ușă să vadă și ei, ce ar 
putea și cum ar puteă să spună „neamțul“, pe românește, lu- 
ceruri din filosofie, şi din matematichie, fiindcă ei nu puteau 
crede într'o aşă posibilitate. 

„Cei dintâiu auditori la școala lui Lazăr fuseseră parte din 
învăţăceii dela școalele bisericeşti din București,  Udricani, 
Sf-tul Gheorghe şi Colțea, apoi prăvăliaşii de prin oraș, scrii- 
torii de pe la cancelarii și puțini din elevii, cei mai maturi, dela 
şcoala grecească“ 

„Au mai venit și câţivă oameni mai de seamă să asiste, 
după îndemnul. marelui negustor Alexanâru Teli; dar Și ace- 
știa, au venit mai mult de curiozitate și ca sâ-i ție companie 
lui Tell“.
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Lecţiile începute, cea mai mare parte, toată ziua, le făceă 
numai Lazăr, ajutat de un popă Pavel, şi le făcea împestriţate, 
iar nu după cum se anunţase în apelul „înştiinţare“, fiindcă 
cei înscrişi aveau aşă de puţine cunoştinţe încât, cu cei mai 
mulți a trebuit să se înceapă dela silabisire și socotire. 

Tocmai din această slăbiciune a celor înscriși i s'a făcut un 
câp de acuzare lui Lazăr, de către vrăjmașii cei mai neîmpă- 
caţi, zicând că-i un şarlatan şi că înșeală şi minte lumea. Au 
venit să-și vadă odraslele mulți părinţi, cari când au văzut că 
nici după o lună de învățătură, copiii lor nu sunt încă măcar 
ingineri, și văzând că „dascălul“ cel atâta de „grozăvit“ ii 
învaţă să socotească, să adune numerile, să scadă, etc., ei l-au 
apostroiat zicându-i : „Inginerie vrem noi, dascăle, să ne mă- 
soare băeții moșiile, și de inginerie apucă-te să-i înveţi, că so- 
coteală învaţă ei în toate băcăniile“. 

Lazăr -se uită cu ochii holbaţi la aceşti oameni sărmani cu 
duhul, „se bătea cu pumnii în piept, aridică mâinile la cer și 
strigă : „Doamne ! până când anii blestemului ! 

In astfel de condiţii şcoala merge foarte greu. Cu toată 
munca istovitoare depusă de Lazâr și de preotul Pavel ajutor. 

Dar bunul Dumnezeu veghează mereu la capul celui drept 
credincios. 

In toamna aceluiaș an, spre sfârșitul lui octomvrie, dom- 
nitorul Caragea fugi de pe tronul țării. Un guvern vremelni:, 
„căimăcămia“, se institui pentru a conduce țara. Invăţatul ! ? : 
grec Veniamin a fost gonit din ţară, pentru o vorbă necuviin- 
cioasă spusă la îmmormântarea banului Filipescu. Scoala gre- 
cească, înalta școală dela Măgureanu, s'a cutremurat, iar elevii, 
cea mai mare parte, își îndreaptă paşii spre şcoala cea nouă 
românească a lui Lazăr, spre care-i atrăgea şi puterea sufle- 
tului românesc. 

Pe ia jumâtatea lunii noemvrie 1818, şcoala lui Lazăr, cele 
câtevă camere, eră plină de elevi. De-abia acuma începu școala 
în mod adevărat; iar ideia lui Lazăr abiă acum începu să ia 
înfiripare. ! 

Acum Lazăr este la largul său. Şi-a luat ca ajutoare pe 
unii tineri veniţi dela şcoala grecească și a început cursurile 
școalei, cu primele trei grupe A. B. C., având ca profesori : 

La grupul A., preotul Pavel și Eufrosin Poteca. 
La grupul B. Lazăr, Erdeli şi Eliade Rădulescu, 
La grupul C. Lazâr şi Erdeli. 
Lazăr vrea, mai înțâiu de toate, să insufle tinerilor augitori 

sentimentul naţional. El le spune, înflăcărat, origina mare şi 
nobilă a neamului nostru ; le arată în cuvinte înălțătoare, îap- 
tele glorioase ale înaintașilor noștri Ştefan cel Mare, Mihai 
Viteazul, Vlad 'Țepeş, Mircea cel bătrân; intră apoi în mijlo-



DIN GENIILE NEAMULUI. i ” 337 

cul cronicarilor şi scriitorilor cu cari „naţia“ trebue să se mân- 
drească, şi le vorbiă de Maior, Şincai, Niculcea, Costin şi alţii. 

Dar Lazăr nu se opri aci..El începu biciuiala moravurilor 
dăunătoare ţârii şi neamului. Aci „el găsea un câmp întins de 
a moraliză, şi nu cruţă nici o faptă neomenoasă din barbariile 
privilegiaţilor de pe atunci, o atacă în frunte și o încărcă de 
epigrame cu îndrâsneala ce-i- inspiră geniul“. 

Așă, spuneă între altele: „vorbirea a multor limbi nu este 
de atâta preţuire vrednică, precum fac unii părinţi de pun 
toată creșterea fiului său întru învăţarea limbii grecești şi 
franțuzești, fără mai tare să îngrijească părinţii a adăpă su- 
fletul şi mintea fiului său celui încă nevinovat, cu adevărate 
ştiinţe, prin cari se vor lumină puterile lui sufleteşti, ca să 
capete temeiurile înțelepciunii, cari peste toată calea, vieţii lui 
îl vor petrece cu norocire'“, 

„Așa dar științele adăpătoare de înţelepciune trebue să în- 
vățăm, care şi în limba maicii noastre putem face, unde prin 
orânduelile celor mari sau deschis şcoale. Apoi, de ne îngădue 
timpul, putem și alte limbi a învăţă, că e lucru frumos; iar 
nu ca cum numai învăţătura limbilor ar fi una singură mijlo- 
cire de-a se face cineva pe sine procopsit“. 

Mulţi dintre domnișorii cei cari prin alte ţări se trimit 
să călătorească pentru procopseală, aduc acasă obiceiurile din 
afară, moda de îmbrăcăminte, îmblătura strâmbă,  vorbitura 
multă şi fără scoteală; apoi totuş unii îi ţin de oameni lumi- 
naţi şi slăbiciunile streinilor le socotesc a fi mai preţuite, de 
cât modestia sau smerenia cea ţărănească“. (P. Poenaru“). 

Astiel de vorbe sfinte şi alese ieșeau din sufletul ae român 
ai lui Gh. Lazăr, și serveau mereu drept piedestal vorbirilor 
lui zilnice. ” 

Patriotismul lui Lazăr isbucneă la fiecare idee înaltă şi 
se exprimă, prin vorbe puternice şi frumoase ca să prindă cât 
mai adânci rădăcini în inimile celor prezenţi. 

Şcolarii erau încântați şi fermecaţi qe cuvântul lui Lazăr; 
iar când el își „ținea lecţiile de filosofie sala gemea de augi- 
tori în capul cărora eră răposatul Alexandru, tatăi ofiţerilor 
Tell“. 

„Toată destoinicia avea acest învățător atât de binefăcător 
Românilor. Pare că ară, într'adins preursit pentru a deschida 
un drum de regeneraţie. El aci își simţea vocaţia sa. Când se află 
în clas, el vorbeă însuflat. Catedra lui semână un amvon: 
vedeă cinevă cum i se bate pieptul. Cu mâini pline, în orice 
ocazie, aruncă semințele românismului și naţionalităţii“. (1. 
Eliade Rădulescu). 

Şi a venit primăvara şi vara anului 1819. Atunci au început 
lucrările afară la câmp, lucrările de facerea planurilor difa- 
Xitelor locuri din marginea oraşului. Este atâta de frumoasă -
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expunerea acestei perioade de lucru, făcută de marele Eliade 

Rădulescu, încât nici nu gândesc să o transform şi să nu o dau 

așă întreagă cum a scris-o el, contimporan, prieten, colabora- 

tor şi pârtaș al neintrecutului Apostol al neamului: 
„Pe moşiile ţării româneşti începură a flutură steagurile: 

nouilor ingineri; începură a se trage de mâna Românilor triun- 

ghiuri înţelese. Eră o bucurie să vază cinevă copiii, unii îndrep- 
tând linia cu momâia, scoțând pălăria și făcând semn strigând: 
la dreapta, la stânga; alţii îndreptând şi scuturând lanţul ce 
şărpuia prin iarbă; alţii așezând şi nivelând masa. Se trăgeau. 
linii, se făceau triunghiuri, din trunghiu în trunghiu se în- 

 cheiă planul, compasul începeă a păşi pe hartă şi spunea 

stânjenii dela o momâie până la alta; lanţul făcea încercarea și 

sătenii, ce erau spre slujbă, începeau a-și da coate și a şopti 

că dracul din sticluță îi face să ghicească (așă li se părea lor 

acul magnetic sau busola ce îl vedeă jucând). Bietul Lazăr 
-aprindeă pipa şi petrecându-şi mâna asupra pieptului, i se 
inundă obrajii qe lacrămi“. 

Această pagină scrisă de „părintele literaturii române“, 

pentru profesorul său, este atâta de frumoasă, de duioasă, de 
înălțătoare și ae edificatoare, încât citind-o nu poţi să nu te: 
cutremuri de fiorii mândriei şi înălțării sufleteşti, și nu poţi să 
nu vezi în fapta lui Lazăr cu totul alteevă, mult mai înalt, 
decât numai o faptă de profesor de inginerie. 

Nu erau decât doi ani şi cevă de când el descălecase în 

țară nouă; nu eră de cât un an de când se începuse șeoala ro- 
mânească, ieșită numai din sufletul și din mintea lui, şi toţi 
vedeau, cu ochii plini de mirare, dar şi plini de Jacrămile bu- 
curiei şi recunoștinţei, că poporul românesc  redeșteptat de 
strigătul plin de focul dragostei de neam, al'lui Lazăr, revine 
la viaţă cu paşi giganţi. 

Școala înaintă văzând cu ochii, zi după zi, iar lumea se 

îndesă curioasă să vadă minunea. Adevăratul „izvor al tămă- 
duirii“, cum îl anunţase Lazăr în „înștiinţarea“ sa, dădea lumină 
tuturor însetaţilor cari nu băuseră, atâta amar de vreme, nici. 

o picătură dătătoare de viaţă, din limba dulce a maicei noa- 
stre a tot iubite. 

„Se bucură Lazâr când văzu pe Pandele, unu! din elevi, cu 
creta în mână făcând pe tablă expoziţii matematice. Tocăneă 
creta pe tablă, mâna mergeă iute făcând deosebite iormule, dar 
gura se îngână, pentrucă în momentul acela se căsneă să-și facă 
niște fraze dibuite româneşte; încurcă din întâmplare ! niște 
vorbe cât pot veni în gura unui școlar, ce abiă a început: 
ştiinţa şi va să se exprime în altă limbă, iar nu în aceea cea 
învăţat“. (Eliade Rădulescu). 

Din naștere, bieţii copii de Români învăţaseră sâ vorbea- 
scă acasă și peste tot, numai într-o limbă streină, grecească.
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In şcoală se învăţă grecește, dela bucherisire și până la clasa 

superioară învățau totul numai în grecește, fiindcă „limba ro- 
mânească este limba mojicilor și nare vorbele ştiinţelor“ şi 

deodată apare un „om“ care arată că şi în limba românească 
se poate învăţă orice ştiinţă. Şi el arătă tuturora calea de ur- 
mat; iar tinerii şcolari încercau şi mergeau cu toată încrederea 
şi fericiţi, deşi, la început, foarte şchiopătând. Curând însă, 
vor luă ei sborul, în deplină libertate şi se vor înălţă până spre 

ceruri spre eternă laudă a Domnului care i-a desrobit din 
lanțurile streinului și spre eternă amintire pentru învățătorul 

lor Lazăr. 

Cu cât elevii progresau la învâțătură şi înaintau în cunoş- 
tințe, se simţeă, nevoe, din ce în ce mai mare, de cărțile nece- 
sare. Lazăr începu imediat lucrul. A tradus cursul de matema- 
tică al lui Wolf, precum și acela de filosofie al jui Kant. Apoi 

s'a apucat să lucreze „Aritmetica matematicească“ care a îost 

gata la începutul anului 1821. Ceiace este foarte interesant, 
este că q. profesor Pompeiu, un distins matematician al timpu- 

vilor noastre, apreţiază lucrarea aceasta a lui Lazăr, de acum o 

sută şi cevă de ani, „ca pe o lucrare ştiinţific alcătuită. Ea se 

distinge printr-o mare claritate şi ar puteă încă aduce mari 
foloase ştiinţei româneşti, etc.“. 

Apoi Lazăr a lucrat pentru cursul său de „inținerie“, „Te- 

meiurile trigonometrii cei drepte“. Şi asupra acestei opere, a- 
vem opinia profesorului Tr. Lalescu, care este plină de cuvinte 

de laudă, cinstite şi drepte: „Gh. Lazăr a fost un învățat în 

adevăratul înţeles al cuvântului. Trigonometria prezintă un in- 
interes științific intrinsec. In săraca noastră literatură știinţi- 
fică ea poate luă locul istoric de cinste, care i se cuvine, etc.“. 

Şcolarii făceau progrese uimitoare și atâta de repezi încât 

s'au găndit eforii şcoalelor că ar fi bine ca pe câţivă, dintre ei, 

la propunerea lui Lazăr, să-i trimită în alte ţări streine să se 

perfecţioneze, ca, apoi, de acolo să revină ca profesori la şcoala 
lui Lazăr, sau la alte școale ce sar mai infiinţă, îaţă de dorința 
unanimă a poporului de a veni cu toţii, acuma, în număr cât 

mai mare, la şcoala românească. 
Primii aleşi au fost: Eufrosin Poteca, I. Pandeli, S. Mar- 

covici şi C. Moroiu, cari au fost trimiși, după recomandarea lui 

Lazăr, la Pisa, în Italia pentru a urma tiecare cursurile la 
care s'au destinat. Astfel : Poteca a urmat, ca principal filoso- 
fia, dar şi latina şi italiana; Moroiu, dreptul, filosofia și la- 
tina; Marcovici, filosofia, filologia, geometria şi chimia; iar 

“ Pandele, matematica şi franceza. | 

„Intr'acea vreme, când în București erau numai şcoale gre- 
ceşti, prea puţini ar fi crezut că sar puteă învăţă prin școli 
publice, în limba românească, cevă mai mult de cât a citi pe 
ceasiov şi a scri grapsim pe panachidă. Dar după ce se începu
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în Sif. Sava școala lui fericitul în memoria Românilor Lazăr, 
se întinse între Români atâta încredințare despre folosul de 
a se învâţă științele în limba patriei, în cât sub eforia răpo- 
saților mitropolitul Dionisie și banul Constantin Bălăceanul, 
se hotări a se trimite țineri Români să dobândească în aca- 
demii streine științele trebuincioase şi să se facă destoinici de 
a le împărtăși în şcoalele patriei, în jimba românească“. (Pe- 
trache Poenaru). 

După fuga domnitorului Caragea, a venit pe tronul ţării, 
un alt Grec, la fel cu toţi ceilalți, Alexandru Şuţu, care a dom- 
nit dela 16 noemvrie 1818 până la 18 ianuarie 1821. 

Toată lupta dusă de domnitor, şi de toți Grecii de pe lângă 
el pentru reinălţarea școalei grecești, părăsită de cea mai mare 
parte de elevii români, trecuţi Ja şcoala lui Lazăr, a fost za- 
darnică. Nici unul din școlarii veniţi la şcoala românească și 
care apucase să guste din dulceaţa limbii strămoșești, şi din 
învățăturile inimoase ale lui Lazăr, ajutat qe Eliade şi Erdeli, 
Poteca, etc., nici unul nu sa mai gandit să se întoarcă la 
şcoala grecească. 

„Lazăr făceă să pătrundă vorbirea sa în rărunchii ascul- 
tătorilor, încântați că auzeau vibrând sunetul limbii maternz, 
cu cele mai profunde expresiuni în diferite cunoștințe științi- 
iîice şi filosofice“. 

Şcoala românească își urmă drumul său arătat şi sâpat 
adânc de Lazăr, cu toate loviturile ce se încercau încontra-i 
din toate părțile, de către cei ce vedeau cu ochi duşmănoși 
înălțarea unei școale naţionale româneşti. Nici micşorarea lefii, 
dela 3500 taleri anual, cu cât fusese angajat, la o leafă cu care 
eră plătit ajutorul lui, nu putea să-l înlăture pe Lazăr dela 
misiunea sa, sfântă de Apostol şi propăvăduitor al românismu- 
lui și al dreptăţii. - 

El nu profesă pentru bani, ci pentru ideia ce o urmâreă 
de a redeşteptă poporul românesc din amorțeala în care îl a- 
dusese vremurile vitregi din trecut. El nu eră un simplu pro- 
fesor, la un anumit curs, și nu-și făcea cursul așteptând și so- 
cotind pe degete zilele lunii ca să-și încaseze leafa la termen. 
El lucră ca un adevărat apostol al neamului său şi al limbii 
sale materne. Cursurile sale erau aproape toate cari se predau 
în şcoală și mai ales dintre cele. mai înalte: filosofia, logica, 
metafizica, matematica, trigonometria, geografia astronomică, 
istoria universală. Unde nu eră profesor pregătit, intră în clasă 
numaidecât Lazăr. El nu-și înumără, nici orele de curs din ce în 
ce mai multe, tot așă cum nu-şi înumără nici banii ce i se qă- 
deau, din ce în ce mai puţini şi daţi mai cu greutate, fiinăcă, 
el nu și-a socotit niciodată slujba lui ea o meserie, ci ca un 
apostolat, în fața amvonului dumnezeesc. 

Chestiunea bănească o mai suferise el odată și la Sibiu.
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Eră obișnuit cu astfel de lovituri. Aici însă, cel puţin, Lazăr eră 
„în şcoală“, în şcoala visată de el, în mijlocul poporului româ- 
nesc pe care el vreă, cu orice jertfă, să-l ajute să iasă din lân- 

cezeală. O bucată de pâine ca să-i ţină zilele de azi pe mâine 
ajunge. Ideia trebue să triumfe. 

Şi în zilele acelea de lipsuri, de lovituri şi greutăţi de tot 

felul, Lazăr eră fericit muncind pentru neam și patrie. El gă- 
seşte încă timp ca să lucreze o carte pentru începători, un abe- 

cedar, un „povăţuitor al tinerimei către adevărata şi dreapta ci- 

tire“. In prefața acestei modeste lucrări, dar cu atâta mai meri- 

„torie, sunt cuvinte atâta de înțelepte încât şi azi pot face fală 
unui scriitor. „De lipsă este mai întâiu a învăţă regulele, a citi şi 

a pricepe ceea ce citeşti, după cum urmează şi alte neamuri 

luminate ;“ iar mai departe adaogă : „au doară nu! putem 
avea şi noi doctori români..., au nu putem aveă și noi filosofi 
care să ne înveţe filosofia în limba română“... „am hotărît a 

veni într'acest ales şi de Dumnezeu binecuvântat pământ ro- 

mânesc, ca să samăn grâul cel curat și fără neghină; apoi deşi 
am aflat într'acest pământ o mulţime de mărăcini, totuș nu 

mi-a trebuit prea multă osteneală de a-i putea curăţi, căci 
toți pairioţii cei adevăraţi, dându-mi ajutoriu am putut foarte 

lesne semănă grăunţele cele adevărate; fără tocmai când 

dintru sămănatele grâunțe, nenumărate mii de flori străluciau 

pe holdele române, iată atuncia şi mulţime de lăcuste au venit, 

căutând ca sămănăturile încă până a nu aduce âoritele fruct 

să le strice“. 
Acest abecedar, care după părerea specialiştilor ar fi fost 

chiar mai folositor ca multe din cele de azi, a fost tipărit în 

1862 în Buda. Lazăr na avut parte să-şi vadă cu ochii lui 
opera ajunsă în mâna poporului. 

Tot atunci a alcâtuit şi un discurs, unic în felul său, înăl- 

“țâtor de patriotism şi curagios cum nu se obișnuise, de sute de 
ani, niciodată să se spună, în gura mare în fața mulţimei ofi- 

ciale. Acest discurs s'a ţinut la înscăunarea noului mitropolii 
român Dionisie, în 1819. După ce arată din cine se trag Româ- 

nii, precum și dovezile şi „dreptul ce avem în stăpânirea pă- 

mântului strămoşesc“, spune, atacând timpurile vitrege în cari 
trăiă poporul românesc: „Dar oare când sar ridică duhul din 

ţărâna acelora şi ar privi peste strânepoţii marelui Chesar, 
slăvitului Aureliu şi înaltului Traian, oare în ziua de astâzi mai 

_cunoaște-i-ar ? Negreşit că i-ar căută în palaturile cele mari 
împărăteşti şi i-ar află amăriţi sub jugul robiei ; i-ar căută 

proslăviţi și luminaţi și cum i-ar află ? Rupţi, goli, amăriţi şi 

asemănaţi dobitoacelor, de tot căzuţi în prăpastia orbirii, bine 
gătiţi spre slujba vrăjmașului omenirii, râpitorul casei părin- 

“teşști“. 
Şi, apoi, după acest tablou real al stării sufleteşti și mate-
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riale în care se află poporul românesc, cel de viţă împărătea- 
scă ; după ce cu un curaj unic, pe acele timpuri, arată cum 
vrăjmașii au răpit totul din casa noastră părintească, face un 
apel desperat și puternic către noul mitroplit: „Ajungă lacră- 
mile patriei, ajungă jugul robiei, vreme este de când cu oftare 
așteaptă căzuta semenție cuviincioasa izbăvire; ţărâna stră- 
moșească cu cuvânt pretenderisește acum mântuire câzuţilor 
săi strănepoţi, înălțându-ţi braţul prea Sfinţiei Tale însuș din 
sângele părintesc mijlocitor acelora spre mângâere“. 

„Bine cuvântată, să-ţi fie ocârmuirea,; şi pastoreasca cârjă. 
a prea sfinției Tale înverzească ca toiagul lui Aaron“. 

„„„„Calcă, prea stinţite părinte, neiînspăimântat pre poteca. 
care cu braţ voinicesc și cu duh românesc spre mai marea mi- 
rare a neamurilor o ai desfundat; fără sfială întinde-ţi pasul 
spre descoperirea brazdei strămoșești. Aici frica n'are loc, sfia- 
la zace moartă, călcată la pământ. Pronia lucrează și noi toţi 
cu bucurie îţi urmăm“. 

- Nici nu se poate închipui un discurs, oficial, ţinut în sfânta 
mitropolie, în faţa atâtor boeri Greci și grecizaţi, cu o mai mare 
putere de naționalism, ca acesta, şi nici nu se poate incnipur 

un curaj mai mare ca acela al inspiratului Român Lazăr. 

Cele două lucrări de „aritmetică matematicească“ şi „Te- 
meiurile trizometriei cei drepte“, au fost gata, pentru tipărit 
la începutul anului 1821. Situaţia atât internă cât şi externă. 

eră, însă, îoarte turbure și dedeâ-răgaz de odihnă, sau de lu- 
crări intelectuale. Se pregătea răsboiul şi în țară şi afară 
din țară. | 

"Domnitorul Şuţu moare la 19 februarie 1821, iar conduce- 
rea ţării o ia căimăcămia alcătuită din șapte boeri. Tudor Vla- 
dimirescu în fruntea a 25 de panduri cutreeră Oltenia şi răs- 
coală poporul spunându-le tuturora : „Veniţi, dar, fraţilor, cu 
toţii ca cu răul să pierdem pe cei răi, ca să ne fie bine, și să se 
aleagă din căpeteniile noastre care pot să fie buni, aceea să fie 

ai noştri“. - 
După ce Tudor pune stăpânire pe toată Oltenia, se în- 

dreaptă, spre București. Dela 8 martie a trimis o înştiinţare că- 
tre poporul bucureştean cerându-i să se alipească de mişcarea. 
lui ; iar la 16 martie când ajunse în preajma capitalei a dat o 
proclamaţie în care spune, între altele : „dela o vreme încoace 
din pricina unirii pământenilor boeri cu cei după vremi trimiși 

domni, cu totul sau stricat dreptăţile poporului, avându-le: 
numai spre folosul lor“., 

La 20 martie, după ce Tudor intră în Bucureşti în fruntea, 
unei armate de 5000 de soldaţi, a dat o nouă proclamaţie către 
popor, arătând, între altele, că „boerii patrioți i-au îmbrățișat. 
cauza“, apoi se precizează și se dă pe faţă caracterul național
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patriotic al mișcării lui Tudor: „respingerea Grecilor din capul 
țărilor române și răsturnarea regimului fanariot“; iar mai târ- 
ziu toți pandurii spuneau: „că sau răsculat pentru gonirea 

_Grecilor din ţară şi pentru uşurarea poporului de dăjdiile cele- 
mai grele“. 

In acest timp, mișcarea revoluţionară grecească, pornită 

din Moldova, sub Ipsilanti, înaintă cu pași mari spre Muntenia, 
spre București. Conducătorul mișcării greceşti ridicase steagul 
revoluţionar pentru emanciparea de către Turci, pentru goni- 

rea lor din ţările române, și pentru eliberarea teritoriilor gre-: 
cești din peninsula Balcanică. 

- Nouă zile după intrarea lui Tudor în Bucureşti, la 25 mar- 
tie, a intrat şi Ipsilante în București, în fruntea armatei sale 
și și-a instalat cartierul în Colenţina. | 

Işi poate oricine închipui ce eră în București pe vremeă 
aceea, și ce se petreceă în sufletul locuitorilor, dar mai ales în 

acela al boerilor, unii pământeni, alţii venetici, unii Români 
adevăraţi, trup și suflet, iar alţii Greci și grecizaţi, unii trup şi 
suflet iar alţii numai de formă şi aupă cum băteă vântul, 

Cea mai mare parte din boeri şi din popor au fugit, din 
țară, unii de frica, pandurilor, alţii de a eteriștilor, iar alţii de 
a Turcilor. Jatul, prăpădul şi moartea pândeă la ușa fiecăruia. 
Cele două armate, una sub Tudor, eră la Cotroceni; cealaltă 

sub Ipsilante eră la Colentina, dușmănindu-se una pe alta, 

fără, însă, de a se luă la luptă, întrucât, aceia cari trebuiau 

să-i liniștească şi pe unii și pe alţii, Turcii, se apropiau cu 
oaste însemnată. 

Ipsilante, văzând că Turcii se apropie de București, şi ne- 

înţelegându-se cu Tudor, ca să-l atragă cu el, plecă spre Târ-- 
goviște. După câtevă zile, la 15 maiu, plecă şi Tudor, din calea 

Turcilor, şi merse spre Pitești, după ce boerii patrioți, alăturaţi 
lui Tudor au făcut un protest scris, şi trimis congresului dela. 
Laibach „în contra încălcării Munteniei de către Turci și a 
jafurilor comise de eterişti într'o ţară ce nu mai aveă nimica 
de împărţit cu dânșii“. . 

Tudor a fost trădat chiar de câtre ai lui cari au permis lui 
Iordache, Român grecizat, să-l ridice din mijlocul taberii dela 
Piteşti, și să-l ducă ia Târgoviște, unde a fost masacrat de 
către Greci: „ca fiarele se repeziră asupra lui cei doi sicari, 
1ovindu-l fără alegere în toate părţile, fără ca nici una din 
lovituri să cutme nodul vieţii. Corpul lui Tudor eră forfecat în 
bucăţi şi el tot încă râsuflă“. 

„Plângi popor nenorocit, plângi că Tudor a pierit“. 
Turcii au distrus şi înăbuşit revoluiţa grecească; iar ţările 

românești, Muntenia și Moldova căpătară dreptul de a-și aveă 
domniile naţionale și pământene. 

Secolul cel mai nenorotit al vieţii ţărilor române, secolul:
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fanariot, a încetat odată cu-sângele vărsat de Tudor pe altarul 
sfânt al patriei. 

In tot timpul mișcării revoluţionare a lui Tudor şi a lui 
Ipsilante, școala lui Lazăr, s'a închis mai mult din lipsa de 
elevi, căci, cu toţii au părăsit școala şi sau dus să se înroleze în 
oastea de panduri, a lui Tudor. Erau prea frumoase și prea ini- 

“moase învăţăturile lui Lazăr, despre românism, ca să nu sară şi 
“ei în ajutorul ostașilor. olteanului, care ridicase steagul redeş- 
“teptării naţionale și pe tărâmul armelor. 

La intrarea lui Tudor în București, la Cotroceni, unul din- 
trei cei dintâiu care sa dus să-l vadă şi să i se alăture a fost 
Gheorghe Lazăr. 

Desigur că dela primele vorbe. s'au și înţeles, fiindcă acelaş 
suflet și acelaş dor bătea și eră în fiecare dintre ei. Deosebirea 
eră, doar, că unul avea drept armă cartea, iar altul sabia. Una 
pusă alături de cealaltă, una pusă în serviciul celeilalte, și 
complectându-se şi ajutându-se una pe alta, trebuia neapărat 
să dea rezultatul dorit și maxim pentru binele. poporului ro- 
mânesc. 

Lazăr mergeă foarte des în tabăra dela Cotroceni, şi făcea 
“chiar serviciul de instructor în arta de a ochi tunurile şi de a-i 
învăţă şi pe panduri la această meserie, 

Din cauza aceasta, a avut Lazăr, multe neplăceri, ba chiar 
sa tras asupră-i cu pușcă, de către un eterist, și a fost şi bătut 
de doi nemernici, puşi de Greci. 

Dar, toate suferinţele fizice nu contau față de uriașul suc- 
ces moral şi naţional românesc. Lupta eră câştigată fiindcă 
poporul românesc s'a deşteptat prin şcoală şi cartea adusă de 
Lazăr, şi sa înarmat prin sabia şi puterea bărbătească adusă 
de Tudor. Erau zorile ce se arătau ! 

După potolirea revoluţiei, școala lui Lazăr şi-a început 
iarăș activitatea şi din ce în ce cu mai mult avânt. 

Acuma, la începutul anului 1822, Lazăr se gândeşte să- -și 
tipărească cele două lucrări terminate de aproape un an şi 
cari din cauza evenimentelor au stat pe loc. Cum, însă, nu 

“aveă bani, el face un apel către „iubiții Români“ prin care îi 
anunță că în curând se vor tipări aceste cărţi. In acest scop 

'el arătă, mai întâiu importanţa instrucției : „De ştiut fiindcă 
mai lesne este a, slugări pe douăzeci de înţelepţi, decât a stă- 
pâni pe doi nerozi, îndărătnici, cu mintea de papură şi cu ca- 
pul de dovleac, apoi încă și înfumuraţi cum sânt şi unii qin noi 
“Românii, din care cauză am rămas cu aripile tunse și pârlite, 
încât dacă s'ar deşteptă cumvă duhul strămoșului nostru, a lui 
„Marcu Aureliu şi al marelui Severin, ne-ar privi nu ca pe stră- 
nepoți ai lor ci ca pe nişte adevărate rămășițe  schimonosite 
„ale ciclopilor“. 

Face, apoi, un rezumat al! timpurilor grele prin care a. tre-
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cut țara până în anii cei mai de pe urmă, când deşteapta pro- 

vidență, cea prea înaltă, a ales trei duhuri româneşti, ade- 

vărat vrednici bârbaţi, suflete puternice şi nespăimântate, lu- 

ceaferi strălucitori veacului acestuia, cărora cu cuviinţă li sar 
cuveni statuele Italiei spre veşnica pomenire şi laudă, adică : 

pe Măria Sa prea-bunul acum stăpânitor Domn, în scaunul 

acestui principat, Grigorie Dimitrie Ghica Voevod, încă ban. 

fiind, al doilea pe marele Dvornic, adevărată dreptate, mân- 

gâierea compatrioţilor, scăparea săracilor, stâlpul nevinovaţi- 
lor şi podoaba patriei, Constantin Bâlăceanul, ajutat de prea 

înțeleptul strajnic iubitor de muze, marele Dvornic Gheorghe 

Golescu, care neputând mai încolo suferi ocara neamului lor, 
ci luând pildă dela celelalte popoare luminate, cu cuget unit 

şi cu braț puternic părintesc au aşezat şi au deschis şcoală 
academicească în Bucureşti, la Sf. Sava, de fel de științe filo- 

sofice şi matematiceşti, chiar în limba patriei, ca cu: atât mai 
cu înlesnire să poată tinerimea păşi către tronul Minervei, în 

care șeoală academicească, măcar şi într'această scurgere de 

vreme şi cu atâtea viscole câte au pătimit, nu puţin rod sa 

făcut pânâ acuma, precum se vede în faptă, şi de nu se întâm- 

plau iuţile vremi jigodioase, departe eră să ajungă; apoi pie- 

dica cea mare a neiuțitei pășiri a ştiinţelor a fost şi este neti- 

părirea cărților scolastice, pentrucă numai cu scrisul pășește 

predarea nu numai cu zăbava, ci şi cu greşelile neapărate, și 

pricina netipăririi, nu condeiul, ci volbura lui Saturn, au stat la 
mijloc“. 

„„De aceea noi facem preacinstititului public de ştire că 

voim a da la lumină, în limba patriei adecă: fisolofia, mate- 

matica şi geografia, apoi după aceasta va urmă şi istoria uni- 
versală. 

„Acestea sunt care voim, de va voi şi Dumnezeu şi de vom 

fi ajutoraţi de către iubitorii de muze compatrioți“. 
După cum se vede la tipărirea acestui „apel“ eră dom- 

nitor Grigorie Dimitrie Ghica fost ban, ca prim domnitor ro- 

mân după înlăturarea domniei fanarioţilor. Domnitorul Grigorie 

Dimitrie Ghica, s'a urcat pe tron ia 30 iulie 1822, prin urmare 
apelul trebue să fie posterior acestei date. 

Din acest apel se constată, între altele, şi aceea că şcoala, 

lui Lazăr a suferit mult din cauza „atâtor viscole câte au pă- 
timit, şi de nu se întâmplau iuţile vremi jigodioase“ eră să 

ajungă departe. Cu alte cuvinte, şcoala, deși cu greutate, a 
mers mereu înainte și ar fi ajuns şi mai departe dacă vremile 

jisodioase n'ar fi dat peste ea. 

Anul 1821, cu răscoala lui Tudor Vladimirescu, cu eteria. 

grecească a lui Ipsilante şi cu sosirea Turcilor pentru a linişti 

şi pe unii și pe alţii, a fost un an rău și pentru: şcoală, care, 
desigur că a fost închisă. Indată însă, ce s'au liniștit lucrurile
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şi mai ales la inceputul anului 1822, când se făceau pregătirile 
pentru domnia pământeană, se anunțau și pentru şcoala lui 
Lazăr, ca şi pentru toată Țara Românească, timpuri mai bune. 
Atunci Lazăr făcu apelul pentru tipărirea cărţilor lui, și tot 
atunci alcătui şi discursul ce trebuiă să se țină la urcarea pe 
tron a noului Domnitor Român, Gh. Dimitrie Ghica. (Acest dis- 
"curs, ca și acela făcut la înscăunarea mitropolitului Dionisie, 
nau fost ţinute de Lazăr, ci numai făcute de el). 

In acest discurs, nu ştii ce să admiri mai întâiu: patrio- 
tismul, înţelepciunea, sau curajul de a spune lucruri adevărate, 
-dar spuse cu toată tăria. 

Păstrăm, între altele, câtevă aliniate, cari pot servi, și azi, 
și oricând, tuturora, dar mai ales conducătorilor de ţară: 
-aŞă Și un stăpânitor au împărat, acela se poate înscrie în 
condica, veacurilor de înţelept și vrednic, care știe să-și aleagă 
pentru fieși-ce tagmă de slujbă, sfetnici şi miniștri arnici şi 
destoinici, pentrucă un om singur nu e nici un om; şi aceasta 

„și firește se vede, că tot din munţi şi dealuri se pogoară izvoa- 
rele apelor spre adăparea şesurilor'“. 

Apoi, mai departe spune ca un profet: „Dintr'o scântee se 
„aprinde focul şi fiece rană la început e mică, pentru aceasta 
bine zice filosoful : „Inceputurile priveghează, ca să nu fie 
“doctoriile prea târziu“; şi iarăş: „Tot ce faci fă cu înţelep- 

"ciune şi priveşte la sfârșit, că sfârşitul încoronează toată 
apucarea“. ..... „Intr'acest chip Măria Ta, sau întâmplat și cu 
această sărmană patrie, ce vrednică de jale și plângere este“. 
„EA pre toţi streinii, pre toţi săracii, pre toţi călătorii, pre 

toți golii şi pre toţi năpăstuiţii i-au primit ca pre însuși fii 
„săi, pre toţi cu un cuvânt fără deosebire, pre bun și pre râu, 
„Rrănindu-i cu pâinea sudorii şi adăpându-i cu însuș pieptul 
său ; tocmai aceştia după vremi i-au fost d'apururea vrăjmaşii 
cei mai mari și cumpliţi, ca să se împlinească zisa psalmistului 
ande zice : „și cel ce mi-au mâncat pâinea, mi-au vrăjmășit 
"voia, „și nu ajunse că şi-au aflat în braţele ei întreaga odihnă 
„şi liman, dar simțind câ sau scârbit încă şi pământul de 
“tyraniile şi de nemulţumirea răpitorilor bunului „strămoșesc, 
și cum că isbăvirea fiilor robiei din gura și ghiarele feciorilor 

„șopâriii, cam p'aci şi curând ca să urmeze, se siliră cu fel de 
mijloace să amăgească, să molipsească și să spurce toată 
„casa, ca cu atât mai cu înlesnire să poată aduce foc, sabie şi 
„peire braţului de unde sau adăpat şi vetrii unde s'au încălzit“. 

Cuvinte sfinte și adevărate atunci ;: cuvinte sfinte şi ade- 
"vărate, după Lazăr ; şi tot așă de sfinte și de adevărate şi azi. 
Să se citească această profeție a lui Lazăr, care parcă nu 
vorbeşte numai pentru acel timp și nici numai unui domnitor, 

«ci pentru toate timpurile şi tuturor domnitorilor cari sunt 
„rsiți de Domnul Dumnezeul nostru să domnească peste noi.
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Ia aminte popor românesc de vonbele adevărate și sfinte 
ale marelui nostru Lazăr, spuse din fundul sufletului lui, ca un 
adevărat apostol, ca un adevărat prooroc ; ia aminte și veghea- 
ză, cu toată străşnicia la poarta casei tale şi chiar în casa ta, 
căci cei mai înverșunaţi dușmani sunt tocmai aceia cărora le-ai 
dat adăpostire, hrană și sângele tâu! 

Școala continuă cu vigoare și mai mare spre sfârșitul 
anului 1822 și începutul anului 1823. La începutul noului an 
Şcolar, aprilie 1823, Lazăr este prevăzut în bugetul școalei, în. 
frunte, cu leafa de 4000 taleri anual, având după el încă alţi 
trei, între cari primul cu 1800 taleri anual, Erdeli, iar, apoi 
Pavel și altul, cu mai puţin. 

Anul 1823 deşi se anunţă cu o îmbunătăţire a părţii mate- 
riale, prin sporirea lefii neîntrecutului maestru, totuş acelui an 

îi eră dat să vadă și stingerea flacării ce ardeă ca şi focul 
sacru, şi care aprinsese și încălzise sufletul tuturor Românilor 
redeșteptându-i. Gheorghe Lazăr se stingeă încet ca şi o 
candelă ce și-a făcut întreaga datorie luminând și care sa 
consumat, luminând pe alţii. O crudă boală, boala ce nu iartă, 
l-a pânâit din anii suferințelor. Cei mai grei ani, cei mai isto- 
vitori, și cari l-au doborit, au fost aci în ţară. Lazăr cade la 
pat, în odăița lui micuță și sărăcăcioasă, dela sfântul Sava, 
apoi din „târgul de afară“, 

Sfârşitul este sfâşietor descris de către Eliade Rădulescu 
în „cursul de poesie generală“. Il dau așă cum este, ca să nu-i 
ştirbese din frumuseţe și din duioşie : 

„Fiind amalat ereu și străin în ruinile gin Sfântul Sava, şi 
văzându-se maltratat într'o zi de un servitor al sâu, învită în 
aceeaș zi (pentrucă veneam în toate zilele spre a-l vedeă) să 
mă duc la Târgul dafară şi să caut în viile din îața moşilor, 
pe un Gheorghe vătas de ungureni, cum se ziceă pe atunci, 
care ziceă că-i este văr şi să-i zic a veni la qânsul în Sântul 
Sava. 

Aflând pe Gheorghe şi aducându-l la Lazăr, acesta îl rugă 
să-l ia în coliba lui şi ca om cu soţie să-l caute la ale lui sufe- 
rinţe, sperând că-i va plecă mai spre bine cu căutarea. 

Mutându-se acolo și văzând că răul creştea fără speranţă de 
întremare, scrise la fraţii săi din satul Avrig, qe pe domeniul 
lui Bruckenthal să vie să-l ia ca să-l ducă în locul naşterii sale. 

Aceștia venind se şi făcă cunoscut elevilor săi şi părinţilor 
lor despre ziua şi ora departului sâu. | 

Mulţi ne duserăm dimpreună cu părinţii noștrii în trăsuri 
mai multe și dela Târgul d'afară îl petrecurăm până la Bă- 
neasa. Acolo la despărțire ne binecuvântă pe toţi și plecă, ca 
să nu ne mai vedem. 

In lacrime şi eu, ca şi ceilalţi elevi și reintrând în trăsură 
cu tatăl meu, îl luai de gât, pusei capul pe pieptul lui şi-l rugaiu
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să cumpere cum va ști acea vie, de unde şi-a luat adio Lazăr 
dela Români. 

Aceasta s'a întâmplat în anul 1823. După cinci ani, la anul 

1828, am pus acolo tipografia ridicând edificiul pe însuș locul 

unde fusese coliba în care zăcuse Lazăr, şi făcând distribuţia 
ca toată acea căscioară să cază în sala destinată pentru presă. 

In locul patului unde zăcuse, am pus prima presă din care a 

ieşit primul număr al Curierului român și în care mai pe urmă 

iesiră toate scrierile publicate dela 1828 până la 1848 şi însăş 

constituţia proclamată în judeţul Romanaţilor. Incât pot zice 
în 9 Iunie 1848, a aceluiaș an, în toată convincţiunea, că gene- 

rațiu română a ieşit de acolo, de unde Lazăr abandonă RO- 

mânia noastră“. 
Celălalt elev distins al lui Lazăr, Petrache Poenaru, spune ur- 

mătoarele, relative la momentul despărţirei: „...Când se sui pe 

carul ce aveă să-l transporte din curtea școalei Sf. Sava, ca să-l 

ducă la părinţii săi în Transilvania, Lazăr se ridică în picioare 
și înălțându-și ochii la cer, făcu în tăcere cu braţele sale semnul 
crucii, în cele patru părţi ale orizontului, apoi dete ordine că- 
răuşului de purcedare. Atunci prorupseră suspinele de durere 

ale vechilor săi elevi ce veniseră să-l petreacă”. 
Şi a plecat căruţa, în lungul munţilor spre drumul Oltului. 

In ziua de 16 iulie 1823 trecu pe la Turnul Roș. 

După două luni, la 17 septemvrie 1823 îşi dete duhul în mij- 

locul familiei pe care nu o văzuse de ani de zile. 

Acuma ne vine în minte o scrisoare duioasă scrisă de Lazăr 
dela Viena, părinţilor săi, în care se vede dragostea cea mare 

şi dorul cu care se gândeă mereu la părinţii săi. El le spuneă, 

“între altele : „după ce voiu fi isprăvit cu învăţătura mă întorc 
la, Sibiu, pentru ca să fim iar aproape unul de altul, şi mai zic 

nu vă obidaţi, căci atunci „Vor veni zile mai bune de vom râde 

de nevoi. 

„Spune-i mamii că-i sărut mâinile cari m'au grijit atâta, 

vreme, când eram la școală la Sibiu și în Cluj și să tragă nă- 

dejde că am so cinstesc, odată purtând-o în toate zilele prin 

orașul Sibiu cu hinteul, pentruca să vază lumea că vrednicia 

nu numai în palaturi, dar şi în bordeiuri se găseşte!“ 

Suflet de copil cuminte, suflet de copil iubitor, până la a- 

doraţie, către mama lui căreia îi sărută mâinile cari l-au gri- 
jit, ete. N'a avut parte să-şi împlinească gândul de a o plimbă 

„cu hinteul” prin orașul Sibiu, nici sâ vadă, zilele bune în care 

să râdă de nevoile de pe atunci. A venit în satul său istovit, a- 

vând drept avere o ladă cu 300 de cărţi, iar în buzunar câtevă, 
zeci de fiorini, 

Zilele câte le-a mai avut, până şi-a dat duhul, şi-a făcut 
pregătirile de moarte, şi și-a scris cuvintele înțelepte pentru 
crucea ce-i va stă la cap.
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4. Apostol şi biruitor 

Cu ocazia comemorării a o sută de ani dela moartea lui 
Lazăr, în cuvântările ţinute la Bucureşti la 29 septemvrie ca şi 
la Avrig în ziua, de 30 septemvrie 1923, marele învăţător a fost 
numit „apostol”, „profet”, „prooroc inspirat și convins”, „lumi- 
nătorul și desrobitorul'“, „profesor, luptător şi semănător“, etc,, 
etc. 

Unele sunt mai frumoase ca altele, unele mai înălțătoare, 
şi mai binemeritate, ca altele. 

Din noianul atâtor manifestări de recunoștință și de ad- 
miraţie ale unui neam întreg ca şi din studiul vieţii şi faptelor 
lui, se desprinde clar că Gheorghe Lazăr a fost un adevărat 
apostol trimis de Dumnezeu şi de sufletul neamului. Tot așă, 
cum sfinții apostoli ai Domnului nostru Isus Christos au plecat 
în lumea largă ca purtâtori ai cuvântului Domnului, și au putut, 
prin vorbirile lor calde, stăruitoare şi pline de iubire și de ade- 
văr, să îndrepte lumea pe calea Domnului, tot așă şi Lazăr a 
putut prin toată iubirea lui, prin tot sufletul lui, prin toată 
ființa lui, prin căldura dogoritoare de patriotism a cuvântă- 
rilor lui, să deștepte din amorţeală poporul românesc și să-l 
îndrepte pe calea cea adevărată a menirii lui în viaţă. 

Gheorghe Lazăr sosește în Țara Românească grecizată, în 
Bucureştii grecizaţi, în mijlocul unui popor ajuns la ruină mo- 
rală şi materială. Străinii, Turcii și Grecii, comandau în ţară 
ia noi, cu mai multă putere de cât chiar la ei în ţară; coman- 
dau la nişte fantome de oameni cari nu mai aveau curajul de 
a-şi spune nici naționalitatea, de român, de care acuma se şi ru- 
şinau ; comandau la un popor românese care nici acasă și nici 
la școală nu vroiă să-şi mai vorbească limba strămoșească, şi 
care găseă mai uşor expresiile în limba strâină, de cât în cea 
românească ; comandau la un popor care în biserică ascultau 
rugăciunile și cântările într'o limbă ce nu eră a lui, şi pe care 
mulți nici nu o înțelegeau. 

Când unui popor i sa luat limba şi biserica, este aproape 
„pierdută şi naționalitatea. 

In mijlocul acestui popor nenorocit, mort pe trei părţi, şi 
distrus moral şi material, a sosit Gheorghe Lazăr. Pe acest po- 
por vreă el să-l deștepte din morţi, să-l aducă, pe calea româ- 
nească, pierdută de el, de peste o sută de ani, şi să-i redea limba, 
biserica, şi cu dânsele naționalitatea. 

Numai un trimis al dumnezeirii putea să aibă curajul unei 
asemenea acțiuni ; numai: un apostol al sufletului neamului 
putea să gândească a întreprinde o asemenea operă, în contra 
căreia se ridică întreaga putere a statului, dela domnitor
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la ultimul funcţionar, sau întreaga moleșeală a unui popor is- 
tovit, care nu mai puteă să reacționeze sub nici o formă 

Gheorghe Lazăr a avut curajul să înfrunte toate greutăţile 
întâlnite în cale-i, dela primul pas, și a avut norocul să învingă 
în lupta crâncenă ce sa dat, dela început, între el și toate 
celelalte puteri ce-i stăteau în contra. 

Gheorghe Lazăr a venit în ţară înarmat cu o idee măreaţă, a- 
ceea a redeșteptârii poporului românesc. Ideia aceasta uriaşă a 
făcut din Lazăr un trimis al lui Dumnezeu, şi a făcut pe toți, 
cari i-au ascuitat învățăturile, să-l unmeze cu toată încrederza; 
ideia aceasta sădită, cu tot sufleţul, în sufletul amorţit al unui 
neam întreg a avut darul de a ridică din morţi nu un omci un 

popor. Aceasta-i măreţia lui Lazăr ! 

Inarmat pânăn adâncul sufletului cu această idee, dâtă- 

toare de viaţă, a avut curajul să înfrunte în divanul domnesc, 
pe atâția boeri mari ai ţării, de cari depindea viaţa şi moartea 
oricui ; să înfrunte pe toți boerii Greci sau grecizaţi, și pe toți 
învățații streini cari „conduceau instrucţia” 1? în sărmana noa- 
stră ţară. El a avut curajul să privească, drept în faţă, pe „cel 
mai învăţat profesor”, cum îl numeau toţi boerii, pe Veniamin, 
și să le vorbească tuturora liniștit, dar apăsat, că poporul româ- 

nesc este de viţă împărătească şi că are şi el dreptul să aibă 
o şcoală românească, la fel cu toate popoarele mari. 

„Nu se poate“ strigau, cu toții, lipitorile ce sugeau sângele 
bietului popor românesc. 

Și a avut curajul să le spună Lazăr, că în limba românească, 

care-i tot așă de aleasă ca a oricărui altui popor, se poate prea 
pine învăță orice știință, și matematica şi filosofia, ca în orize 
altă limbă de pe pământ. 

„Nu se poate”, răgeau liftele păgâne. „Limba românsască 
este săracă, e limba mojicilor și nare vorbele științelor“ stri- 
gau veneticii, râzând, apoi, cu hohote, de obrăsnicia unui „mo- 

jie” care îndrăsneşte să vină între ei și să le facă astfel de pro- 
puneri, pentru un popor care nu mai are nici limbă, nici bise- 
rică, nici naţionalitate. 

Acest moment tragic și dumnezeesc înălțător, este tot ceea 
ce poate fi mai trumos, mai strălucitor, din întreaga viață a u- 
nui popor şi el ni-l arată pe Lazăr, învestit cu puteri supraome- 
nești, fiindcă el simplu şi modest, fără nici un nume ilustru 

în faţă, fără nici o avere în spate, fără nici o armă în mâini, 
a venit singur în mijlocul unui tribunal suprem să ceară dreptate 
şi să apere soarta unui popor. 

Acolo, în faţa acelui tribunal, se judecă atunci şi se puneă 
întrebarea dacă poporul românesc are şi el dreptul, ca orice alt 

popor, de a-și vorbi limba lui, de a se închină lui Dumnezeu, 
în limba lui, şi de a se instrui în limba maicii lui. Eră procesul 

redeștepării întregului popor românesc și procesul ruperii lan- 
ţurilor sclaviei, ce-l țineau încătușat de atâta amar de vreme.
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Intregul divan domnesc priveă cu dispreţ la cel ce îndrăs- 
neă să-i înfrunte cu privirea și să-i înfunde cu vorbirea. Numai 
“ochii lui Constantin Bălăceanul se aprindeau şi străluceau, ca 
un jăratic, la vorbirea caldă, românească și entuziastă a lui La- 
zăr. 

„Ba se poate”, și-o fi zis boerul român, repetând în gând, 
vorbele lui Lazăr, spuse tare şi hotărit boerilor şi învăţaţilor ! 

Și. sa putut! 

In casa familiei mele am găsit un tablou vechiu, care-l re- 
prezintă pe Colomb în faţa învâţaţilor ela Salamanca. De ani 
de zile mă uit mereu la acest tablou, iar acuma'n urmă V-am a- 
șezat drept în faţa mesei mele de lucru. Nu știu, dar tot uitân- 
du-mă la aceea reuniune de învăţaţi şi văzând și pe Colomb în 
mijlocul lor, par'că-l vedeam pe Gh. Lazăr în mijlocul divanului 
Gdomnese 

Asemănarea situaţiilor este isbitoare ! 
Colomb aveă o idee. Se căută, atunci, un drum, pe apă, 

pentru a se ajunge la India. Colomb arătă că drumul cel mai 
sigur și cel mai scurt ar fi pe la apus, pe loc neumblat, încă, 
iar nu spre răsărit. Şi căută să demonstreze această idee cu ro- 
tunjimea pământului, de curând dată la iveală. Dacă pământul 
este rotund, apoi, mergând spre apus, se va ajunge în India tot 
așă, de sigur, ca mergând spre răsărit. 

El sa adresat multor ţări, arătându-le planul lui, dar toate 
l-au considerat ca nebun. In cele din urmă sa adresat Spaniei. 
Regele Ferdinand şi regina Isabela l-au trimis să-şi explice i- 
deia sa învăţaţilor strânşi la Salamanca. 

Sub prezidenţia archiepiscopului Talavera, al Grenadei, s'au 
strâns cei mai învăţaţi astronomi ai timpului, călugări și pro- 
fesori la universitatea locală, să asculte şi să judece ideia geno- 
vezului rătăcitor, care până aci fusese luată în râs, de toţi, iar 
ideia, lui consideraţă ca ideia unui nebun. 

Privesc tabloul și văd în mijloc o masă mare, pe care stau: 
un glob pământesc, hărți de tot felul, cărţi, compasuri, linii, apoi, 
pe jos, pe scaune, pe diferite măsuţe, volume groase, legate, des- 
chise, închise, unele peste altele, sau aruncate în neregulă. In 
jurul mesei sunt douăzeci de savanţi, cari se vor pronunță şi de 
hotărirea cărora va depinde soarta unei lumi noui. Călugări în 
mantale albe, până'n pâmânt, alţii cu hainele roșii şi cu gulere 
de hermină, sau cu pelerine negre peste hainele cenușii, unii 
rași pe toată faţa, ba chiar şi în creștetul capului ; câțivă poartă 
bărbi lungi, sau mai scurte, dar toţi par preocupaţi de problema 
ce li sa pus și vor s'o studieze cu toată conștiinciozitatea. O 
parte din ei stau în picioare grupaţi în jurul globului pământesc 
Și discută aprins ; iar unul par'că ar da explicaţii celorlalţi, ară- 
tând cu degetul pe glob, drumul trasat de Colomb. Unii din în-
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vățaţi îl privesc, pe Colomb cu milă, parte cu dispreț, iar alții 
sunt cu totul nepăsători. 

Colomb în mijlocul lor, ridică brațele în sus, desperat, pro=- 
habil, de rezistenţa şi ignoranța ce o întâmpină, și par'că-l aud : 
„Doamne ! Cui să mă adresez să mă înțeleagă ?” 

Colomb ca un geniu al lumii vedeă în mintea sa un drum. 
nou, spre India, prin largul oceanului ce se întindeă spre soare 
apune ; dar, toate argumentele lui, toate explicaţiile pline de 
căldura omului convins de puterea adevărului, nu au reușit, să. 
convingă pe nici unul din învățații ce-l priveau și-l ascultau, 
chiar, cu compătimire. 

„Nu se poate!” „asta-i o nebunie !” i-au strigat, la urmă, în- 
tregul consiliu al renumiţilor învăţaţi spanioli. 

Abiă peste trei ani, a reușit Colomb să înduplece cerbicia 
ignorantă a conducătorilor Spaniei, şi -să plece în lume, pe un 
drum neumblat, spre a descoperi o lume novă. 

Şi a descoperit-o ! 

Desigur, tcemeala, scrisă și subserisă de cei în arepi, trebuia 
să-i aducă lui Colomb averi nenumărate, titluri înalte de vice- 
rege şi de conducerea ţărilor descoperite, dar, ca întotdeauna, 
în lume, i-a adus lanţuri şi întemniţare. 

Recunoștința, floarea aceasta gingașă, nu crește în palate, 
s'a spus de mulţi și sa verificat de atâtea ori! . 

Gheorghe Lazăr, vine în Ţara Românească, să croiască o 
lume nouă. El vine în mână cu un toiag de pelerin, în suflet 
cu credința și iubirea de apostol, iar în mintea lui cu ideia 
precisă a redeșteptării poporului și readucerea lui la calea ro- 
mânismului, prin reînvierea limbii, a bisericii ȘI - reîntronarea 

naţionalității usurpate în moda tiranie. Pentru toată munca lui | 
neprecupeţită el nu a cerut nimic; doar un adăpost lângă 
școala visată de el, și o coajă de pâine cu care să-și țină zilele, 
de azi pe mâine. Asta-i Apostolul. 

In trecutul nostru istoric se găsesc doui domnitori, Matei_ 
Basarab şi Vasile Lupul, cari au avut curajul să înlăture iimba 
slavonă din biserică şi din âctele statului, limbâ-care ss cuibă- 
Tise printie A0i; aproape cum se înfipsese mai târziu limba 
Grecilor, adusă de fanarioți. Acei doui domnitori au făcut mi- 
nunea de a scoate din ţară o limbă ce nu eră a poporului nos- 
tru; dar ei erau domnitori, erau atotputernici şi porunceau tu- 
turora şi totuș le-au trebuit timp și sbucium. Gheorghe Lazăr 
un simplu drumeţ, fiu de țăran, vine în ţara prăpădită şi-i a- 
rată Qoar drumul ce trebue să-l urmeze şi ea l-a urmat, ieșind 
din groapa ce stă să o înghită. Asta-i Biruitorul ! Parcă i-ar fi 

zis : ia-ţi patul tău și umblă! Şi a umblat! 
La această putere supraomenească a lui Lazăr trebue să se 

închine întreg poporul românesc, ori de unde ar fi, fiindcă ela. 
propovăduit ca un Apostol şi a învins ea un Biruitor. 
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Că el s'a istovit, în această luptă, aceasta nu contează. Şi 
Domnul nostru Isus Christos a murit restignit ; dar moartea 
Lui l-a înălțat, pe vecie, în sufletele popoarelor. 

Lazăr își începe şcoala cu foarte puțini școlari și având ca 
ajutor la început, numai pe popa Pavel. Peste câtevă luni, în 
acelaş an, școala-i plină de elevi, cari n'au dsstule urechi sâ-l 
asculte şi destui ochi să-l vadă. 

Dintre nenumăraţii școlari, au fost mulți cari sau ilustrat, 
mai târziu, și au făcut cel mai mare bine ţării noastre prin în- 
'văţăturile lor, prin mintea lor, şi prin faptele lor. 

Intre primii cari s'au manifestat au fost cai patru trimişi 
în Italia la Pisa: Eufrosin Poteca, Pandeli, Moroiu şi Marcovici. 
Poteca scriă, din Italia : „va veni timpul să se laude cu noi nu 
numai aceștia care ne-au trimis, ci și toată Valachia, — și mă- 
car ca niște câini buni, la o turmă de oi, tot vom fi folositori 
neamului nostru“, Şi în adevăr, că întreg neamul sa mândrit cu 
acești patru tineri cari sau ilustrat şi cari au slujit, apoi, mai 
târziu, ţara lor cu toată credința şi toată priceperea, unii în 
chestiunile literare, alții în cele juridice sau filosofice. 

Mai târziu, Poteca seriă mitropolitului, pentru boeri, între 
altele, şi următoarele : „Voiţi voi cu adevărat să scoateţi pe 
norodul Valachiei dintre întunericul neștiinţei ? Cinstiţi preo- 
ţia... şi încă să așezați și o leafă cuviincioasă la toți preoţii cei 
ce vor putea să înveţe copiii în toate satele, ca să înveţe şi cei 
cu totul neinvățaţi, spre a se face vrednici la această leafă, căci 
până când preoţii vor râmăneă în starea, în care se află, no- 
rodul cum va fi. Voiţi voi să vă faceţi cu adevărat oameni 
mari și fericiți ? Isgoniţi nedreptatea din Valahia. Adunaţi-vă 
cu toții în sfânta mitropolie : faceţi întâiu o rugăciune către 
Dumnezeu, ca să primiţi ertare de păcatele trecute și apoi faceţi 
o lege politicească care să hotărască dâjdiile de. om înaintea 
fieștecăruia, fără deosebire, dela divăniţi până la plugari şi 
hrănitori de dobitoace. Şi așă fără a sărăci cinevă de tot, se va 
adună lesne cu ce plăti toate cheltuelile statuiui, etc., ete. 
(Paris 1824)”. 

Numai din aceste rânduri înțelepte și patriotice se poate 
vedeă, rodul frumos ce produsese sămânța aruncată de Gh. Lazăr. 

Cel care a continuat opera nemuritoare a lui Lazăr, şi care 
a reușit să o ridice la cea mai strălucitoare situație româneas- 
că, a fost, negreşit I. Eliade Rădulescu. Acest tânăr a fost din 
primul an al şcoalei lui Lazăr și elev, dar și ajutor al lui; iar 
pe u'mă, după plecarea profesorului, sa instalat Eliade Rădu- 
lescu în școala dela Sfântul Sava, împreună cu Tomescu, fără 
a îi numit de nici-o autoritate, fără a fi învitat de nimeni de 
cât doar de sufletul lui Lazăr, şi a continuat misiunea profs- 
Sorului lor abiă începută, spre regenerarea naționaiităţii noa- 
stre“.
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Eliade Rădulescu a, căpătat, mai târziu, titlul cel mai mă- 
reţ ce i se poate da unui muritor în țara sa, de „părinte al lite-.- 

raturii româneşti“. 

Ura Grecilor în contra lui Lazăr, se vădeşte în episodul po- 
vestit de Eliade, cu ocazia tipăririi unor anunţuri scrise cu li- 
teră, în mare parte, latină, înlocuind pe cele grecești, adică în: 
„alfabet simplificat“. Mitropolitul Grigorie află de această ne- 
legiuire şi chiamă la sine pe Eliade observându-l între altele 

aşă : „stricaţi limba românească și vă atingeți de legea şi cre- 
dința pravoslavnică ! Ce sunt heresurile astea ? Vreţi să ne lă- 
saţi şi fără icoane ?.. Unde mal e alfa şi omega, nelegiuiţilor ? 

S'a dus și legea şi credinţa, de când s'au dus acele vremi pe 
când nişte oameni ca de-alde voi erau arşi de vii! Surghiun 
am să vă fac pe toți câți ați eşit din acel cuib al Dracului, unde 
dascălul vostru Lazăr a clocit ouăle Satanei“... 

Această ocară, înalță și pe Eliade, dar înobilează și-l ridi- 
că în slavă pe Lazăr, cel puţin atâta cât îl atundă pe acel mi- 

tropolit ignorant și grecizat. Noroc, pentru Eliade şi Tomescu, 
că Domnitorul le-a luat apărarea și nu le-a fâcut mimica. 

Un alt elev de seamă a fost și Petrache Poenaru, fost în 
urmă membru al Academiei române. El declară mândru că 
„pentru românism sa inspirat în școala lui Lazăr“. 

Apoi, se pomenește de Palade Teodor care a:ajuns inginer 

renumit, de Gh. Ioanide şi 1. Poloniu. 

Un alt ucenic al lui Lazăr a fost Hagi Carol conte de Ros- 
setţi, cel care îi ridică drept recunoștință monumentul dela mor- 

mântul din Avrig. 

Fraţii Tell asemenea au fost dintre primii elevi ai lui La- 

zăr, tot aşă cum a fost şi Anton Pann. 
Apoi, Eliade pomeneşte despre: Nănescu, Cernovodeanu, 

Orăscu, Darvarie, Merişescu, Stefanopol, Crăsnaru, Malinescu 

şi alţii. 
Numărul tuturor elevilor lui Lazăr, nu se poate ști precis; 

dar, în tot cazul, au fost destui care să-i urmeze învăţăturile 

şi să i le propage, apoi, în lumea românească, tot aşă cum au 

făcut și apostolii Domnului nostru Isus Christos. Și după cum 
a spus Poteca, „măcar ca niște câini buni, la turmă de oi, tot 
vom fi folositori neamului nostru“ sa adeverit, în condiţii 
mai mult decât se putea cinevă aşteptă dela un început atâța 

_de sărăcăcios, și de slăbănog. 
Elevii lui Lazăr i-au purtat amintirea sa vie până la 

sfârşitul vieţii lor şi au dat-o și urmașilor. 
Așă li se cunoaște, între altele, cultul pentru primul lor 

profesor, prin acea. „reuniune lazaristă“. Din acea reuniune 
făceau parte toţi foştii elevi ai maestrului lor, precum și toți 
cari îi purtau amintirea : „Amicii strânși atât pentru ocupa- 

țiunile literare, cât și pentru devotamentul către profesorul 
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nostru, ajunserâm a trăi la un loc, a ne face vesmintele pe- 

vechi, în casă și afară, a purtă aceleaşi colori ; şi pentru me- 
moria maestrului nostru, în devotamentul către patrie — ne 
dam numele de Lazarini sau Lazarieni“, (1. Eliade Rădulescu). 

Aceste vorbe ale celui ce a fost mai aproape de Lazăr, și 
care i-a continuat și desvoltat opera, mi se pare cel mai fru- 

mos elogiu ce sar puteă aduce lui Lazăr. Aceste vorbe alese 
ne arată că Lazăr trăiă viu şi încă mai strălucitor, in mijlo- 
cul ucenicilor săi, fiindcă aceștia orice făceau pentru ţară şi 

popor făceau numai în numele aceluia de la care căpătase 

și ei lumină. A intitulă asociaţia cu numele lui Lazăr, a purtă 
îmbrăcăminte la fel cu maestrul lor și în aceeaș coloare, era- 
vată la fel cu el, a servi patria punând totdeauna înainte sfântul 

nume al lui vazăr, mi se pare că este gestul de adevăraţi a- 

doratori ai aceluia ce le fusese învăţător şi care le dăduse lor 

tot suiletul lui, toată viaţa lui, numai pentru ţară şi pentru 

poporul românesc. 

Scena ce se petreceă la școala Sfântul Sava, în fiecare an, 

ani de-arândul, târziu după Lazăr, în ziua aniversării, când toți 
profesorii școalei luau masa cu toţi elevii și cum se sculă pe 
rând, profesorii, pentru a face o închinăciune în numele ace- 
luia ce întemeiase școala românească, îngenuchind grecismul, 
este de o măreție fără pereche și atât de mişcătoare că te'nfiori 
şi tremuri și de duioșie, dar și de mândrie! Desigur, din sutele 
și sutele de elevi ce sau perindat prin acea şcoală, şi au asis- 
ta la, astfel de scene emoţionante şi adânc mișcătoare, au 
rămas mulți cari au purtat în sufletul lor cultul lui Lazăr. 

Mai târziu s'au părăsit. bunele și moralele obiceiuri, cari 
înălțau sufletul şi luminau mintea. 

Şi-i păcat! 
Din elevii lui Lazăr, arătaţi mai sus şi alţii, veniţi ulterior 

la cultul lui Lazăr, mai toţi sau făcut adevăraţi propagatori 
ai școalei lui Lazăr, ai ideilor lui Lazăr propovăduind : libera- 
rea patriei din mâna fanarioților, gonirea lor din şcoală, din 
biserică și din stat și reintroducerea, limbii strămoșești. In nu- 
mele lui Lazăr, ei chemau poporul românesc la viaţă şi-i arătau 
că locul lui nu-i în bordeiu ci în palate, din cari trebue să go- 
nească pe cei ce i-au luat acest drept. 

In acest mod Lazăr a pătruns, de atunci, în sufletul între- 
gului popor, prin acțiunile puternice ale învăţăceilor săi. 

Eliade Rădulescu şi-a stabilit tipografia sa chiar pe locul 
de unde a plecat „învățătorul“ lui: „In locul patului unde ză- 
cuse Lazăr, am pus prima presă din care a ieșit primul nu- 
măr al Curierului Român și în care, mai pe urmă, ieşiră toate 
scrierile publicate dela 1828 până la 1848 şi însâș constituţia, 
proclamată în judeţul Romanați la Islaz. In cât pot zice, în 9 
Iunie 1848, în toată convicţiunea, că regenerația română a 
ieșit, de acolo de unde Lazăr abandonă România noastră“.
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In momentul plecărei sale, din ţară, spre a merge în A- vrigul ce nu-l mai văzuse de ani de zile; înainte de a porni căruţa la drum, se ridică Lazăr, în picioare, se închină Dom- nului, şi apoi binecuvântează țara pe care o redeșteptase, fă- când semnul crucii în cele patru părţi ale ei! Și a plecat îm- păcat în sufletul său, în conştiinţa sa adâncă, căci deșteptase un popor și liberase o ţară. 
Sufletul lui Lazăr şi binecuvântarea sa au dominat la în- treaga regenerare culturală și spirituală a întregului nostru neam. : 
Lazăr a fost un Apostol și un Biruitor ales de sufletul nea- mului şi trimis de Dumnezeu Tatăl ! 
Dau mai jos câtevă, trei, cuvântări şi păreri, asupra lui Gh. Lazăr, spuse la intervale destul de mari una de alta : 1865 a marelui Ion Brătianu, 1886 al lui Dimitrie Sturza, și în 1923 al Principelui moștenitor Carol. 

Discursul rostit de principele moştenitor Carol, 
la 50 septemvrie 1925, la Avrig, la mormântul 

lui G. Lazăr 

O sută de ani au trecut azi, — şi suntem adunaţi aci spre 
d Drosiăti amintirea sa, — de la moartea marelui dascăl Gh. 
Lazăr. 

Câte lucruri mari nu sau săvârşit de atunci şi ce bucurie mar resimţi el, dacă ar fi. în viață, că azi Avrigul său este pământ românesc. 
| 

Privind de aci în spre miază-zi, de sigur, că în copilăria 
sa a trebui să se gândească că ce o ji dincolo de acest uriaş 2id de stâncă? , | 

Ca. și pentru alte mari figuri ale neamului, parcă acest zid a fost făcut ca să fie trecut. Ca și voevozii legendari, în- 
temeietori "de ţări, acest voevod al culturii, întemeietor de şcoală, a trecut zidul ca să-şi întărească neamul. Azi noi nu mai avem zid de trecut spre a-ți sărbători faptele, o dascăl prea mărit ! Putem privi munţii noștri cu sufietul înălțat de minunăția priveliştii, fără groaza de a şti că sunt ziduri tai- 
nice, despărțitoare de frați. 

Gheorghe Lazăr a fost și el unul dintre eroii cari du pri- 
cepul că aceste ziduri nu sunt firești şi el unul a dat primele 
lovituri pentru dărâmarea lor. 
. Ce concepție nobilă ca a sa, să-și pună toată ştiinţa, tot 
sufletul, pentru înălțarea Neamului şi întărirea Patriei ! 

Zic Neam și Patrie, căci, în concepția lui, toți acei cari gră- 
iau și simțiau românește erau de un Neam şi de o patrie. 

Cu studiile ce a făcut, puteă să devie om bogat, să ducă o 
viață tihnită, cu toate că nu se înțelesese cu mai marii lui.
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Dar a fost el din sămânța luptătorilor fără odihnă şi al a- 
dâncilor iubitori de neam. A fost sortit să-și închine vieața unei 
cauze şi luptând i-a pus temelia. 

Intr'o țară unde toate școalele și cultura erau în mână stră- 
înă și se făceau în limbă străină, Gheorghe Lazăr a avut nespusa 
îndrăsneală de a afirmă că și în românește se poate vorbi limba 
științei şi a culturii. 

Nu numai Constantin Bălăceanu, dar şi mulţi alți, au fost 
minunați atunci de un adevăr ce nouă celora de azi ni se pare 
că nu poate fi altcum. 

Azi povestind aceasta, uităm câtă sârguință a trebuit şi câte 
umilinți au fost îndurate spre a probă acest adevăr. 

De aci începe toată opera de renaștere culturală a Româ- 
niei de azi. Singur un luptător cd el puteă să-i pună temeliile. 
Școala Sfântului Sava a fost focarul de unde a pornit vieața în. 
telectuală a României veacului al XIX-lea. 

Sufletul ei eră Gheorghe Lazăr. 
La căldura acestui suflet s'au încălzit și pregătit cei dintâiu 

pioni qi renașterei noastre. El e soarele care. răsare după un 
lung șir de ani întunecaţi. Cu el sa făcut ziuă pentru totdeauna. 

Dascăl în adevăratul tâlc al cuvântului, el nu s'a mărginit 
numai la predarea învățăturilor de pe catredă, ci a încercat prin 
manifestul său din 1818 să alcătuiască întâiul program pentru 
școalele românești, şi, ceea ce este nai frumos, este că în liniile 
lui generale acest program este acela care și astăzi stă la te- 

„melia alcătuirei noastre școlărești. | 
Vreo trei ani de zile a lucrat el cu tihnă și energie. Trei ani 

numai şi urmările sunt de veacuri. 
Câţi mar dori să aibă norocul lui, dar câți au energia şi per- 

severența lui? 
- Dar pregătirea lui culturală a avut și urmări pe terenul po- 

litic ; acei cari au urmat școala lui au fost dintre cei dintâi cari 
sau alipit la mişcarea lui Tudor Vladimirescu. Și el a fost un 
convins partizan al mișcării naționale de la 1821 și cum puteă 
să fie altfel ? Căci el nu eră numai dascăl, ci în primul rând un 
înfocat patriot și un apostol. | 

Apostol ! iată noțiunea magică care l-a ajutat să facă fap- 
tele cele mari. 

Fără de ea mar fi putut reuşi. | 
Și acum când sărbătorim acest mare Român, ce învățăminte 

putem noi cei de astăzi şi mai ales cei din tagma lui, trage din 
vieața lui ? 

Căci dacă de la cei ce au lăsat urme adânci în istoria des- 
voltării unui neam, nu ne alegem cu pilde, la ce îi mai sărbă- 
torim ? - : 

Gh. Lazăr a fost ceeace ar trebui să fie orice dascăl conş- 
zient de menirea. sa. 

Dascăl, Patriot şi, mai presus de toate, Apostol.
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Apreţierea lui 1. C. Brătianu asupra şcoalei 
lui Gheorghe Lazăr 1) 

Anul 1865 

Când Lazăr trecă Carpașii și poposi în capitala românească, 
grecismul năbuşise limba, noastră; clasele avute abiă mai îngă- 
nau limba părinţilor lor și numele de Român devenise un 
nume de dispreţ, limba greacă comandă după tron, ea regulă 
drepturile și datoriile oamenilor, dascălii greci ocupau cate- 
drele în şcoala domnească, şi tot în limba greacă se ridicau im- 
nurile la cer, pe când cea română abiă se mai auziă pe lungul 
brazdei, în monologul plugarului, ce mână boii. Care fu gar 
puterea, de care dispuse Lazăr ca să-i dea curagiu a se pune 
faţă în față cu Doamna nu numai a României, ci a orientului 
întreg, el, care nu avea alt sceptru de cât toiagul de pelerin, 
şi altă aureolă, altă coroană, de cât praful ce-l adunase pe ca- 
lea cea mare, ce duceă din Transilvania la Bucureşti ? Ce pu- 
tere supraumană avu Lazăr ca, la rândul său, să ridice depe 
patul morţii, nu un individ, ci o naţiune și să-i zică: „Scoa- 
lă-te şi mergi“, și ea să meargă ? Nici una alta decât aceea, 
pe care o dă Dumnezeu oamenilor, cari se hotăresc să se ri- 
dice cu sufletul și cu inima, spre a se face expresiunea unei 
nevoi, a unor trebuințe simţite, a unei idei mari, cari ştiu la 
un moment propriu să se gândească și să voiască pentru o na- 
ţiune întreagă, 

Lazăr, necunoscut, neavând alt tilu de cât acela de Ro- 
mân, ce atuncea, cum am zis, eră un nume de dispreţ, din 

fundul unei chiliuţe din hanul lui Şerban-Vodă, — pe cât îmi 
aduc aminte, — găsi discipoli și patroni şi ridică o şcoală mă- 
reață, puternică, nu de piatră și de var, ci o școală morală, de 
unde virtutea, patriotismul, iubirea științei şi devotamentul 
până la sacrificiu pentru binele public se răspândiră, ca niște 
raze binefăcătoare pentru toată România. Acestei suflări de 
vieață, de vieață română, datorim tot ce avurăm până acum; 
ea ne-a dat Văcărești, Eliazi și Asăchești, Alexandrești şi A- 
lexandri; ea inspiră pe legistul Moroiu, care ne aduse un mi- 
nut aminte demnitatea magistraților romani; ea a dat inimă, 

lui Grigore Ghica Vodă, lui Constantin Bălăceanu, Mitropo- 
litul Grigorie ; ea a însutleţit pe Dinicu Golescu, pe Câmpi- 
neni și Gr. Cantacuzino ; ea a făcut să nască noui Cantemiri, 
ca iubitul nostru de fericită memorie Bălcescu ; ea a dat de- 
votamentul acelei legiuni modeste de profesori, cari serviră 
de cadre ia începutul organizării instrucţiunii publice și cari 

1) Cu prilejul distribuirii premiilor, în anul 1865, 1. C. Brăţianu a a- 

dresat Girectorului instrucţiunii publice o scrisoare din care extragem păr-- 

țile privitoare la caracturizarea şcoalei lui Gheoghe Lazăr.
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prin spiritul ce-l aduseră în nouile şcoale, ne făcură să cre- 
dem întrun viitor prosper și glorios ; tot acea suflare a şcoalei 
lui Lazăr deşteptă inimile Românilor, le îmbărbăți şi, prin Vla- 
dimirescu, prin Solomon, prin Magheru, ne dovedi că nu este 
vitejia, care a părăsit pe Români, ci ocasiunea, condiţiunile 
proprii de a se manifesta, etc. etc. 

Discursul lui Dimitrie Sturza, ministrul cultelor și 
instrucţiunii publice, rostit cu ocazia inaugurării statuii lui 

G. Lazăr 1886 (Extras din el). 

Suntem întruniți aci — membri ai guvernului şi ai parla- 

mentului, școalei și un numeros public — pentru a inaugură 
monumentul ridicat de naţiune acelui bărbat care a reînte- 
meiat școala românească pe pământul românesc. 

Frumoasă serbare, în care se oglindește trecutul, prezen- 

tul şi viitorul. 
Gheorghe Lazăr sa născut într'un timp de mare restriște 

pentru patria noastră. Puternică a fost așezarea stabilită aci 
la Dunărea de jos de marele împărat al Romei; dar cumplite 
au fost și isbirile ce ea a suferit. 

Pericolul nu a venit numai dela sabia și dela focul ce di- 
îerite ginți au preumblat pe teritoriul nostru ; ci, mai ales de 
la încercarea de a desnaţionaliză poporul românesc prin pă- 

răsirea limbii strămoșești. 
Valurile și furtuna ne amenințau din toate părțile. Eră să, 

pierdem chiar uzul limbii noastre. Cei dintâiu deveniți creștini 
în orientul Europei, Românii, ajunsese să nu audă lauda lui 

Dumnezeu de cât într'o limbă necunoscută lor. Ei cari, din 
timpuri străvechi, au ajutat cu sângele și cu averea lor pe 

creștinii din alte ţări, vedeau cum limba, celor hrăniţi şi adă- 
postiţi de dânşii, cotropiă pe cea românească. 

Pot să fie și sunt limbi cu deosebire” culte, limbi în cari 
sunt scrise tezaure nepreţuite ale științei, dar un popor numai 
atunci există, când e capabil de a înâlță propria sa limbă la 

acea tărie, ca prin ea să poată domină toate cugetările ome- 

neşti. Un popor, care nu-și întrebuinţează propria 'sa limbă în 
toate împrejurările vieţii, în cele mai simple şi modeste, ca 

şi în cele mai înaite şi mai ideale, acel popor lâncezeşte. Popo- 

rul care își pierde limba, pierde însăş fiinţa sa, conştiinţa de 
sine, încrederea în sine. 

De două ori acest pericol s'a revărsat peste noi; dar când 

ajunsese la culme au apărut la timp bărbaţi cari au salvat; 

ceeace se păreă pierdut. Puţine nume din trecutul nostru sunt 
atât de populare, ca acelea ale lui Matei Basarab și Vasile 
Lupu, ca acela al lui Gheorghe Lazăr.
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Cei dintâiu au scos iar la onoare limba românească în stat 
şi în biserică. Cel de al doilea a făcut, ca limba strămoşească să, răsune din nou în școală, de unde fusese isgonită. Cei doi din- tâiu erau domni, cel din urmă un simplu fiu qe ţăran. 

Grele au fost începuturile şi scurtă durata școalei lui La- 
zâr. Instalarea ei fu anevoioasă, căci localul dela şcoală eră 
ocupat de garda domnească şi de servitorii curţii. Abiă deschisă în 1816, ea fu închisă la 1821, 

Cu dânsa se stinge și Gheorghe Lazăr. El se întoarce în micul şi necunoscutul sat de pe malul Oltului, unde curând 
moare. 

Scânteia însă aprinsese un foc viu. — Şcoala românească nu mai putea fi înădușită, căci limba românească, răsunase ia- 
răș în şcoală şi la răsunetul ei toată suflarea românească se 
ridică din adâncul letargiei în care se află, Poporul românesc 
se trezi — şi plin de încredere în sine, el puse mâna la lucru. 

De atunci ce paşi gigantici am făcut înainte! O trans- formare întreagă sa desăvârșit. Credinţa în ţară şi poporul ei, 
redeșteptată în mica şcoală a lui Lazăr, a devenit generală. 
Astăzi nu mai suntem aserviți nimănui ; mergem pe propria 
noastră cale. Sunterg-o țară, liberă și ocupăm, în locul unde 
am fost aşezaţi,o Poziţiune importantă. Suntem o țară res- pectată pentru munca neîncetată ce desvoltăm pe tărâmul 
culturii, pentru cumpănirea ce punem în faptele ce desă- 
vârșim. 

Această frumoasă serbare ne amintește dar timpurile gre- 
le în cari lucram, dela mic până la mare, pentru alţii, cu pu- 
țină speranță pentru viitor. Ea ne amintește însă tot odată 
începuturile  redeșteptării naţionale, care au luat un avânt 
puternic din școală și prin școală. ” 

Această, serbare este un omagiu de recunoştinţă adus unui 
bărbat care a fost credincios țării şi datoriei sale. Ea ne qo- vedeşte tot odată cât ge prețioase sunt izbânzile ce au pro- 
“dus munca, şi credinţa. 

Inaugurarea acestui monument, a doua zi în urma zilei 
de 10 maiu, în care am serbat de astă dată a doua-zecea ani- 
Versare a domniei înțelepte și vitejești a lui Carol I, a întâiu- 
lui Rege al României independente de numire și de fapt, ne 
face să pipăim cu însuși mâinele noastre și să, înțelegem în 
“toată clasicitatea ei această puternică și semnificativă zică- 
toare a poporului românesc, iscodită de dânsul pentru a-și 
“dovedi, în patru cuvinte, mersul său istorie şi viitorul ce-i este 
rezervat, acea zicătoare energică : apa trece, pietrele rămân. In 

  

2) Sculptorul Georgescu. Pe cele două medalioane de pe soclul sta- 
tuei se reprezintă, pe unul G. Lazăr făcând lecţii, iar pe celălalt G. La- 
“zăr binecuvântând ţara, la plecarea sa din Bucureşti.
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adevăr, astăzi putem zice cu convincțiune deplină : apa a tre- 
cut, pietrele au rămas. 

Primiţi, d-le Primar, acest monument ridicat de cetăţenii. 
liberi în onoarea şcoalei româneşti, în care neconteniţ se va nutri și în viitor focul patriotismului celui mai sincer și celui 
mai luminat, focul devotamentului celui mai nemărginit pentru 
datorie. Primiţi în proprietatea capitalei întâia statue ridicată de primul sculptor român 

Să pice dar învelitoarea și la strigătul care ne uneşte şi 
ne va uni totdeauna, ca un singur om, să zicem : Să trăiască. 
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